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توضیح دفتر الریجانی
درباره شایعه انتصاب وی
به عنوان رئیس هیأت حل
اختالف قوا

آغاز فعالیت «مهد فرش»
در مهد فرهنگ و تمدن
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دژکام امام جمعه شیراز :

از سوی رئیسجمهور انجام شد

ابالغ قانون تفسیر موادی
از قانون تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار
برای اجرا
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باید رسانههای داخلی مقابل امپریالسیم
خبری تقویت شوند
اطالعیه شماره  ۹ستاد مرکزی اربعین:

مرزهای منتهی به عراق مسدود
است
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مسکو:

حذف رنگ قرمز از نقشه کرونا
در فارس

نماینده مجلس شورای اسالمی

نجابت مدیرکل دفتر بازرسی
و عملکرد استانداری فارس خبر داد

پذیرفته شدگان آزمون
وکالت در کارآموزی
سوادشان زیادتر شود

معرفی مدیران متخلف مدارس
به هیأت تخلفات
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رئیـس و اعضـای شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـه همـراه شـهردار منتخب شـیراز ،سرپرسـت
شـهرداری ،معاونیـن فنـی و عمرانـی ،رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری
شـهرداری شـیراز و شـهردار منطقـه  ۱۰از مرکـز گل و گیـاه گویـم بازدیـد کردنـد.
مهـدی طاهـری رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه یکـی از
دغدغههـای اصلـی شـورای اسالمی شـهر و شـهردار شـیراز کاهـش مسـائل زیسـت محیطـی
و ارتقـای کیفـی فضـای سـبز شـهری اسـت ،اظهـار کـرد :در کاشـت گیاهان سـه عنصـر آب،

پایـدار خـود تاکیـد میکنـد کـه فضـای سـایبری و
صرفـا بـرای اهـداف
فناوریهـای مرتبـط بـا آن بایـد
ً
صلـح آمیز اسـتفاده شـود و دولتها باید بـا همکاری،
مسـئوالنه و بـا رعایـت کامـل حقـوق بین الملـل قابل
اعمـال اقـدام کننـد .ایـران ایـن رویکـرد را در فضـای
سـایبری بینالملـل حفـظ میکند کـه مبتنی بـر رفتار
هنجـاری و مسـئوالنه دولـت در زمـان صلـح اسـت.
سـفیر و نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملـل متحـد
در ایـن نامـه اضافـه کرد :جمهـوری اسلامی ایران از
دیربـاز هدف اصلـی و قربانی اصلی حمالت سـایبری
زیرسـاختی بـوده اسـت کـه در ارائه خدمـات عمومی و
دولتـی اختلال ایجاد کرده اسـت .حمالت اسـتاکس
نـت و دوکـو بـه تاسیسـات صلـح آمیـز هسـتهای
ایـران و همچنیـن حملات اخیـر بـه زیرسـاختهای
صنعتـی ماننـد صنایـع فـوالد و پتروشـیمی نمونههایی
از ایـن حملات سـایبری هسـتند .همچنیـن رژیـم
صهیونیسـتی بارهـا بـه دخالـت خـود در ایـن حمالت
جنایتکارانـه کـه از حمایـت بی دریـغ آمریـکا برخوردار
شـده ،اعتـراف کرده اسـت.
سـفیر ایـران در سـازمان ملـل در ایـن نامـه بـه امکان
طراحـی عملیـات و حملات سـایبری و فعالیتهـای
خرابکارانـه گروهـک تروریسـتی منافقیـن بـا هـدف
انتسـاب ایـن اقدامـات خرابکارانـه بـه ایـران اشـاره

کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن سـازمان تروریسـتی
مـورد حمایـت رژیـم اسـرائیل ،قـادر بـه برنامـه ریـزی
و اجـرای حملات سـایبری بـه زیرسـاختهای
دیگـر کشـورها از داخـل خـاک آلبانـی میباشـد و
تاکنـون نیـز ایـن گروهـک تروریسـتی چندیـن حملـه
سـایبری تروریسـتی علیـه زیرسـاختهای ایـران
بـا کمـک و حمایـت برخـی از کشـورها انجـام داده
است.
نماینـده دائـم کشـورمان در سـازمان ملـل ادامـه
داد :جمهـوری اسلامی ایران ضمـن هشـدار نسـبت
بـه هرگونـه اقـدام تحریـک آمیـز و غیـر موجهـی
کـه تحـت پوشـش ادعاهـای بـی اسـاس انجـام
میشـود ،حـق ذاتـی خـود را بـرای پاسـخگویی،
مطابـق حقـوق بیـن الملـل و منشـور ملـل متحـد ،به
هرگونـه تهدیـد ،حمله یـا اقـدام غیرقانونی کـه منافع،
زیرسـاختهای حیاتـی و غیرنظامـی آن هـدف قـرار
دهـد ،به تناسـب و هـر زمان کـه الزم بدانـد ،محفوظ
میدارد.
ایروانـی در پایـان ایـن نامـه ،تعـرض پلیـس آلبانـی بـه
اماکـن دیپلماتیـک ایـران را نقـض آشـکار تعهـدات
بیـن المللـی آلبانـی دانسـته و تاکیـد کـرده اسـت کـه
پلیـس آلبانـی بـا توسـل بـه زور و بـدون رضایـت ایران
وارد نمایندگیهـای دیپلماتیـک ایران در تیرانا شـدند.
چنیـن تجـاوزی نقـض آشـکار حقـوق بیـن الملـل ،به
ویـژه اصـل مصونیـت اماکـن دیپلماتیک و کنسـولی،
و همچنیـن تعهـدات کشـورها بر اسـاس کنوانسـیون
 ۱۹۶۱ویـن در مـورد روابـط دیپلماتیـک و کنوانسـیون
 ۱۹۶۳ویـن در رابطـه بـا روابـط کنسـولی اسـت ،کـه
همـه کشـورها را ملـزم بـه رعایـت آنها بـوده و متعهد
هسـتند تـا اقدامـات مقتضی بـرای حفاظـت از اماکن
دیپلماتیـک و کنسـولی در برابـر هـر گونـه تعـرض یـا
آسـیب و جلوگیـری از هرگونه خسـارات بـه این اماکن
اتخـاذ نمایند.

واکنش ایران به تحریم وزیر اطالعات از سوی آمریکا
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه اقـدام وزارت خزانـه داری
آمریـکا در تحریـم چنـد بـاره وزارت اطالعـات جمهـوری
اسلامی ایران و وزیـر ایـن وزارتخانـه را شـدیدا محکـوم
کـرد .بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر کنعانی با اشـاره بـه اینکه
ایـن برچسـب جدیـد تحریمی نیـز همچـون تحریم هـای
غیرقانونـی قبلـی آمریـکا علیـه وزارت اطالعـات ،هرگـز
نخواهـد توانسـت کوچکترین خللی در عـزم خدمتگزاران
امنیـت مـردم ایـران در ایـن نهـاد سـرافراز ایجـاد کنـد،
افـزود :اعلام حمایـت فـوری آمریـکا از اتهـام واهـی
دولـت آلبانـی بـه جمهـوری اسلامی ایران و اقدام سـریع
بعـدی واشـنگتن در تحریـم مجـدد و مکـرر وزارت و وزیـر

اطالعـات جمهـوری اسلامی ایران بـا توسـل بـه همـان
اتهـام واهـی و اثبـات نشـده ،بخوبـی گویـای آن اسـت
کـه طـراح ایـن سـناریو نـه دولـت آلبانـی ،بلکـه دولـت
آمریکاسـت و تیرانـا قربانـی سـناریوی طراحـی شـده
واشـنگتن علیـه جمهـوری اسلامی ایران شـده اسـت.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی تصریـح کـرد ،آمریـکا
سالهاسـت کـه میزبانی از یک فرقه نشـان دار تروریسـتی
را بـر دولـت و ملت آلبانـی تحمیل کـرده و ضمن حمایت
همـه جانبـه ،آنهـا را در حـوزه سـایبری آمـوزش داده و
مجهـز نموده اسـت و این سـازمان جنایت پیشـه کماکان
بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای آمریـکا در اجـرای اقدامـات

تروریسـتی ،حملات سـایبری و جنـگ روانـی علیه دولت
و ملـت ایـران ایفـاء نقـش کـرده و می کنـد.
کنعانـی تاکیـد کـرد :میزبانـی دولـت آلبانـی از فرقـه ای
تروریسـتی و اقـدام دولـت آمریـکا در حمایـت و اسـتفاده
ابـزاری از فرقـه ای کـه دسـتش بـه خـون بیـش از ۱۷
هـزار دولتمـرد و شـهروند ایرانـی آلـوده اسـت ،مصـداق
بـارز حمایـت سـازمان یافتـه از تروریسـت ها علیـه دولـت
و ملـت ایـران اسـت و جمهـوری اسلامی ایران در
چارچـوب حقـوق بیـن الملـل از تمامی ظرفیت هـا بـرای
احقـاق حقـوق مـردم ایـران و دفـاع از خـود در برابـر ایـن
توطئه هـای شـوم اسـتفاده خواهـد کـرد.
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شهرداری برگزار می کند؛

بازدید مدیریت شهری شیراز از مرکز گل و گیاه گویم

نامه نماینده ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره اتهامات اخیر آلبانی
سـفیر و نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملـل متحـد
گفـت :ایـران بـه عنـوان یکـی از اهـداف حملات
سـایبری ،ادعاهـای آلبانـی را سـاختگی و بـی اسـاس
می دانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـعید ایروانـی ،سـفیر و نماینـده
دائـم جمهوری اسلامی ایران در سـازمان ملل متحد
در نامـهای بـه دبیـرکل ایـن سـازمان بـا بیـان اینکـه
"ایـران بـه عنـوان یکـی از اهـداف حملات سـایبری،
ادعاهـای آلبانـی را سـاختگی و بـی اسـاس میداند"،
نسـبت بـه هرگونـه اقدام تحریـک آمیـز و غیرموجهی
کـه تحـت پوشـش ادعاهـای بیاسـاس انجـام
میشـود ،هشـدار داد.
سـفیر ایـران در نامـه بـه آنتونیـو گوتـرش ،اتهامـات
اخیـر دولـت آلبانـی علیـه جمهـوری اسلامی ایران را
بـی اسـاس دانسـت و تاکیـد کـرد :کشـورم بـه دروغ
متهـم بـه حملـه سـایبری شـد.
نماینـده کشـورمان در سـازمان ملـل در ایـن نامـه
کـه رونوشـت آن بـه رئیـس شـورای امنیـت سـازمان
ملـل متحـد ارسـال شـده اسـت ،افـزود :جمهـوری
اسلامی ایران هرگونـه انتسـاب حملـه سـایبری
ادعایـی بـه زیرسـاختهای آلبانـی را قاطعانـه رد و
محکـوم میکنـد .در نتیجـه ،اتهاماتـی کـه بـه ایـران
کامال بی اسـاس بوده و رد میشود.
وارد شـده اسـتً ،
ایروانـی همچنیـن اعلام کـرد :ایـن گونـه ادعاهـای
سـاختگی و کـذب تنهـا بـا جعـل و فرضیـات طـرح
شـده با اهداف سیاسـی مطرح شـده اسـت .علاوه بر
ایـن ،بـا توجـه بـه ماهیـت و ویژگیهـای فنـی فضای
سـایبری ،ایـران نسـبت بـه امـکان طراحـی و اجـرای
طیـف وسـیعی از سـناریوهای حملـه سـایبری توسـط
شـواهد جعلی و سـاختگی برای انتسـاب این حمالت
بـه دولتهـا هشـدار میدهـد.
در نامـه نماینـده دائـم کشـورمان اشـاره شـده کـه
جمهـوری اسلامی ایران بـار دیگـر بـر موضـع
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پیش بینی  ۱۲پرواز فوق العاده
از شیراز به مقصد نجف

ایران در نشست سمرقند
تعهدات الحاق به سازمان
همکاری شانگهای را
امضا میکند
2

بیانیه مشترک تروئیکای
اروپایی در مورد برنامه
هستهای ایران
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خـاک و هـوای مناسـب الزم اسـت کـه ایـن مرکـز هـر سـه مـورد را دارد که بایـد بـا برنامهریزی
مناسـب بسـیاری از نیازهـای شـهرداری را در ایـن مرکـز برطـرف کـرد.
رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز در ادامـه ایـن بازدیـد بـا اعلام رضایـت از اقدامـات انجام
شـده توسـط سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری در بازآفرینـی ایـن مرکـز گفـت :بـا
راهانـدازی ایـن مرکـز بـه کمک بخش خصوصی شـاهد خودکفایی در زمینـه گل و گیاه خواهیم
بود.
4

یازده یادواره شهدا در مناطق
یازده گانه شیراز
تشریح خدمات روزهای اخیر
اورژانس بهداری
موكب احمد ابن موسی(ع)
در کربال
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وحیدی:

شیرینی طرح رتبه بندی را برای معلمان تلخ نکنید
عضـو کمیسـیون آمـوزش ،تحقیقـات و فنـاوری
مجلـس شـورای اسلامی گفت :رتبه بنـدی معلمان،
مصوبـه ای قانونـی و به حـق برای فرهنگیان اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد وحیـدی در شـورای
آمـوزش و پـرورش اسـتان کـه امـروز  ۱۹شـهریورماه
در اسـتانداری خراسـان شـمالی برگـزار شـد ،بـا
تاکیـد بـر اینکـه نبایـد شـیرینی طـرح رتبـه بنـدی را
بـرای معلمـان تلـخ کنیـم ،تصریـح کـرد :وقتـی بـه
گونـه ای ایـن طـرح را اجـرا می کننـد کـه بخشـی از
آمـوزش و پـرورش شـامل حال طرح نمی شـود ،قطعا
فرهنگیـان مطالبـه برحـق خـود را انجـام می دهنـد تا
نتیجـه درسـت اتفـاق بیفتـد؛ در ایـن مسـیر نبایـد از
حـق معلمـان بگذریـم.
ایـن نماینـده مجلـس اظهـار کـرد :شـنیده می شـود
گروه هایـی خـارج از بدنـه آمـوزش و پـرورش
می خواهنـد بـرای ارزیابـی معلمـان در طـرح رتبـه
بنـدی ورود کننـد کـه حرکتـی مافیایـی محسـوب
می شـود و بـه جـد جلـوی آن خواهیـم ایسـتاد.
وی افـزود :ارزیابـی معلمـان صرفـا بایـد بـا حضـور
اعضایـی از بدنـه آمـوزش و پـرورش اتفـاق بیفتـد و
بـه عنـوان عضـو ناظـر مجلـس ،پیگیـر ایـن موضوع

خواهـم بـود و بـا همکارانـم بـر تمـام رونـد نظـارت
خواهیـم داشـت.
نماینـده مـردم  ۵شهرسـتان خراسـان شـمالی در
مجلـس شـورای اسلامی همچنین گفـت :بـرای
سـال تحصیلـی جدیـد نبایـد هیـچ دانـش آمـوزی از
ثبـت نـام در مدرسـه محلـه خـودش جـا بمانـد.
وی افـزود :بسـیاری از خانواده هـا موفـق بـه ثبت نام
دانـش آموزانشـان در مـدارس شـده انـد امـا تعـدادی
از آن هـا مشـکالتی از قبیـل پر شـدن مـدارس دارند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هیـچ دانـش آمـوزی نبایـد از

تحصیـل باز بمانـد ،تصریح کرد :متاسـفانه مراجعاتی
بـه مـا می شـود کـه می بینیـم فلان مدرسـه از ثبـت
نـام دانـش آمـوزی کـه محـل سـکونتش در نزدیکـی
همـان مدرسـه اسـت اجتنـاب می کنـد.
وحیـدی افـزود :بـار کمبـود امکانـات یـا فضـای
آموزشـی نبایـد بـر دوش خانـواده دانـش آمـوز باشـد؛
نبایـد پرونـده دانـش آمـوز را بـه خانـواده داد و آن هـا
را فرسـتاد بـه دنبـال مدرسـه ای بـرای ثبـت نـام؛
بلکـه اگـر محدودیت هایـی در ایـن موضـوع وجـود
دارد در ابتـدا مدرسـه ای کـه در محـدوده زندگـی آن
خانـواده قـرار دارد بایـد ثبـت نـام اولیـه دانش آمـوز را
انجـام دهـد؛ سـپس اقدامات بعدی توسـط مدرسـه و
آمـوزش و پـرورش انجـام شـود.
عضـو کمیسـیون آمـوزش ،تحقیقـات و فنـاوری
مجلـس شـورای اسلامی همچنین بـر ضـرورت
تقویـت آموزش هـای مهارتـی و هنرسـتان ها تاکیـد
کـرد و ادامـه داد :متاسـفانه بیشـتر دانش آمـوزان در
حـال سـوق پیدا کـردن به رشـته های نظری هسـتند
کـه ایـن موضوع برای آینده کشـور ،مناسـب نیسـت.
لـذا بایـد بـه سـمت تقویـت هنرسـتان ها و همچنیـن
مهـارت آمـوزی حرکـت کنیـم.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی:

آقای ضرغامی! شما را سر مرزهای عراق نمیبینیم؟!
یـک نماینـده مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره
بـه بسـته بـودن مرزهـای عـراق و سـرگردانی زائـران
اربعیـن از عملکرد وزیـر میراثفرهنگی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی انتقـاد کـرد و گفت :آقـای ضرغامی!
در تصویـر زیبـای اربعیـن شـما کـدام قطعـه از
تصویریـد؟!
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدتقـی نقدعلـی نماینـده
خمینـی شـهر در مجلـس شـورای اسلامی در
حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر بـا اسـتفاده از
برچسب(هشـتگ) «اسـتیضاح وزیر گردشـگری» در
واکنـش به یادداشـت توئیتری سـه روز قبـل عزتالله

ضرغامی وزیـر میراثفرهنگـی ،گردشـگری و
صنایعدسـتی دربـاره حضـورش در اسـفراین و
برگـزاری مراسـم کشـتی بـا چوخـه در ایـن شـهر،
نوشـت:
«آقای ضرغامی
امـروز  ۱۹شـهریور مرزهـا بسـته و زائران سـرگردانند،
در تصویـر زیبـای اربعیـن شـما کـدام قطعـه از
تصویریـد؟! گویـا فرامـوش کردهایـد ایـن سـفر
مسـتقیما در حـوزه مسـئولیتی شماسـت ،وقـت برای
ً
پرداختـن بـه کارهایـی مثـل کشـتی بـا چوخـه بسـیار
اسـت .شـما را سـر مرزهـای عـراق نمیبینیـم؟!»

بـه گـزارش ایسـنا ،ضرغامـی روز چهارشـنبه در
حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر بـا انتشـار تصاویـری
از حضـورش در محـل برگـزاری مسـابقات کشـتی بـا
چوخـه در شـهر اسـفراین نوشـت:
«دیـروز اسـفراین بودم .مراسـم کشـتی با چوخـه آنان
تـا  ۷۰هزار نفر ،تماشـاچی دارد .همیشـه هم خانمها
در آنجـا حضور داشـتهاند .نه کسـی اعتراضی داشـته
و نـه مسـألهی امنیتـی بـه وجـود آمـده؛ و نـه فیفـا و
فیلا دخالـت کردهاند!
ایرانیـان ،شـادی و سـرگرمی خانوادگی را خـوب
بلدنـد».

معاون اول رئیس جمهور:

دولتهای ایران و عراق ،دوشادوش هم به زائران اربعین خدمت میکنند
معـاون اول رییـس جمهـور گفـت :دولتهـای
ایـران و عـراق دوشـادوش هـم بـه زوار
اربعیـن خدمـت میکننـد و بـرای آمادهسـازی
زیرسـاختهای الزم بـرای حضـور میلیونهـا
زائـر در کشـور عـراق برادرانـه با یکدیگـر همکاری

داشـتهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مخبـر در گفتوگـو
بـا صـدا و سـیما اظهـار داشـت :زیـارت اربعیـن
بزرگتریـن آییـن دینـی جهـان اسلام اسـت کـه از
نظـر تعـداد شـرکتکنندگان و وسـعت برگـزاری در

طـول تاریـخ بیسـابقه بـوده اسـت.
وی افـزود :دولـت عـراق میزبانـی از زوار اربعیـن
را افتخـار خـود میدانـد و در آن کشـور ،شـیعه و
سـنی ،عـرب و کـرد ،در کنـار یکدیگـر بـه زایـران
حـرم نـوه رسـول خـدا (ص) خدمـت میکننـد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل  عسلی

پیدا کنید پرتقال فروش را
مـرگ ملکـه انگلیـس بـرای خـودش حکایتـی دارد.
همـه خبرگزاری هـا دسـت بـه کار شـدند تـا مـرگ
ملکـه انگلیـس را رویدادی بـزرگ جلوه دهنـد  .البته با
توجـه بـه پیامدهای منفـی چنین مرگی بـرای انگلیس
می توانـد رویـدادی بـزرگ باشـد بـه هـر حـال از
مهربانی و صلح دوسـتی ملکه سـخن به میـان آوردند
گویـی کـه او در جریان آنچـه ظرف  70سـال در هند ،
آفریقـا  ،آمریـکای التین  ،اسـترالیا و حتـی اروپا اتفاق
افتـاده قـرار نداشـته اسـت  .اصـوال شـخصیت های
سیاسـی کـه بـه هـر دلیـل در طـول فعالیـت خـود
برجسـته شـده انـد و رفتـار و گفتـار آنهـا همـواره در
تیـررس نگاه رسـانه ها و تاریـخ قرار داشـته  ،پس از
مـرگ در معـرض داوری قـرار می گیرنـد  .دلیـل اصلی
جهانـی بـودن شـخصیت ملکـه ریشـه در دانـش او
نـدارد زیـرا چهـره ای علمی نبـود و شـخص مبـارزی
هـم بـه حسـاب نمی آمـد  ،بلکـه او نـان یـک عنـوان
تشـریفاتی را می خـورد کـه اگـر ایـن ویژگـی را بـه
 70سـال ملکـه انگلیـس بـودن بیفزاییـم بـرای پـر
آوازه شـدن او کافی اسـت  .تردیدی نیسـت که سـود
مرزبنـدی بین سیسـتم اداره بریتانیای کبیر بر اسـاس
مـردم سـاالری کـه مسـئولیت آن بـا نخسـت وزیـر
اسـت و کاخ سـلطنتی کـه ملکـه و پادشـاه را در خود
جـای می دهـد بـه شـهروندان انگلیسـی برمی گـردد
نـه سـاکنان واقـع شـده در جغرافیای تحت اسـتعمار
بریتانیـای کبیـر .ظرف این هفتـاد سـال میلیون ها نفر
از جمعیـت واقع شـده در کشـورهای جهان سـومی یا
مسـتقیما توسـط ارتش انگلیس کشـته شـده اند و یا
بـه دلیل اعمال سیاسـت های اسـتعماری این کشـور ،
اسـتقالل  ،دارایـی و ثروت ملـی خود را از دسـت داده
انـد  .دنیـا فرامـوش نمی کند کـه انگلسـتان چگونه از
رژیـم نژادپرسـت آفریقـای جنوبـی حمایـت می کرد .
دولت هـای انگلیسـی اعـم از ایـن کـه عضـو حـزب
کارگر باشـند یـا محافظـه کارباید در چارچـوب قانون
اساسـی نانوشـته انجام وظیفه کنند و یکـی از وظایف
ملکـه ی انگلیـس هم دفاع از قانون اساسـی نانوشـته
است .
تصـور کنیـد ارتـش بریتانیـا بـا قتـل عـام هـزاران
نفـر در کشـوری آفریقایـی آنهـا را مسـتعمره ی
خـود می کنـد و چنـد سـال بعـد ملکـه ی انگلیـس با
لب هـای خنـدان و شـبیه شـخصی مهربـان از آنجـا
بازدیـد می کنـد و هدایایـی هـم بـه آنها می دهـد  .آیا
ایـن بـدان معناسـت کـه ملکـه هیـچ دخالتـی در آن
جنایت هـا نداشـته و راضـی بـه ایـن همـه خشـونت
نبـوده اسـت ؟ شـبکه بی بی سـی بـه گونـه ای ملکه
 96سـاله از دنیـا رفتـه را معرفـی می کـرد کـه گویی
از قدیسـه تـرزا یـا مریم مقـدس سـخن می گوید !!
تلاش بـرای مبـرا دانسـتن شـخصیت هایی نظیـر
ملکـه انگلیـس از جنایت هایـی کـه زیـر نظـر آنهـا
رخ داده و مصـون دانسـتن آنهـا از نقـد و ممنوعیـت
کشـانیدن آنهـا به محاکم بیـن المللی موجـب نخواهد
شـد کـه تاریـخ از کنـار چنیـن افـرادی با تسـاهل و
تحسـین عبـور کند و نقـش آنها را درکشـتارها نادیده
بگیر د
بـه ایـن ترتیـب اگـر بخواهیـم عملکـرد چنـد چهره
مشـهور خارجـی را در عرصـه ی بیـن المللـی بـا
یکدیگـر مقایسـه کنیـم و پرسـش مـا این باشـد که
چـه تفاوتـی میـان ملکـه انگلیـس و مهاتمـا گاندی و
نلسـون مانـدال وجـود دارد  ،پاسـخ آن چـه خواهد بود
؟ گانـدی و مانـدال دو چهره ی محبوب جهانی هسـتند
کـه ارزش عملکـرد آنهـا پـس از رسـیدن بـه قدرت
نسـبت بـه رفتـار آنهـا در دوران مبارزه برجسـتگی و
اهمیـت بیشـتری داشـته اسـت ضمـن این که شـیوه
ای اخلاق مدارانـه و انسـانی هـم در دوران مبـارزه
برای رسـیدن بـه اهداف خـود در پیش گرفتـه بودند .
در واقـع تاریـخ بیشـتر به خاطـر رفتارشـان در زمان
بـه قدرت رسـیدن  ،آنها را تحسـین کـرده و می کند .
شـبکه بـی بـی سـی ظـرف ایـن دو روز بارهـا فیلم و
تصویر سـر کشـی ملکـه انگلیس بـه پرورشـگاه ها و
یتیـم خانه هـا و بازدیـد از مناطق مسـتعمره نشـین را
پخـش کـرده اسـت  .آیـا ارائه ی چنیـن تصویـری از
ملکـه ی انگلیـس بـه ایـن معناسـت کـه او در جریان
کودتاهـا  ،از هـم پاشـی رژیم هـا  ،سـرکار آمـدن
دیکتاتورهـا  ،سـرکوب ها و قتـل عام هـا و ایجـاد
اختالفـات مذهبـی و دامـن زدن بـه درگیری هـای
قومـی و نـژادی در خاورمیانـه و آفریقـا و آمریـکای
التیـن و اسـترالیا توسـط ارتـش و اینتلیجنـس
سـرویس نبـوده اسـت ؟ چگونه اسـت که مسـئولیت
تنفیـذ حکـم نخسـت وزیـری مـارگارت تاچـر  ،جان
میجـر  ،تونـی بلـر  ،گـوردون بـراون  ،دیویـد کامرون ،
تـرزا مـی  ،بوریـس جانسـون و لیـز تـراس بـا ملکه
اسـت ولـی او نبایـد در جریـان عملکـرد آنها باشـد ؟
درسـت اسـت کـه ملکـه انگلیس یـا ولیعهد بخشـی
از ثـروت خانـدان سـلطنتی را صـرف امـور خیریـه
و رسـیدن بـه فقـرا در کشـورهای تحـت قیمومیـت
انگلیـس کـرده انـد امـا بایـد پرسـید چـه نظامـی و
عملکـردی موجـب فقیر شـدن آنهـا بوده اسـت ؟ هر
چنـد بـا نمونه هـای فضاحت بارتـر چنین مـواردی در
عرصـه ی بیـن المللی مواجه هسـتیم اما اینجا سـخن
بر سـر این اسـت کـه مبرا دانسـتن ملکـه انگلیس از
مسـئولیت آنچه در طـول سـلطنت او رخ داده نیز گونه
ای فریـب سیاسـی اسـت و ترسـیم هاله ی تقدیـس
پیرامـون کلـه ی تاجدار اوسـت .
بعیـد نیسـت تـا چنـد مـاه دیگـر زمزمـه ی انتشـار
خاطـرات ملکـه ی انگلیـس از طریق رسـانه ها بازتاب
وسـیعی پیـدا کنـد کـه البتـه بیشـتر بـا هـدف انتفاع
اقتصـادی صـورت می گیـرد زیـرا همیشـه عـده ای
الشـخور از طریق بـزرگ جلوه دادن مـردگان تقدیس
شـده بـه دنبـال سرکیسـه کـردن مردمی هسـتند که
فریـب بزرگنمایی آنهـا را خورده اند .ایـن خاطرات در
واقع شـرح بازدیدهـا و پیگیری اخبار و رویدادهاسـت
اد امه د  ر ستون روبرو

Sep 11, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7572

بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی در مورد برنامه هستهای ایران
فرانسـه ،آلمـان و انگلیـس روز شـنبه بـا صـدور
بیانیـه مشـترکی مدعـی شـدند کـه ایـران از فرصت
دیپلماتیـک حسـاس اسـتفاده نکـرده اسـت و در
ادعایـی بیپایـه و اسـاس اعلام کردنـد کـه ایـران
در عـوض بـه گسـترش برنامـه هسـته ای خـود بـه
نحـوی فراتـر از هرگونـه توجیـه غیرنظامی قابـل
قبـول ادامـه میدهـد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنا به نقـل از تارنمای وزارت
امـور خارجه آلمان ،در این بیانیه ادعا شـده اسـت:
مـا دولت هـای فرانسـه ،آلمان و انگلیـس به همراه
دیگـر اعضـای توافـق هسـته ای و آمریـکا از آوریل
 ۲۰۲۱بـا ُحسـن نیـت بـا ایران بـرای احیـا و اجرای
کامـل برجـام مذاکره کـرده ایم .اوایـل اوت ،پس از
یک سـال و نیم مذاکـرات ،هماهنگکننـده برجام
مجموعـه نهایـی متونـی را بـه ایـران ارائـه کـرد کـه
امـکان بازگشـت بـه تعهـدات برجامـیاش خواهـد
داد و همچنیـن زمینـه بازگشـت آمریـکا بـه توافـق
را فراهـم میکنـد.
بیانیـه سـه کشـور اروپایـی ایـن ادعـا را مطـرح

کـرد :در ایـن بسـته نهایـی ،هماهنـگ کننـده
تغییـرات بیشـتری اعمـال کـرد کـه مـا را بـه مـرز
انعطـاف پذیـری مـان رسـاند .متاسـفانه ،ایـران
انتخـاب کـرده اسـت کـه از ایـن فرصـت حسـاس
دیپلماتیـک اسـتفاده نکند .در عوض ،به گسـترش
برنامـه هسـته ای اش بـه نحـوی فراتـر از توجیـه
غیرنظامی قابـل قبـول ادامـه دهـد.
در ادامـه ایـن بیانیـه تروئیـکای اروپایـی ادعـا
کـرد :درحالـی کـه بـه توافـق نزدیـک می شـدیم،
ایـران موضوعـات جداگانـه ای را مطـرح کـرد کـه
بـا تعهـدات بیـن المللـی الـزام آور و قانونـی اش
تحـت ان پـی تـی و توافـق پادمان هـای ان پـی
تـی منعقـد شـده بـا آژانـس بیـن المللـی انـرژی

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت بیان کرد:

توضیح دفتر الریجانی
درباره شایعه انتصاب وی به عنوان
رئیس هیأت حل اختالف قوا

دفتـر علـی الریجانـی بـه انتشـار شـایعه انتصـاب
وی بـه عنـوان رییـس هیـأت عالـی حـل اختلاف
و تنظیـم روابـط قـوا واکنـش نشـان داد.
پیگیریهـای خبرنـگار ایسـنا از دفتـر علـی

اتمی ارتبـاط داشـت .ایـن خواسـته تـازه ،تردیدهای
جـدی در مـورد نیـات و تعهـدات ایـران بـه نتیجـه
موفقیـت آمیـز برجـام ایجـاد می کند .موضـع ایران
در تضـاد بـا تعهـدات الـزام آور قانونـی اش اسـت و
چشم انداز احیای برجام را به خطر میاندازد.
سـه کشـور یـاد شـده اروپایـی در ادامـه ایـن بیانیـه
همچنیـن مدعـی شـدند :شـورای حـکام آژانـس
در مـاه ژوئـن بـا اکثریـت قاطـع قطعنامـه ای را
تصویـب کـرد که از ایـران میخواهد برای پاسـخ به
پرسـش های حل نشـده آژانس ،اقـدام فوری انجام
دهـد .سـه مـاه بعـد ایـران ابـدا هیـچ اقدامی انجـام
نـداده ،همانطـور کـه در گـزارش جدیـد مدیـرکل
آژانـس تائید شـده اسـت .در عین حـال ،موضع ما،

مشـخص و ثابـت اسـت .ایـران بایـد بـه طـور کامل
و بـدون معطلـی با حسـن نیت بـا آژانـس همکاری
کنـد .برعهـده ایـران اسـت کـه پاسـخ های معتبـر
بـه لحـاظ فنـی بـه پرسـش های آژانـس در مـورد
محـل اختفـای همـه مـواد هسـته ای در قلمـرو
خـود ارائـه دهـد .برجـام بـه هیـچ وجـه نمی توانـد
بـرای رهایـی ایـران از تعهـدات الـزام آور قانونـی
کـه بـرای رژیـم جهانـی منـع اشـاعه هسـته ای
ضروری است ،مورد استفاده قرار گیرد.
در پایـان ایـن بیانیـه تروئیـکای اروپایـی ضمـن
مقصـر جلـوه دادن ایـران در رونـد مذاکـرات ویـن
و عـدم اشـاره بـه ناکامی دولـت بایـدن در اتخـاذ
تصمیمی مناسـب مدعـی شـد :با توجه به شکسـت
ایـران در بـه نتیجـه رسـاندن ایـن توافـق روی میز،
مـا به همـراه شـرکای بین المللـی در مـورد بهترین
روش بـرای پرداختـن به تشـدید تنش های مسـتمر
توسـط ایـران و نبـود همـکاری بـا آژانـس در ارتباط
بـا توافـق پادمان هـای ان پـی تی ایـن نهـاد رایزنی
و مشـورت می کنیـم.

تحقیق و تفحص از وزارت نفت تمام ابعاد
عملکردی این وزارتخانه را دربرمی گیرد

الریجانـی حاکـی از آن اسـت کـه منبـع ایـن
صرفـا در فضـای مجـازی و
خبـر موثـق نیسـت و
ً
کانالهـای خبـری پخـش شـده اسـت.
اثباتـا ایـن خبـر را نـه تاییـد کـرد
نفیـا و ً
دفتـر وی ً
و نـه تکذیـب و انتشـار آن را «شـیطنت رسـانهای»
دانسـت.
پیـش از ایـن برخـی منابـع از انتصـاب علـی
الریجانـی ،نماینـده سـابق قـم و رئیـس سـابق
مجلـس شـورای اسلامی به ریاسـت هیـأت عالی
حـل اختلاف و تنظیـم روابـط قـوای سـهگانه خبر
داده بودنـد.
ایـن هیـأت نخسـتین بـار بـا حکـم رهبـر انقلاب
در مردادمـاه سـال  ۱۳۹۰بـا هـدف حـل اختلاف
و تنظیـم روابـط قـوای سـهگانه در اجـرای بنـد ۷
اصـل  ۱۱۰قانـون اساسـی تشـکیل شـده اسـت
کـه آیتالله هاشمی شـاهرودی در آن مقطـع بـه
عنـوان رییـس آن منصـوب شـده بـود.

رئیـس هیأت تحقیـق و تفحـص از عملکرد وزارت
نفـت در دولت هـای یازدهـم و ودوازدهـم ،تاکیـد
کـرد :هـدف از انجـام ایـن تحقیـق و تفحـص
یافتـن ایـرادات و گام برداشـتن در مسـیر اصلاح
سـاختاری در ایـن وزارتخانـه اسـت.
هـادی بیگـی نـژاد در گفـت وگـو با ایسـنا با اشـاره
بـه ابعـاد تحقیـق و تفحـص از وزارت نفـت در
دولـت گذشـته ،بیـان کرد :هـدف طـرح تحقیق و
تفحـص از عملکـرد وزارت نفـت در دولـت یازدهم
و دوازدهـم پیـدا کردن ایرادهای سـاختاری در این
مجموعـه اسـت تـا نسـبت بـه رفـع ایـن ایرادهـا یا
بهبـود آن اقـدام شـود .هـدف بعدی این اسـت که
در طراحـی برنامـه ریزی هـای آینـده از نتایـج ایـن
تحقیـق و تفحص اسـتفاده شـود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :سـوم اینکـه اگـر
مقصـری در تخلفـات و نقص هـا در سـاختار ایـن
حـوزه بـوده حال یا عمـدی یا غیرعمدی شناسـایی

شـود و تصمیمـات الزم گرفته شـود .این تحقیق و
تفحـص محورهـای متعـددی دارد و تقریبا شـامل
همـه ابعـاد عملکـردی وزارت نفـت می شـود .ایـن
تحقیـق و تفحـص چـه در حـوزه باالدسـتی و چـه
در حـوزه تکمیـل زنجیـره ارزش و چـه در حـوزه
پاالیـش و پخـش و چـه در حـوزه نیـروی انسـانی
ورود خواهـد کـرد.

پذیرفته شدگان آزمون وکالت در کارآموزی سوادشان زیادتر شود
یـک نماینـده مجلـس شـورای اسلامی گفت :بـه
فـرض درسـت بـودن ایـن پیـش فـرض کـه افـراد
پذیرفتـه شـده در آزمـون وکالـت مرکـز وکالی قـوه
قضائیه پس از استفسـاریه مجلس از سـطح سـواد
باالیـی برخـوردار نیسـتند ،بایـد یـادآور شـد کـه در
سـطح جامعـه و مشـاغل مختلف از جمله پزشـکی
و مهندسـی نیـز افـراد قـوی و ضعیـف داریـم امـا
مـردم همیشـه طبـق رویـه عقالیی بـه سـراغ افراد
توانمنـد میرونـد.
محمدتقـی نقدعلـی در گفتوگو با ایسـنا ،با اشـاره
بـه اظهـار نگرانـی برخـی نسـبت بـه سـطح سـواد
وکالیـی کـه پـس از استفسـاریه مجلـس دربـاره

کسـب میکننـد؛ چراکـه «التجربـة فـوق العلـم»
یعنـی تجربـه باالتـر از علـم اسـت.
ایـن نماینـده مجلـس با تاکید بـر اینکه کسـانی که
حتـی  ۹۰درصـد نمـره قبولـی را اخـذ کننـد ،از نظر
قطعـا توانمنـد نیسـتند ،افـزود :بـه فـرض
اجرایـی ً
درسـت بـودن ایـن پیـش فـرض کـه افـراد پذیرفته
شـده پـس از استفسـاریه مجلـس از سـطح سـواد
باالیـی برخـوردار نیسـتند ،بایـد یـادآور شـد کـه در
سـطح جامعـه و مشـاغل مختلف از جمله پزشـکی
و مهندسـی نیـز افراد قـوی و ضعیـف داریم؛ حتی
ایـن مسـاله ممکـن اسـت در عالـم روحانیـت نیـز
وجود داشـته باشـد.

مسکو:

ایران در نشست سمرقند تعهدات الحاق به
سازمان همکاری شانگهای را امضا میکند
ایرنـا :ماریا زاخارووا ،سـخنگوی وزارت امور خارجه
روسـیه گفت کـه «چندین تصمیـم امیدوارکننده در
نشسـت آتی سـران سـازمان همـکاری شـانگهای
در سـمرقند ازبکسـتان اتخاذ خواهد شـد» و انتظار
مـی رود ایـران نیـز یادداشـتی از تعهـدات بـرای بـه
دسـت آوردن عضویـت رسمی سـازمان همـکاری
شـانگهای را امضـا کند.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا ماریـا زاخـارووا تصریـح
کرد :در نشسـت سـمرقند در ازبکسـتان قرار است
ایران ،یادداشـتی از تعهدات برای به دسـت آوردن
عضویـت سـازمان همـکاری شـانگهای را امضـا
کنـد کـه بـه ایـن کشـور اجـازه می دهـد بـه اسـناد
موسـس و معاهـدات بیـن المللـی ایـن سـازمان
بپیوندد.
وی افـزود :رونـد الحـاق بلاروس بـه سـازمان
همـکاری شـانگهای در اجلاس سـران سـازمان
همـکاری شـانگهای در سـمرقند نیـز آغـاز خواهد
شد .

سـخنگوی وزرت خارجـه روسـیه گفـت :یادداشـت
تفاهم هایـی نیـز در مـورد وضعیـت شـریک گفـت
و گـو بـرای مصر ،قطر و عربسـتان سـعودی برای
امضـا آمـاده شـده اسـت .رونـد اعطـای وضعیـت
مشـارکت گفـت و گـو برای بحریـن ،مالدیو و سـایر

کشـورها هـم آغـاز خواهد شـد.
اجلاس سـران سـازمان همـکاری شـانگهای ۱۵
تـا  ۱۶سـپتامبر (  ۲۴و  ۲۵شـهریور) در سـمرقند
برگـزار می شـود.
سـازمان همـکاری شـانگهای شـامل روسـیه،

هنـد ،قزاقسـتان ،قرقیزسـتان ،چیـن ،پاکسـتان،
تاجیکسـتان و ازبکسـتان اسـت.
کشـورهای ناظـر شـامل افغانسـتان ،بلاروس،
ایـران و مغولسـتان هسـتند .کشـورهای شـریک
نیـز عبارتنـد از جمهـوری آذربایجـان ،ارمنسـتان،
کامبـوج ،نپـال ،ترکیـه و سـریالنکا.
سـخنگوی رئیـس جمهوری ازبکسـتان نیز پیشـتر
اعلام کـرد کـه سـران  ۱۵کشـور از سـازمان
همـکاری شـانگهای از جملـه سـید ابراهیـم
رئیسـی ،رئیـس جمهـوری اسلامی ایران در
نشسـت سـمرقند در آخـر هفتـه جـاری شـرکت
خواهنـد کـرد.
سـمرقند پنجشـنبه و جمعـه ایـن هفتـه میزبـان
نشسـت شـورای سـران کشـورهای سـازمان
همـکاری شـانگهای خواهد بود .ایـن رویداد اولین
نشسـت رو در روی رهبـران سـازمان همـکاری
شـانگهای از سـال ۲۰۱۹میالدی و پایان ریاسـت
دوره ای ازبکسـتان بـر ایـن سـازمان خواهـد بود.

آمریکا به شدت نگران وضعیت ناوالنی است
سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا اعلام کـرد،
دولـت واشـنگتن بـه شـدت نگـران نحـوه رفتـار
دولـت روسـیه بـا الکسـی ناوالنـی ،منتقـد دولـت
کرملیـن اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از
خبرگـزاری رویتـرز ،نـد پرایـس ،سـخنگوی وزارت
خارجـه آمریـکا در بیانیهای اعالم کـرد :مقامهای
زنـدان روسـیه در تـدارک دفـاع الکسـی ناوالنـی،
منتقـد کرملیـن و ارتبـاط او بـا وکیلـش مداخلـه

کردهانـد .ناوالنـی بارهـا بابـت جرایـم جزئـی در
سـلول انفـرادی حبـس شـده اسـت.این مقـام
مسـئول در وزارت خارجـه آمریـکا همچنیـن بـا
تاکیـد بـر درخواسـتهای دولـت واشـنگتن مبنـی
بـر آزادی سـریع ناوالنـی گفـت :رفتـار بـا ناوالنـی
نشـان دهنـده ارعـاب و تهدیـد بـا انگیـزه سیاسـی
اسـت.این منتقـد کرملیـن در حـال گذرانـدن ۱۱
سـال و نیـم محکومیتش پس از گناهکار شـناخته

شـدن در نقـض آزادی مشـروط ،تقلـب و اهانت به
دادگاه اسـت.وی میگویـد همگـی ایـن اتهامـات
سـاختگی و بهانـهای بـرای سـرکوب مخالفـان و
خنثـی کـردن تالشهـای سیاسـی اوسـت.
الکسـی ناوالنـی همچنیـن روز پنجشـنبه گفتـه
بـود کـه مقامهـای زنـدان او را از داشـتن امتیـاز
وکیـل محـروم کـرده و تمامـی مکاتبـات بـا تیـم
حقوقـیاش اکنـون تحـت بازرسـی سـه روزه

ابالغ قانون تفسیر موادی از
قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار برای اجرا
رئیسجمهـور قانـون تفسـیر مـواد  ۴ ،۳و  ۵قانـون تسـهیل
صـدور مجوزهـای کسـب و کار را بـرای اجـرا بـه قـوه قضائیـه
و وزارتخانههـای دادگسـتری ،امـور اقتصـاد و دارایـی و علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ابلاغ کـرد .بـه گـزارش ایسـنا ،سـید
ابراهیـم رئیسـی در اجـرای اصـل  ۱۲۳قانـون اساسـی جمهـوری
اسلامی ایران« ،قانـون تفسـیر مـواد  ۴ ،۳و  ۵قانـون تسـهیل
صـدور مجوزهـای کسـب و کار» که در جلسـه علنی روز چهارشـنبه
دوم شـهریور  ۱۴۰۱مجلس شـورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹
شـهریور  ۱۴۰۱بـه تایید شـورای نگهبان رسـیده بود ،بـرای اجرا به
قـوه قضائیـه ،وزارت دادگسـتری ،وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ابلاغ کـرد.

«چارلز سوم» رسما
پادشاه بریتانیا شد
شـورای تاجگـذاری بریتانیـا دیـروز (شـنبه) بـا برگزاری مراسـمی در
کلیسـای سـنت جیمـز در لنـدن ،رسـما چارلـز سـوم را بـه عنـوان
پادشـاه و فرمانـروای جدیـد معرفـی کـرد .به گـزارش ایسـنا ،به نقل
از وبسـایت گاردیـن ،در مراسـم امـروز از شـماری از چهرههـای
سیاسـی و روحانیـون بریتانیـا هـم دعـوت بـه عمـل آمـده اسـت.
از جملـه حاضـران میتـوان بـه شـاهزاده «ویلیـام» ولیعهـد جدیـد
بریتانیـا« ،کامیال» همسـر پادشـاه جدید« ،لیز تراس» نخسـتوزیر
بریتانیـا و «جاسـتین ولبـی» اسـقفاعظم کانتربـری اشـاره کرد.
تعـداد زیـادی از نخسـتوزیران پیشـین انگلیس نیز در این مراسـم
حضـور داشـتند.این افـراد سـپس بـه کاخ سـنت جیمـز رفتنـد تـا
شـاهد سـوگند پادشـاه باشند.چارلز سـوم گفت که پادشـاه انگلیس،
ایرلنـد شـمالی و ولـز و اسـکاتلند خواهـد بـود و خدمتگـزاری بـرای
تمامی مـردم ایـن سـرزمینها.او همچنیـن از تعهـد ،عشـق و
زمامـداری مـادرش گفـت و اینکـه بـرای تمـام عمـرش سـوگند یـاد
کـرد همچـون مـادر بـا عشـق بـه مـردم خدمـت کند.

اطالعیه شماره  ۹ستاد مرکزی اربعین:

مرزهای منتهی به عراق
مسدود است

نماینده مجلس شورای اسالمی

آزمـون وکالـت مرکز وکالی قـوه قضائیـه ،پذیرفته
شـدند ،بـا بیـان اینکـه «ان شـاءالله در کارآمـوزی
سوادشـان زیادتـر میشـود» ،اظهـار کـرد :آزمـون
بـه تنهایـی ملاک ورود بـه عرصـه وکالـت و
صـدور پروانـه وکالـت نیسـت بلکـه پـس از آزمون،
پذیرفته شـدگان بایـد دوره کارآمـوزی وکالـت را طی
کننـد.وی گفـت :در مـدت دو سـال کارآمـوزی،
کارآمـوزان میداننـد اگـر قـوه علمی خـود را بـاال
قطعـا در بـازار کار جایـی در میـان مـردم
نبرنـد،
ً
نخواهنـد داشـت .بخشـی از پذیرفتـه شـدگان کـه
ممکـن اسـت از سـطح سـواد خیلـی باالیـی نیـز
برخـوردار نباشـند ،در ایـن دو سـال تجربیاتـی

از سوی رئیسجمهور انجام شد
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کارکنـان زنـدان قـرار دارد.
ناوالنـی در توئیتـرش کـه توسـط وکالی تیـم
حقوقـیاش منتشـر میشـود ،نوشـته کـه
مقامهـای زنـدان از دادن جزئیـات و اطالعـات
دربـاره ایـن شـیوه رفتـار امتنـاع میکننـد و او
اکنـون از طریـق شیشـههای پالسـتیکی دوجداره
بـا میلههایـی داخـل آنها با وکالیـش ارتبـاط برقرار
میکنـد .

سـتاد مرکـزی اربعیـن حسـینی(ع) در اطالعیـه شـماره  ۹اعلام
کـرد مرزهـای منتهـی بـه عـراق مسـدود اسـت و زایـران بـه مرزهـا
مراجعـه نکننـد.
به گزارش ایسنا ،متن این اطالعیه به این شرح است:
« انا من حسین »
بسمه تعالی
بـه اطلاع ملـت عزیـز و محبـان اهـل بیت(علیهـم السلام) و
تمامی متقاضیـان سـفر اربعیـن حسـینی(ع) میرسـاند بـه منظـور
تامیـن امنیـت جـان و حفـظ سلامت زائـران گرامـی:
-۱مرزهـای منتهـی بـه عراق مسـدود اسـت ،زائـران عزیـز به هیچ
وجـه تـا اطالع ثانـوی به مرزهـا مراجعـه نکنند.
-۲توصیـه اکیـد می شـود زائـران محترمی کـه در عراق هسـتند در
برگشـت خود تسـریع کنند و ماندگاری را در کربال کوتاه و بیشـتر از
یک روز اقامت نداشـته باشـند.
اد  امه از ستون روبرو

کـه نشـان دهنده اطالع دقیـق ملکه از اتفاقـات بیرون
از کاخ باکینگهام اسـت .
ایـن روزهـا دیگـر شـاید ماننـد گذشـته کـه آفتـاب
در ممالـک تحـت نفـوذ انگلیـس غـروب نمی کـرد ،
تفکـرات دایی جـان ناپلئونی کـه بر اسـاس آن "همه
چیـز زیـر سـر انگلیسی هاسـت "طرفـداران زیـادی
نداشـته باشـد زیـرا چپاولگـران جهانـی در چارچوب
اقتصـاد آزاد و شـرکت های چنـد ملیتی ماننـد گرگ ها
دسـته جمعـی بـه شـکار می رونـد و دیگـر نمی تـوان
گفـت همـه چیز تنهـا زیـر سـر انگلیسی هاسـت  .چه
بسـا غیـر از آمریـکا و انگلیـس و چند کشـور اروپایی ،
پـای روسـیه و چیـن و ژاپـن هـم در برخـی تصمیـم
گیری هایـی کـه منجـر به گسـترده شـدن سـفره ای
چـرب برای همـه ی آنها می شـود در میان باشـد  .این
کـه می گوینـد انگلیسـی ها ریشـه دار هسـتند چندان
هـم بیـراه نیسـت  .بـرای نمونه ملـک عبداهلل پادشـاه
اردن کـه مدعی اسـت نسـل چهـل و یکـم از خاندان
بنی هاشـم و از فرزنـدان علـی (ع) و فاطمـه زهـرا و
متولـی مسـجداالقصی در فلسـطین اشـغالی اسـت ،
مـادرش انگلیسـی اسـت  .هـر چند بـه مـدد آزمایش
و دانـش ژنتیـک معمـای سـید بـودن او و بسـیاری
دیگـر قابـل ردیابـی و نفـی و اثبات اسـت ولـی تا آن
زمـان کاله سـیدی شـاه اردن بـر سـر مردمی اسـت
کـه دستشـان کوتاهسـت و خرمـا بـر نخیـل !! ناگفته
پیداسـت که سـید بـودن فی نفسـه برتری نمـی آورد
مگـر این کـه مشـابهتی بین رفتـار مدعی سـید بودن
و سـیره پیامبـر (ص) وجـود داشـته باشـد بـه قـول
موالنا :
شیر را بچه همی ماند به او
تو به پیغمبر چه میمانی بگو
چگونـه اسـت کـه انگلیسـی ها بـا سـابقه ای کـه در
نژادپرسـتی دارنـد و آن همـه در برابـر ازدواج دیانـا
بـا شـاهزاده چالـز صـف آرایـی کردنـد  ،اجـازه داده
انـد که یـک دختـر انگلیسـی از خانـواده ای اشـرافی
بـا شـاه اردن ازدواج کنـد ؟ شـاه اردن ادعـا دارد از
نسـل چهـل و یکـم علـی ابـن ابـی طالـب و فاطمـه
زهراسـت و تولیـت مسـجداالقصی را هـم بـا همیـن
دسـتاویز در اختیـار دارد  .حـال بـا توجـه بـه ایـن که
انگلیـس در پایـه گذاری کشوراسـرائیل نقـش اول را
داشـته چه کسـی می تواند معمـای چنیـن ازدواجی را
حـل کنـد  .در واقع اکنون کسـی مدعی دفـاع از حقوق
فلسـطینی ها و حراسـت از مسـجداالقصی اسـت کـه
مدیـون و خویشـاوند انگلیسی هاسـت  .هـزاران نمونه
از ایـن خویشـاوندی های سیاسـی را می تـوان سـراغ
گرفـت که دسـت و پـای همـه را برای گره گشـایی از
مشـکالت منطقـه ای و بیـن المللی بسـته اسـت  .حاال
شـما پیـدا کنیـد پرتقال فـروش را
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باید رسانههای داخلی مقابل امپریالسیم خبری تقویت شوند
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس بر لزوم تقویت رســانههای داخلی برای مقابله
تاثیرگذار در مقابل امپریالیسم خبری تاکید کرد ...

معرفی مدیران متخلف مدارس به هیأت تخلفات
مدیرکل دفتر بازرسی و عملکرد استانداری فارس با اشاره به برخورد قاطع و جدی با
مدیران مدارسی که خارج از فرآیند مصوب و قانونی اقدام به ...

بنـا بـه آمـار رسـمی نزدیک بـه  ۱۳میلیـون نفـر حاشیهنشـین در سـطح کشـور
وجـود دارنـد کـه ایـن آمـار تکاندهنـده ،نتیجه عـدم توسـعه متـوازن و اجرایی
نشـدن طرحهـای تفصیلـی پایـدار در شـهرها اسـت.
پدیـده ناهنجـار حاشـیه نشـینی کـه بـا بنیـاد فقـر و عـدم دسترسـی بـه
توسـعه های اجتماعـی ادامـه می یابـد بـه معنـای واقعـی توجـه نداشـتن به تـوازن توسـعه و طرح هـای تفصیلی
بـر ادامـه رشـد حاشـیه نشـینی تأثیـر بسـزایی دارد.
شـوربختانه رشـد حاشـیه نشـینی تنهـا بـه ترک روسـتاها و مناطـق کم برخـوردار هـم منتهی نمی شـود چه آنکه
بسـیاری از مهاجـران پـس از تـرک مناطـق سـکونتی و زادگاه خویـش بهترین و کـم هزینه ترین محل سـکونت
را حاشـیه کالن شـهرها انتخـاب می کننـد حاشـیه امـن برای یـک زندگی غیر اسـتاندارد و بـدون دغدغه.
ایـن آسـیب بـا زنجیره هـای پـی در پی همچنان بر رشـد روز افـزون کودکان کار و شـغل های کاذب بـدون آینده
شـغلی تأثیـر غیرقابـل انـکاری دارد و البتـه در مراحل بعـدی جامعه را بـا چالش های دیگـری مواجه می کند.
بـا گذشـت دهه هـا و بـا وجـود اسـتعدادها و ظرفیت هـای قابـل توجـه در نقـاط مختلـف توسـعه متـوازن بـر پایه
بهـره بـرداری از ظرفیـت مناطـق همچنـان در حـد شـعار و یـا نطق هایـی باقـی مانـده اسـت و چیزی کـه عیان
اسـت رشـد روز افـزون مهاجـرت بـه شـهرهای بـزرگ و پیامدهـای منفـی آن یعنـی افزایـش شـغل های کاذب
بـدون پشـتوانه تأمیـن اجتماعـی ،کـودکان کار ،افزایـش نـرخ مسـکن و ده هـا مشـکل دیگر اسـت.

حذف رنگ قرمز از نقشه کرونا در فارس
عصرمردم:
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز دیــروز بــا
اشــاره بــه افزایــش شــهرهای دارای رنگبنــدی زرد و حــذف رنگ قرمز از نقشــه
کرونــا در اســتان فــارس گفــت :هــم اکنــون چهــار شهرســتان مرودشــت،
ســپیدان ،بختــگان و فیروزآبــاد نیــز بــه رنــگ آبــی تغییــر وضعیــت داده انــد.
دکتــر «ســید وحیــد حســینی» بــا اعــام آخریــن وضعیــت رنگبنــدی کرونــا
در اســتان فــارس ،دو شهرســتان ســرچهان و اوز را تنهــا شهرســتان های
دارای وضعیــت نارنجــی در فــارس اعــام کــرد و افــزود ۳۱ :شهرســتان دیگــر
فــارس نیــز از جملــه شــیراز ،در وضعیــت رنگبنــدی زرد هســتند.
او بــا اشــاره بــه کاهــش نســبی آمارهــای کنونــی کرونــا در اســتان ،از مــردم فــارس خواســت تــا همچنــان بــا
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی ،ســامت خــود و اطرافیــان را در برابــر خطــرات ایــن بیمــاری حفــظ کننــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون آمــار جمعیــت هــدف واکســینه در دز نخســت
واکســن معــادل  ۹۳و  ۹۹صــدم درصــد؛ در دز دوم  ۸۸و هشــت صــدم درصــد و در دز ســوم نیــز  ۵۰و هشــت
صــدم درصــد اســت ،بــر ضــرورت تکمیــل برنامــه واکسیناســیون کرونــا تــا پیــش از آغــاز فصــل ســرما تاکیــد
کــرد.
مســوول ارشــد حــوزه ســامت فــارس همچنیــن بــا توجــه بــه آغــاز برگــزاری برنامــه پیــاده روی زائــران اربعیــن
حســینی ،از زائــران ایــن ســفر معنــوی خواســت نســبت بــه رعایــت موازیــن بهداشــتی و خودمراقبتــی ،توجــه
ویــژه داشــته باشــند.
دکتــر حســینی گفــت :امیــد اســت تمامی شــرکت کننــدگان در ایــن آییــن جهانــی ،از بــرکات معنــوی ایــن ســفر
حداکثــر بهــره را ببرنــد.

اعزام کاروان  ۸۰۰نفری دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز
به کربالی معلی
عصرمردم:
دبیــر ســتاد اربعیــن حســینی در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز از اعــزام کاروان
هشــتصد نفــری دانشــگاه بــه کربــای معلــی خبــر داد.
دکتــر «شــهرام بلندپــرواز» بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در گرامیداشــت مراســم بــزرگ پیــاده روی اربعیــن حســینی،
عاشــقان حضــرت امــام حســین(ع) عــازم کربــا می شــوند ،گفــت :بــا حضــور رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز بــرای بدرقــه دو تیــم دانشــجویی شــرکت کننــده در ایــن آییــن ،کاروان هشــتصد نفــری دانشــگاهیان
علــوم پزشــکی شــیراز شــامل اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان ،بــرای شــرکت و خدمــت رســانی در مراســم بــزرگ
اربعیــن حســینی بــه کربــای معلــی اعــزام شــدند.
او بــا اشــاره بــه اعــزام مرحلــه ای کاروان دانشــگاهیان علــوم پزشــکی شــیراز بــه ایــن ســفر معنــوی ،از حضــور
رییــس دانشــگاه در بدرقــه دو تیــم اعزامی دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن آییــن خبــر داد و افــزود :از کاروان
هشــتصد نفــری اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،ســیصد نفــر بــرای شــرکت
در آئیــن معنــوی پیــاده روی اربعیــن و  ۵۰۰نفــر نیــز بــرای حضــور در  ۱۰موکــب دانشــگاه و ارایــه خدمــات
بهداشــتی درمانــی بــه زائــران حســینی بــه کربــای معلــی اعــزام شــدند.
دکتــر بلندپــرواز ابــراز امیــدواری کــرد امســال ایــن آئیــن بــا شــکوه هــر چــه تمــام تــر برگــزار شــده و ارادتمنــدان
بــه خانــدان اهــل بیــت(ع) ،از بــرکات معنــوی ایــن ســفر بیشــترین بهــره را ببرنــد.

تولید بیش از  ۱۵هزار تن گیاهان دارویی در فارس
مهر:رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس گفــت :ســاالنه بیــش از  ۱۵هــزار تــن گیاهــان دارویــی از ۱۸
هــزار هکتــار مــزارع فــارس برداشــت می شــود.
مجتبــی دهقــان پــور صبــح شــنبه در جمــع خبرنــگاران ،گفــت :در حــال حاضــر بیــش از  ۱۸هــزار هکتــار از
مــزارع فــارس بــه کشــت انــواع گیاهــان دارویــی اختصــاص یافتــه و ایــن میــزان ســطح زیــر کشــت هرســال در
حــال افزایــش اســت.
وی ادامه داد :در حال حاضر ساالنه بیش از  ۱۵هزار تن گیاه دارویی در استان فارس تولید میشود.
رئیــس جهــاد کشــاورزی فــارس افــزود :در فــارس بیــش از  ۵۰گونــه گیاهــان دارویــی بــه صــورت طبیعــی و
یــا بــه صــورت کشــت تولیــد میشــود کــه زعفــران ،گل محمــدی ،آویشــن ،بــه لیمــو ،آنغــوزه و مرزنجــوش از
جملــه ایــن گیاهــان اســت.
وی گفــت :تغییــر الگــوی کشــت و ارزش افــزوده بــاال از مهمتریــن دالیــل افزایــش تمایــل کشــاورزان بــه کشــت
ایــن گیاهــان در فــارس اســت.
دهقــان پــور از تهیــه بســتههای حمایتــی بــرای عالقمنــدان بــه ســرمایهگذاری در تولیــد و فــرآوری گیاهــان
دارویــی خبــر داد و گفــت :اعطــای تســهیالت ارزانقیمــت ،پرداخــت یارانــه پیــاز زعفــران و برگــزاری دورههــای
آموزشــی از جملــه ایــن حمایتهــا اســت.

جمع آوری پمپ های غیرمجاز هدایت کننده آب فاضالب
به مزارع در منطقه  7شیراز
عصرمردم:
شــهردار منطقــه هفــت گفــت :جمــع آوری پمپ هــای غیرمجــاز هدایــت
کننــده آب فاضــاب بــه مــزارع بــرای آبیــاری محصــوالت کشــاورزی در
حریــم منطقــه هفــت جمــع آوری شــد.
اکبــری افــزود :برخــی از کشــاورزان در حریــم شــهر اقــدام بــه آبیــاری
محصــوالت کشــاورزی بــا فاضــاب خــام می کننــد کــه ایــن اقــدام ســامت
شــهروندان را بــه خطــر می اندازنــد و بــا پیگیری هــای شــهرداری و مرکــز
بهداشــت و دســتور مقــام قضایــی و بــا حضــور نیــروی انتظامی پمپ هــای
غیــر مجــاز هدایــت کننــده آب فاضــاب بــه مــزارع جمــع آوری شــده اســت.
شــهردار منطقــه هفــت بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در هفتــه گذشــته بــا حضــور مقامــات قضایــی و جهاد کشــاورزی
و مرکــز بهداشــت و شــهرداری منطقــه هفــت بیــش از  ۲هکتــار از محصــوالت کشــاورزی در حریــم شــهر امحــاء
گردیــد ،ادامــه داد :اســتفاده از پســاب فاضــاب در زراعــت تهدیــد بــزرگ بــرای بهداشــت عمومی می باشــد
و ســامت شــهروندان را بــه خطــر می انــدازد کــه بــا افــراد متخلــف برخــورد قانونــی خواهــد شــد و در صــورت
مشــاهده هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه نســبت بــه امحــاء محصــوالت اقــدام خواهــد گردیــد.

حذف رنگ قرمز از نقشه کرونا در فارس
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به افزایش
شهرهای دارای رنگبندی زرد و حذف رنگ قرمز از نقشه کرونا ...

دژکام امام جمعه شیراز :
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باید رسانههای داخلی مقابل امپریالسیم
خبری تقویت شوند
ایسـنا:نماینده ولیفقیـه در اسـتان فـارس بر لـزوم تقویت
رسـانههای داخلـی بـرای مقابلـه تاثیرگـذار در مقابـل
امپریالیسـم خبـری تاکیـد کـرد.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام بـا حضـور در پاتوق تبیین بسـیج
رسـانه فـارس بیـان کـرد :بسـیج هر جـا که حضور داشـته
نقـش هماهنـگ کنندگـی و هـم افزایـی را بـه خوبـی بـا
روحیـه جهـادی ایفـا کرده اسـت.
بـه نقل از بسـیج رسـانه فـارس ،آیتاللـه دژکام ادامه داد:
ایـن جلسـه هـم بـرای ایـن بـود کـه بـا محوریـت بسـیج
رسـانه بتوانیـم عقـب ماندگیهـای خـود را در زمینههـای
مربـوط بـه مسـائل مباحـث رسـانهای و تبلیغـی کـه امـروز
بسـیار ضـرورت دارد کـه تقویـت بشـود ،جبـران کنیـم.
امـام جمعـه شـیراز تاکیـد کـرد :بایـد رسـانههای داخلی را
در مقابـل امپریالیـزم خبـری تقویـت کنیم.
آیتاللـه دژکام ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـکاری و
همفکـری بسـیج رسـانه ،کار جهـادی مسـتمر بـه نقطـه
قوتـی در زمینـه حرکـت تبلیغـی و کار رسـانهای تبدیـل
شـود.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس نیـز بـا ارائـه گزارش

از عملکـرد سـه ماهـه پاتـوق تبییـن بیـان کـرد :حضـور
تصمیمگیـران ارشـد اسـتان در بسـیج رسـانه و پاتـوق
تبییـن ،نشـان از اهمیـت و جایـگاه ویـژه اصحـاب محترم
رسـانه در اسـتای پیشـبرد اهـداف انقلاب بـا رویکـرد
امیدافرینـی در جامعـه دارد.

هـادی رضایـی بـا بیـان اینکـه بهتریـن و امیـن تریـن
مشـاوران بـرای مسـئوالن در نبـرد رسـانهای نامتقـارن بـا
دشـمن ،اصحاب رسـانه هسـتند ،گفت :سیاسـت گذاری
رسـانهای در اسـتان بایـد توسـط فعـاالن و دلسـوزان ایـن
عرصـه در کنـار مسـئولین انجـام شـود.

نجابت مدیرکل دفتر بازرسی و عملکرد استانداری فارس خبر داد

اختص
اصی
عصر
مرد م

معرفی مدیران متخلف مدارس به هیأت تخلفات
زهرا جعفری

مدیرکل دفتر بازرسـی و عملکرد اسـتانداری
فـارس بـا اشـاره بـه برخـورد قاطـع و جـدی
بـا مدیـران مدارسـی کـه خـارج از فرآینـد
مصـوب و قانونـی اقـدام بـه اخـذ شـهریه
نموده انـد ،گفـت :مدیـران متخلـف بـه
هیـأت تخلفـات معرفـی شـده اند.
رضـا نجابـت با بیان ایـن که با افـراد خاطی
و متخلـف در هـر سـطحی برخـورد جـدی و
قانونـی صـورت می پذیـرد ،افـزود :در پـی
شـکایتها و گزارشـهای متعـدد مردمی مبنی
بـر اخـذ شـهریه های سـنگین در مـدارس
دولتـی و درخواسـت های خلاف قانـون در
زمـان ثبتنـام ،بررسـی موضـوع و شناسـایی
متخلفـان در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا
همـکاری و همراهـی سـازمان آمـوزش و
پـرورش اسـتان ،مدیـران خاطـی بـه هیـأت
تخلفـات معرفـی شـدند.
وی تصریـح کـرد :مدیـران متخلـف

شناسـایی شـده مربـوط بـه نواحـی مختلف
آمـوزش و پـرورش در شـهر شـیراز هسـتند
ً
امـا قطعـا تخلفـات در مدارسـی بیشـتر
اسـت کـه متقاضیـان زیادتـری داشـته یا در
مناطـق برخـوردار قـرار دارنـد.
نجابـت خاطرنشـان کـرد :عمـده تخلفـات
مربـوط بـه اخـذ شـهریه های سـنگین و

خـارج از نـرخ مصـوب بـوده اسـت.
مدیرکل دفتر بازرسـی و عملکرد اسـتانداری
فـارس ،اخـذ هرگونـه شـهریه خـارج از نرخ
مصـوب را غیرقانونـی اعلام کـرد و گفـت:
والدیـن دانش امـوزان میتواننـد شـکایت
خـود را در ایـن بخـش بـه مرکـز ارتباطـات
مردمی اسـتانداری از طریـق سـامانه 111
اعلام نماینـد.
نجابـت افـزود :برخی از مدیـران نیز مبالغی
بـه اسـم مدرسـه گرفتـه امـا بـه حسـاب
شـخصی خـود واریـز کرده انـد کـه بـا هر دو
تخلـف بـه صـورت قانونـی برخورد میشـود.
وی از شـهروندان خواسـت هرگونـه تخلـف
در زمـان ثبت نـام مـدارس را گـزارش دهند
و نگـران عـدم ثبت نـام فرزندانشـان یـا لغـو
ثبتنام نباشـند.
وی درخصـوص ایـن کـه چـرا دفتر بازرسـی
اسـتانداری بـه بحـث ثبت نام هـا و تخلفـات
صـورت گرفتـه ورود کرده اسـت ،گفت :این

دفتـر بـا توجه به موضـوع شـکایت ،فراوانی
و حساسـیت مسـأله ،بـه مباحـث ورود
میکنـد .حـال بـا توجـه به ایـن کـه در اواخر
فصـل ثبتنـام مـدارس بـوده و نارضایتی هـا
بسـیار زیـاد اسـت ،بـه ایـن مسـأله ورود
کردیـم.
نجابـت تأکیـد کـرد :هـر تخلفـی گـزارش
شـود مـا موظـف بـه پیگیـری هسـتیم و
شـک نکنیـد در صورت صحت گزارشـهای
صـورت گرفتـه ،برخـورد جـدی و قاطـع
صـورت می پذیـرد.
وی درخصـوص شـکل گیری مافیـای
ثبتنـام در مـدارس که می توانـد دربر گیرنده
مدیران و کادر مدرسـه ،کارشناسـان ادارات
آمـوزش و پرورش و سـایر حلقه هـای اداری
باالدسـتی باشـد ،گفـت :تاکنـون گزارشـی
در ایـن خصـوص نداشـته ایم امـا ایـن
موضـوع را هـم در صـورت لـزوم بررسـی و
پیگیـری خواهیـم کـرد.

مرکز علمی کاربردی علوم و فنون ایمنی و آتش نشانی
در شیراز راه اندازی می شود
عصرمردم:
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز از راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی
علوم و فنون آتش نشانی در دومین مرکز آموزش
تخصصی آتش نشانان کشور با حمایت رییس
کمیسیون سالمت،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز و همکاری
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس
در این کالنشهر و مجموعه بزرگ آتش نشانی
شیراز خبر داد.
چهارشنبه  ۱۶شهریور ماه  ،۱۴۰۱طی بازدید
مهندس زارعی رییس کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر
چشم شیشه ای

شیراز ،دکتر دانش منش رییس دانشگاه جامع
علمی کاربردی استان فارس و آتش پاد قانع رییس
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز ،از دومین سایت بزرگ مقیاس و تخصصی
آتش نشانان کشور در سازمان آتشنشانی
شیراز ،نوزده فضای آموزشی و آمادگی جسمانی
با امکانات و تجهیزات به روز این سایت بررسی
و احداث اولین مرکز تخصصی دانشگاه جامع
علمی کاربردی آتش نشانی در این فضای ۱۸
هزار متری مناسب تشخیص داده شد.
مهندس زارعی عضو و ناظر شورای اسالمی شهر
در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز هدف از تاسیس این دانشگاه را پرورش

نیروهای متخصص دانست و عنوان کرد  :با توجه
به فضاهای مجهز آموزشی و امکانات سازمان
آتشنشانی شیراز و همچنین نیروهای باتجربه و
متخصص این سازمان ساخت دانشگاه علوم و
فنون آتش نشانی ،ارتقا و انتقال دانش و تجربیات
یک آتش نشان را به دنبال خواهد داشت.
مهندس زارعی رییس کمیسیون سالمت،محیط
زیست و خدمات شهری شورا اضافه کرد :توانایی
جسمانی و دانش آتش نشانان همواره باید در
سطح قابل قبولی بوده و به صورت مستمر حفظ
شود ،بنابراین ایجاد یک فضای آموزشی به منظور
انتقال تجربیات و دانش آتش نشانان گام بلندی
در پرورش یک نیروی متخصص و عملیاتی است.

آتش پاد قانع رییس سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری شیراز تاسیس مرکز علمی آتش
نشانی را فرصتی مناسب برای ارتقا سطح
تخصص یک آتش نشان عنوان و تاکید کرد:
آمادگی برای واکنش به حریق و حوادث در گرو
دانش ،توان و تکنیک های فردی یک شخص
آتش نشان و امدادگر است .یک نیروی امدادی
برای هر وظیفه ای که بر عهده می گیرد باید
تخصص الزم را داشته باشد ،بنابراین استمرار
فرآیند یادگیری و فراگیری در بحث ایمنی شهری
در صحنه حریق و حادثه و سطح واکنش یک
ً
آتش نشان و یا امدادگر کامال محرز و مشهود بوده
و تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.

کاله ایمی الزمه هر سفر درونشهری است
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پیش بینی  ۱۲پرواز فوق العاده
از شیراز به مقصد نجف
ایرنا:مدیــر کل فرودگاههــای اســتان فــارس گفــت:
بــه دنبــال افزایــش تقاضــای ســفر بــه کشــور عــراق
در آســتانه اربعیــن حســینی ،بــا موافقــت ســازمان
هواپیمایــی کشــوری ۱۲ ،پــرواز فــوق العــاده شــیراز–
نجــف (رفــت و برگشــت) پیــش بینــی شــده اســت.
غالمرضــا کریــم آقایــی افــزود :ایــن پروازهــا از ۲۱
تــا  ۳۰شــهریور ،توســط شــرکت هواپیمایــی ایرتــور و
بــه مقصــد نجــف انجــام خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،در روزهای دوشــنبه
هــر هفتــه یــک پــرواز برنامــه ای رفــت و برگشــت
از شــیراز بــه نجــف توســط شــرکت هواپیمایــی
کاســپین انجــام می شــود.
او اظهــار داشــت :نخســتن پــرواز فــوق العــاده در روز
دوشــنبه  ۲۱شــهریور در ســاعت هشــت و  ۴۰دقیقه
توســط هواپیمایــی ایرتــور و دومیــن پــرواز نیــز در
ســاعت  ۱۱و  ۴۰دقیقــه توســط شــرکت هواپیمایــی
کاســپین بــه مقصــد نجــف انجــام خواهــد شــد.
مدیــر کل فرودگاه هــای فــارس بیــان کــرد:
دیگــر پروازهــای فــوق العــاده نیــز در روزهــای
 ۲۹ ،۲۸ ،۲۳ ،۲۲و  ۳۰شــهریورماه بــه ترتیــب در
ســاعت های هفــت و  ۴۰دقیقــه ۱۴ ،و  ۴۵دقیقــه،
هشــت و  ۴۰دقیقــه ،هفــت و  ۴۰دقیقــه و  ۱۴و
 ۴۵دقیقــه توســط شــرکت هواپیمایــی ایرتــور انجــام
میشــود.
کریــم آقایــی افــزود :شــرکت هواپیمایــی کاســپین
نیــز طبــق برنامــه در روز دوشــنبه  ۲۸شــهریورماه
در ســاعت  ۱۱و  ۴۰دقیقــه یــک پــرواز بــه مقصــد
نجــف خواهــد داشــت.

معاون استانداری اعالم کرد:

زائرین استان فارس از
حرکت به سمت مرزهای عراق
خودداری کنند
مهر:جانشــین اســتاندار فــارس در ســتاد اربعیــن
اســتان تاکیــد کــرد :زائریــن تــا اطــاع ثانــوی از
حرکــت بــه ســمت مرزهــای عــراق خــودداری کننــد.
محمــد فــرخ زاده عنــوان کــرد :بــر اســاس اعــام
معــاون وزیــر کشــور و هماهنگــی بــا اســتان
خوزســتان و همــکاران مســتقر در مــرز شــلمچه
و چذابــه تــا اطــاع ثانــوی از اعــزام زائریــن و
عالقمنــد بــه ســفر اربعیــن خــودداری شــود.
معــاون هماهنگــی امــور زائریــن و گردشــگری
اســتانداری فــارس از همــه دســتگاههای مربوطــه
خواســت تــا اطــاع بعــدی از اعــزام زائریــن اربعیــن
بــه مرزهــا جلوگیــری نماینــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود آمادگــی کامــل
پایانههــای مــرزی ،بــه دلیــل ازدحــام بیــش از حــد
جمعیــت و گرمــای هــوا احتمــال وجــود خطــر بــرای
زائــران عزیــز وجــود دارد ،گفــت :همــه دســتگاهها
ً
خواســت فعــا تــا عــادی شــدن وضعیــت از اعــزام
زائریــن جلوگیــری نماینــد.
فــرخ زاده یــادآور شــد :بــا بررســی شــرایط در صــورت
ً
مســاعد بــودن فضــا مجــددا رونــد اعــزام زائریــن بــا
دســتور وزارت کشــور آغــاز خواهــد شــد.
گفتنــی اســت طبــق اعــام ســتاد مرکــزی اربعیــن
تــا اطــاع ثانــوی گذرنامــه موقــت نیــز صــادر
نمیشــود و بــه دلیــل بســته بــودن ســامانه مــردم
ً
فعــا بــه اداره گذرنامــه مراجعــه ننماینــد.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند

فارس

یکشنبه  20شهریور  14 1401صفر 1444

اثر گذاری فراکسیون جنوب مجلس در برنامه هفتم توسعه
رئیس فراکســیون جنوب کشــور مجلس با اشــاره به محتویات نشســت اخیر این
فراکسیون با رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان مدیریت و ...

یازده یادواره شهدا در مناطق یازده گانه شیراز
جلســه گرامیداشت هفته دفاع مقدس به ریاســت آرش فرجزاده قائممقام شهردار و
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهدای شهرداری و ...

ایمانیه استاندار فارس:

قرارگاه هوشمندسازی
کشاورزی و دامداری
تشکیل می شود
ایرنا:اسـتاندار فـارس گفت :قرارگاه هوشمندسـازی
کشـاورزی و دامـداری با مشـارکت جهاد کشـاورزی،
هواشناسـی ،آب منطقـهای ،منابـع طبیعـی و امـور
اقتصادی اسـتانداری تشـکیل و آیین نامهای شـرح
وظایـف و اختیـارات آن نیـز نوشـته شـود تـا پـس از
تصویـب در شـورای کشـاورزی اسـتان فعالیـت خود
را آغـاز کند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،محمد هـادی ایمانیـه،
روز شـنبه در شـورای کشـاورزی اسـتان در شـیراز
افـزود :تشـکیل ایـن قرارگاهها کـه موارد متعـدد آنرا
در اسـتان داریـم بـه هـم افزایی هـا و جلوگیـری از
مـوازی کاری هـا کمـک می کنـد.
وی ادامـه داد :آییـن نامـه تشـکیل ایـن قـرارگاه،
اعضـا و شـرح وظایـف و اختیـارات آن طـی روزهای
آتـی آمـاده شـود و امکانـات مـورد نیـاز آن نیـز
مشـخص شـود تـا در راه انـدازی آن فـارس اسـتان
پیشـتاز باشـد.
او اظهـار داشـت :البتـه تجربـهای کـه از اینگونـه
هوشـمند سـازی ها داریـم ایـن اسـت کـه تـدارکات
بسـیاری دیـده میشـود امـا در عمـل اتفاقـی
نمی افتـد از جملـه در وزارت بهداشـت کـه میلیاردها
تومـان هزینـه شـد و در طبقـه هفدهـم سـاختمان
ایـن وزارتخانـه یـک قـرارگاه خـوب بـا سـامانه های
بسـیار مجهـز راه انـدازی گردید اما عملکـرد چندانی
نداشـت.
اسـتاندار فـارس افـزود :بنابرایـن بـرای اسـتفاده
از ایـن سـامانهها بایـد کارشناسـانی آموزش هـای
الزم را پشـت سـر بگذارنـد تـا از آنهـا اسـتفاده واقعی
شود.
ایمانیـه افـزود :بـا توجـه به گـزارش رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس ،آمادگـی کامـل در اسـتان
ایجـاد شـده کـه از نظـر علمـی و کار کارشناسـی بـا
همـکاری مشـترک بیـن سـازمان جهاد کشـاورزی و
هواشناسـی و سـایر سـازمان هایی که دخیل هستند
بتوانیـم ایـن هوشـمند سـازی را بـه شـرط تامیـن
اعتبـار پیـاده سـازی کنیم.
وی گفـت :از دولـت و نماینـدگان مجلـس انتظـار
داریـم کـه در بودجـه سـال آینده کـه بودجه نویسـی
آن از هـم اکنـون آغـاز شـده بـه فکـر مسـاله آب و
کشـاورزی کشـور بـا نگاههـای جدیـد و خـارج از
نگاه هـای سـنتی باشـند.
اسـتاندار فـارس ،بـا اشـاره بـه نشسـت اخیـر خـود
امـام جمعـه شـیراز و نماینـدگان اسـتان در مجلـس
افـزود :در این جلسـه اشـاره کـردم که هـم در بحث
آبخیـزداری ،هـم کانال هـای انتقـال آب از سـدها و
هـم در بحـث آبیاری تحت فشـار و هوشـمند سـازی
نیـاز بـه اعتبـارات داریم.
ایمانیـه افـزود :بـه گفتـه رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاوری فارس ،در اسـتان هم اینـک نیازمند ۱۲۰
ایسـتگاه جدیـد رصـد وضعیـت اسـتان و هوشـمند
سـازی هسـتیم که بـرای راه انـدازی هر کـدام ۲۰۰
میلیـون تومـان اعتبـار نیـاز اسـت و علاوه بـر ایـن
بـرای کنتورهـای هوشـمند چاههـای کشـاورزی نیز
نیـاز بـه اعتبـار جداگانـه داریـم.

تخریب ساخت وسازهای
غیر مجاز در آباده
آمالی  /آباده
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده از اجـرای
احـکام قضایـی در راسـتای تخریـب سـاخت
وسـازهای غیرمجـاز و آزادسـازی اراضـی بخـش
کشـاورزی و باغ هـا در سـطح شهرسـتان خبـر داد
و افـزود ۵:مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در شـهر
صغـاد ـ آبـاده قلـع و قمـع شـد.
مهـدی امینـی اظهارداشـت ۵ :فقره سـاخت و سـاز
غیـر مجـاز کـه قبال مراحـل اخطار و تشـکیل پرونده
قضایـی را طـی کـرده بودند تخریب شـد.
وی افـزود :ایـن تخریب هـا در چهارچـوب اجـرای
احـکام قطعـی دادگاه و بـا دسـتور دادسـتان در
اجـرای تبصـره  ۲مـاده  ۱۰قانـون حفـظ کاربـری
اراضـی زراعـی و باغهـا ،بـا حضـور نماینـده
دادسـتان ،نیـروی انتظامـی و کارشناسـان اداره امور
اراضـی شهرسـتان انجـام شـد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اذعـان بـه اینکـه پیـش از این
مراحـل صـدور اخطـار و تشـکیل پرونـده قضایـی
بـرای متخلفیـن انجـام شـده بـود ،تصریـح کـرد:
ایـن احـکام قطعـی بـا دسـتور دادسـتان شهرسـتان
آبـاده در اجـرای تبصـره  ۲مـاده  ۱۰قانـون حفـظ
کاربـری اراضـی زراعـی و باغهـا ،بـا حضـور نماینده
دادسـتان ،نیـروی انتظامـی و کارشناسـان اداره امور
اراضـی انجـام شـد.
مدیرجهـاد کشـاورزی آبـاده بـا تاکیـد بـر حفاظـت
از اراضـی کشـاورزی و باغ هـا  :اضافـه کـرد:در
راسـتای اجـرای احـکام مذکـور بـا تخریـب
دیـوار کشـی های غیـر مجـاز قطعـات باغـی،
ده هـزار متـر مربـع از اراضـی باغـی آزاد سـازی
شدند.
وی باذکراینکـه گشـت اداره امـور اراضـی مدیریـت
جهاد کشـاورزی بـه طـور مسـتمرتغییر کاربری های
غیـر مجـاز را رصد و گـزارش میکند ،افزود :سـامانه
 131آمـاده دریافـت گزارشـات مردمی بـا موضـوع
تغییرکاربـری می باشـد
امینـی از مـردم خواسـت قبـل از هـر گونـه خریـد
زمیـن زراعـی و بـاغ بـا مراجعـه بـه مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان بـا کارشناسـان امـور اراضـی
مشـورت نماینـد.
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شهرداری  برگزار می کند؛

یازده یادواره شهدا در مناطق یازده گانه شیراز
عصرمردم:
جلسـه گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس بـه ریاسـت آرش
فـرجزاده قائممقـام شـهردار و فرمانـده حـوزه مقاومـت
بسـیج ادارات کل شـهدای شـهرداری و بـا حضـور جمعـی
از مدیـران و معاونـان حوزههـای مختلـف شـهرداری شـیراز
برگـزار شـد.فرمانده حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات کل
شـهدای شـهرداری شـیراز در ایـن جلسـه بـا تصریـح بـر ایثار
و ازخودگذشـتگی رزمنـدگان و شـهدای دفـاع مقـدس در
پاسـداری از وطـن و ارزشهـای انقلاب اسلامی ،اظهـار
امیـدواری کـرد :بـا برگـزاری باشـکوه مراسـم گرامیداشـت
هفتـه دفـاع مقـدس رشـادتهای آن دوران را بازگـو و بـه
معرفـی و تببیـن آرمانهـای انقلاب اسلامی بپردازیم.
فـرجزاده بـا بیـان اینکه هفتـه دفاع مقدس فرصتی ارزشـمند

اسـت تـا از ظرفیـت عظیـم آن بـه نشـر فرهنـگ اسـتقامت
پرداختـه شـود ،تصریـح کـرد :بایـد برنامههـای گرامیداشـت
ایـن هفته یه گونهای باشـد تـا پایداری و اسـتقامت رزمندگان
و شـهدا تبیین شـود .بنابراین گزارش؛ برگزاری یادواره شـهدا

در سـطح مناطـق ۱۱گانـه شـهرداری ،تجلیـل از ایثارگـران و
خانـواده شـهدای شـهرداری ،تبلیغـات شـهری ،فضاسـازی
محیطـی و تبلیغـات در نـاوگان حملونقـل عمومی بخشـی از
ویژهبرنامههـای گرامیداشـت هفتـه مقـدس اسـت.

بازدید مدیریت شهری شیراز از مرکز گل و گیاه گویم
عصرمردم:
رئیـس و اعضـای شـورای اسالمی شـهر
شـیراز بـه همـراه شـهردار منتخـب شـیراز،
سرپرسـت شـهرداری ،معاونیـن فنـی و
عمرانـی ،رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر
و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز
و شـهردار منطقـه  ۱۰از مرکـز گل و گیـاه
گویـم بازدیـد کردنـد.
رئیـس و اعضـای شـورای اسالمی شـهر
شـیراز بـه همـراه شـهردار منتخـب شـیراز،
سرپرسـت شـهرداری ،معاونیـن فنـی و
عمرانـی ،رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر
و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز
و شـهردار منطقـه  ۱۰از مرکـز گل و گیـاه
گویـم بازدیـد کردنـد.
مهـدی طاهـری رئیـس شـورای
اسالمی شـهر شـیراز در ایـن بازدید بـا بیان
اینکـه یکـی از دغدغههـای اصلی شـورای
اسالمی شـهر و شـهردار شـیراز کاهـش
مسـائل زیسـت محیطـی و ارتقـای کیفـی
فضـای سـبز شـهری اسـت ،اظهـار کـرد:
در کاشـت گیاهـان سـه عنصـر آب ،خـاک
و هـوای مناسـب الزم اسـت کـه ایـن مرکز
هـر سـه مـورد را دارد که باید بـا برنامهریزی
مناسـب بسـیاری از نیازهـای شـهرداری را
در ایـن مرکـز برطـرف کـرد.
رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز در

ادامـه ایـن بازدیـد بـا اعلام رضایـت از
اقدامـات انجـام شـده توسـط سـازمان
سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری در
بازآفرینـی ایـن مرکـز گفـت :بـا راهانـدازی
ایـن مرکـز بـه کمـک بخـش خصوصـی
شـاهد خودکفایـی در زمینـه گل و گیـاه
خواهیـم بـود.
محمدحسـن اسـدی شـهردار منتخـب
شـیراز نیـز در این بازدیـد با تاکید بر توسـعه
و پیشـرفت فضای سـبز شـهری با اسـتفاده
از ظرفیتهـای بخـش خصوصـی گفـت:
بـا توجـه موقعیت ایـن مرکـز و ظرفیتهای
موجـود در ایـن مرکـز میتـوان تـا حـدود
بسـیاری نیازهـای شـهرداری شـیراز در
تأمیـن گل و گیـاه را برطـرف و بـازار بـزرگ

عرضـه گل و گیـاه را بـه وجـود آورد.
وی اظهـار کـرد :ایجـاد و گسـترش
فضـای سـبز موجـب بهبـود وضعیـت
زیسـت محیطی شـهرها میشـود و از
طرحهـای سـرمایهگذاری در حـوزه فضای
سـبز اسـتقبال خواهیـم کـرد.
مسـعود زارعی رئیس کمیسـیون سلامت،
بهداشـت و محیـط زیسـت شـورای
ن سـیما،
اسلامی نیز با اعالم اینکه سـازما 
منظـر و فضـای سـبز شـهری بـا همـکاری
سـازمان سـرمایهگذاری نسـبت بـه تنظیـم
بسـته جامع سـرمایهگذاری بـرای این مرکز
اقـدام کنـد ،گفـت :چشـمانداز ایـن طـرح
بایـد در دراز مـدت تعریـف شـود ،بهنحـوی
کـه هـم سـرمایهگذار و هـم شـهرداری

منتفـع شـوند.
افسـانه خواسـتخدایی عضـو و ناظـر
شـورای اسالمی شـهر در سـازمان سـیما،
منظـر و فضـای سـبز شـهری گفـت :در
سـال گذشـته هدفگذاری هـای انجـام
شـده در شـورا بـر مبنـای تامیـن نیازهـای
گیاهـی شـهرداری شـیراز به شـکلی بوده تا
در حـد امـکان بـه سـمت خودکفایـی پیـش
بـرود و در خریـد گل و گیـاه بـه حداقلهـا
برسـیم که بـا راهانـداری این مرکـز و کمک
بخـش خصوصـی ایـن اتفـاق بـهزودی رقم
خواهـد خـورد.
روح اللـه مظفـری رئیـس سـازمان سـیما،
منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری
شـیراز با اعالم آمادگی و اسـتقبال سازمان
در خصـوص توسـعه ،حفـظ و نگهـداری
فضـای سـبز گفـت :بـزودی بسـتههای
سـرمایهگذاری تهیـه و با همکاری سـازمان
سـرمایهگذاری اقدامـات الزم در خصـوص
جـذب سـرمایهگذار انجـام میشـود.
وی در ایـن بازدیـد با اشـاره به کاشـت ۱۲۰
هـزار درختـان خـزان دار* طـی چنـد مـاه
گذشـته گفـت :فضاسـازی و آمادهسـازی
محـل کاشـت درختان سـوزنی برگ و نشـاء
فصلـی و گیاهـان پوششـی انجـام شـده که
تـا قبـل از پایـان مهـر مـاه کاشـت آنهـا
صـورت میپذیـرد.

تشریح خدمات روزهای اخیر اورژانس بهداری
موكب احمد ابن موسی(ع) در کربال
عصرمردم:
مصطفـی جمشـیدی در جمـع خبرنـگاران
مسـتقر در موكـب احمـد بن موسـی(ع) در
كربلای معلـی با بیـان اینكه ایـن اورژانس
بـه عنـوان اورژانـس مركـزی كربلا معرفی
شـده ،گفـت :ایـن افتخـار را داریـم كـه در
موكـب احمـد بـن موسـی(ع) خدمـات بـه
دیگـر موكبهـای ایرانـی و خارجـی را هـم
انجـام دهیم.
او تصریـح كـرد :خدمات پیش بیمارسـتانی
سـطح دو بـا همـكاری تیـم سـی پـی آر در
صـورت نیـاز بـه زائـران در ایـن موكـب ارائه
میشـود.
مسـئول اورژانـس بهـداری موكـب احمـد
بن موسـی(ع) خاطرنشـان كـرد :همچنین
داروهـای تخصصـی و عمومـی در ایـن
موكـب بـه زائـران نیازمنـد دریافـت دارو،
داده میشـود.
سـرهنگ محمـد ابراهیمیفـرد ،معـاون
سلامت سـپاه فجـر فـارس نیـز گفـت:
شـش سـال متوالـی اسـت کـه اورژانـس
 ١٠تختـه ویـژه مـردان و  ١٠تختـه ویـژه
خواهـران در موكـب احمـد بـن موسـی(ع)
راهانـدازی میشـود.
او ارائـه خدمـات سـرپایی ،نـوار قلـب،
سـرم تراپـی و ...را از جملـه خدمـات ایـن
مرکـز ذکـر و خاطرنشـان کـرد :از هفتـم
شـهریورماه بـه صـورت رسـمی كار خـود را

آغـاز كردهایـم و
تا کنون حدود  ٥٠بیمار ویزیت شدهاند.
معـاون سلامت سـپاه فجـر فـارس ادامـه
داد :بـروز مسـمومیت ناشـی از مـواد

غذایـی ،كوفتگـی و تـاول زدگـی پاهـا و
گرمازدگـی بر اثـر پیاده روی بیشـتری دلیل
مراجعـه زوار بـه ایـن مرکـز بـوده اسـت.
ابراهیمیفـرد بـه زوار توصیـه كـرد كـه

راهپیمایـی را در شـب انجـام دهنـد تا دچار
گرمازدگـی نشـوند و همچنیـن غـذا را از
جـای مطمئـن دریافـت كننـد.
دکتـر فـرخ بهارلویـی ،پزشـك مسـئول
درمانـگاه موكـب احمـد بـن موسـی(ع) نیز
گفـت :ایـن موکـب یكـی از موكبهایـی
اسـت كـه همـه سـاله از سـوی اسـتان
فـارس بـرای خدمـت رسـانی بـه زوار در
كربلا مسـتقر میشـود.
او بـا بیـان اینکـه بهـداری موكـب نیـز هـر
سـاله فعـال میشـود ،افـزود :امسـال ٤٠
نفـر از پزشـكان و پرسـتاران مجـرب در این
موكـب مسـتقر شـدهاند.
بهارلویـی بـا بیـان اینکـه وظیفـه خـود
میدانیـم كـه در كنـار امـام حسـین(ع) بـه
تبلیـغ شـاهچراغ(ع) هـم بپردازیـم ،عنوان
کـرد:
متخصـص داخلـی ،جراح عمومی ،پزشـك
اطفـال ،متخصـص طـب اورژانـس ،مامـا
و...در موکـب احمدبن موسـی(ع) مشـغول
خدمات رسـانی هسـتند.
او همچنیـن اعلام کـرد کـه تـا مراسـم
اربعیـن حسـینی در كربلا فعالیـت ادامـه
دارد و گفـت :دانشـگاه علـوم پزشـكی
شـیراز در کنـار بهداری سـپاه فجـر فارس و
خیریـن عمـده خدمات دارویـی و تجهیزات
پزشـكی مـورد نیـاز را تامیـن كـرده
است.

هوشیار مدیرکل بهزیستی فارس مطرح کرد:

خودکشی پدیدهای پیچیده اما قابل پیشگیری است
ایسـنا :مدیـرکل بهزیسـتی فـارس ضمـن
یـادآوری اینکـه خودکشـی یـک پدیـده
پیچیـده محسـوب میشـود ،تاکیـد کـرد کـه
ایـن پدیـده علیرغـم پیچیدگی فـراوان ،قابل
پیشـگیری اسـت.
محمدرضـا هوشـیار افـزود :پرداختـن بـه
شـناخت علـل و روشهـای پیشـگیری از
خودکشـی و مداخلات چنـد جانبـه بـرای
کنتـرل ایـن پدیـده و آگاه سـازی اقشـار
مختلـف مـردم مهمتریـن راه حـل جلوگیری
از خسـارات این پدیده شـوم اجتماعی اسـت.

هوشـیار ضمـن بیـان اینکـه خودکشـی
پدیـدهای جهانیسـت کـه بـا نرخهـای
متفاوتـی در کشـورهای مختلـف رخ
میدهـد ،گفت :خودکشـی پدیـده اجتماعی
پیچیـدهای اسـت کـه تحـت تاثیـر عوامـل
مختلفـی نظیـر فرهنگـی ،اقتصـادی،
خانوادگـی ،فـردی و  ...قـرار دارد.
او بـا بیـان اینکـه تنهـا یکـی از عوامـل موثـر
بـر وقوع خودکشـی ،مشـکالت روانپزشـکی
اسـت ،ادامـه داد :از ابتدای امسـال تاکنون
بالـغ بـر  46هـزار تمـاس بـا اورژانـس ۱۲۳

بهزیسـتی فـارس برقرار شـده کـه اختالفات
حـاد خانوادگـی ،کـودک آزاری ،همسـر
آزاری و خودکشـی در صـدر تماسهـا و
درخواسـتهای تمـاس گیرنـدگان بـا ایـن
مرکـز بـوده اسـت.
مدیـرکل بهزیسـتی فـارس بـا بیـان اینکـه
فـردی کـه خودکشـی میکنـد میدانـد کـه
شـیوه زیسـتنش بایـد تغییر کند امـا نمیداند
چطـور و بـه خودکشـی بـه عنـوان راه حـل
ایـن تغییـر نـگاه میکنـد ،عنوان کـرد :انگ
پیرامـون موضـوع خودکشـی کمـک رسـانی

بـه افـراد در معـرض خطـر را محـدود کـرده
اسـت و بسـیاری از ایـن افـراد بـه همیـن
دلیـل اقدامی بـرای کمـک گرفتـن نمیکنند
امـا بـا ایـن حـال خودکشـی پدیـدهای اسـت
قابـل پیشگیری.هوشـیار خاطرنشـان کـرد:
تصـورات اشـتباه هم در خصوص خودکشـی
وجـود دارد ،از قبیـل اینکـه "شـخصی کـه
خودکشـی میکنـد دیوانـه اسـت ،یـا کسـی
کـه بخواهـد خودکشـی کنـد چیـزی مانـع
او نمی شـود" ،ایـن تصـورات بسـیار مخـرب
هسـتند و بایـد اصلاح شـوند.

قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری تشکیل می شود
استاندار فارس گفت :قرارگاه هوشمندسازی کشاورزی و دامداری با مشارکت جهاد
کشاورزی ،هواشناسی ،آب منطقهای ،منابع طبیعی و ...
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عزیزی رئیس فراکسیون جنوب کشور مجلس مطرح کرد:

اثر گذاری فراکسیون جنوب مجلس در برنامه هفتم توسعه
عصرمردم:
رئیـس فراکسـیون جنـوب کشـور مجلس با اشـاره بـه محتویات نشسـت اخیر
ایـن فراکسـیون با رئیـس مجلس شـورای اسلامی و رئیس سـازمان مدیریت
و برنامـه ریـزی ،مهـم تریـن موضوعـات مطـرح شـده جهـت درج در برنامـه
هفتـم توسـعه کشـور را تشـریح کرد.
ابراهیـم عزیـزی در ایـن رابطـه اظهـار داشـت :در ایـن نشسـت تاکیـد شـد
کـه در برنامـه هفتـم چنـد پـروژه بـزرگ بایـد تعریـف شـود کـه رشـد 8درصدی
اقتصـاد کشـور و رشـد 10درصـدی شـرکت های دانـش بنیان در ذیـل آن رقم
بخورد.
او بـا بیـان اینکـه شـرکت های دولتـی و نهادهـای عمومی غیـر دولتـی بایـد در برنامـه هفتـم تعییـن تکلیـف
شـوند ،افـزود :سـاماندهی صندوق هـای بازنشسـتگی ،آمادگی جهت سـرمایه پذیری و سـرمایه گـذاری ،تعریف
پروژه هـای منطقـه ای و توجـه بـه مناطـق سـاحلی جنـوب و دریـا پایـه شـدن از دیگـر موضوعـات مهمی بود که
در ایـن نشسـت مطـرح و قـرار شـد در برنامـه هفتـم گنجانده شـود.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی همچنین گفت :در این نشسـت بحث مهم تفویـض اختیار
بـه اسـتان ها و تمرکـز زدایـی بـا تاکیـد بـر مدیریت محلـی و منطقه ای بـا هدف مولد سـازی ظرفیت هـای محلی
مطـرح شـد کـه ایـن موضـوع نیـز در برنامه هفتم قـرار خواهـد گرفت چراکـه یکی از مشـکالت بزرگ و سـد راه،
امـروز تمرکزگرایـی بیش از حد اسـت.
رئیـس فراکسـیون جنـوب کشـور مجلـس شـورای اسلامی با تاکیـد بـر هـم گرایـی اسـتان های جنوبی کشـور،
تصریـح کـرد :تعییـن تکلیـف پروژه هـای نیمـه تمـام در جنـوب کشـور موضوع محـوری دیگر جلسـه مذکـور بود
کـه بـا توضیحـات دقیـق نماینـدگان به رئیـس مجلس ورئیس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی و شـرح پروژه ها
همراه شـد.
عزیـزی در پایـان نیـز گفـت :فراکسـیون جنـوب کشـور مجلـس یکـی از بـزرگ تریـن فراکسـیون ها متشـکل از
اسـتان های جنوبـی کشـور همچـون سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمـان ،هرمـزگان ،فـارس ،بوشـهر ،خوزسـتان
و یـزد می باشـد کـه تصمیمـات ایـن فراکسـیون می توانـد تاثیـرات بسـیاری بـر معـادالت منطقـه ای بگـذارد
لـذا امیدواریـم بـا ایـن ظرفیـت بتوانیـم عقـب ماندگی هـای جنـوب کشـور را بـه ویـژه در حـوزه زیرسـاخت های
مهمی چـون راه ،ریـل ،آب و ...هـر چـه سـریع تـر برطـرف نماییـم.
الزم بـه ذکـر اسـت نشسـت اعضای فراکسـیون جنوب کشـور مجلس بـا حضـور قالیباف رئیس مجلس شـورای
اسلامی ،میرکاظمی رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور و اسـتانداران 7اسـتان جنوبـی کشـور در
محـل مجلـس برگزار شـد.

دهقان مدیر روابط عمومی و فرهنگی شهرداری منطقه سه شیراز خبرداد

نذر خون در شهرداری منطقه سه شیراز

عصرمردم:
شـهرداری منطقـه سـه در کنـار عمـران و آبادانـی منطقـه ،بـه جنبه هـای
معنـوی و انسـانی نیـز توجـه ویـژه دارد
علـی دهقـان مسـئول روابط عمومی و فرهنگی شـهرداری منطقه سـه شـیراز
گفـت :بـه مناسـبت فرارسـیدن اربعیـن حسـینی و بـه پـاس تکریـم جـان
فشـانی حضـرت اباعبداللـه الحسـین(ع) و یـاران باوفایـش در احیـای دیـن
مبیـن اسلام و آییـن محمـدی(ص)  ،برنامـه پویش نـذر خون از سـوی حوزه
فرهنگـی شـهرداری منطقـه سـه شـیراز برگـزار می شـود.
علـی دهقـان بـا تاکیـد بـر خدمات رسـانی ایـن شـهرداری در همـه حوزه های
شـهری بـه شـهروندان فهیـم در همـه ایـام سـال  ،گفـت :ایـن شـهرداری عالوه بـر اجـرای طرح هـای عمرانی
خدماتـی و فعالیـت و تلاش در جهـت رفـاه و آسـایش شـهروندان ،بـه جنبه هـای معنـوی و انسـانی نیـز توجـه
ویژه دارد.
مدیـر روابـط عمومـی و فرهنگـی شـهرداری منطقـه سـه ادامـه داد :در راسـتای برنامه هـای فرهنگـی ایـن
شـهرداری ،برنامـه اهـدای داوطلبانـه خـون بـه همنوعـان نیازمنـد ،یکـی دیگـر از برنامه هـای فرهنگـی ایـن
شـهرداری اسـت کـه بـر اسـاس آن مجموعـه مدیریـت و همـکاران خـدوم مـردم در شـهرداری منطقـه سـه در
اقدامی انسـانی و در جهـت افزایـش حجـم خـون در بانـک خون اسـتان فـارس به ویـژه در این ایام ،دیـن خود را
بـا اهـدای خـون بـه همنوعـان خـود ادا می نماینـد.
مدیـر ارتباطـات و فرهنگـی شـهرداری منطقـه سـه شـیراز اولویـت بخشـی بـه مباحـث فرهنگـی ،اجتماعـی و
مذهبـی را از اهـم رویکردهـا و برنامه هـای شـهرداری منطقه سـه عنـوان و خاطرنشـان کرد :مجموعـه اقدامات
ایـن شـهرداری در حـوزه معنویت بخشـی بـه جامعه در طول سـال با اجـرای برنامه های مختلـف فرهنگی تداوم
خواهد داشـت.
گفتنی اسـت این برنامه در روز یکشـنبه  20شـهریور ماه از سـاعت  8صبح لغایت  13در محل شـهرداری منطقه
سـه برگزار می شود.

هوشمندسازی شبکه برق گامی بلند برای ارتقاء کیفیت خدمات
عصرمردم:
امـروزه بـه مـدد رشـد روز افـزون فناوریهـای جدیـد و افزایـش تـوان مدیریتـی
در مجموعـه صنعـت بـرق ،هوشـمند سـازی و اتوماسـیون از جملـه مهمترین
شـاخصهای توسـعه و اقدامی زیـر بنایی جهـت بهبود مسـتمر کیفیت خدمات
بـه حسـاب می اید.
مدیر دیسـپاچینگ شـرکت توزیع نیروی برق شـیراز در ارتباط با بهبود و ارتقاء
کیفـی خدمـات و نظـارت و کنتـرل بسـترهای ارائـه خدمـت در ایـن شـرکت،
خاطرنشـان کـرد :با رشـد روزافـزون فناوریهای نوین ،شـاخصهای توسـعه
در حـوزه بـرق نیـز ارتقا یافته اسـت.
یامیـن راسـت روشـن در ادامـه گفـت :کنتـرل دقیـق شـبکه های بـرق و رویـت پذیـر و کنتـرل پذیـر شـدن
شـبکه های بـرق بـا توسـعه اتوماسـیون شـبکه منجـر بـه ارتقـا کیفـی خدمـات شـرکت توزیـع از جملـه کاهـش
خاموشـی ،رفـع سـریع مشـکالت احتمالـی ،کاهـش هزینه هـا ،مدیریـت بـار و … می شـود
مدیـر امـور دیسـپاچینگ شـرکت توزیع نیـروی برق شـیراز در این خصـوص گفت :از سـال گذشـته ،برنامهریزی
و هدفگذاریهایـی بـرای کاهـش و رفـع مشـکالت موجـود در مسـیر تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار ،در دسـتور
کار ایـن شـرکت قـرار گرفت.
کاهش حوادث اتفاقاتی شاخصی مهم در ارزیابی کیفیت خدمات
راسـت روشـن اضافـه کـرد :یکـی از اقدامـات اجرایی شـده ،تالش بـرای کاهش حـوادث اتفاقاتی بـود که منجر
بـه افـت  65درصدی در سـنوات اخیر این شـاخص شـد.
او یکـی از مباحـث مـد نظـر شـرکت توزیـع بـرق شـیراز را کاهـش شـاخص نـرخ متوسـط خاموشـی هر مشـترک
اعلام و اضافـه کـرد :شـاخص نـرخ خاموشـی هـر مشـترک بـرای سـال  1400بـه طـور متوسـط  189دقیقـه
تعییـن شـده بـود کـه خوشـبختانه و بـا اقدامـات اجرایـی شـده در بخشهـای مختلف ،این عـدد بـه  165دقیقه
کاهـش یافت.
تالش برای کاهش حداکثری سرانه خاموشی
راستروشـن هـدف امسـال را  158دقیقـه اعلام و اضافـه کـرد :براسـاس چشـمانداز ترسـیم شـده ،امیـدوار
هسـتیم کـه تـا سـال  ،1410ایـن عـدد بـه  40دقیقـه در سـال کاهـش یابـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته بـا کاهـش قریـب بـه  20درصـدی حـوادث شـبکه توزیع بـرق مواجـه بودیم،
یکی از مباحث مهم امسـال را هوشمندسـازی شـبکه دانسـت و گفت :براین اسـاس ،از ابتدای امسـال تاکنون
تعـداد نقـاط فرمـان پذیـر از  100نقطـه در کل شـبکه حوزه اسـتحفاظی توزیع برق شـیراز بـه  323نقطه افزایش
یافته اسـت.
راستروشـن گفـت :افزایـش تعـداد نقـاط فرمانپذیـر در سـطح شـبکه توزیـع نیـروی بـرق ،بـه معنـای کنتـرل
هوشـمند دیسـپاچینگ بـر روی مناطـق بیشـتری بـوده و نتیجـه این اقـدام ،کاهش حـوادث و کاهـش ناپایداری
شـبکه و تقلیل خاموشـی اسـت.
مدیـر امـور دیسـپاچینگ توزیـع بـرق شـیراز گفـت :بـرای اجـرای پـروژه فرمانپذیـری شـبکه ،از ابتـدای سـال
تاکنـون  22میلیـارد تومـان هزینـه و نقـاط فرمانپذیـر حـدود سـه برابـر شـده اسـت.
راستروشـن خاطرنشـان کـرد کـه براسـاس برنامهریـزی انجام شـده ،قرار اسـت تعداد ایـن نقاط تا پایان امسـال
و اوایـل سـال آینـده ،بـه  538نقطـه افزایـش یافتـه و در نتیجـه امیـدواری بـرای کاهـش میـزان خاموشـیهای
ناشـی از حوادث ،بیشـتر خواهد شـد.
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سالمت
یکشنبه  20شهریور 1401

میوهای کمکالری ،سرشار از فیبر و ضدالتهاب

ایسنا :گالبی میوهای آبدار و شیرین ،سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامین ها ،مواد معدنی و
فیبر خوراکی است و در عین حال کالری کمی دارد .گالبی سرشار از فیبر ،مواد مغذی ضروری
و مواد معدنی است و خواص ضدالتهابی آن به کاهش تب و التهاب کمک می کند .در ادامه به
معرفی چند مورد از فواید این میوه خواهیم پرداخت:
سالمت روده
گالبی منبع خوبی از فیبرهای محلول و نامحلول اســت .شواهد روزافزونی مبنی بر اهمیت
فیبر و نقشی که ممکن است در سالمت فلور میکروبی دستگاه گوارش ما (باکتری هایی که در
روده ما زندگی می کنند) و در پیشگیری از چاقی و دیابت نوع دو ایفا کند ،وجود دارد.
کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو
مطالعه ای که به بررسی فواید زردینه ها از جمله آنتوسیانین های موجود در میوه هایی مانند
گالبی می پردازد ،نشــان میدهد که مصرف منظم آن ممکن است خطر ابتال به دیابت نوع دو
را کاهش دهد.
کمک به کنترل وزن
گالبی کم کالری و سرشــار از فیبر و آب اســت که به شــما کمک می کند احساس سیری
کنید .داده های مطالعهای که اثرات افزودن میوههایی مانند ســیب یا گالبی به رژیم غذایی در
مقابل جو را بررســی کرد ،نشان داد که میوهها به کاهش مصرف انرژی و کاهش وزن بدن در
طول زمان کمک میکنند.
کمک به سالمت قلب
گالبی سرشــار از زردینه های مفید اســت که با بهبود فشار خون و سطح کلسترول از قلب
حمایت می کند .به طور خاص ،مطالعهای که مصرف میوههایی مانند گالبی را مورد بررسی قرار
داد ،ارتباطی با بهبود چربیهای خون در زنان پیدا کرد که نشان میدهد رژیم غذایی غنی از این
ترکیبات گیاهی ممکن است تأثیر مفیدی بر سالمت قلب و عروق داشته باشد.
پیشگیری از سرطان
غنی بودن بدن از ترکیبات گیاهی محافظ مانند آنتوســیانین ها و سینامیک اسید با گنجاندن
میوه هایی مانند گالبی در رژیم غذایی ،ممکن اســت به محافظت در برابر برخی ســرطان ها
کمک کند.

تایید اثربخشی داروها علیه زیرسویه امیکرون

ایسنا :متخصصان ژاپنی می گویند چندین داروی کووید ۱۹-که در این کشور تایید شده اند
در برابر زیرسویه  2.75.BAامیکرون اثربخشی دارند.
کاوائوکا یوشیهیرو ،استاد پروژه در موسسه علوم پزشکی دانشگاه توکیو و  ۱۳دانشمند ژاپنی
و آمریکایی دیگر یافتههای خود را در مجله پزشکی «نیوانگلند» منتشر کردند.
آنها می گویند که داروهای ضد ویروســی رمدسیویر ،مولنوپیراویر و نیرماترلویر ممکن است
در برابر زیرسویه  2.75.BAکه تاکنون در دهها کشور از جمله آمریکا ،بریتانیا و ژاپن شناسایی
شده ،موثر باشد.
این درحالیســت که پادتن های خنثیکننده ویروس موسوم به کاسیریویماب-ایمدویماب و
سوتروویماب به طور قابلتوجهی در برابر این گونه کمتر مؤثر بودند.
با این حال محققان تاکید دارند که آنتی بادی  tixagevimab-cilgavimabکه ماه
گذشته تایید شد ،فعالیت خنثی کننده ای از خود نشان داد.
مشاهدات پزشــکی نشان میدهد که زیرسویه  2.75.BAبه سرعت در هند و نپال در حال
گســترش است .همچنین سازمان جهانی بهداشــت آن را به عنوان یک زیرسویه تحت نظارت
تعیین کرده است.

رژیم غذایی که ضریب هوشی را افزایش میدهد

ایســنا :نتایج تحقیقات نشان میدهد ،افرادی که از سنین پایین رژیم غذایی سالمتری دارند
از بهره هوشی باالتری برخوردار هستند.
کودکانی که از شــیر مادر تغذیه و بعدها میوهها ،ســبزیجات و ســایر غذاهای سالم مصرف
کردند ،در سن هشت سالگی ضریب هوشی آنان تا دو امتیاز باالتر بود.
دکتر لیزا اســمیترز ،محقق این تحقیق گفت :رژیم غذایی ،مواد مغذی مورد نیاز برای رشــد
بافتهای مغز را در دو ســال اول زندگی تأمین میکند و هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رژیم
غذایی بر ضریب هوشی کودکان بود.
ما دریافتیم کودکانی که در  ۶ماهگی با شــیر مادر تغذیه میکردند و رژیم غذایی ســالمی
ازجمله حبوبات ،پنیر ،میوهها و سبزیجات در  ۱۵و  ۲۴ماهگی داشتند ،تا سن هشت سالگی تا دو
امتیاز ضریب هوشی باالتری داشتند .نتایج این تحقیق حاصل مطالعهای بر روی بیش از ۷۰۰۰
کودک اســت که عادات غذایی آنان در سنین  ۶ماهگی ۱۵ ،ماهگی و دو سالگی مورد بررسی
قرار گرفت .آنان تا سن هشت سالگی تحت نظر بودند.
دکتر اســمیترز میگوید :برخالف فواید تغذیه ســالم ،کودکانی که با غذاهای ناسالم تغذیه
میشوند ،بهره هوشی پایینتری داشتند.
ضریب هوشــی آن دســته از کودکانی که در دو ســال اول زندگی رژیم غذایی آنان بهطور
منظم شامل بیسکویت ،شکالت ،شیرینی ،نوشابه و چیپس بود ،تا سن هشت سالگی تا دو امتیاز
ضریب هوشی کمتری داشتند.
همچنین غذاهای آماده که در  ۶ماهگی داده میشــوند تأثیر منفی بر ضریب هوشی کودک
دارند اما شاهد برخی از ارتباطهای مثبت این غذاها در  ۲۴ماهگی بودیم.
دکتر اسمیترز گفت :خوب غذا خوردن به ویژه در سالهای شکلگیری مغز مهم است.
اگرچه تفاوتها در ضریب هوشــی زیاد نیست ،این مطالعه برخی از قویترین شواهد را ارائه
میکند که نشان میدهد الگوهای رژیم غذایی از  ۶تا  ۲۴ماهگی تأثیر کوچک اما قابلتوجهی
بر ضریب هوشی در هشت سالگی دارند .بنابراین مهم است که تأثیر طوالنیمدت غذاهایی که
به فرزندانمان میدهیم را در نظر بگیریم.

نقش مسواک زدن و استفاده از نخ دندان
در جلوگیری از آلزایمر

تبیان :برخی از عالئم و نشانههای ریفالکس یا
رفالکس اسید معده خیلی آشکار نیستند؛ اما باید با
آنها آشنا باشید و با مشاهدهی هرکدام ،مخصوصا
اگر احساس ســوزش معده هم داشتید ،بیتفاوت
نباشید و نادیدهشان نگیرید.
عالئم پنهان رفالکس اسید معده
زنگ در گوش
اگر گوشــتان مدام زنگ میزند (عارضهای که
به آن وزوز گوش میگویند) ،خصوصا بعد از غذا،
میتواند ناشی از رفالکس باشد که به سینوسها
و حتی گوش داخلیتان رســیده اســت .خیلی از
بیمــاران بابت دردی که در ســینوسها دارند یا
وزوز گــوش به متخصص گــوش و حلق و بینی
مراجعه میکنند ،اما به تشخیص رفالکس منتهی
میشود.
گلودرد یا خشدار شدن صدا
گلودردی کــه برطرف نمیشــود و همراه با
عالئــم معمول ســرماخوردگی نیســت میتواند
ناشــی از رفالکس باشد .گلوی شما درد میگیرد
زیرا کمی از اســید معدهتان از مری باال میآید و
گلویتان را تحریک میکند .خشدارشدن بیدلیل
صدا هم ممکن اســت ناشــی از اسید معده باشد
که به سمت حنجره یا تارهای صوتی باال میآید.
خشدار شدن صدا ،صبحها چشمگیرتر است زیرا
تمام طول شــب که دراز کشــیده بودید اسید به
سمت حنجرهتان باال آمده است.
سرفههای مداوم یا خسخس سینه
خسخــس ســینه یا ســرفههایی که شــبیه
عالئم آســم یا برونشیت هســتند میتوانند ناشی
از رفالکس اســید باشــند که از معده به ســمت
ریهها حرکت میکند .از سویی دیگر ،آنهایی که
خسخس سینه یا ســرفه مداوم دارند ،خود را در
معرض رفالکس قرار میدهند ،زیرا سرفه به شکم
فشار وارد میکند و اسید معده را به باال میراند.
مشکالت دندانی
اگر به طور منظم مســواک میزنید و نخ دندان
اســتفاده میکنید اما همچنان در حال رفت و آمد
به مطب دندانپزشــک هســتید ،پس یعنی مینای
بیتوته :ســیب زرد بومی هندوستان است و قبل از
رواج پیدا کردن در دنیا یک درخت مقدس محسوب
می شد.
سیب زرد عالوه بر اســتفاده خوراکی برای تهیه
داروهای گیاهی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
یکــی از مفیدتریــن میوه هایی کــه می توانید به
صورت روزانه اســتفاده کنید و خاصیت سیرکنندگی
باالیی دارد ،سیب زرد است.
ارزش غذایی سیب زرد
سیب سرشــار از مواد مغذی است یک عدد سیب
متوسط با وطن  182گرم یا با قطر حدود  7.5سانتی
متر معادل  1.5فنجان ســیب خرد شــده دارای مواد
مغذی زیر اســت .یک وعده ســیب می تواند حدود
 4 – 2درصــد مقدار مورد نیــاز روزانه منگنز ،مس،
ویتامین ب  ،2ویتامین ب  ،1ویتامین ای ،ویتامین آ،
ویتامین ب  6را تامین نماید.
برای استفاده حداکثری از مزایای سیب بهتر است
میوه را با پوست بخورید ،پوست سیب حاوی نیمی از
فیبر میوه و مقدار زیادی پلی فنول است.
کاهش وزن با سیب زرد
مقدار فیبر سیب زرد نسبت به سایر میوه ها بسیار
زیاد اســت که همین امر سبب خاصیت سیرکنندگی
باالی آن می شــود .در مطالعه ای که در این زمینه
انجام شــده ،افرادی که قبل از غذا سیب می خورند
نیست به دیگران احساس سیری بیشتری دارند.
در این مطالعه مشــخص شــد افرادی که وعده
غذایی خود را با سیب شروع می کنند به طور متوسط
 200کالری کمتر دریافت می کنند.
در مطالعــه  10هفته ای کــه روی  50زن دارای
اضافه وزن انجام شــد ،گروهی که سیب می خوردند
نسبت به گروهی که کوکی جودوسر با کالری و فیبر
مشــابه خــورده بودند ،به طور متوســط  1کیلوگرم
کاهش وزن داشــتند .مطالعه ای که روی موش های
چاق انجام شــد نشان داد موش هایی که مکمل پوره
ســیب و کنسانتره آب ســیب مصرف می کنند ،وزن
بیشــتری از دست می دهد و ســطح کلسترول بد و
تری گلیسرید خونشان کاهش پیدا می کند.
تقویت دستگاه گوارش با سیب زرد
روغن اســانس ســیب زرد می تواند برای درمان
مشکالت گوارشــی از جمله یبوست ،ناراحتی معده،
اسهال و اسهال خونی و معده درد مفید باشد.
سیب زرد فیبر زیادی داشته و خاصیت ملین دارد و
به بهبود عملکرد روده ها کمک می کند.
نوشــیدن آب سیب زرد به مدت  3ماه می تواند به
درمان یبوست و درد معده کمک کند.
درمان مشکالت پوستی با سیب زرد
برای درمان کهیر پوســتی می توانید ترکیب آب
زیر ،آب ســیب زرد و برگ بو را ،دو بار در روز روی
کهیرها بکشــید .این ترکیب بــرای درمان قرمزی

مهــر :دو کارآزمایی بالینی جدید نشــان دادند در
حالی که ویتامین  Dدر اوایل پاندمی مورد توجه قرار
گرفت ،اما خطر ابتال به کووید ۱۹یا سایر عفونتهای
تنفسی را کاهش نمیدهد.
هــر دو مطالعه ،یکــی در بریتانیــا و دیگری در
نروژ ،نشــان دادند که افزایش سطح ویتامین  Dدر
بزرگســاالن در طول پاندمی بــه محافظت در برابر
ویروسهای تنفسی کمک نمیکند.
در کارآزمایــی بریتانیایی ،محققان  ۶۲۰۰فرد ۱۶
ســاله و باالتــر را که در شــروع مطالعه مکملهای
ویتامین  Dمصرف نمیکردند ،مورد بررسی قرار دادند.

عالئمی از رفالکس اسید معده که شاید ندانید

دندانتــان در حال از بین رفتن اســت که میتواند
ناشــی از رفالکس باشــد .یا اگر متوجه بدرنگ
شــدن دندانهایتان شدهاید ممکن است دلیل آن
رفالکس باشد .حتی مقدار بسیار کمی اسید معده
که از مری به ســمت گلو باال میآید میتواند بر
مینای دندان اثر بگذارد.
مشکل در بلع
اگــر هنگام بلع ،غذا در گلویتــان گیر میکند،
انگار مایعات از حلقتان پایین نمیروند یا احساس
میکنیــد چیــزی در گلویتــان گیر کرده شــاید
رفالکس دارد .ریفالکس مزمــن میتواند گلو را
تحریک کند و بافت اسکار در مری تشکیل دهد و
آن را تنگ و باریک کند.

گرفتگی بینی
گرفتگــی بینــی کــه گاهی هســت و گاهی
نیســت میتواند بــه دلیل رفالکس باشــد .اگر
مــوارد تغذیهای برای رفالکس را رعایت کردید و
شبها قبل از خواب چیزی نخوردید؛ اما گرفتگی
بینیتان برطرف نشــد پس احتماال مشکل فقط
همان گرفتگی بینی اســت .اما اگر برطرف شد و
دوباره برگشت ،احتماال به دلیل رفالکس است.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟
گاهی ســخت است بدانید چه زمانی عالئمتان
آنقدر جدیاند که نیاز به مراجعه به پزشک دارید.
در موارد زیر الزم است به پزشک مراجعه کنید:
 .عالئم بیش از دو هفته طول کشیدهاند.

خواص سیب زرد برای سالمتی و پوست

پوست ،راش پوستی و پیسی نیز کاربرد دارد.
برای درمان آکه و کاهش چین و چروک پوســتی
میتوانید پوره ســیب زرد را با عســل و خرما مخلوط
کــرده و به مدت  25دقیقــه روی صورت بگذارید و
سپس بشویید.
درمان زخم معده با سیب زرد
ترکیبات فنولیک ســیب زرد خواص ضد اکســید
دارد کــه زخم معده و زخم های گوارشــی را درمان
می کنــد .خواص ضد اکســید میوه می تواند ســطح
غشــای مخاطی را متعدل کرده و هر گونه استرس
اکسیداتیوم موجود در دستگاه گوارش را دفع کند.
تنظیم ترشــح هورمون تیروئید با سیب
زرد
ســیب زرد با کنترل متابولیسم از پر کاری تیروئید
پیشگیری کرده و باعث تنظیم ترشح هورمون تیروئید
می شود .بر اســاس تحقیقات انجام شده برگ سیب
زرد برای تهیه داروهای تنظیم کننده پرکاری تیروئید
مورد استفاده قرار می گیرد.
تقویت انرژی با سیب زرد
مصرف ســیب زرد می تواند به سرعت انرژی بدن
را افزایش بدهد .سیب زرد با تقویت عملکرد اعضای
بدن فرایندهای متابولیک را تسهیل می کند.
سیب زرد و مقابله با سرطان
بر اســاس تحقیقات انجام شــده ،عصاره درخت

ســیب زرد عامل بازدارنده تکثیر سلول های سرطانی
است و می تواند از رشد ســلولهای سرطانی و تومور
پیشگیری کند .مصرف سیب زرد می تواند از شما در
برابر سرطان سینه محافظت نماید.
مطالعه در مورد زنان گزارش داده است که مصرف
ســیب باعث کاهش مرگ و میر ناشــی از سرطان
می شود .دانشــمندان به این نتیجه رسیدند که اثرات
آنتی اکسیدان و ضد التهاب سیب می تواند اثری بالقوه
بر پیشگیری سرطان داشته باشد.
پیشگیری از آسم با سیب زرد
آنتی اکســیدان های موجود در سیب زرد از ریه ها
در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کند.
مطالعه بزرگی که روی بیش از  68000زن انجام
شد نشــان داد ،افرادی که بیشتر ســیب می خورند
احتمال این که به آسم مبتال شوند کمتر است.
نتیجه این مطالعه نشــان داد کــه مصرف حتی
 15درصد یک ســیب بــزرگ در روز می توانید 10
درصد احتمال بیماری های تنفسی را کاهش دهد.
فالونوئید کوئرستین موجود در پوست سیب باعث
تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش التهاب می شود
که هر دو این مورد به کاهش آســم و واکنش های
آلرژیک منتهی می شود.
سیب زرد و تنظیم قندخون
ســیب زرد می تواند برای تنظیم سطح قند خون و

مکمل ویتامین D
تاثیری در پیشگیری از کووید  ۱۹ندارد
با شروع کارآزمایی ،حدود نیمی از شرکت کنندگان از
لحاظ میزان ویتامیــن  Dمورد آزمایش قرار گرفتند.
حــدود  ۸۶درصد از آنهــا میزان این ویتامین شــان
پاییــن بود و به مدت  ۶ماه به آنها روزانه  ۳۲۰۰واحد

بین المللی یا  ۸۰۰واحد مکمل ویتامین  Dداده شــد.
بــه بقیه شــرکتکنندگان در کارآزمایی ،مکمل داده
نشد .صرف نظر از دوز مصرفی ،محققان هیچ تفاوتی
در عفونتهای حاد دســتگاه تنفســی تشخیص داده

 .سوزش معدهتان بعد از مصرف داروهای بدون
نسخه باقیست.
 .شدت و دفعات سوزش معدهتان تغییر میکند.
 .عالئم شــبانهای دارید که بر کیفیت خوابتان
اثر گذاشته است.
 .ریفالکس اســید در فعالیتهــای روزمرهتان
اختــال ایجاد کرده یا بر کیفیــت زندگیتان اثر
گذاشته است.
 .کاهش وزن بیدلیل دارید یا اشــتهایتان کم
شده است.
 .هنگام بلع درد و مشکل دارید.
 .ســوزش معدهتان با تهوع و اســتفراغ همراه
است.

تکرر ادرار افراد دیابتی مفید باشــد .عصاره سیب زرد
عملکرد پانکراس را کنترل کرده و ترشح انسولین در
بدن را تنظیم می کند.
مطالعــات زیادی مصرف ســیب زرد با را کاهش
خطر ابتال به دیابت نوع  2مرتبط دانسته اند.
در یک مطالعه بزرگ مشــخص شــد که مصرف
روزانه یک عدد ســیب منجر به کاهش  28درصدی
ابتال به دیابت نوع  2می شود.
دانشمندان تصور می کنند که پلی فنول های سیب
از آسیب بافت سلول های بتا در پانکراس که مسئول
تولید انسول هستند ،جلوگیری می کند.
تقویت پروبیوتیک ها با سیب زرد
ســیب حاوی پکتین اســت ،این فیبــر خاصیت
پری بیوتیک دارد و باکتری های پروبیوتیک را تغذیه
می کند و رشد باکتری های خوب را تقویت می کند.
درمان اختالالت تنفسی با سیب زرد
مصرف آب ســیب و اسانس معطر سیب زرد برای
درمان اختالالت تنفســی مانند گرفتگی قفسه سینه،
گلودرد ،آسم ،آنفوالنزا ،سرماخوردگی ،تنگی نفس و
برونشیت ،مفید است.
درمان بیماری های قلبی با سیب زرد
نوشــیدن آب ســیب زرد بــرای پیشــگیری از
بیماریهای قلبی و فشار خون مفید است.
مصرف ســیب با کاهش خطــر بیماریهای قلبی
ارتباط مستقیم دارد.
ســیب حاوی فیبر محلول اســت که در روده به
کلســترول چسبیده و به همراه خودش دفع می کند و
مانع از جذب کلسترول بد به خون می شود.
پلی فنول موجود در ســیب که اغلب در پوســت
سیب جمع شده اند ،خواص آنتی اکسیدانی دارد.
یکی از پلی فنول های موجود در سیب  ،فالونوئید
اپی کاتچین اســت که میتواند فشــار خون را کاهش
بدهد.
در مطالعه ای دیگر مشــخص شــد که مصرف
روزانه یک عدد سیب به اندازه مصرف استاتین (یکی
از داروهای شاخته شده کاهش کلسترول) در کاهش
مرگ ناشی از بیماری های قلبی موثر است.
درمان آبله
پودر خشک برگ سیب زرد را با آب ترکیب کنید و
خمیر به دست آمده را به صورت خوراکی برای درمان
آبله مصرف کنید.
دفع سموم بدن
بــا مصرف منظم آب ســیب زرد با کمی نمک و
فلفل سیاه می توانید سموم بدن را پاکسازی نمایید.
پیشگیری از کم خونی فقر آهن
ســیب زرد منبع عالی آهن است و می توانید برای
پیشگیری از کم خونی فقر آهن و حفظ تعادل سطح
هموگلوبین خون به صورت روزانه این میوه خوشمزه
را میل نمایید.

شده یا موارد تأیید شــده کووید  ۱۹مشاهده نکردند.
عوارض جانبی بین گروهها مشابه بود.
کارآزمایی دیگر در نروژ شــامل بیش از ۳۴,۷۰۰
بزرگســالی بود که ویتامین  Dمصــرف نمیکردند.
به شــرکت کنندگان به مدت شــش مــاه دارونما یا
 ۵میلی لیتر روغن کبد ماهی که حاوی دوزهای پایین
ویتامین  ،Dویتامین  Aو امگا  ۳بود ،داده شد.
ایــن محققان هم هیچ تأثیری بر عفونتهای حاد
تنفسی یا موارد تأیید شده کووید  ۱۹نیافتند.
محققان تاکید میکنند واکسیناسیون هنوز بهترین
راه برای محافظت از مردم در برابر کووید  ۱۹است.

طراح :میترا چراغ پور

ایسنا :محققان دانشگاه فنالند شرقی در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند روزانه مسواک زدن
و نخ دندان کشیدن میتواند از ابتال به آلزایمر جلوگیری کند.
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان میدهد افرادی که بهداشت دهان و دندان ضعیفی دارند،
 ۲۱درصد بیشتر از دیگران در معرض ابتال به بیماری آلزایمر در سنین باالتر هستند.
افرادی که دندانهای نامناســبی دارند یا از سالمت دهان و دندان نامناسبی برخوردارند نیز
 ۲۳درصد بیشــتر از سایرین در معرض ابتال به زوال شناختی هستند .دانشمندان در این مطالعه
دادههای  ۴۷مطالعه در سراســر جهان را گردآوری کردند .نتایج این مطالعه بر اهمیت مسواک
زدن منظم و نخ دندان کشیدن بهویژه در دوران میانسالی تاکید میکند.
دکتر «سام اشــر» از دانشگاه فنالند شرقی گفت که از دســت دادن دندان به طور مستقل
خطر زوال شــناختی را  ۲۳درصد و زوال عقل را  ۱۳درصد افزایش میدهد و مراجعه منظم به
دندانپزشک ممکن است به پیشگیری از زوال عقل کمک کند.
برآوردها نشــان میدهد که تعداد افراد مبتال به زوال عقل تا سال  ۲۰۵۰سه برابر خواهد شد
و به بیش از  ۱۵۰میلیون نفر خواهد رسید.
محققان این مطالعه گفتند :پریودنتیت التهاب بافتهای نگهدارنده دندان اســت که در موارد
شدید میتواند به از دست دادن دندان منجر شود .این بیماری حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد از جمعیت
بزرگسال جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
محققان در مطالعات قبلی بیماری لثه را با دیابت و بیماریهای قلبی عروقی مرتبط دانستهاند.
دکتر آشر میگوید که بیماری لثه حتی میتواند به التهاب سیستمیک مزمن نیز منجر شود.
از دســت دادن دندان ممکن اســت باعث شــود افراد از رژیم غذایی کمتر مغذی اســتفاده
کنند .عالوه بر این ،جویدن باعث افزایش جریان خون و اکســیژن به مغز میشود .این تحلیل
در نوع خود یکی از بزرگترین تحلیلها محســوب میشــود؛ چرا که شامل بیش از یک میلیون
شرکتکننده بود که محققان بیش از یک دهه به بررسی آنها پرداخته بودند.
محققان در ادامه افزودند :یافتههای این بررسی ممکن است نشان دهنده دخالت مکانیسمهای
متعدد در ارتباط بین ســامت پریودنتال/بیماری بافتهای اطراف دندان و مشــکالت شناختی
باشد .اعتقاد بر این است که بیماری لثه با افزایش تعداد مواد شیمیایی التهابی در خون ،نورونها
را از بین میبرد .التهاب سیســتمیک به خودی خود یک عامل تعیین کننده مستقل برای زوال
شناختی است و سایر عوامل خطرناک از جمله دیابت ،فشار خون باال و کلسترول و حتی افزایش
ســن را با زوال شناختی مرتبط میکند .از دســت دادن دندان همچنین ممکن است با کاهش
قدرت فک ،قدرت مغز را مختل کند و منجر به از بین رفتن ماده خاکستری شود.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

تبیان :مسئولیتها و مشغلههای روزمره میتوانند ما را
مضطرب و آشفته کنند .غذا درست کردن ،ورزش کردن،
شستن لباسها و سروسامان دادن به امور بچهها تنها چند
مورد از کارهایی است که باید انجام دهیم .گاهی واقعا
الویتبندی کارها سخت است و نمیدانیم کدامشان برای
سالمتی ما مهمترین هستند؛ اما اگر بدانید یک خانهی شلوغ
و نامرتب چه اثری بر سالمتی  اعضای خانواده میگذارد،
میتوانید تصمیمهای بهتری بگیرید و برنامهریزی بهتری
برای زمان و انرژی و تالشهایتان بکنید.
سالمتی شما
سالمتی شما خیلی فراتر از جسمتان است ،چون سالمت
روانتان را هم دربرمیگیرد .همانطور که میدانید ،فاکتورهای
زیادی در سالمت جسم و روحتان دخیلاند؛ استرس ،فعالیت
فیزیکی و تغذیه ،برخی از آشکارترین این عواملاند .اما
فاکتورهایی که شاید کمتر به چشم بیایند نیز بر تندرستی
شما اثر میگذارند .غذایی که میخورید ،میزان ورزشی که
میکنید و حتی تمیز و مرتب بودن خانه و محل زندگیتان
در سالمت جسم و روانتان نقش دارد .پژوهشها نشان
میدهند یک خانهی تمیز و مرتب ،فواید زیادی برای
سالمت و تندرستی ساکنین آن دارد.
سالمتی شما و خانهتان :مطالعات چه میگویند
مطالعهای دریافته افرادی که خانههای منظم و تمیز دارند،
بیشتر از کسانی که خانههایشان اغلب به هم ریخته و
نامرتب است ورزش میکنند و کمتر در معرض بیماریهای
قلبی و عروقیاند.
همچنین این تحقیق دریافت که تمیز و مرتب بودن خانههای
این افراد ،نقش ُپررنگتری نسبت به سایر فاکتورها در
تمایل این افراد به ورزش کردن داشت .چیزی که هنوز
خوب نمیدانیم این است که آیا بیشتر فعالیت بدنی داشتن
نتیجهی تمیز و مرتب بودن خانههای این افراد است یا تمیز
و مرتب بودن خانههای این افراد به دلیل اهل ورزش بودن
آنهاست .به هر حال این مطالعه یافتههای شگفتانگیزی
داشته است و ارتباط میان سالمت جسمی و مرتب بودن
خانهها ثابت شده است.
مطالعهی دیگری نیز روی زنان نشان داد بین محیط خانه
و میزان افسردگی ارتباط وجود دارد .در این تحقیق ،زنانی
که خانههای نامرتب و شلوغی داشتند ،در مقایسه با کسانی
که خانههایشان همیشه مرتب و تمیز بود ،امتیاز باالتری
از جهت افسردگی کسب کردند و سطح هورمونهای
استرس نیز در بدنشان باالتر بود .یافتهها نشان میدهند
یک اتاق بههمریخته باعث میشود تمرکز کردن روی کار
بخصوصی سختتر شود .تئوری که وجود دارد میگوید
بههمریختگیهای اتاق ،حواس شما را از آنچه سعی

اندر احواالت گربه ما
آن گربه که دیروز غروب از بر ما رفت
حق داشت اگر رفت ،نگویم که خطا رفت
از رفتن او راضی ام و شکوه ندارم
چون خوب بدانم که زبان بسته چرا رفت
باید کنم اقرار که در خانه بنده
از گشنگی بد جور بر او ظلم و جفا رفت
در منزل ما جای غذا بود چو خالی
زان گربه تماما ،رمق و طاقت و نا رفت
شادابی و چاالکی و هم چابکی او
از فرط نخوردن همه بر باد فنا رفت
زین روی یکی موش سوپر موذی نا جنس
گستاخ شد و دیگر از او شرم و حیا رفت
آن موش چو شد حمله ور از خشم به گربه
بر گربه ی بیچاره ،چه گویم که چه ها رفت
زین روی «غمین» گربه مفلوک و نگون بخت
ماتم زده دیروز غروب از بر ما رفت
***
حرفهایتنهایی
 )۱سلطان «صاحب قران» ،هر کاری که عشقش
می کشید  ،با «قران» می کرد.
 )۲برای این که «شب ها» راحت بخوابد ،کرکره
«مغزش» را پایین می کشید.
 )۳برای ثابت کردن «عاشق» بودنش ،به کالس خط
«عشق» رفت.
 )۴هر روز «کوتاه» می شد« ،مدادی» که با او
می نوشت ،دوستت دارم.
 )۵سرچشمه «زندگی» را وقتی پیدا کرد ،که قبض
«روح» شد.
 )۶وقتی «میلش» می کشید« ،میل» قالب بافی را از
کاموا می کشید.
« )۷واشر» عشقش را تعویض کرد ،هر از گاهی که
«چکه» می کرد.
 )۸فیلم «بایسیکلران» را که دید« ،دوچرخه» را جور
دیگری فهمید.
 )۹کارگاه «جانی دالر» وقتی به صحنه جرم
می رسید ،که « رادیو» ما روشن بود.
 )۱٠وقتی «تنها بود »،با افکارش «چانه» می زد.
« )۱۱شالق» گیسوانش را وقتی بر من زد ،که
«قهر» کرد.
 )۱۲سنگین ترین «قبض» ،پرداخت «قبض» روح
است.
 )۱۳از بس «سحرخیز» بود ،نغمه های عاشقانه
«پرندگان» را تفسیر می کرد.
« )۱۴آب گوشت» را دوست داشت ،چون حریف
قدری برای «نان خشک» بود.
« )۱۵قرصی» شده بود ،از بس «قرص» نان
می خورد.
علی اصغر آزادگان ملقب به اسی میرزا بنویس

مهر :مطالعات نشان می دهد یک ترکیب طبیعی مشتق شده از
گیاهان ممکن است یک داروی ضد باکتریایی موثر باشد.
ظهور باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک ،درمانهای موجود را
ناکارآمد میسازد و نیاز به عوامل ضدمیکروبی جدید را برجسته
میکند .نتایج مطالعه اخیر نشان داد که «هیدروکینین» ،بدست
آمده از داروی ضد ماالریا کینین ،فعالیت ضد باکتریایی در برابر
چندین باکتری مهم بالینی را از خود نشان داد.
یافتهها نشان داد هیدروکینین در برابر سویه مقاوم به چند دارو
از باکتری «سودوموناس آئروژینوزا» ،که میتواند باعث عفونت
پس از جراحی شود ،مؤثر بود.
این مطالعه نشان میدهد که هیدروکینین میتواند چندین
باکتری مهم بالینی از جمله یک سویه باکتریایی مقاوم به
آنتی بیوتیک را از بین ببرد و از رشد آن جلوگیری کند.
دکتر «رابرت بالدوک» ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه
پورتسموث در بریتانیا ،گفت« :افزایش مقاومت ضد میکروبی
یکی از بزرگترین تهدیدها برای سالمت عمومی در سطح
جهان است .بدون آنتی بیوتیک ،عفونتهای باکتریایی قابل
درمان میتوانند تهدید کننده جان باشند .در نتیجه ،کشف
آنتی بیوتیک های جدید در رقابت با مقاومت آنتی بیوتیکی
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دوستان و عزیزانتان را کاهش دهد ،خصوصا اینکه هربار
که کسی میخواهد به دیدارتان بیاید ،بهانهای برای نیامدن
او جور میکنید .وقتی خانه و محل زندگیتان تمیز و مرتب
است ،اضطراب دعوت کردن دیگران به خانهتان خیلی
کمتر میشود و بهتر و با خیال راحتتر میتوانید پذیرای
مهمانانتان باشید.
مشکالت تنفسی و آلرژی
در فصل زمستان ،سیستمهای گرمایشی داخل خانه و
هوایی که کهنه و مانده است موجب تجمع مایتهای خاک
و هاگهای قارچ میشود .آلرژنهای مایت خاک در اتاق
خواب بیشتر افراد وجود دارد که میتواند مشکالت تنفسی
و پوستی ایجاد کند.
قارچ هم یک آلرژن معمول دیگر در خانههاست .درصد
زیادی از موارد آسم میتوانند به قارچ و رطوبت و کپک و
مایتها در خانه مربوط باشند.
مشکالت پوستی
معموال در فرایند تمیزکاری خانه ،ملحفهها نادیده گرفته
میشوند در حالی که پارچه معموال منبعی از آلرژنها،
چربیهای بدن و سلولهای مرده پوست است .رختخواب
کثیف میتواند اثرات مخربی بر سالمتی بگذارد .ملحفهها
میتوانند قلمرو باکتریها شوند و انواع عوارض پوستی مانند
جوش و اگزما ایجاد کنند .رختخواب شما چیزهایی مانند
لوسیون بدن ،عرق و آرایشتان را جذب میکند .ملحفهها را
حداقل هفتهای یکبار عوض کنید.
زمانی که صرف تمیز و مرتب کردن خانه میکنید
ارزشش را دارد
تمیز و مرتب کردن یک خانهی شلوغ و بههمریخته شاید
خیلی سخت و توانفرسا به نظر برسد؛ اما الزم نیست شما
به تنهایی این کار را انجام دهید .کمک گرفتن از همسرتان
و بچهها ،موثرترین و بهترین راه سر و سامان دادن به خانه
و مرتب کردن ریخت و پاشها و رسیدن به حد ایدهآلی از
تمیزی و پاکیزگی است!
چند توصیه برای اینکه راحتتر خانه را تمیز و
جمع و جور کنید
 .کمکم شروع کنید .یک اتاق یا یک کار خاصی را ابتدا
انجام دهید و سعی نکنید چند کار را همزمان پیش ببرید.
 .هر روز مدت زمان خاصی را برای تمیز و مرتب کردن خانه
اختصاص دهید که میتواند خیلی کوتاه باشد ،مثال با خود
قرار بگذارید هر روز ده دقیقه وقت ،صرف جمعوجور کردن
یا تمیزکردن خانه کنید ،بعید به نظر میرسد این ده دقیقه را
نتوانید پیدا کنید! خودتان را مقید کنید هر طور شده از این
ده دقیقه تمیزکاری نگذرید؛  خودتان تعجب خواهید کرد
چقدر کار میتوانید در همین ده دقیقه انجام دهید.

آثار خانهی بههمریخته
بر سالمت جسم و روان

دارید انجام دهید پرت میکند ،زیرا مغزتان تحت تاثیر
بههمریختگیها بیش از حد تحریک میشود .در نتیجه دقت
و کارآییتان پایین میآید.
آثار جسمی روانی خانهی نامنظم
احساس اضطراب و پریشانی
بینظمی محیط با مشکالت روحی و روانی مانند اضطراب
ارتباط دارد .مشکل احتماال اینجاست که وسایل و خرد
و ریز زیاد سبب اضطراب میشود ،چون این وسایل هم
جلوی چشمتان را شلوغ میکنند ،هم صدا و بوی محیط را
افزایش میدهند و خالصه حسهای زیادی برای مغزتان
ایجاد میکنند که مجبور است همهی آنها را پردازش کند.
درنتیجه در محیط خانهتان احساس پریشانی و آشفتگی
میکنید.
افزایش استرس و سطح کورتیزول
بههمریختگی محیط زندگی بر اعتمادبهنفس و حس و
حال ما اثر میگذارد و همانطور که گفتیم ثابت شده سطح
هورمونهای استرس را باال میبرد؛ خصوصا در خانمها.
چون به نظر میرسد آقایان از نامرتب بودن پیرامون خود
چندان اذیت نمیشوند ،به همین دلیل بینظمی و شلوغی
میتواند بین زن و شوهرها تنش ایجاد کند .طبق یافتهها،

تعلل و امروز و فردا کردن برای تمیز و مرتب کردن خانه نیز
منجر به مشکالتی میشود که ناشی از قرارگرفتن افراد در
معرض اشیا و وسایل غیرضروریست.
کاهش اعتمادبهنفس
افرادی که در محیطهای شلوغ زندگی میکنند و به سختی
میتوانند خانه را سروسامان بدهند و مرتب کنند ،معموال
اعتمادبهنفس کمتری دارند .زندگی در یک خانهی آشفته
میتواند مشکالت بهداشتی ایجاد کند و همچنین بر
کاراییتان در محل کار اثر بگذارد.
بههمریختگی و شلوغی خانه عالوه بر سالمت روان بر
سالمت جسمتان هم اثر میگذارد و زمینهساز خیلی از
مسائل است؛ مثال کیفیت بد هوای داخل خانه ،گرد و خاک
و مایت ،مو و ظروف کثیف.
اثر بر ارتباطات اجتماعی
شاید به دلیل کثیف و بههمریخته بودن خانهتان مدام
نگران این باشید که مبادا کسی سرزده به خانهتان بیاید.
این اضطراب زمانی بدتر میشود که فکر میکنید اقوام و
دوستان بر اساس این آشفتگی و نامرتب بودن خانه ،شما
را قضاوت میکنند.
یک خانهی نامرتب میتواند توانایی شما برای ارتباط با

مبتال به سوختگی شدید یا فیبروز کیستیک ،رخ میدهد.
در مقایسه با سایر باکتریها P. aeruginosa ،ذات ًا نسبت
به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها مقاومتر است و گزینههای
درمانی محدودتری دارد.
در نتیجه ،عفونتهای ناشی از  P. aeruginosaمقاوم به
چند دارو با نرخ باالیی از عوارض و مرگ و میر همراه است.
در مطالعه حاضر ،محققان خواص ضدباکتریایی هیدروکینین
را در برابر گروهی از باکتریهای بالینی مهم ،از جمله
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه
و سویهای حساس به آنتیبیوتیک و مقاوم به چند دارو
 P.aeruginosaارزیابی کردند.
محققان با استفاده از باکتریهای کشتشده در آزمایشگاه
دریافتند که هیدروکینین میتواند همه سویههای باکتری را از بین
ببرد و از رشد آن جلوگیری کند .با این حال ،غلظت هیدروکینین
مورد نیاز برای کشتن یا مهار رشد  P.aeruginosaبیشتر
از غلظتهای مورد نیاز برای سایر سویههای باکتریایی بود.
درک مکانیسمهای زیربنایی اعمال هیدروکینین میتواند به
ابداع راهکارهایی برای جلوگیری از ظهور سویه های باکتریایی ﺟﺪول 401-2705
جدید مقاوم به دارو کمک کند.

مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی
با ترکیب طبیعی داروی ضدماالریا
بسیار مهم است .این تحقیق نشان میدهد که هیدروکینین،
یک ترکیب آلی با خواص ضد ماالریا ،خاصیت کشتن باکتریها
را نیز دارد».
به گفته سازمان جهانی بهداشت ،مقاومت ضد میکروبی یکی
از تهدیدات اصلی برای سالمت انسان در قرن بیست و یکم
است .مقاومت ضد میکروبی عامل حداقل  ۱.۲۷میلیون مرگ
در سراسر جهان در سال  ۲۰۱۹بوده است و در صورت عدم
وجود درمانهای جدید ،انتظار میرود این تعداد تا سال  ۲۰۵۰به
 ۱۰میلیون نفر در سال افزایش یابد .بنابراین ،نیاز فوری به
داروهای ضد میکروبی جدید مؤثر در برابر باکتریهای مقاوم
به آنتی بیوتیک وجود دارد .اخیراً محققان تایلندی خواص ضد
باکتریایی هیدروکینین را در برابر گروهی از باکتریهای مهم
بالینی ارزیابی کردند .هیدروکینین یک ترکیب آلی است که

ارتباط نزدیکی با داروی ضد ماالریا کینین دارد و در کرمهای
روشن کننده پوست استفاده میشود .مطالعات قبلی نشان دادهاند
که عصارههای رزینی غنی از هیدروکینین بهدستآمده از گیاهان
بومی تایلند دارای خواص ضدباکتریایی و ضد قارچی هستند.
در مطالعه حاضر ،محققان بررسی کردند که آیا هیدروکینین در
حالت تخلیص شده خود توانایی کشتن یا مهار رشد باکتریهای
بیماری زا را دارد یا خیر.
محققان به ویژه به فعالیت هیدروکینین در برابر باکتری
سودوموناس آئروژینوزا ( )P.aeruginosaکه باعث
عفونتهای سخت میشود عالقه داشتند.
 P.aeruginosaیکی از علل اصلی عفونتهای جریان
2
خون و ذات الریه است که در بیمارستانها ایجاد میشود .این
گونه عفونتها عمدت ًا در افراد با ایمنی ضعیف ،از جمله بیماران
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تماشاخانه
یکشنبه  20شهریور 1401

موضوع محرومیت و فقرزدایی از مناطق
و استان های محروم به لحاظ عدم وجود
زیرساخت های ابتدایی اولیه و مورد نیاز
زندگی ،جهت زنده ماندن پس از پیروزی
انقالب اسالمی از مهمترین شعارهای
دولت ها و ساختار حکومتی و سیاست گذاری
این سیستم انقالبی بوده .اقدامات دولتهای
وقت با سلیقههای سیاسی و رویکردهای متفاوت در دوره های مختلف
به شکل های گوناگون در راستای کاستن از فقر و محرومیت و ایجاد
زیرساخت ها در مناطق و استان های مورد نظر بوده است .یعنی بر
توسعه خدمات زیربنایی اولیه در روستاهایی از این مناطق از جمله
تامین آب آشامیدنی ،برقرسانی ،تامین بهداشت و مراقبت های اولیه و
برقراری نظام حمایت از سالمندان روستایی و نیز توسعه بیمه همگانی
و پوشش های حمایتی از بارزترین مصادیق این خدمات بوده که بر آن
تاکید می شده است و در شعار مدنظر مدیران و سیاستگذاران و ساختار
و تشکیالت سیاسی دولتی و حکومتی بوده است .اینکه این شعارها تا
چه اندازه به عمل تبدیل شده اند؛ نظرها ،آمارها و ادعاهای ضد و نقیضی
وجود دارد؛ اما علی رغم همه این آمارها و ادعاها باز هم به نظر می رسد
که پدیده محرومیت و فقر به صورت یک معضل همچنان به حیات
خود ادامه می دهد و به دلیل وجود عواملی چون جنگ تحمیلی ،رشد
جمعیت بدون برنامه ریزی ،عدم برنامه ریزی متوازن و مناسب بر اساس
واقعیت این مناطق محروم ،عدم تقسیم عادالنه ثروت و بودجههای
ملی ،استانی و ویژه منطقهای ،نگاه تعیین کننده مذهبی و سیاسی در
چگونگی برنامه ریزی ،سیاستگذاری و طراحی و اجرای طرح های مورد
نظر و ...شعارها و سیاست های مدنظر در این راستا به شعور و عمل
تبدیل نشده اند؛ بلکه نتیجه بیشتر منجر به مهاجرت روستاییان به ویژه
ساکنین روستاییان مناطق محروم به ناچار به مناطق دیگر کشور شده
است و از سوی دیگر به دلیل همین عدم توزیع مناسب جمعیتی و
مهاجرت شدید می بینیم که حتی معضالتی چون بی آبی ،عدم بهداشت
مناسب و کمبود زیرساخت های آموزشی و فرهنگی و غیره به دیگر
مناطق با کثرت جمعیتی به ویژه به کالنشهرها گسترش یافته است.
محرومیت و فقر که نمودی شاخص و اصلی از توسعه نیافتگی است
مشکالت مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار می آورد .از
این رو است که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان دارای
اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامه های
ویژه ای را اجرا می کنند .لذا سنجش محرومیت و فقر و نیز راه های
مختلف محرومیت و فقرزدایی در دهه های اخیر اهمیت بیشتری در
سیاستگذاری های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی در کشورهای دنیا
به ویژه کشورهای توسعه نیافته پیدا کرده است.
نخستین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت آگاهی از وضعیت
محرومیت و فقر در مناطق جغرافیایی و جمعیتی و استان های محروم
است .با در نظر گرفتن این موضوع در حال حاضر استان های مشخصی
چون استانها و مناطق جمعیتی در استانهای سیستان و بلوچستان،
کهکیلویه و بویراحمد ،استان ساحلی ،خراسان جنوبی ،مناطق بزرگی
از استان فارس ،کرمان ،کردستان ،خوزستان ،لرستان ،آذربایجان غربی
و ...از استان های شکل دهنده کشورمان ایران بزرگ هستند؛ که به طور
نسبی و میانگین آماری به لحاظ شاخصهای محرومیتی و فقر در صدر
مناطق واقع ًا محروم قرار دارند.
عدم زیرساخت های ابتدایی مورد نیاز ادامه حیات شامل آب آشامیدنی،
بهداشت عمومی و ابتدایی ،درمانگاه ،خانه بهداشت ،بیمارستان و پزشک
متخصص ،آزمایشگاه طبی و مراکز توانبخشی عدم وجود مراکز تولیدی
و صنعتی و بحران بیکاری ،فقر در زمینه فضاهای آموزشی و فرهنگی
و خدمات دیگر ...به ازای میانگین جمعیت از مسائل و مشکالت و
کمبودهای مهم آشکار و ضروری حال حاضر این مناطق است و در
شرایط فعلی حاکم بر کشور ما این چالش های متعدد ،زمینه ساز به وجود
آمدن و گسترش بسیاری از مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
این مناطق و زمینه ساز گسترش آنها به دیگر مناطق کشورمان هستند.
آنچه مسلم است رهایی و خالصی و یا فرو غلطیدن بیشتر در گرداب
این چالش ها و بحران ها ،بستگی به تدابیر و سیاستهایی دارد که
سیاستگذاران دولتی و حکومتی کشور برای مبارزه با فقر و محرومیت
و مظاهر آن اتخاذ میکنند.
تردیدی نیست که استفاده بهینه از فرصتهای پیش روی و تقسیم
عادالنه ثروت ملی و عزم واقعی و مدیریت سیاسی و حکومتی ،جدا
از نگاه های مذهبی و سیاسی کاری و به کارگیری مدیریت مدبرانه،
چالشها و بحرانها باید محور اصلی اقدامات در راستای محرومیت و
فقرزدایی قرار بگیرند .اصو ًال وجود فقر اقتصادی در مناطق محروم خود
زاییده مسائل اجتماعی ،خانوادگی و فرهنگی و ...را به دنبال خواهند
داشت .بنابراین وضعیت کنونی ساختار فرهنگی این مناطق محروم هم
ناشی از فقر اقتصادی و عدم داشتن امکانات حداقلی و مورد نیاز زنده
بودن است .لذا هرگونه فعالیت فرهنگی هم در این مناطق چون خلق و
تولید آثار ادبیاتی و فعالیت هنری به ویژه در عرصه سینما و تولید فیلم
داستانی و مستند هم ناشی از فقر و محرومیت اقتصادی خواهد بود.
برای بسیاری از مخاطبان داخلی و خارجی به ویژه جشنواره فیلم فجر
فرصتی است برای رویارویی با داستان ها و روایت هایی نو که محصول
تراوشات خالقانه ذهنی هنرمندانی باشند؛ که اصو ًال از مناطق محروم و
کمتر شناخته شده به لحاظ فرهنگی و سینمایی و اقتصادی به جشنواره
راه پیدا می کنند؛ به همین لحاظ ذهن مخاطبان ،کنجکاوی خاصی
نسبت به فیلمهایی که از فیلمسازان این مناطق و شهرهای محروم به
جشنواره ها راه پیدا می یابند؛ دارند.
فیلم “دِرب”  ۱۴۰۰به کارگردانی و نویسندگی هادی محقق یکی از
همین فیلمهای شاخص ساخته و تولید شده در مرکز یکی از استانهای
محروم یعنی کهکیلویه و بویر احمد بوده که در سال گذشته به بخش
مسابقه ی سینمای ایران ،درچهلمین جشنواره فیلم فجر راه یافته بود.
فیلم ”دِرب“ تصویری از انسانیت ،انسان دوستی و امید را برای
مخاطبان خود در نمایش جشنوارهای اش به ارمغان آورد .این فیلم
روایتگر ماجرای یک مامور اداره برق است ،که برای وصل کردن برق
یک خانه(کلبه ،کومه سنگی) دور افتاده تالش میکند .خانهای که
صاحبان آن دو معلول هستند .داستان و روایتی بی آالیش و بی تکلف
که در روستایی در کهکیلویه و بویر احمد رخ می دهد .استان ،شهر و
منطقه ای جغرافیایی که با همه محرومیت هایش و چالشهای زندگی
زیستگاه و زاد و بوم برادران محقق(هادی محقق کارگردان و رضا محقق
تهیه کننده) است و فیلمی که از هر تکلفی به دور است .هادی محقق و
رضا محقق دو برادری هستند که از آغاز در کنار هم هنر سینما را تجربه
کرده اند .هادی کارگردانی و رضا تهیه کنندگی می کنند .پیش از این
فیلم آنها در دو فیلم “او خوب سنگ میزند”  ۱۳۹۲و “ممیرو”  ۱۳۹۴با
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”درب”
روایتی واقعی از منطقه ای محروم
گسترش اخالق و امید در عین محرومیت و فقر

معصومه دهقان پیشه

هم همکاری داشتند .فیلم “او خوب سنگ می زند” جایزه بهترین فیلم،
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را در بیست و هفتمین جشنواره
فیلم کودک و نوجوان اصفهان کسب کرد و فیلم “ممیرو” در بیش از
 ۲۰جشنواره حضور یافته و در بخش هنر و تجربه سی و چهارمین دوره
جشنواره فیلم فجر نامزد جایزه سیمرغ بهترین فیلم شد؛ اما به دلیل
وجود فیلم های رقیب ،تولید شده در مرکز و تهران موفق به کسب
سیمرغ نشد!!!
محقق در فیلم “او خوب سنگ می زند” که در ژانر خانواده روایت
شده بود ،ماجرای زندگی نوجوانی را به تصویر کشیده بود که پدر خود
را از دست داده است و به همراه برادر و مادر خود به تنهایی زندگی
می کنند .بردو به خاطر اینکه بتواند زندگی خود و خانواده اش را سر
و سامان دهد ،راهی سفری می شود که طلب پدر خود را از نصیر که
کارفرمای بدجنس است؛ بگیرد؛ که در میانه راه درگیر اتفاقات ناخواسته
می شود ...فیلم داستان سادهای داشت که با پایانش قابل پیش بینی بود.
از ابتدا می شد حدس زد که این پسر روستایی ساده چه سرنوشتی خواهد
داشت(.البته برخالف امروزه و شرح حال غالب روستاییان ،کارگردان
شخصیت این پسر روستایی و خانواده اش را بسیار ساده طرح و اجرا کرده
بود) و عاقبت شخصیت های بدجنس به کجا میرسد...

با توجه به معنای آن که منطقهای با زمین سفت و سخت است با حال
و هوا و فضای قصه فیلم بسیار همخوانی دارد .توضیح اینکه در این
فیلم یک فرد معلول خود از فرد معلول دیگری نگهداری می کند .کاری
بسیار سخت و غیرممکن ،شرایطی که آنها در آن زندگی میکنند؛ مانند
یک زمین سفت و سخت است .پر از مشکل و گرفتاری و محرومیت
کامل از امکانات اولیه مورد نیاز زندگی و زنده ماندن و از سوی دیگر
محرومیت از سالمتی کامل و داشتن معلولیت جسمی به همین دلیل
نام ”دِرب” انتخاب مناسبی برای عنوان فیلم بوده است؛ اما داستان
فیلم ”دِرب“محدود به بیان این سختیها و دشواریها نیست .بلکه
موضوع اصلی فیلم احساس مسئولیت ،انسان دوستی و امید است و
شرایطی که شخصیت های داستان با آن مواجه هستند را نه در فضایی
تلخ ،که در فضایی امیدوارانه و نورانی به تصویر کشیده است و از این
طریق بر زیبایی هایی که در دل سختی ها نهفته است؛ تاکید داشته
است .کارگردان فیلم هادی محقق در این باره چنین گفته است” :
این فیلم از یک موقعیت الهام گرفته شده است .موقعیتی که به ما همه
یادآوری می کند اگر اتفاقی ،رویدادی ،حادثه ای ناگوار در اطرافمان رخ
داد؛ بی تفاوت از کنارش عبور نکنیم و اندکی مکث کنیم؛ فکر کنیم؛
شاید بتوانیم کاری انجام دهیم .با بررسی فیلم هایی که این دو برادر

تاثیرگذارترین عنصر ساختاری این فیلم مایه های پررنگ عاطفی آن
بود که مهمترین جلوه آن رابطه مادر و پسران نوجوان است .که تالش
میکنند با کمترین امکانات(فقر و محرومیت مطلق) مادر را به زندگی
برگردانند .طبیعت سرسخت و انعطاف ناپذیر به عنوان یک عنصر مهم
فراتر از جنبه تصویری در فیلم نمود داشت و بر مسیر وقایع اثر داشته،
محیط خشن اطراف به هیچ عنوان با نوجوانی که می خواهد با تقدیر و
سرنوشت و محرومیت بجنگد و مادرش را نجات دهد ،سر سازگاری
ندارد...
دومین فیلم این دو برادر “ممیرو”  ۱۳۹۴فیلمی در ژانر خانوادگی بود
و روایت داستان و ماجرای تنهایی ایاز واخورده از زندگی پر مشقت خود
(فقر ومحرومیت) را روایت میکرد .که بعد از اتفاقی هولناک در زندگی
با نوه خود روزگار می گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می داند .فیلم
“ممیرو” زندگی مرد تنها و سالخوردهای است (ایاز) که در روستایی
خشک و دور افتاده در ایران زندگی می کند را به تصویر کشیده بود و
با تصویربرداری غنی خود عواقب گناه و انجام ندادن کاری را به موقع
خودش به دنبال تبعات آن احساس گناه ناشی را به خوبی به تصویر
کشیده بود...
هادی محقق عالوه بر کارگردانی و نویسندگی ،در “دِرب” بازیگری
هم کرده است .مهمترین اثر او در حرفه بازیگری فیلم ”پیک نیک در
میدان جنگ” است .در این راستا او در فیلم ”دِرب” نیز خود ایفاگر
نقش اصلی بوده است و در کنار او بازیگران محلی ایفای نقش کردهاند.
پشتوانه اصلی این فیلم نه ستاره های سینمایی ،بلکه داستان آن است.
محقق خود درباره چگونگی سوژه و انتخاب موضوع چنین گفته است:
”موضوع و ایده اصلی فیلم را از یک دوست عزیز (حسین اسکندری)
الهام گرفتم .او رئیس اداره برق منطقه و شهر سوق است .آدم عجیبی
است .تمام کسانی که در کهکیلویه و بویراحمد در محدوده تحت
مسئولیت و پوشش او زندگی می کنند ،شماره تماس او را دارند .او شب
و روز ندارد و در همه اوقات به دنبال حل مسائل و مشکالت مردم است.
هر کسی می تواند هر زمان که نیاز شد به او زنگ بزند و او بالفاصله به
کمکش می شتابد .این همه از خودگذشتگی ،این همه توجه به مشکالت
مردم و تالش برای حل مسائل آنها برایم بسیار جذاب بود .به همین
دلیل من به او نزدیک شدم و از شخصیت او ،شخصیت قصه متولد شد”.
نکته مهمی که شاید قالب مخاطبان را به اشتباه انداخته باشد؛ نام و
عنوان فیلم است .در نگاه نخست بسیاری از مخاطبان گمان خواهند کرد
منظور از نام فیلم همان درب یا در اتاق یا در خانه باشد ...اما بعدا متوجه
خواهند شد که در واقع نام و عنوان فیلم با کسره ای زیر حرف دال نوشته
می شود ”.دِرب“ که معنایش در زبان و گویش لری ”زمین سخت” است.
فیلم در استان محروم کهکیلویه و بویراحمد و در روستاهای اطراف
شهر سوق به تصویر کشیده شده است و یکی از کم هزینه ترین فیلم های
تولیدی سال های اخیر سینمای ایران به شمار می رود .نام و عنوان فیلم

ساخته اند؛ (سه فیلم) به این نتیجه می رسیم که مسائل اخالقی و انسانی
و بعد معنوی کارهایی که انسانها باید انجام دهند و باید بدهند ،انجام
می دهند و یا انجام نمی دهند ،همواره از اصول آشکار و قابل لمس
ساختاری و موضوعی و مضمونی فیلم هایشان بوده است.
فیلم ”دِرب” به کسر دال( ،به معنی زمین سفت) در واقع فیلمی
ناتورالیستی( ،ناتورالیسم به مذهبی فلسفی و چند مکتب ادبی و هنری
اطالق می شود .در ادبیات و هنرهای زیبا به ویژه نمایش و سینما مکتبی
است که به تقلید دقیق و مو به موی طبیعت توجه دارد و معتقد است که
باید طبیعت را حتی االمکان مطابق با واقعیت و چنان که هست ،توصیف
و تجسم و تصویر کرد ).چشم نواز ،کم حرف و بی ادعا و شیرین است.
لحظه های به تصویر کشیده روایت داستان شبیه به قاب تصویرهایی
است که کنار هم چیدمان شده اند و زیبایی طبیعت منطقه روستایی
اطراف شهر سوق استان محروم کهکیلویه و بویر احمد را نشان می دهند
و آنچه در سکانس آغازین فیلم مسحور و خیره کننده و چشم نواز است،
طیف های رنگی تصاویرهای سبز درختان و علفزارها ،آبی آسمان ،خاکی
و زرد طبیعت کنار هم است .چند دقیقه آغازین فیلم نماها و صحنه هایی
که از طبیعت واقعی به تصویر کشیده شده ،بسیار اغواگرانه خود را به رخ
می کشند و در ادامه نورپردازی و فیلمبرداری درست و مناسب با طبیعت
و فضاها و مکان های رخداد داستان فیلم همچون تابلویی نقاشی شده
به نظر می رسند .بدین لحاظ تاکید کارگردان برای نشان دادن مناظر
طبیعی غیر قابل انکار است.
“حسین اسکندری” (کارمند برق شهر سوق) مردی میانسال و
سادهای است که بدون هیچ منت و توقعی و بدون هیچ نمایش و عکسی
ذهنش دغدغهمند اهالی روستایی است که مسئولیت برطرف کردن امور
مربوط به برق آنها را دارد .نکته شاخص و بارز شخصیت او کم حرفیش
است( .همچون دیگر شخصیت های فیلم های قبلی این کارگردان) که
همراه شده با سادگی و آرامشش و رفتار اجتماعی و فردی او به گونه ای
است که آشکارا مشخص است کمک کردنش به اهالی روستاها جزئی
از تکالیف و مسئولیت های زندگی اش به حساب می آید و آنچه او انجام
میدهد ،لطفی بزرگتر و بیشتر از دایره مشخص برای یک وظیفه انسان
دوستانه نیست و جزئی از سلسله وظایف عادی او است!!!
این مرد خوب و استثنایی تالش زیادی میکند تا برق خانه ای (کلبه
سنگی ،کومه) در یکی از روستاها را وصل کند .او برای رسیدن به این
مهم بدون آنکه کوچک ترین حس نارضایتی ،خستگی یا کالفگی و حتی
اضطراب به مخاطب منتقل کند ،مصائب فراوانی را پشت سر می گذارد
و تالش میکند و حتی جان و مال خود را برای محقق شدن این هدف
میگذارد؛ اما آنچه حسین اسکندری را وادار به چنین رویکردی می کند،
درک و حس محرومیت و فقر آن مناطق زیر پوشش مسئولیتش است.
او آگاهانه می داند تالشی را که انجام می دهد تا برق این خانه را وصل
کند ،برای به کاهش رساندن فقر و محرومیتی است که دو معلول (پدر
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و پسر) به طور مضاعف دچار آن هستند .او خوب و آگاهانه می داند افراد
معلول در زندگی روزمره خود نسبت به سایر افراد دچار محدودیت و
محرومیت مضاعفی هستند .برخالف دیگر آدم هایی که معلولین را باری
بر دوش خود دانسته و با شنیدن کلمه معلولیت احساس ناخوشایندی پیدا
می کنند .زیرا با نگاهی اشتباه و از سر خودستایی معمو ًال افراد معلول را
یک از کار افتاده مادام العمر می بینند .به طور مثال معلولیت های حاصل
از تصادفات یا بیماری خاص...
اسکندری خوب می داند محدودیت دائمی جسمی یا ذهنی فرد
معلول را باید در نظر داشت .چرا که این افراد توانایی زندگی به صورت
عادی و مطلوب را ندارند و نیاز است در انجام برخی از امور خود از
کسی کمک بگیرند .اسکندری به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر می داند
افراد معلول دچار محدودیت و اختالل در زمینه انجام فعالیت های خود
می باشند و به همین دلیل تحت فشارهای روحی زیادی قرار دارند .و به
طور مضاعف به لحاظ اقتصادی هم در محرومیت و فقر ،فشار روحی و
روانی بسیار باالیی را متحمل می شوند.
اسکندری با همین آگاهی و اندیشه خالص خود تالش می کند تا
حداقل یکی از ابعاد محرومیت و فقر (نداشتن برق) این پدر و پسر
معلول را برطرف کند .با اینکه شخصیت اول فیلم ”دِرب” در روایت
ماجرا و سرگذشت زندگی حسین اسکندری کارمند برق است؛ اما وجود
شخصیت های پدر و پسر معلولی که دچار محرومیت مضاعف با عنوان
معلولیت هستند ،تالش های او را معنا می بخشد و شخصیت او را برای
مخاطب به طور کامل تعریف و روایت میکنند شخصیتی که درونگرا،
مصمم ،مسئولیتپذیر ،دلسوز ،کم حرف و فارغ از استرس است .که
با چهره ای سنگی در طول مدت زمان فیلم حتی یک لبخند هم به
چهره اش نمی نشیند و فقط با مرام و مروتی که دارد فقط به پایان کارش
و کمک به این پدر و پسر محروم و معلول فکر میکند .او به واسطه
همین ویژگی هایش ،بحرانها را مدیریت میکند و بی توقع و بدون منت
کار و وظیفه تعریف شده و تعریف نشده انسانی اش را به نتیجه می رساند.
شخصیت اصلی “دِرب“ با همه سادگی اش اما روحی پیچیده و عمیق
دارد .این فیلم رفتارشناسی انسان وارسته بی ادعای دنیای کنونی که تک
و تنها در فداکاری بی منت ثابت قدم است و معیارهای فراموش شده در
دوران تهی شدن انسانیت که امروزه بیشتر به عنوان مد روز و فضیلت
پنداشته میشود و نیز زندگی امروزی با آن سرشت فراموش شده
انسانی اش در دوران مصرف گرایی و قدرت فساد و سرمایه و سیاست
محض و در بستر جامعهای خشمگین و بی رحم را به کنار زده و زندگی
با مسئولیت را باز تعریف کرده است.
فیلم “دِرب” با پالن و سکانس های ماندگار و با به تصویر کشیدن
طبیعت بکر و همچنان همخوان با سرشت پاک شخصیت اولش (حسین
اسکندری) دریای ژرف زالل انسانیت را برای مخاطبان به ارمغان
می آورد.
اگرچه فیلم ”دِرب” مانند فیلم های پیشین این کارگردان وابسته به
طبیعت و جغرافیا است و او باز هم از صحنه آرایی طبیعت برای زیبایی
قابهای تصویرش بهره برده است؛ اما برخالف فیلم های “ممیرو” (با
مضمون زندگی ،مرگ و تقدیر) و فیلم “او خوب سنگ می زند” (با
مضمون حضور خدا در همه لحظه های زندگی) در فیلم ”دِرب” (با
مضمون انتظار و مرگ) از طریق نشانه هایی بسیار جزئی و حل شده
در بطن داستان ،پیام انسان دوستی و مسئولیت پذیری را منتقل می کند.
“دِرب” بدون موسیقی شاید فیلم کاملی باشد؛ چرا که صدای بادی
که در درختان می پیچد ،صدای رودخانه ،علفزار و حیوانات و حشره ها
موسیقی فیلم را ساخته اند و به واقع گرایی طبیعی آن بیشتر کمک
کرده اند که بسیار گوش نواز هم بوده است .اما اضافه شدن موسیقی
که نگارنده به اضافه شدن آن اعتقادی نداشته و قابل تصور هم برای
چنین فیلمی نیست؛ شاید به عامل ضعفی برای آن به حساب آید .اگرچه
داستان فیلم ”دِرب“ در گوشه ای از جغرافیای زیبای این مرز و بوم با
آدم های محلی و دور از مدرنیته و بسیار محروم و فقیر روایت شده است؛
اما به لحاظ تکنیک سینمایی روایتی مدرن دارد و هم چون فیلم های
دیگر این کارگردان مفهوم و پیامی جهانشمول دارد .که میتواند در هر
مکانی از این کره خاکی اتفاق بیفتد؛ (البته اگر شرایطش به محرومین
منطقه جغرافیایی فیلم باشد).
“دِرب” نسبت به آثار قبلی این کارگردان ،مدرن تر و دور از موضوع
و مضمون های سنتی و خرافه ها و عادات منطبق بر آن منطقه خاص
جغرافیایی روایت شده است.
“دِرب” با اینکه فیلمی جسورانه و شاعرانه است ،اما در عین حال
منطبق بر واقعیت گرایی صرف است؛ زیرا که محقق بار دیگر به دور از
تملق و گزافه گویی دست روی منطقهای برای روایت فیلمش گذاشته که
به واسطه زادگاه خانوادگیاش با آن سرزمین بومی آشنایی کامل داشته
و از این شناخت بهره برده و در کنارش بار دیگر از نابازیگرانی استفاده
کرده و بازی گرفته ،که سخت کوشی و تالش آگاهانه او برای روایت
واقع گرایانه دقیق و درست از یک داستان را اثبات می کند و در عین
حال برای مخاطب عام ساخته نشده؛ حتی شاید مخاطب خاص فیلم بین
سینما هم چنین سکوتی را بر نتابد؛ اما اگر تماشاگر حوصله کند و فیلم
را تا انتها ببیند؛ میتواند با حال خوبی از سینما خارج شود .چون “دِرب”
شبیه به یک فیلم روان شناسانه و یا سفری است که یک انسان وطن
دوست واقعی گرا به طور آگاهانه و از سر شناخت برای سفر به طبیعتی
بکر و زیبا ،اما محروم و فقیر که فارغ از نوع و شیوه زندگی و تنشهای
شهری است و آمیخته به سادگی و بی ریایی است .سفری که تمام
دغدغه ها و آسیب های ذهنی را برای طول زمان یک فیلم پاکسازی
میکند .یعنی پاکسازی روح خسته مخاطبان با طبیعت و یادگیری از
مروت حسین اسکندری.
هادی محقق عالوه بر کارگردانی ،جلو دوربین فیلمش هم رفته و
نقشآفرینی هم کرده است و این یکی از معدود بارهایی است که در
فیلمی حضور کارگردان به عنوان بازیگر فیلمش اشتباه به نظر نمی رسد
و حتی نقطه قوت “دِرب” تاثیر بازیگری موثر او بوده است .شاید هیچ
بازیگر و چهره شناخته شده و ناشناخته ای جز خودش نمی توانست چنین
شخصیتی را با این معیار و مقیاس با اندازه درست و مناسب و بازی
راحت در مقابل دوربین روایت کند.
هادی محقق کارگردان و برادرش رضا محقق به عنوان تهیه کننده
در آثاری که تاکنون ساخته اند بدون هیچ ادعایی حرفه ای و سینمایی
به بهترین نحوه توانستهاند دغدغه های ذهنی و فکری آگاهانه خودشان
در مورد محرومیت و فقر اقتصادی و فرهنگی منطقه جغرافیایی زیست
و سکونتشان را به تصویر بکشند .و بامنشی انسان دوستانه و به شدت
اخالق گرا ،فعالیت سینمایی خود را بدون هیچ حاشیهای دنبال کنند.
این رویکرد شایسته برای سینمای ایران که امروزه غالب ًا فیلم سازانش
پرمدعا و آثاری خالی از محتوا را می سازند ،یک نعمت بزرگ و ارزشمند
به حساب می آید.
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در نقد ادبی« ،جریان سیال ذهن» یا (سیالن ذهن ،فوران ذهن) یک
شیوهی روایی یا همان روایت داستان است که بازگشت به گذشتهی افکار
و احساسات چندگانه ای را که در ذهن راوی میگذرد ،به تصویر میکشد.
تعریف سیال ذهن
جریان سیال ذهن یا همان سبک سیال ذهن در اصل یک ابزار است
برای نقل روایت و کاربرد آن ،این است که جریان فکری و ذهنی راوی را به
خواننده منتقل میکند ،چه به صورت تک گویی ذهنی باشد و چه در ارتباط
با اعمالی که او انجام میدهد.
از سبک سیال ذهن معمو ًال در تکگویی استفاده میشود و راوی دارای
پرشهای فکری است ،گاهی این پرشها ،زمانی است و گاهی هم درون
متن فاقد نقطه گذاری است .البته این تکگویی با آن تکگویی دراماتیک که
شخصیت با خودش به تنهایی با صدای بلند حرف میزند یا خطاب به خودش
حرف میزند تفاوت دارد .در جریان سیال ذهن روند فکری فرد به تصویر
کشیده میشود ،این شیوه ،به هر حال بیشتر یک ابزار داستانی است.
تفاوت تک گویی و سیال ذهن چیست؟
خیلی از منابع اطالعاتی ،اصطالح جریان سیال ذهن را مترادف و برابر با
تکگویی درونی میدانند ،حتی فرهنگ لغات اصطالحات ادبی «آکسفورد»
نیز این دو را مترادف گرفتهاست ،میتوان این دو واژه را هم از نظر
روانشناسی و هم ادبی از هم جدا کرد ،در معنای روانشناسی جریان سیال
ذهن یک موضوع است که با تکگویی بیان میشود ،در حالی که در ادبیات
تکگویی درونی یک تکنیک روایی است که مستقیم و بدون دخالت راوی
افکار آن شخصیت داستان نوشته میشود .در این تکنیک روایت با خالصه
کردن یا انتخاب کردن افکار جلو نمیرود ،راوی افکار شخصیت را با برداشت
خودش در هم نمیآمیزد ،یا مث َ
ال قواعد دستور زبان یا منطق را نقض نمیکند،
بلکه خود تکنیک جریان سیال ذهن است که به طور طبیعی این انتخاب یا
برداشتها را انجام میدهد.
فرهنگ نامهی آنالین «بریتانیکا» به این موضوع اشاره کرده و جریان
سیال ذهن و تکگویی ،را یکی و مترادف هم میداند و حتی به جای هم بکار
میبرد .در حالی که یک تکگویی درونی ممکن است آئینهی بخشی از افکار
و برداشت شخص باشد یا حتی آن چیزهایی که در ذهنیت شخص تداعی
میشودو در محدودهی افکار منطقی او است.
در خیلی جاها تک گویی و اصطالح جریان سیال ذهن مترادف خوانده
میشود .ولی در دنیای ادبیات این طور نیست ،تک گویی ،همان جریان
سیال ذهن نیست و میتواند جزئی از آن باشد ولی معنای جریان سیال ذهن
گسترده تر از آن هست ،جریان سیال ذهن به یک تکنیک روایی اشاره دارد
که در آن افکار و احساسات راوی یا شخصیت به گونهای نوشته میشود که
مخاطب میتواند وضعیت روانی آن شخصیت را ردیابی کند .جریان سیال
ذهن به نویسندگان اجازه میدهد تا تصویر صمیمانهای از سوژههای خودشان
ارائه دهند یعنی مانع از محصور شدن آنها در توصیفات فیزیکی میشود.
گفتوگو قبل از مطرح شدن جریان سیال ذهن ،به طور کلی یک
تکنیک ادبی خیلی استاندارد به حساب میآمد که از طریق جریان سیال
ذهن ،خوانندهها قادر بودند افکار شخصیتها را ردیابی کنند و در آن زمانی
که هستند آنها را درک کنند و در نتیجه آنها میفهمند که مث ً
ال نه تنها یک
شخصیت چه کار میکند ،بلکه چرا دارد این کار را انجام میدهد.
از اوایل سدهی بیستم به بعد جریان سیال ذهن همواره محبوب بوده است،
داستانهای جریان سیال ذهن را به دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زمان ،گاه
«داستان زمان» نامیدهاند .در این گونه داستان ،گذشته و آیند ه از زمان حذف
میشود تا کشف و شهودی محض از لحظهی حال به دست آید .در چنین
حالتی ترتیب و توالی پیوستهی زمان جای خود را به تراکم درهم تنیدهی
خاطراتی میدهد که در ذهن شخصیتهای داستان نه براساس تقدم و تأخر
زمانی که براساس میزان عمق تجربه نظام یافتهاند و گذشته ،حال و آینده
کام َ
الدر هم آمیختهاند .نویسندگان جریان سیال ذهن برای انعکاس دقیق
ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان به انواع شگردها روی آوردهاند:
بازگشت به گذشته ،تغییر مداوم روایت بین گذشته ،حال و آینده ،روایت
طوالنی مدت از گذشته از دریچهی لحظاتی محدود از حال ،جابجایی مداوم
کانون روایت داستان میان الیههای مختلف ذهن شخصیت و در نتیجه
بین زمان بیرونی و زمان درونی یا زمان ساعت و زمان ذهن ،بهره گیری
از تداعیهای مکرر که گذشته و حال را درهم میآمیزد ،کاربرد نامتعارف
زمانهای افعال و...
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سبک جریان سیال ذهن
عباس پرورش

اصطالح سیال ذهن ،اولین بار توسط «الکساندر بین» در سال 1885
مطرح شد ،او کتابی نوشت به نام «حواس و اینتلکت» ،او در بارهی هم
زمانی احساسات در این کتاب ،مینویسد« :همهی این احساسات در یک
بزرگراه مغزی اتفاق میافتد و این احساسات مختلف میتوانند تداعی کنندهی
یک حس مشترک باشند».
اما معمو َال ابداع این اصطالح را به فیلسوف و روانشناسی به نام «ویلیام
جیمز» که برادر «هنری جیمز» نویسنده بود ،نسبت داده میشود .ویلیام
جیمز در سال  1990کتابی تحت عنوان «اصول روانشناسی» نوشت و از
این اصطالح استفاده کرد .ویلیام جیمز می گوید« :آگاهی چیز تکه تکه و خرد
و ریز شدهای نیست که هیچ چیز به او نپیوندد ،مثل یک رودخانه یا چشمه
است» و عنوان میکند« :میتوانیم برای توصیف جریان آگاهی یا همان سیال
ذهن از این استعارهی رودخانه استفاده کنیم ،و بهتر است آن را جریان تفکر
آگاهی یا زندگی «ذهنی» بنامیم».
در سال  1918یک رمان نویس بنام «می سینکلر» برای اولین بار از
اصطالح سیال ذهن در یک بحث ادبی استفاده کرد.
این بحث دربارهی رمانهای خانم « ُد ُرتی ریچاردسون» بود ،او یک سری
سیزده تایی رمان نوشته که همه سرگذشت نامه هستند با نام «زیارت» که
به عنوان اولین رمان سیال ذهن در انگلستان به چاپ رسید .در این داستان
سیزده جلدی ،شخصیت اصلی داستان «میریام» است که در حقیقت براساس
زندگی خود نویسنده نوشتهشده است.
بین سالهای  1915 - 1898م .زیارت بیشتر به عنوان اثر داستانی به
شمار میآمد نه به سرگذشت نامه ،و حتی منتقدانش فکر نمیکردند که
محتوای این داستان تجربهی واقعی خود نویسنده خانم ُد ُرتی ریچاردسون
است .توضیح اینکه میریام قهرمان داستان مانند خود نویسنده سومین دختر
از چهار دختری است که پدر و مادرش آرزو میکردند که یک پسر باشد ولی
دختر میشود و ناامیدشان میکند ،آنها با دخترشان طوری رفتاری میکردند
که انگار پسر است ،این تربیت دوگانه در نقش زنانگی میریام که قهرمان
داستان است خودش را منعکس میکند ،البته خود ُد ُرتی ریچاردسون هم این
دوگانگی داشتهاست.
در سال  1934م خود ُد ُرتی ریچاردسون گفته« :پروست ،جیمز جویس،
ویرجینیا ولف و خیلیهای دیگر با استفاد ه از این روش جریان سیال ذهن

در شکلهای متفاوت از رمان من استفاده کرده اند ،و هنوز هم نویسندههای
معاصر از این تکنیک در داستانهایشان استفاده می کنند( ».این نقل قول در
نامهایاست که ُد ُرتی ریچاردسون به ناشر خود نوشته و این نامه را دانشگاه
جورجیا چاپ کرده).
وی براساس همین نامه ،خودش را بنیانگذار سبک سیال ذهن در ادبیات
میداند.
گسترش سبک سیال ذهن
استفاده از تکنیک روائی جریان سیال ذهن بیشتر توسط رمان نویسهای
اوایل قرن بیستم صورت گرفته ولی نمونههایی از آن در آثار قدیمیتر هم
دیده میشود .مث َ
ال در قرن  18یک رمان روانشناسی به نام «تریسترام
شندی» توسط «الرنس استرن» منتشر شد که عدهای میگویند این رمان
به سبک سیال ذهن است.
یا حتی گفتهمیشود در قصهی «قلب» از «ادگار آلن پو» هم از این
تکنیک ادبی استفاده شده که مربوط به قرن  19است.
جورج آرکلی میگوید« :لئو تولستوی در رمان «جنگ و صلح» و
«آناکارنینا» از این تکنیک استفاده کرده چون نیازش را حس میکرده است».
یا در داستان «واقعهی جغد در پل کریک» که نویسندهی امریکایی «امبرو
پیرز» در سال  1890نوشته شده ،یک زمان خطی وجود ندارد و سپردن
داستان به تداعی آزاد که از لحاظ یک پیش زمینه برای رشد این جریان قابل
اهمیت است ،در آن نمایان است.
سپس باید اشاره کرد به رمانهای «ادوارد دوچارین» فرانسوی که سبک
سیال ذهن را دنبال کرده است .جویس زمانی که در پاریس بوده (سال)۱۹۰۳
کتابهای ادوارد دو چارین را خوانده است و طبق گفته خودش از خوانندگان
پر و پا قرص آنها بودهاست.
حتی عدهای یک سری از داستانها و نمایشنامههای «آنتوان چخوف» را
نیز با اینکه در قرن 19نوشته شده ،مطابق با جریان سیال ذهن میدانند ،یا
رمان «گرسنگی» نوشته «همستون» ک ه یک اثر کالسیک است را به عنوان
یکی از رمانهای پیش گام مدرنسیم در ادبیات جهان میشناسند ،خصوص ًا
در دو فصل اول.
«روبرت فرگوسن» دربارهی این کتاب میگوید« :جنبههای رویایی و
اسرار آمیزی در این رمان وجود دارد به خصوص در دو فصل اول آن که از
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سبک سیال ذهن استفاده کرده است».
بنابر این میتوان گفت که جریان سیال ذهن حتی به قبل از خانم ُد ُرتی
ریچاردسون برمیگردد و قبل از ویرجینیا ولف ،جیمز جویس ،و حتی هنری
جیمز افرادی به عنوان پیشروان قابل توجه این سبک ،مطرح هستند.
سیال ذهن در اوایل قرن بیستم
در این قرن بود که این تکنیک بطور کامل توسط مدرنیستها گسترش پیدا
کرد ،عدهای میگویند رمان «در جستجوی زمان از دسترفته» اثر«مارسل
پروست» اولین نمونهی استفاده کامل از تکنیک سیال ذهن است« ،روبرت
هامفری» میگوید« :پروست فقط از جنبهی یادآوری به تکنیک سیال ذهن
اهمیت داده و عامدانه ،گذشته را به منظور برقراری ارتباط از آن استفاده
میکند».
رمان نویس دیگری به نام «جان کاویر یوویس» استدالل میکند که
مارسل پروست از جریان سیال ذهن استفاده نکرده ،او میگوید« :وقتی به
ما گفته میشود که قهرمان به چه فکر میکند ،این گفتن از دهان نویسنده
بیرون میآید نه از دهان شخصیت داستان»« ،چارسون» میگوید« :جیمز
جویس از پیشگامان بزرگ سبک سیال ذهن بود .برخی از نکات این تکنیک
در کتاب «پرترههایی از یک هنرمند» هست که در آن یک شخصیت جوان
با تک گویی درونی و اشاره به واقعیت روانی خودش به جای اشاره به محیط
خارجی ،داستان را جلو میبرد».
جویس در سال  1907شروع به نوشتن داستان پرترهایی از یک هنرمند
کرد و برای اولین بار در مجلهی ادبی «ایگوئیست» در سال 1915 - 1914
به صورت سریالی به چاپ رسید.
رمان «اُلیس» به عنوان بزرگترین رمان قرن بیستم مثال بارزی از سبک
سیال ذهن است ،البته جویس در این رمان فقط روی تجربههای درونی
شخصیت اصلی داستان« ،لئو بولد بلوم» تاکید نمیکند بلکه حقیقت لئو
بولد بلوم را از درون و بیرون و از دیدگاههای گوناگون و از زاویههای عینی
و ذهنی مورد بررسی قرار میدهد .و از توصیفات و سبک آزاد غیرمستقیم،
فراوان استفاده کرده .او اثر دیگری هم بنام «فنیگان» دارد که د ر آن هم
از روش سیال ذهن استفاده میکند .سال «1951ساموئل بکت» از بسیاری
از تکنیکهای روایت یکسانی که جویس داشت ،استفاده کرد .بکت بیشتر
به عنوان یک درام نویس مشهور است ،جریان تک گوییهای سبک سیال
ذهن را بکت در زبان شخصیتهای خودش قرار داد و بعد این روش را در
رمانهایش نیز به کار برد.
از افراد دیگر مطرح سبک سیال ذهن «ویلیام فاکنر» است که در کتاب
«گور به گور» و «خشم و هیاهو» از آن استفاده کرده است.
مقایسه ای بین جویس و پروست
هر دو از جریال سیال ذهن در آثار خود استفاده کردهاند اما ما نباید آنها را
یکسان بگیریم ،کارشان یک جاهایی متفاوت است یکی این که پروست به
یک معنا عین گراست ولی جویس ذهن گراست.
پروست به یک سری خاطرههایی میپردازد کهاین خاطرات عینی هستند
و اتفاق ًا ریشه در واقعیت دارند اما جویس با مفاهیمی کار میکند که خیلی از
آنها تداعی معانیها ،واژگانی مفهومی ،اسطورهای و غیره ...هستند و دیگر
اینکه جریان سیال ذهنی که جویس استفاده میکند واقعیتر و اصیلتر است
و او نمایندهی واقعی جریان سیال ذهن است چون ذهنش دائم ًا از چیزهای
مختلفی به چیزهای دیگری میپرد.
ما در روانشناسی ،در کنار مفهوم تداعی معانی ،پلهای تداعی معانی هم
داریم ،یعنی وقتی یک خاطره ای شما را یاد خاطره ای دیگر میاندازد یک
چیزی از این خاطره با آن یکی خاطره ،مشترک است اسم این را میگذاریم
پلهای تداعی معانی.
ناگفته نماند که جستجوی زمان از دست رفتهی پروست یکی از مطولترین
کتابهای تاریخ ادبیات است .جستجوی زمان از دست رفته در شانزده جلد و
بعدها در چاپهای ده و هشت جلدی منتشر شد ،در ادبیات مدرن هیچ کتابی
مثل آن را سراغ نداریم .اهمیت مارسل پروست این است کهیکی از اضالع
مثلث مدرنیسم ادبی است یعنی همان گونه که جویس در جهان انگلیسی
زبان از غولهاست و کافکا نیز در جهان آلمانی زبان است ،در جهان فرانسوی
زبان ،مارسل پروست این نقش را دارد.
با این سه نفر مدرنیسم ادبی ،هر چند که نمیتوان گفت آغاز میشود ولی
اینها در لوح مدرنیزم ادبیاتند و حتی بسیاری ،ادبیات را به قبل از پروست و
بعد از پروست تقسیم میکنند.

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
حیدر ایمانی زاده با تسلیم استشهادنامه به شماره 140102156362000332
دفترخانه  69شــیراز و اقرارنامه  150564مورخ  1401/5/24دفترخانه
مذکور طی وکالتنامه شــماره  5852مورخ  91/4/26و تفویض وکالت
 25109مورخ  98/2/18دفترخانه  299شــیراز مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت به پالک  12/7945واقع در بخش  3شیراز که
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  52/50مترمربع ذیل دفتر 313
صفحه  158و شــماره ثبت  41683به نام اســماعیل برهان پور ثبت و
سند مالکیت شــماره چاپی -0422251الف 79صادر شده که به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
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
کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یــا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1943م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی حصر وراثت
آقای رضا نجفی دارای شناسنامه شــماره  524متولد  1353به شرح
دادخواست به کالسه  106/1401ح ف از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان عزیز نجفی
فرزند همت به شماره شناسنامه  6در تاریخ  1396/8/12در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان پاسارگاد بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم عبارتند از:
 -1حمید نجفی به شماره شناسنامه  19فرزند متوفی
 -2رضا نجفی به شماره شناسنامه  524فرزند متوفی
 -3محمد نجفی به شماره شناسنامه  698فرزند متوفی
 -4علی نجفی به شماره شناسنامه  872فرزند متوفی
 -5اسماعیل نجفی به شماره شناسنامه  2420376625فرزند متوفی
 -6ابراهیم نجفی به شماره شناسنامه  10فرزند متوفی
 -7صغری نجفی به شماره شناسنامه  7فرزند متوفی
 -8اشرف خانم نجفی به شماره شناسنامه  489فرزند متوفی
 -9سمیه نجفی به شماره شناسنامه  94فرزند متوفی
 -10زهرا نجفی به شماره شناسنامه  490فرزند متوفی
 -11نازآفرین قاسمی به شماره شناسنامه  3همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنهاســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /1945م الف
رئیس شورای حل اختالف مادر سلیمان
غالمرضا خلج
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آگهی حصر وراثت
آگهی مزایده
ﻣﻮرخ
آقای جمال محمودی پای برج دارای شناسنامه شماره  13متولد  1355به
نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/06/20
نوبت اول :روز شنبه 1401/06/12
گواهی
شرح دادخواست به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست
شــهرداری بوانات در نظر دارد برابر با مقررات مالی شــهرداریها و مجوز شــماره  32مورخ  1401/03/19و مجوز شــماره  27مورخ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .
اﻗﺪام
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمودی پای  1401/01/17شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش یک دستگاه خودروی سواری به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید .
برجی به شماره شناســنامه  183در تاریخ  1401/2/28در اقامتگاه دائمی
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ)رﻳﺎل(
رﻧﮓ
ﻣﺪل
ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻴﭗ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻮع ﺧﻮدرو
ردﻳﻒ
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1جمال محمودی پای برج فرزند محمد به شماره شناسنامه  13صادره
1/800/000/000
ﺳﻔﻴﺪ
1393
دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز
ﭘﺎرس1800
ﭘﮋو
ﺳﻮاري
1
از سروستان متولد  1355فرزند متوفی
 -2بهناز محمودی پای برجی فرزند محمد به شماره شناسنامه  5صادره
1401/2/01/1076
 .1پیشــنهاد دهندگان میبایست مبلغ  90/000/000ریال مندرج در ســتون آخر جدول فوق را به عنوان سپرده به حساب شماره  0105462679002نزد
از سروستان متولد  1350فرزند متوفی
ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻋﻨﻮان
را ﺑﻪ
ﻓﻮق
ﺟﺪول
آﺧﺮ
در
ﻣﻨﺪرج
90/000
/000
ﻣﺒﻠﻎ
دﻫﻨﺪ
 .١ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
روز به
مدت /ده
آگهی به
انتشار
تاریخ
داده و از
ﺳﺘﻮن قرار
سر بســته
پاکت
رﻳﺎلکتبی در
درخواســت
را با
مربوطه
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖفیش
ﮔﺎنبوانات واریز و
شــعبه
بانک ملی
1401
06/09
 -3محبوبه محمودی پای برج فرزند محمد به شماره شناسنامه  7صادره
ﺷﻤﺎرهشهرداری تحویل نماید.
 0105462679002ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮاﻧﺎت وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ در ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ
از سروستان متولد  1360فرزند متوفی
 -4زهرا محمودی پای برج فرزند محمد به شماره شناسنامه  30صادره  .2به پیشنهادات مبهم – مخدوش – فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ﻗﺮار داده و از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 .3سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
از سروستان متولد  1346فرزند متوفی
ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﭙﺮده
ﻣﺨﺪوش –
ﻣﺒﻬﻢ –
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
خواهدوبود.
ﻓﺎﻗﺪمختار
پیشنهادات
قبول یک یا همه
در رد یا
 .٢ﺑﻪ  .4شهرداری
 -5فلک ناز ثرنان فرزند عزیز به شماره شناسنامه  5صادره از سروستان
ﺿﺒﻂاست
ﺷﻬﺮداري .بدیهی
تماس حاصل نمایند
07144403252
شماره تلفن
مراجعه یا با
شهرداری
اطالعات بیشتر به
جهتوکسب
توانند
متقاضیان می
هزینهﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ
اﻧﻌﻘﺎد
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
ﺳﻮم در
دوم
اول و
 .5ﻧﻔﺮات
 .٣ﺳﭙﺮده
متولد  1333همسر متوفی وال غیر
باشد.
می
مزایده
برندگان
عهده
به
آگهی
نوبت
دو
نشر
ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
۴
روزنامه.عصر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
زﻣﻴﻦمی باشد.
رسمی
روزنامه
 .6قبول پیشنهادات به مدت  10روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
ﻓﺮوش
آﮔﻬﻲدرﻣﺰاﻳﺪه
.۵دارند
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  07144403252ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
آخرین مهلت تحویل پیشنهاددهندگان :پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1401/06/30
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
1401
ﺑﺪﻳﻬﻲ/06/14
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﻮﺑﺖ اول:
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﻋﻬﺪه
آﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺮدوﻧﻮﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﺳﺖ
1401/06/30
مورخ
چهارشنبه
روز
14:30
ساعت
راس
معامالت:
عالی
کمیسیون
تشکیل
شهرداری بوانات
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
1401
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات/06
آگهی/20:
شناسه دوم:
 .۶ﻗﺒﻮل ﻧﻮﺑﺖ
1374454
ﺑﻪ
ﻣﺪت  10روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 /1944م الف
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /94ب 6/ﻣﻮرخ  1401/05/24ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺞ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
ﻧﻮﺑﺖ اول  :روز ﺷﻨﺒﻪ 1401/06/12
آگهی مزایده فروش زمین
قاسم محمدی
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1395/94ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻮﺿﻲ ﺑﻠﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ را دارد .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ
نوبت دوم1401/06/20 :
1401/06/14
اول:
نوبت
1401/06
/20
ﻧﻮﺑﺖ دوم  :روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
قطعه
ﻧﻘﺸﻪفروش
خنج قصد
اسالمی
محترم
شورای
1401/05/24
مورخ
/94ب6/
شماره
مصوبه
خنج به
یک ﻓﺮم
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و
شهر اﺧﺬ
ﺑﻴﺸﺘﺮ،
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺑﺖ دوم
آﮔﻬﻲ
درج
ﭘﺲ از
ده روز
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
شــهرداریآﻳﺪ
دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
1401
/06
/30
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
روز
اداري
وﻗﺖ
ﭘﺎﻳﺎن
استناد :
دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺗﺤﻮﻳﻞ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ
زمین مســکونی به مساحت  1395/94متر مربع واقع در شرق مســجد محله حوضی بلند از طریق مزایده عمومی را دارد .لذا
آگهی مزایده
 14:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/06/30
ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺎﻟﻲ :راس
ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري
اﻣﻮر
ﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
در
ﺷﺮﻛﺖ
از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات بیشــتر ،اخذ نقشه
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ یک /قطعه پالک 22
تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
فرعی از  60اصلی ثبت و صادر و مع الواســطه به آقای سید عطاله تقوی
ﺷﻬﺮداري ﺑﻮاﻧﺎت
فرزند سید محمد منتقل شده اســت ،طبق سند رهنی شماره 38209
ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده %5
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
مورخ  1390/9/5دفترخانه در قبال مبلغ  2/657/237/899ریال در رهن
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(
ﻛﺎرﺑﺮي
ﻗﻄﻌﻪ
آدرس
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )رﻳﺎل (
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
بانک /کشاورزی ش سپیدان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به
مبلغ  40/512/500/000ریال (بدون ملحوظ نمودن تأسیسات و مستحدثات)
ﺧﻨﺞ – ﺷﺮق ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻮﺿﻲ ﺑﻠﻨﺪ
998.097.100
19.961.942.000
14.300.000
1395/94
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
1
ارزیابی شــده و پالک فوق دارای مســاحت  8102/5مترمربع ،و احداث
یک واحد پرورش ماهــی و تعدادی درخت بدون ثمر در محدوده ملک  -1متقاضيان محترم خريد زمين هاي شهرداري مي توانند پيشنهاد هاي خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
غرس شــده و می باشد ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ
ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
اخذ ﺗﺎرﻳﺦ
رسيد را از
ﻫﺎي ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﻬﺮداري
ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮﻳﺪ
مورخﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
-1
نمايند.
تسليم و
شهرداري
دبيرخانه
ﻫﺎي به
زﻣﻴﻦبسته
پاكت سر
 1401/06/29در
 1401/7/10در اداره ثبت اســناد و امالک سپیدان واقع در شهر سپیدان-
خواهد شد.
قرائت
و
باز
1401/06/30
مورخ
چهارشنبه
روز
12
ساعت
در
واصله
پيشنهادات
–
2
ﻣﻮرخ  1401/06/29در ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
بلوار ورودی شهر ،اداره ثبت اسناد و امالک ،از طریق مزایده به فروش -3شهرداري به تقاضاهاي فاقد چك  ،ضمانت نامه ،امضا ،آدرس و تلفن ترتيب اثر نخواهد داد.
ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻗﺮاﺋﺖ
 1401ﺑﺎز
قيمت/30
درصدﻣﻮرخ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
بايست 12روز
ميﺳﺎﻋﺖ
دهندگان در
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ
–2
می رســد .مزایده از مبلغ  40/512/500/000ریال شروع و باالترین قیمت
در وجه شهرداري يا فيش واريزي به حساب  328782932یا شماره
بين وبانكي
/06چك
پايه
معادل 5
-4پيشــنهاد
های
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی
تسليم نمايند.
ﺗﺮﺗﻴﺐ به
نموده و
پيشنهاد وخود
ضميمه
790130100000000328782932
شبا-3بانک رفاه
شهرداريداد.
اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﻠﻔﻦ
اﻣﻀﺎ ،آدرس
IRﻧﺎﻣﻪ،
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻚ ،
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی -5پيشــنهاد دهندگان در صورت برنده شــدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به حساب شــهرداري منظور و حق هيچگونه
-4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻳﺎ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  328782932ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در اعتراضي را نخواهد داشت و زمين با صالحدید شهرداری به نفر بعدي واگذار مي شود.
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به
داد.ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
نخواهدو ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﻤﻮده
مشروطﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
مبهم،مخدوشIRو ﺿﻤﻴﻤﻪ
790130100000000328782932
ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه
ترتيب اثر
-6شهرداري به تقاضاهاي
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
مختارزاست.
پيشنهادات
ﺻﻮرتكليه
قبول يك يا
-7شهرداري در رد يا
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ا
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن
دﻫﻨﺪﮔﺎن در
-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری -8پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت
اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار و سپرده ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي گردد.
شهرام محمود پور
/65م الف
باشد .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﺸﺮوط
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
-6
ﻣﺒﻬﻢ،ﻣﺨﺪوش ومی
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي برنده مزایده
آگهی بعهده
-9هزینه درج
شهردار خنج
ثبت اسناد و امالک سپیدان
شناسه آگهی:
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ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ
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 19فوتی و شناسایی  ۳۴۴بیمار جدید کرونا در کشور
وضعیت شکننده کرونا در کشور

بر اســاس اعــام وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ساعت ،متاســفانه  ۱۹بیمار مبتال به کووید۱۹
در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار و  ۱۵۴نفر رسید.
بــه گــزارش ایســنا ،از روز جمعــه تــا دیروز
 ۱۹شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۳۴۴ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۰۴نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۳۸هزار و  ۱۲۵نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۹ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار
و  ۱۵۴نفر رســید .خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و
 ۳۱۴هزار و  ۶۸۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارســتانها ترخیص شدهاند ۵۸۳ .نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۹۱۵هزار و  ۸۰۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تا به دیــروز  ۶۵میلیون و  ۴۲هزار و
 ۳۴۶نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۴۳۳هزار و  ۷۶۵نفر
ُدز دوم و  ۳۱میلیــون و  ۲۹هــزار و  ۴۷۶نفر نیز
ُدز سوم و باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده اند
و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به
 ۱۵۴میلیون و  ۵۰۵هزار و ُ ۵۸۷دز رسید.
در حال حاضر  ۰شهرســتان در وضعیت قرمز،
 ۳۵شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۴۲ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۷۱شهرســتان در وضعیت آبی
قرار دارند.
وضعیت شکننده کرونا در کشور
یک اپیدمیولوژیست ضمن تاکید بر لزوم رعایت

برخی الزامات در بازگشــایی مدارس ،گفت :به نظر
میرسد دچار خستگی از پاندمی شدیم و از آنجایی
که عملکرد ویروس قابل پیشبینی نیست ،ممکن
اســت هر اتفاقــی رخ دهد .در عیــن حال رعایت
پروتکلها به شدت کاهش یافته ،چرخش ویروس
هــم وجود دارد؛ همــه اینها یعنــی اینکه جامعه
آبستن ابتالی مجدد به یک خیزش است.
دکتر حمید ســوری در گفتوگو با ایسنا ،درباره
آخرین وضعیت کرونا در کشور ،با اشاره به کاهش
شــهرهای قرمز کرونایی گفت :دلیل این کاهش
این اســت که معیار ســنجش مــا در رنگبندی
شــهرها اشتباه اســت و در نتیجه در قضاوت دچار
خطا میشــویم .در حال حاضــر وضعیت کرونا در
کشور در حالت نوسانات جزئی است؛ به طوری که
نه روند کاهشــی معنیداری قابل مشاهده است و
نه روند افزایشی معنیدار .به نوعی در حالت نسبتا
با ثباتی قرار داریم .منتها نمیتوان به شرایط موجود
دلخوش کرد و امیدوار بود که روند کاهشــی شده
یا به همین صــورت بماند؛ زیــرا اجتماعات انبوه
را داشــتیم و بعد از بازگشــت به کشور در صورت
عدم کنترل میتوانند باعث انتقال و انتشــار بیشتر
بیماری شــوند و از طرفی هم ویروس مرتبا دارای
جهشهایی خواهد بود و بر همین اســاس احتمال
دارد که دوباره واریانتهای جدیدی داشــته باشیم
که باعث شود از حالت ثبات نسبی خارج شویم.
وضعیت موجود کرونا شکننده است
وی با بیان اینکه تا زمانی که رسما در دنیا اعالم
پایان پاندمی نشود ،ما هم باید هوشیاری و نگرانی
را داشته باشــیم که وضعیت نامناسب شود ،افزود:
بنابراین اینکه تا دو روز مرگومیرمان کاهش یافته
یا بســتریمان کاهــش مییابد ،تصــور کنیم که
اپیدمی دارد تمام میشود یا تمام شده است ،تصور

غلطی است و بارها هم مسئوالن امر این را تجربه
کردند که با شــتابزدگی در گرفتن جشــن پایان
اپیدمی مجددا جامعه به دردســر میافتد .بنابراین
وضعیت موجود کرونا شــکننده اســت؛ به طوری
که به لحاظ علمــی احتمال افزایش و خیزشهای
بعدی وجــود دارد ،اما پیشبینی از شــرایط آینده
بسیار دشوار است؛ زیرا بازیگر اصلی ویروس است.
خســتگی از پاندمی و کاهش شــدید
رعایت پروتکلها
ســوری با بیان اینکه به نظر میرسد متاسفانه
دچــار خســتگی از پاندمی شــدیم و بیتفاوتی بر
متولیان امر حاکم شده اســت ،گفت :در نتیجه ما
خیلی نقشــی در وضعیت اپیدمی نداریم و ویروس
بیشــترین نقش را دارد .از آنجایی هم که عملکرد
ویروس قابل پیشبینی نیســت ،ممکن اســت هر
اتفاقــی رخ دهد .در عین حال اشــتباهات انبوهی
داریــم ،رعایت پروتکلها به شــدت کاهش یافته
و در عین حال چرخــش ویروس هم وجود دارد و
پروتکلهای بهداشتی هم رعایت نمیشود و همه
اینها یعنی اینکه جامعه آبســتن ابتالی مجدد به
یک خیزش است.
دانشآمــوزان ،اولیــای مــدارس و
مسئوالن در زمان بازگشایی مدارس چه
باید انجام دهند؟
وی در ادامه با اشــاره به بازگشــایی مدارس و
دانشگاهها ،گفت :خوشبختانه کودکان آنچنان گروه
در معرض خطری نیســتند یا حداقل شدت ابتال در
آنها زیاد نیست ،اما کودکان میتوانند حامل عامل
بیماریزا شده و بیماری را گسترش دهند .توصیهها
خطاب به چند گروه است؛ خود دانشآموزان طبیعتا
باید رعایت کنند ،بــا فردی که عالئمی از بیماری
دارد ،ارتباط نداشــته و فاصلــه را رعایت کنند ،از
ماسک اســتفاده کنند ،پروتکلهای بهداشتی که
از ســوی آموزش و پرورش اعالم میشود ،رعایت
کنند .متولیان مدرســه و اولیای مدرســه هم باید
شــرایط بیماریابی را به صورت فعال برقرار کنند؛
به طوری که کودکان باید چک شــوند و به محض
اینکــه عالئمی در آنها دیده شــد ،حتما از دیگران
جدا شده و حداقل به مدت  ۱۰روز به مدرسه نروند.
همچنین مراقبت شود که اگر اولیای دانشآموزان
دچار بیماری هســتند ،مراقبتها انجام شــود ،به
خانوادهها اعالم شــود که در صورت دیدن عالئم
بیماری کووید از فرستادن فرزندانشان به مدرسه
اجتناب کنند.

قتل راننده تاکسی با شلیک  ۲گلوله در فرودگاه امام

صبح دیروز یک راننده تاکسی در شهر فرودگاهی
امام خمینی (ره) با شلیک  ۲گلوله به قتل رسید.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم ،صبح دیروز
 19شهریور ماه ،ماموران پلیس در شهر فرودگاهی
امام خمینی (ره) در حال گشتزنی بودند که به یک
تاکسی که رو بهروی جایگاه سوخت پارک شده بود
مشــکوک شــدند و پس از کم کردن فاصله خود،
جسد مرد میانسالی را داخل خودرو مشاهده کردند.
با اعــام این خبر ،محمدتقی شــعبانی؛ بازپرس
ویژه قتل شعبه دهم دادســرای امور جرائم جنایی

به همراه تیم جنایی خود راهی محل حادثه شدند و
تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
تیم جنایــی به محض حضور در محل حادثه ،با
جسد خونآلود مرد حدودا  53سالهای مواجه شدند
که از ناحیه ســینه و شکم هدف شلیک  2گلوله در
خودروی خود قرار گرفته بود.
از ســوی دیگر بررسیها نشــان داد قاتل ،مرد
میانســال را که در تاکسی خود نشسته بوده از کنار
خودرو مورد هدف گلوله قرار داده و پس از ارتکاب
این جنایت ،متواری شده است.

بازپرس پرونده پــس از دریافت این اطالعات،
بــه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دســتور داد
تا دوربینهای مداربســته اطــراف صحنه قتل را
بازبینی و تحقیقات را در خصوص شناســایی عامل
این جنایت آغاز کنند .با دستور محمدتقی شعبانی؛
بازپرس ویژه قتل شــعبه دهم دادسرای امور جرائم
جنایی ،جســد مقتول برای بررســیهای بیشتر به
پزشــکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی برای دستگیری عامل قتل این راننده
تاکسی وارد عمل شدهاند.

قتل مرموز مرد جوان با سیمهندزفری در جنتآباد

مرد جوانی با ســیمهندزفری در خانهای قدیمی
در محله جنتآباد به قتل رسید.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگزاری
تسنیم ،عقربهها ساعت  10صبح پنجشنبه هفدهم
شــهریور ماه جاری را نشــان میداد که چند مرد
افغانســتانی سراســیمه و در حالی کــه فریادهای
کمک کمک ســر میدادند به سمت یکی از کسبه
اهالی بولوار مخبری محله جنتآباد رفتند و مدعی
شدند جسد دوســت خود را در خانهای که مشغول
به کار هستند ،یافتهاند!
خیلی زود این حادثه از سوی این کسبه محل که
برای کمکرسانی در خانه قدیمی رفته بود ،به مرکز
فوریتهای پلیسی  110گزارش شد.

با اعــام این خبــر ،مامــوران کالنتری 138
جنتآبــاد ،تیمــی از کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی به همراه محمدتقی شعبانی؛ بازپرس کشیک
قتل شعبه دهم دادســرای امور جرائمجنایی راهی
محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی پــس از حضور در صحنه جنایت ،در
حمام خانه موردنظر با جســد مرد جوان افغانستانی
مواجه شــدند که براثــر خفگی به قتل رســیده و
یک ســیمهندزفری همراه با تیکــهای پارچه دور
گردنش انداخته شده بود.
بدیــن ترتیب یکــی از دوســتان مقتول هدف
تحقیق قرار گرفت و ادعا کرد :روز حادثه با دوستان
خود تصمیــم گرفتیم به بیرون برویم ،اما مقتول ما

را همراهی نکرد؛ این در حالی بود که چند ســاعت
بعد به خانه برگشــتیم و جسد دوستمان را در حمام
مشاهده کردیم!
بازپرس شــعبانی پس از دریافت این اطالعات
مهم ،به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دســتور
داد تا دیگر دوســتان مقتول را برای کشف زوایای
پنهان پرونده هدف تحقیق قرار دهند و دوربینهای
مداربسته اطراف محل وقوع جنایت را بازبینی کنند.
به گزارش تســنیم؛ با دستور محمدتقی شعبانی؛
بازپرس کشــیک قتل شــعبه دهم دادسرای امور
جرائمجنایی ،جسد مقتول برای بررسیهای بیشتر
به پزشکیقانونی منتقل شد و تحقیقات در رابطه با
این پرونده ادامه دارد.

مالباختگان شناسایی کنند

کالهبرداری از زنان تهرانی با وعده دروغ مهاجرت و ازدواج
رئیــس پلیس آگاهــی پایتخت از دســتگیری
شــخصی که از زنان با وعده ازدواج و مهاجرت به
کشورهای اروپایی کالهبرداری می کرد ،خبر داد و
گفت :مالباختگان متهم را شناسایی کنند.
بــه گزارش خبرگزاری میزان بــه نقل از پایگاه
خبری پلیس ،ســرهنگ علی ولیپور گودرزی گفت:
با وقوع کالهبرداریهای ســریالی از زنان در شرق
تهران ،موضوع رســیدگی به این پرونده در دستور
کار تیمــی از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وی افــزود :در تحقیقــات ابتدایــی کارآگاهان
مشــخص شــد ،مرد جوان با چربزبانی ،مهاجرت
به کشورهای اروپایی و وعدههای دروغین ازدواج،
از  ۴زن به مبلغ  ۱۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده
و ناپدید شده است.
رئیــس پلیس آگاهی تهــران در ادامه گفت :بنا
بر حساسیت موضوع ،کارآگاهان وارد عمل شدند و
با تحقیقات شبانهروزی متوجه شدند ،مرد جوان در
حال حاضر با یک زن در فضایمجازی ارتباط دارد

و درحال کالهبرداری است.
سرهنگ ولیپور گودرزی تصریح کرد :کارآگاهان
پایگاه چهارم پس از دریافــت این اطالعات مهم،
رصدهای اطالعاتی را کلید زدند و با اقدامات خاص

پلیســی هویت و مخفیگاه اصلی متهم را در شمال
تهران شناسایی کردند.
این مقــام انتظامی عنوان کرد :همین ســرنخ
کافی بود تا کارآگاهان با هماهنگی با مرجع قضایی
راهی محل مورد نظر در شــرق تهران شوند و طی
یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر کنند.
وی افــزود :متهم پس از انتقال به پایگاه چهارم
پلیس آگاهی در تحقیقــات ابتدایی به جرم اغفال
زنــان و کالهبرداری از آنها با شــگرد مهاجرت به
کشــورهای اروپایی و وعدههــای دروغین ازدواج
به ارزش  ۱۰میلیارد ریال اعتراف کرد.
ســرهنگ علــی ولیپــور گــودرزی در پایان
خاطرنشــان کــرد :بــا عنایت به دســتگیری این
کالهبردار دستور انتشار تصویر بدون پوشش چهره
این مجرم از سوی بازپرس شــعبه دهم دادسرای
ناحیه  ۴تهران صادر شــد تا چنانچه شهروندانی که
بدین شیوه مورد کالهبرداری قرار گرفته اند جهت
تشکیل پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ مراجعه نمایند.
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شماره 7572

فارس
جانشین فرمانده انتظامی فارس خبر داد

کشف  ۸میلیارد کاالی قاچاق در شیراز

طرحهاي ارتقاء امنیت اجتماعی به صورت مستمر در دستور کار اين فرماندهي
قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان از كشف محموله قاچاق  8میلیارد ریالی در
شهر شیراز خبر داد.
ســردار یوسف ملک زاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ماموران کالنتری 13
عباســیه با انجام اقدامات پلیسی از دپو كاالي قاچاق در یکی از باغ شهر  های
صدرا واقع در شــهر شیراز مطلع شدند و رسيدگي به موضوع را به صورت ويژه
در دستور كار خود قرار دادند.
وي گفت :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مرجع قضایي به محل مورد
نظر اعزام شــدند و در بازرســي از آن مكان 2 ،هزار و  754عدد عطر خارجي
قاچاق و فاقد مدارک قانونی كشف کردند.
جانشــین فرمانده انتظامی استان فارس با بيان اينكه ارزش محموله قاچاق
کشــف شده برابر با نظر كارشناسان  8میلیارد ریال برآورد شده است ،افزود :در
این خصوص یک متهم دستگیر و به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامي داراب از توقیف  2دســتكاه خودروسواري و کشف  49كيلو
ترياك در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :مأموران ایست و بازرسی قالتویه شهرســتان داراب هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری ،به  2دســتگاه ســواري پژو  405و سمند مظنون شدند و
آنها را متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين  2خودرو 49 ،كيلو ترياك که به صورت ماهرانه اي
در باک های این خودروها جاسازي شده بود ،کشف شد.
سرهنگ نوشاد با بيان اينكه در اين خصوص  2قاچاقچي دستگير و تحويل
مرجع قضایي شدند ،تأكيد كرد :پليس این شهرستان با نظارت دقیق محورهای
مواصالتی ،عرصه را بر قاچاقچیان مواد مخدر تنگ کرده است.

کشف  14کیلو هروئین در خودرو پراید

توقیف کامیون حامل احشام قاچاق در المرد

جاساز  49کیلو تریاک در باک  2خودرو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از توقیف یک خودرو پراید و کشف
 14کیلوگرم هروئین در بازرسی از آن خبر داد.
ســرهنگ ســید جواد رضوی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای اقدامات فنی و اطالعاتی ،مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر استان از خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع
شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران به یکی از ورودی های شهر شیراز اعزام شدند و پس از
نظارت بر خودروهای عبوری ،در نهایت یک دســتگاه خودرو پراید را شناسایی
و آن را متوقف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس گفت :در بازرســی از این
خودرو 14 ،کیلوگرم هروئین کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامي شهرســتان المرد از توقیف یک دســتگاه کامیون وکشف
 63رأس گوسفند قاچاق خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارع پور در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :مأموران انتظامی شهرستان المرد هنگام گشت زنی و نظارت بر
محورهای مواصالتی ،به یک دستگاه کامیون حامل احشام مظنون شدند و آن
را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بررسی های تکمیلی مشخص شد این خودرو حامل  63رأس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل می باشد.
سرهنگ زارع پور با اشاره به اینکه طبق اظهار نظر کارشناسان ارزش احشام
قاچاق  3میلیارد و  150میلیون ریال برآورد شده است ،گفت :در این راستا یک
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف لوازم خانگی قاچاق در کازرون

جاساز مواد افيوني در  22بطری

فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  300میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :ماموران پاسگاه بخش کنارتخته در راستای طرح مبارزه با کاالی
قاچاق و در هنگام نظارت بر خودروها ،به یک خودرو نیســان مشکوک شدند و
آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد :ماموران در بازرســي از این خودرو تعداد زیادی لوازم خانگی
قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و در این خصوص یک متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون گفت :كارشناســان ارزش این محموله
قاچاق را یک ميليارد و  300ميليون ريال برآورد كردند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در آباده

فرمانده انتظامــي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري و
دستگيري  13معتاد و خرده فروش خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مسعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در راســتاي مطالبات عمومي و ارتقای احساس امنيت در بين
شــهروندان با هدف مبارزه با خرده فروشــان مواد مخــدر و معتادان پر خطر،
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
وي افــزود :در اجراي اين طرح ماموران انتظامی پس از هماهنگي با مرجع
قضایي در بازرســي از تعدادي منازل از قبل شناســايي شده ،ضمن جمعآوري
و دســتگيري  13معتاد و خرده فــروش 54 ،كيلو و  120گرم انواع مواد مخدر
كشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان آباده با اشــاره به كشــف  4دســتگاه خودرو
و موتورســيكلت مسروقه و دســتگيري يك ســارق در اين خصوص ،افزود:

فرمانده انتظامي الرستان از کشف  19کیلو و 500گرم ترياک خبر داد.
ســرهنگ سید محمد یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :مأموران انتظامی در راســتاي برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و
هنگام نظارت بر خودروهای عبوری به يک دســتگاه ســواری  405مشکوک
شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرســی از این خودرو 19 ،کیلــو و  500گرم تریاک که در
 22بطري کوچک و در باک خودرو جاسازی شده بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان الرستان با اشــاره به دستگیری یک متهم در
ایــن رابطه و تحویل وی به مرجع قضایی ،گفت :ماموران پلیس با اشــرافیت
و هوشــمندی باال ،با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ برخورد قانونی
انجام می دهند.

کشف  50رأس احشام سرقتی در بیضا

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا ازکشف  50رأس احشام سرقتی خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی درگفتگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد مشکوک یک دستگاه وانت نیسان
حامل احشام در محور بیضا به کامفیروز ،بررسی موضوع در دستورکار ماموران
پاسگاه کوشک هزار قرار گرفت.
وی افزود :بالفاصله ماموران انتظامی نسبت به برپایی تور ایست و بازرسی
اقدام کردند که راننده خودرو قبل از رســیدن به ایســت و بازرســی احشــام
درون وانت را تخلیه کرد و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه متواری شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان بیضا با بیــان اینکه در این خصوص  50رأس
گوسفند مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد ،گفت :اقدامات الزم درخصوص
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان این پرونده ادامه دارد.

بین الملل

وقوع زلزله  ۶.۲ریشتری در اندونزی

مرکز ژئوفیزیک اندونزی از وقوع زلزلهای به بزرگی  ۶.۲ریشتر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرکز ژئوفیزیک اندونزی اعالم کرد :دیروز (شنبه) زلزلهای
به بزرگی  ۶.۲ریشتر منطقه پاپوا را لرزاند .این زمین لرزه با خطر وقوع سونامی
همراه نبوده است.
در گــزارش این مرکز آمده اســت :کانون زمین لــرزه در  ۲۶۲کیلومتری
شمال-شــمال شــرق بیاک ( )Biakو در عمق  ۱۶کیلومتری از سطح زمین
بوده اســت .گزارشــی از تلفات و خســارتهای احتمالی این حادثه منتشــر
نشده است.
بــه گزارش خبرگزاری رویتــرز ،اندونزی در منطقه جغرافیایی موســوم به
"حلقه آتش" واقع است و وقوع زلزله های متعددی را تجربه می کند.

تایید مرگ دومین بیمار مبتال به آبله میمونی
در آمریکا

مقامات آمریکا اعالم کردند :دومیــن بیمار مبتال به آبله میمونی در ایالت
کالیفرنیا فوت کرد.
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز فوت یک مورد بیمار مبتال به آبله میمونی
در ایالت تگزاس گزارش شده بود که کارشناسان در حال بررسی تاثیر ویروس
در مرگ این دو بیمار هستند.
مقامات بهداشــت ایالت کالیفرنیا اعالم کردند که بــرای تعیین نقش این
بیماری در مرگ بیمار الزم اســت کالبدشــکافی انجام شود و این کار ممکن
است طی چند روز یا چند هفته انجام شود.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در ایاالت متحده ،در شیوع
اخیــر بیماری آبله میمونی در جهان حدود  ۱۸نفر جان خود را از دســت داده
که هشــت مورد در مناطقی ثبت شــده که پیش از این مواردی از ابتال به این
بیماری را گزارش نکرده بودند.
به گزارش  ،usnewsدر کالیفرنیا بیشــترین مــوارد ابتال به بیماری آبله
میمونی نســبت به سایر ایاالت آمریکا گزارش شده و تاکنون  ۴۱۴۰مورد ابتال
شناسایی شــده اســت .بیش از  ۲۱هزار و  ۵۰۰نفر در آمریکا به این بیماری
دچار شده اند.

تخریب هزاران مدرسه در پاکستان در سیل اخیر

رســانههای ملی پاکســتان اعالم کردند که در پی ســیل ویرانگر اخیر در
پاکستان ۴۰ ،درصد از مدارس ایالت "سند" در جنوب شرق این کشور تخریب
شده است.
به گزارش ایســنا ،عالوه بر این بیش از  ۲۵۰۰مدرســه بــه پناهگاههای
امدادرسانی تبدیل و بیش از  ۶۵هزار خانواده که خانههای خود را به دلیل سیل
تخلیه کرده یا آواره شدند ،در این مدارس اسکان یافتند.

آمارهای رســمی نشــان میدهد که در نتیجه ســیل ویرانگر پاکســتان،
 ۵۶۱۹مدرســه در ایالت ســند به طور کامل ویران و  ۱۲هزار مدرســه آسیب
دیده است.
شــمار قربانیان سیل ناشــی از بارش بارانهای موسمی در پاکستان که از
 ۱۴ژوئن ادامه دارد به  ۱۳۹۶نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آناتولــی ،طبق دادههای آژانس ملی مدیریت بحران
پاکستان ،از  ۱۴ژوئن تاکنون  ۱۳۹۶نفر از جمله  ۴۹۹کودک و  ۲۸۰زن بر اثر
وقوع سیل جان باخته و  ۱۲هزار و  ۷۲۸نفر مصدوم شدهاند.
قولنامه و پروانه ساختمان به شماره پروانه /99/4ب صادره
از دهیاری باجگاه به نام الناز اســفندیاری بیات که در مرداد
 1401مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است .از یابنده
تقاضا می گردد در صورت پیدا کردن به شماره 09034091992
تماس حاصل فرمایند.

آگهی تجدید فراخوان سرویس مدارس

نوبت اول1401/06/13 :
نوبت دوم1401/06/20 :
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فسا در نظر دارد به
استناد ماده  6آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان و
مجوز شماره  1401/04/04 – 196شورای اسالمی شهر نسبت
به واگذاری خدمات ســرویس مدارس در سال تحصیلی
 1402-1401به یک یا چند شــرکت واجد شــرایط و دارای
مجوز قانونی اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند از تاریخ
درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد فراخوان و ارایه
پیشنهادات به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فسا
مراجعه یا با شــماره تماس 07153338060 – 53340530
تماس حاصل نمایند.
متقاضیان می بایست بابت ســپرده شرکت در مناقصه
مبلغ  100.000.000ریال ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه ارایه
یا بصورت فیش نقد به حساب سپرده سازمان حمل و نقل
به شماره  0114828552007واریز نمایند.
پایان مهلت ارایه پیشــنهاد به دبیر خانه شــهرداری فسا:
 1401/06/30ساعت 14:30
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد فراخوان قید می گردد.
هزینه حق الدرج آگهی بر عهده برنده فراخوان می باشد.
شناسه آگهی1373996 :
محمدصادق صفرپور
شهردار فسا

اقتصاد
یکشنبه  20شهریور    1401

در ســالهای اخیــر توجه ســرمایهگذاران و
عامه مردم به رمزارزها برای ســرمایهگذاری در
این بــازار بهمنظور حفظ ارزش پول و ســرمایه
جلب شــد و افراد زیادی وارد این حوزه شدند که
سوءاستفادههای زیادی نیز در پی این موضوع از
اســتخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز
غیرقانونی صورت گرفت.
به گزارش ایســنا ،حدود  ۱۳ -۱۲ســال است
کــه گرایش جدیــدی در حوزه پولــی دنیا با نام
رمزارزهــا به وجود آمده و ایــن روزها با توجه به
اینکه جنبههای جدیدی از رمزارزها نمود بیشتری
یافته ،بنابرایــن آنها تحت عنــوان رمزداراییها
شناخته میشوند.
فلســفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی
اســت؛ به این معنا که فضایــی نوین را در حوزه
پولی و سایر حوزهها تصویر
میکند که

حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمزهای رمز ارز ملی بر پایه ریال مطرح میشــد و رئیس مانند ســایر رمزارزها ( )coinها است که قابلیت
آن کشــور بــه حســاب میآیــد ،اما پــس از کل بانــک مرکزی نیز اعالم کــرد رمزپول ملی سرمایهگذاری دارد ،اما باید تأکید شود که اینگونه
چنــدی رویکردی در بانکهای مرکزی شــکل از جمله موارد مهم در دســتور کار بانک مرکزی نیست زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه گذاری
گرفته و بانکهای مرکزی از این فناوری و برخی اســت که زیرساخت و دســتورالعملهای مربوط نمی کند به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس
ویژگیهــای آن که به حاکمیــت پولی لطمهای به آن تدوین شــده و در آینده نزدیک به صورت ابــزار مبادلــه ،دارای قــوه ابــراء و یــک ابزار
وارد نمیکند ،اســتفاده کرده تــا مفهوم جدیدی آزمایشی راه اندازی خواهد شد.
پرداخت است.
در کنار تدوین قوانین برای رمزارزها ،مسئوالن
ارائه شود.
در تشریح ویژگیهای رمز ریال ملی اینگونه
براین اســاس در صورتی که پولهای سنتی در ایــران به فکر راهاندازی رمز ارز ملی هســتند توضیــح میدهند کــه در رمزریالی که در داخل
را یک ســر طیف و ســمت دیگر آن را رمزارزها که براســاس اعالم رئیس کل بانــک مرکزی ،گوشی قرار میگیرد ،بانک به عنوان شخص سوم
در نظــر بگیریــم ،رمزپــول بانــک مرکــزی رمــز ریال ملی از اوایل امســال راهاندازی و این و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم میکند،
( )Central Bank Digital Currencyدر میانه رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر میشود.
حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم
رمزریال،
طبق گفتــه صالحآبادی ،با انتشــار
این دو طیف قرار دارد.
به صورت الکترونیک منتقل میشود.
مرکزی
بانک
تحویل
را
خود
ریال
اسکناس
افراد
و
گذاران
ه
ســرمای
توجه
اخیر
در ســالهای
البته ،کارشناســان یکــی از ویژگیهای حائز
عامه مردم به رمزارزها برای سرمایهگذاری در میدهنــد و رمز ریال تحویــل میگیرند که این اهمیت رمز ریال را در مقایسه با اسکناس ،سطح
این بازار بهمنظور حفظ ارزش پول و ســرمایه رمز ریال قابل استفاده برای سرمایهگذاری نیست امنیت باالی آن میداننــد و میگویند :در واقع
جلب شد و افراد زیادی وارد این حوزه شدند که و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.
طراحــی رمز ریال به صورتی اســت که ردیابی
رمزریال
طراحی
بانک مرکزی هدف خــود از
وجوه به طور دقیق قابل انجام اســت و حتی در
را تبدیــل اســکناس بــه یک موجودیــت قابل صورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی
برنامهریــزی و برنامهنویســی اعــام کــرده تا تلفن هوشــمند توسط ســارقین و هکرها امکان
با ایــن فرآینــد پــول دارای موجودیت ردیابی وجود دارد.
هوشمند شود.
کارکرد رمزریال چگونه است؟
یکــی از ویژگی هــای حائز
زمانــی که اسکناســی میان مــردم مبادله
اهمیــت رمــز ارز ریال در میشود ،شخص سومی وجود ندارد .برای مثال
مقایســه با اســکناس فردی در شــهر دیگری هست و در قبال خرید
ســطح امنیت باالی یک کاال نیــاز به انتقال پول به واســطه یک
آن اســت؛ در واقــع روش از یک حســاب به حســاب دیگر دارد و
طراحی رمــز ریال برای این کار واسطههایی نیاز است؛ زمانی که
به صورتی است که از رمزریال صحبت می شــود واسطهای در کار
ردیابــی وجوه دقیق نیست ،به عبارت دیگر همان اسکناس که بین
قابل انجام اســت و مردم بدون حضور شخص سوم مبادله میشود،
حتی درصورت سرقت اینجا نیــز همان اتفــاق رخ میدهــد با این
اطالعــات رمــز ریال تفاوت که بر روی بســتر دیجیتال و در لحظه
و هک گوشی تلفن هوشمند
رخ میدهد.
توســط ســارقان و هکرهــا
چگونه میتوان از رمزریال استفاده
امــکان ردیابی آن وجــود دارد .کرد؟
به گفتــه رئیس کل بانک مرکزی
شــهروندان مختارند پول و درآمد خود را به
«رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد
اســکناس ریال اســت و کارهای آن انجام شده ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف
اســت و ریال دیجیتال طبق وعــده به صورت دارایی (اســکناس ،طال ،حساب بانکی و  )...را
آزمایشی در شهریورماه اجرایی میشود.
برای ایــن منظور به کار برند .رمزریال در واقع
شــده
انجام
در چین نیز چنین اقدامی مشــابه
سوءاســتفادههای زیــادی نیــز در پــی این
یــک انتخاب جدید به امکانهای شــهروندان
مــوضـوع از اســتخراج غیرمجاز تا مالباختگی با و  ۷۵میلیــون نفر از «یوآن دیجیتال» اســتفاده برای نگهداری دارایــی اضافه میکند و مردم
میکنند.
مبادله رمـز ارز غیرقانونی صورت گرفت.
میتواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال
مردم
و
است
مرکزی
بانک
دیجیتال،
ریال
ناشر
دنیای
بودن
در این بیــن ،بهدلیل ناشــناخته
نگهــداری کنند و هر فرد مــی تواند با مراجعه
کنند.
استفاده
آن
از
اسکناس
جای
به
توانند
ی
م
مختلف
کشــورهای
رمزارزها ،سیاســتمداران در
بــه بانک ،رمزریال در کیف پــول الکترونیکی
آگاهــی کافی بــرای چارچوبگــذاری و تدوین
همچنیــن به تازگــی هم علی صالــح آبادی خود را دریافت کنــد .همچنین میزان رمزریال
قانون در این حوزه نداشــتند و تاکنون نیز تکلیف
کرده
اعالم
ایسنا
به
مرکزی-
بانک
کل
رئیس
نگهداری شده در کیف پـــول بســته به نوع
مشــخص
مجــاز یا ممنوع بودن مبادله رمزارزها
شــهریورماه
پایان
دیجیتال
ریال
بــود
صورت
به
کیــف پول (کیــف پول تجاری یا شــخصی)
نشده است.
آزمایشی اجرا خواهد شد.
متفاوت خواهد بود.
وجه تمایز میان رمز ریال و رمز ارزهای
از ســوی دیگــر ،از آنجا که در بســیاری از
در مجموع میتوان گفت که هدف از طراحی
کشــورهای دنیا هنوز رمزارزها را به رســمیت رایج چیست؟
رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اســکناس به
در بســیاری از موارد زمانی کــه مردم عنوان
نشــناختهاند و عمــده واکنش نســبت به این
یک موجودیت قابل برنامهریزی و برنامهنویسی
فناوری مبتنی بر قاعدهگذاری و کنترل فعالیت رمزریــال بانک مرکزی (رمزپول) به گوششــان
اســت؛ با این فرآیند که پول دارای موجودیت
کاربران اســت ،ایران نیز تالش خود را میکند میخــورد ،تصوری بــه مانند رمزارز بــرای آنها
هوشمند خواهد شد .به عنوان مثال هنگامی که
تا بتواند به تدوین قوانینی در این حوزه دســت ایجاد میشود.
فرد تســهیالتی را به صورت رمزریال دریافت
پیدا کند.
الزم به توضیح اســت که رمزریال یک رمزارز
کند ،این امکان برای بانک و تســهیالتدهنده
رمزارزها،
بــرای
قوانیــن
تدوین
کنــار
در
ی
ب
و
نیازمند
و
پشتوانه
کوین
بیت
مانند
روا
جهان
فراهم میکند که مبلغ موردنظر دقیق ًا در جایی
مســئوالن در ایران به فکــر راهاندازی رمز ارز اســتخراج نیســت؛ کمااینکه تمــام رمزارزهای
سرمایهگذاری شود که هدف گذاری شده است.
ملی هستند که براساس اعالم رئیس کل بانک جهان روا نیز قابل استخراج نیستند ،اما بیتکوین
این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر
مرکزی ،رمز ریال ملی از اوایل امسال راهاندازی به عنوان مشــهورترین رمزارز قابلیت اســتخراج
روش هــای انتقال وجوه امــکان این ردیابی
و این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر میشود .دارد .البته انتشــار رمزریال مانند ریال در انحصار
هوشمند برای تســهیالتدهنده و سیاستگذار
بر این اساس ،در اوایل پاییز سال گذشته بود که بانک مرکزی است.
وجــود ندارد .به بیان بهتــر رمز پول  ها فضای
بســیاری این تصــور را دارند کــه رمزریال،
صحبتهایی از سوی مسئوالن مبنی بر راهاندازی
نوآورانهای در عرصه پولــی ایجاد خواهد کرد
ﻣﺰاﻳﺪههای مرکزی دنیا به ســمت استفاده از
آﮔﻬﻲ و بانک
ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.
آگهی مناقصه عمومی  -دو مرحلهای

با توافق ایران و روسیه

صندوق ضمانت صادرات جایگزین السی شد

بر اساس جدیدترین توافقی که در جریان سفر معاون وزیر صمت به روسیه نهایی شده ،صندوقهای
ضمانت صادرات ،در تجارت میان دو کشور جایگزین ال سی میشوند.
به گزارش ایســنا« ،علیرضا پیمانپاک» معاون وزیر و رئیس ســازمان توســعه تجارت که برای
راهاندازی مرکز تجاری ایران در روســیه و همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران
در محل مرکز نمایشــگاهی ( )CROCUS EXPOشــهر مسکو ،به روسیه سفر کرده است ،با
بیــان این خبر اظهار کرد :این قرارداد با هدف کمک به تجار دو کشــور ،برای اســتفاده از بیمههای
صادراتــی بهعنــوان جایگزینی برای  ،LCاخــذ ضمانتهای الزم و کاهش ریســک تجارت میان
دو کشور به امضای طرفین رسید.
وی همچنیــن افزود :بر این اســاس ،تمامی تجــار ایرانی در زمان فعالیــت و همکاری با تجار و
شــرکتهای روســی ،میتوانند طرفین مورد معامله خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی
کنند تا این صندوق طبق توافق با بیمههای روسی ،از یکسو نسبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری
بیمهای برای شــرکتهای روسی و از سوی دیگر نســبت به صدور بیمهنامه برای طرفهای ایرانی
اقدام الزم را انجام دهد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد :تجار ایرانی با اســتفاده از این بیمهنامه
میتوانند با خیال آســوده و راحت کاالی خود را به روســیه صادر کرده و در این مســیر از بیمهها و
تضامین صندوق ضمانت صادرات بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد :همچنین تجار و شــرکتهای روسی صادرکننده محصوالت به ایران نیز میتوانند
تجار و شــرکتهای ایرانی طرف معاملــه خود را معرفی کرده و صنــدوق ضمانت صادرات در قبال
اعتبارســنجی شــرکتهای ایرانی ،برای طرفهای روس از طریق صندوقهای ضمانتنامه روسی،
ضمانتنامه و بیمهنامه صادر کرده تا فرایند واردات از روسیه هم تسهیل شود.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ،پیمانپاک با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده میان صندوق
ضمانت صادرات و صندوق بیمههای بزرگ صادرات روسیه ،حد اعتباری ندارد و میتوانند تا سقف یک
میلیارد دالر هم بیمهنامه صادر کند ،گفت :این اقدام در راســتای تالشهای سازمان توسعه تجارت و
صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

معامله طال ،ملک ،ارز و خودرو مشمول مالیات میشود

رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
را اعالم کرد.
مهدی موحد در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی ســرمایه تایید کمیسیون
اقتصادی مجلس را اخذ کرده اســت ،اظهار کرد :این طرح در آســتانه ورورد به صحن علنی مجلس
اســت و اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت که اصالحیهای
بر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکه طرح مالیات بر عایدی ســرمایه چند کارکرد مهــم دارد ،توضیح داد :یکی از
کارکردهای مهم این اســت که میتواند داللی و درآمد حاصل از داللــی را از صرفه بیندازد .درواقع
درآمد حاصل از داللی و ســوداگری از صرفه می افتد و مهمترین ویژگی طرح مذکور این است که به
این واسطه دالالن و ســوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کاالهای سرمایهای و دارایی سرمایهای
مانند مسکن ،خودرو ،ارز ،سکه و دالر را خواهند داشت.
رییــس مرکز آموزش ،پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور با تاکید بر اینکــه کاهش تقاضا
بــرای رد و بدل کــردن کاالهای مذکور موجــب کاهش قیمت آنها در بلند مدت میشــود ،اظهار
کــرد :کاهش قیمــت ،اثرات خاص خود را بــر اوضاع نقدینگــی خواهد گذاشــت و نقدینگی را نه
تنها به ســمت تولید هدایــت خواهد کرد بلکه حجــم نقدینگی مورد نیاز در جامعــه را برای جذب
در فعالیتهــای ســوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمــدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشــت.
از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیتها درآمد حاصل میشود.
موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر امالک و داراییهایی که مورد نقل و انتقال قرار میگیرند
توســط قشر پردرآمد انجام میشــود ،گفت :به همین دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی
خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد .همچنین از آنجایی
که این اطالعات در قالب سامانهای ثبت میشود ،از جهت اطالعاتی هم میتواند به کشور کمک کند.
در ازای فروش باید صورت حساب الکترونیک دریافت کرد
وی به این ســوال که اگر یک شــخص حقیقی اقدام به فروش  ۱۰سکه کند ،اطالعات آن از چه
طریقی به ســازمان امور مالیاتی خواهد رسید؟ پاســخ داد :یک قانونی وجود دارد تحت عنوان "قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان" .این قانون در قالب یک بسته قانونی در کنار مالیات بر عایدی
سرمایه قرار گرفته و این قانون را تکمیل می کند .در این شرایط هر فرد حقیقی موظف میشود حتی
اگر یک سکه هم میخواهد بفروشد ،آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت حساب
الکترونیک صادر کند.
رییــس مرکز آمــوزش ،پژوهش و برنامــه ریزی مالیاتی کشــور ادامه داد :اگر صورت حســاب
الکترونیــک در اختیــار فرد قرار نگیرد ،یعنی به واســطه فــروش دارایی پولی به حســاب فرد واریز
خواهد شــد که مابهازای صورت حســاب الکترونیک ندارد و چون ســازمان امــور مالیاتی نمیتواند
منبــع پول را شناســایی کند ،مبنا درآمد اتفاقی میشــود و از مجموع وجوه واریزی به حســاب فرد
طلــب مالیات میکند و ایــن عدد ،مالیات باالتری خواهد داشــت .این فرایند انگیــزه را برای افراد
ایجــاد می کند که اگر می خواهند فروشــی داشــته باشــند این فروش را در مجــاری قانون خود و
در قالــب قانون اصالح شــده پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان انجام دهنــد .برای مثال
ســکه را به یک طالفروشــی مجاز بفروشند و در ازای آن صورت حســاب الکترونیک دریافت کنند؛
در غیر این صورت مشمول مالیات باالتری خواهند شد.
بــه گفته موحدی این قانون شــامل امالک تجاری و مســکونی ،کلیه وســایل نقلیه که امکان
شمارهگذاری دارند ،ارز و انواع فلزات گرانقیمت میشود.
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بــه جــای آنکــه
یــک مرکز مبدأ اعتمــاد مردم ماننــد نهادهایی
همچــون بانکهــای مرکزی داشــته باشــیم،
جایگزین آن و برمبنــای آنچه مردم به آن اقبال
دارند ،ارزشی ارائه شود.
در این فضا بیشــترین حوزههایــی که مورد
هدف قرار میگیرند ،نهادهایی هســتند که مردم
برای حل مشکالتشــان به آن مراجعه میکنند و
یکی از آنها بانک مرکزی است.
هر پولی که در هر کشــوری مبادله میشود،
به اعتبار بانک مرکزی آن کشــور ارزش مییابد؛
بــه بیان بهتر در صورتی کــه بانکهای مرکزی
نباشند ،تمام اســکناسهای رایج ،سکهها و سایر
موارد مرتبط از ارزش ساقط میشوند.
به گفته مهران محرمیان  -معاون فناوریهای
نوین بانــک مرکزی -در حال حاضــر در حوزه
رمزارزهــا ،فضایــی شــکل گرفته کــه از آن
تمرکززدایی شــده بود؛ یعنی بانک مرکزی هیچ
کشوری از آن ارزها پشــتیبانی نمیکند و ارزش
فیزیکی و پشتوانهای ندارد.
طبیعتــ ًا در چنین فضایــی بانکهای مرکزی
طــی چند ســال در مقابــل رمزارزهــا ،مواجهه
منفــی داشــتند و البتــه در همــان حــال این
موضــوع را بررســی میکردنــد؛ چراکه موضوع
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شماره 7572
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ﺷﻬﺮداري ﺑﻮاﻧﺎت در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  13ﻣﻮرخ  1400/09/08و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره 35
شماره مرجع 1401-44
شــرکت برق منطقه اي فارس در نظر دارد  12دســتگاه تابلوی  20کیلوولت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به
مزایده
آگهی
ﻣﻮرخ  1401/05/24ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  -ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺷﺮاﻳﻂ

شماره ثبت ســامانه ســتاد"  " 2001001046000067خریداری نماید .کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ،ارائه
پیشنهاد مناقصهگران و گشــایش پاکتها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
خواهد شــد .لذا مناقصه گران در زمینه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زماني ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد
مراجعه و اســناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ،همراه با اســناد و مدارك خواسته شده در ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاری
نمایند .الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه  ،مراحل ثبت نام در ســامانه و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند  .به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا،
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻞ
ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ
ﻫﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮي
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ
مشــروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل
)رﻳﺎل(
واﺣﺪ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
اعالم می گردد.
)رﻳﺎل(
 -1تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه :از ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ  1401/6/20خواهد بود .
 -2آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1401/6/22می باشد .
ﺳﻮرﻳﺎن
11/208/000/000
120/000/000
1
ﺗﺠﺎري  -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
93/4
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
1
 -3آخرین مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه  :تا ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1401/7/6می باشد .
ﻛﻮﭼﻪ ﺣﻤﺎم ﻗﺪﻳﻢ
 -4تاریخ گشایش پاکات ارزیابی در سامانه  :ساعت  9:30روز چهارشنبه مورخ 1401/7/6خواهد بود .
 -5آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد(الف  ،ب و ج )  :تا ساعت  12روز شنبه مورخ 1401/7/9
ﺷﻬﺮك وﻟﻲ ﻋﺼﺮ
14/000/000/000
70/000/000
1
ﺗﺠﺎري  -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
200
زﻣﻴﻦ
2
-6تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها :پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.
ﺟﻨﺐ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 -7نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ
 -8نحوه برگزاری مناقصه:عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه)
5/485/000/000
25/000/000
1
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
219/40
زﻣﻴﻦ
3
 -9مدت تحویل کاال  9 :ماه هجري شمسي
دﺳﺘﻐﻴﺐ
-10نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار :تضمین قابل قبول کارفرما (شــامل یک یا ترکیبي از تضامین بندهاي الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح ,خ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻤﻴﻞ
ماده  4آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شــماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/9/22و اصالحیه شماره /5211ت 57592هـ مورخ 1400/1/22
3/780/000/000
60/000/000
1
ﺗﺠﺎري
63
زﻣﻴﻦ
4
3،325،916،200ریال مي باشــد و به پیشــنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش،
مصوب هیات وزیران مصوب هیئت وزیران) به مبلغ
)اﻣﺎم رﺿﺎ)ع((
سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره ، 2رﻳﺎل ﺑﻪ
700/000
/000
ﻣﺒﻠﻎ
مبلغﻗﻄﻌﻪ
ﺳﭙﺮده
ﻋﻨﻮان
عنوان رﻳﺎل
/400به560
مبلغ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ
 -11مدت اعتبار پیشــنهادها :پیشنهادها باید از هرحیث براي مدت  90روز بعد از تاریخ تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت.1 .١ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
قطعه
سپرده
ﺷﻤﺎرهبه،1عنوان
 700/000/000ریال
شــماره ،1
ســپردهﺑﻪقطعه
/000ریال
560/400/000
دﻫﻨﺪهمیبایســتی
پیشــنهاد دهنده
براي  90روز دیگر قابل تمدید مي باشد.
مبلغ  274/250/000ریال به عنوان ســپرده قطعه شــماره  ، 3و مبلغ  189/000/000ریال بابت سپرده قطعه شــماره  4مندرج در جدول به حساب
فارس-
ای
منطقه
برق
شرکت
فلسطین
خیابان
نبش
–
زند
خیابان
–
شــیراز
:
"ج"
و
"ب"
و
"الف"
پاکتهای
-12نشــانی این شرکت جهت ارسال
 189رﻳﺎل
/
000
/
000
ﻣﺒﻠﻎ
و
،
3
ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﭙﺮده
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
رﻳﺎل
274
/
250
/
000
ﻣﺒﻠﻎ
،
2
ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﭙﺮده
ﻋﻨﻮان
 0105462679002نزد بانک ملی شــعبه بوانات واریز و فیش مربوطه را با درخواســت کتبی در پاکت سر بسته قرار داده و از تاریخ انتشار آگهی به
دبیرخانه مرکزی ( تذکر مهم ؛ ارســال یک نســخه از پاکت هاي "الف"( اصل ضمانتنامه) و "ب" ( به صورت  )CDو"ج" (برگ پیشــنهاد قیمت
مدت ده روز به شهرداری تحویل نماید .
بصورت فیزیکی و جدول مقادیر و قیمت ها به صورت  )CDبه صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی است).
شد.ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮاﻧﺎت وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ
0105462679002
ﺣﺴﺎب
ﺟﺪول ﺑﻪ
ﻣﻨﺪرج
ﻗﻄﻌﻪ–ﺷﻤﺎره
ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮده
ترتیب اثر داده نخواهد
موعد مقرر
درو خارج از
سپرده
مخدوش –4فاقد
پیشنهادات مبهم
 .2به
 -13محل برگزاري مناقصه :شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین ،شرکت برق منطقه اي فارس ،امور تدارکات و قراردادها
 .3سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -14نام و نشانی مشاور :شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران) به نشاني  :شهرك گلدشت محمدی خیابان شبنم – کوچه – 40پالك 61
بود.ﻗﺮار داده و از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري
ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺎﻛﺖ
ﻛﺘﺒﻲ در
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺮخواهد
مختار
پیشنهادات
درﺧﻮاﺳﺖ یا همه
ﺑﺎ رد یا قبول یک
رادر
شهرداری
.4
 -15ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج است .ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قســمتي از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالي
 .5متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن  07144403252تماس حاصل نمایند  .بدیهی است هزینه
آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
نشردونوبت
ﻧﻤﺎﻳﺪ .
وجود داشته باشــد مي توانند به صورت کتبي با شماره فکس  071 -32359047دبیرخانه مرکزي شرکت برق منطقه اي فارس (امور تدارکات و ﺗﺤﻮﻳﻞ
قراردادها) مکاتبه نمایند.
 .6قبول پیشنهادات به مدت  10روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی می باشد.
شد.
نخواهد
داده
اثر
ترتیب
مطلقا
شود،
واصل
مقرر
مدت
انقضاء
از
بعد
که
پیشنهاداتي
و
مخدوش
مشروط،
امضا،
-16به پیشنهادهاي فاقد
1401/06/30
چهارشنبه
روز
دهندگان
پیشنهاد
تحویل
مهلت
آخرین
 .٢ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺒﻬﻢ – ﻣﺨﺪوش – ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی  1456می باشد.
تشکیل کمیسیون عالی معامالت :راس ساعت  14:30روز چهارشنبه 1401/06/30
شناسه آگهی1378576 :
ﺳﭙﺮدهآگهی:
 .٣شناسه
1374471و دوم و ﺳﻮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻔﺮات اول
شركت برق منطقه اي فارس
شهرداری بوانات
انجام
ذﻳﻞ

نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/06/20
نوبت اول :روز شنبه 1401/06/12
شهرداری بوانات در نظر دارد برابر با مقررات مالی شهرداریها و مجوز شماره  13مورخ  1400/09/08و مجوز شماره  35مورخ 1401/05/24
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش چهار قطعه زمین مسکونی  -تجاری به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید.

ردﻳﻒ

 .۴ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 .۵ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  07144403252ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮدوﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
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انگلیس و آمریکا نه؛ ولز مهمترین دیدار ایران است

برخالف آنچه تصور میشــود ،تیــم ملی ولز
میتوانــد اصلیتریــن رقیب ایران در مســابقات
جام جهانی باشد.
بــه گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتبــال ایران در
بازیهــای جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر با ســه تیم
انگلیسیزبان روبهرو اســت .انگلیس ،ولز و آمریکا
رقبای تیم ملی ایران در گروه  Bجام جهانی هستند.
بــه جز انگلیس که صاحــب قدرتمندترین لیگ
باشــگاهی دنیاست و بسیاری این تیم را از مدعیان
جام جهانــی و حتی قهرمانی به شــمار میآورند،
بحثهــای مختلفی درباره دیدار بــا ولز و آمریکا
مطرح است.
ایران در ایــن رقابتها به ترتیــب با انگلیس،
ولــز و آمریکا رو به رو خواهد شــد و شــاید برای
اهالــی فوتبال دو بــازی با انگلیــس و آمریکا به
دالیل مختلفی از اهمیت بیشــتری برخوردار است،
اما شــرایط گروه حاکی از این اســت که تیم ملی
حســاسترین و مهمترین بازی خــود را برابر ولز
برگزار خواهد کرد.
اگــر بازی ایران و آمریکا را فارغ از هر نتیجهای
در جام جهانی یک دیــدار حیثیتی برای دو طرف
به شمار بیاوریم ،باید روی بازی ایران و ولز حساب
ویژهای باز کرد.
مهدی مهدویکیا ،ســفیر جــام جهانی قطر و
ســرمربی تیم ملی امید در گفتوگوی خود با فیفا
بر این مســاله تاکید کرده بود که باید بازی ایران و
ولز را مهمترین بازی ملیپوشان ایران دانست؛ چرا

که به باور او اگر ایران بتواند از دیدار با ولز امتیازی
را به دست آورد ،در این صورت با امیدهای بسیاری
راهی دیدار نهایی با آمریکا میشود ،اما اگر از بازی
با ولز با دســتان خالی خارج شــود ،در این صورت
امیدواری ها کاهش خواهد یافت.
او بدون اشاره به انگلیس ،به طور تلویحی اشاره
کرد که شــاید تیم ملی از بازی با ســه شیر امتیاز
چندانی به دست نیاورد و در این صورت باید بتواند
خــود را از نظر روحی ،روانی و بدنــی آماده دیدار
با ولز کنــد و بتواند از این تیــم قدرتمند امتیازی
بدست آورد.

محمدرضا حضرتپور:
لیبــروی تیــم ملی والیبال ایــران در مورد دیدار بــا برزیل در
یک هشــتم نهایی قهرمانی جهان گفت :همه دســت به دست هم
داده بودیم بازی را ببریم اما شاید آن روز ،روز بد تیم ما بود.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای قهرمانی
جهــان چهار دیدار انجام داد کــه در دور گروهی مقابل آرژانتین و
مصر به پیروزی رســید و با شکســت برابر هلند به عنوان تیم دوم
گروه خود راهی یکهشــتم نهایی شد .ملیپوشــان ایران در دور
حذفی بــه مصاف برزیل رفتند و با شکســت مقابل حریف خود از
گردونــه رقابتها حذف شــدند و در نهایت در جایگاه ســیزدهم
مسابقات قرار گفتند.
محمدرضا حضرتپور ،لیبروی تیــم ملی والیبال در گفتوگو با
ایسنا به عملکرد تیم ملی در قهرمانی جهان اشاره و بیان کرد :قبل
از قهرمانی جهان در جام واگنر شرکت کردیم که خیلی خوب بود و
تیم در روال قبلی بازی میکرد .ســه بازی اول جهانی هم به نظرم
خوب بود .دو مسابقه اول را بردیم و در سومین مسابقه هلند بهتر از
ما کار کرد .در دور حذفی دوســت داشتیم بازی خوبی انجام بدهیم

کسب امتیاز از ولز به معنی زنده ماندن امیدهای
ایران برای راهیابی به مرحله دوم جام جهانی است؛
چرا که در این صورت میتواند با امید به شکست دادن
آمریــکا و چه بســا صعود از گروه ،پــای در دیدار
حساس و حیاتی با آمریکا بگذارد.
ولز کامال آماده است!
اما برخالف چیزی که تصور میشود ،ولز بسیار
قدرتمند و آماده است .شــروع فصل جدید فوتبال
باشــگاهی در اروپا نشــان میدهد کــه تیم ملی
ولــز میتواند روی بازیکنان ســرحال و آماده خود
حساب کند.

بــه جز گرت بیل ،سرشــناس ترین بازیکن و
کاپیتــان ولز که راهی آمریــکا و تیم لس آنجلس
افسی شــده و گلزنیهای خود را شــروع کرده،
سایر بازیکنان این تیم ســهم پررنگی در تیمهای
انگلیسی خود دارند.
نکو ویلیامز در ناتینگهام فارســت ،دنی وارد در
لستر سیتی ،کریس مفام در بورنموث و بن دیویس
در تاتنهام توانســتند در همه دیدارهای لیگ برتر
انگلیس حضور ثابت و کاملی داشــته باشند .به این
نفرات کفیر مور در بورنمــوث ،آرون رمزی در رن
فرانســه ،رابی ماتوندو در رنجــرز ،کانر رابرتس در
برنلی ،ســوربا توماس در هادرســفیلد ،نورینگتون
دیویس در شفیلد یونایتد ،روبین کالویل در کاردیف،
جو الن در سوانســی و بسیاری دیگری از بازیکنان
شــاغل در تیمهای را اضافه کنید که چندین برابر
تعداد بازیکنان لژیونر ایران هستند.
اســامی بازیکنان ملیپوش ولز و نتایج این تیم
در رقابتهای اروپایی و همینطور جایگاه ولز را در
مســابقات یورو  ۲۰۲۰و انتخابی جام جهانی حاکی
از این اســت که باید ولز را دومین تیم مدعی برای
صعود از گروه نام برد که از شرایط بهتری نسبت به
آمریکا هم برخوردار است.
تیــم ملی ایران باید برای تــک تک دیدارهای
جــام جهانی از انگلیس تا ولز و آمریکا اســتراتژی
مشخصی داشــته باشــد و با هر اتفاقی ،روحیه و
شــرایط ذهنی و بدنی خود را برای کسب بیشترین
امتیاز و صعود از گروه را حفظ کند.

بازی با برزیل روز بد ما بود

چون بازی حذفی بود اما آن چیزی که دوست داشتیم اتفاق نیفتاد و
متاسفانه باختیم .امیدواریم در سالهای آینده جبران کنیم.
او در مورد نوســان تیم ملی از لیگ ملتهــا تا قهرمانی جهان
گفــت :به نظرم در لیــگ ملتها نتیجــه خوبی گرفتیــم ،اما در
جام جهانی همه تیمها کامل میآیند و تیمهایی که در این رقابتها
شــرکت میکنند خیلی با ( VNLلیگ ملت ها) متفاوت هســتند.
فرانســه که قهرمان لیگ ملتها بــود در قهرمانی جهان به ایتالیا
باخت .برزیل هم باتجربه بود و شــاید این فشــار باعث شد نتیجه
خوبــی نگیریم ،اما به طور کلی فکر میکنم تیمهایی که در VNL
نتیجه خوبی نگرفتند ،در جام جهانی بهتر ظاهر شدند.
حضرتپور در واکنش به انتقاد برخی از کارشناســان که معتقد
بودند تیم ملی در قهرمانی جهان جنگندگی الزم را نداشــت،بیان
کرد :همه بازیکنان را می شناسم ،هیچ کدام دوست ندارند تیم ببازد.
همیشــه دوست دارند جنگنده ظاهر شوند و حتی اگر میبازند خوب
بازی کنند ،اما در بازی با برزیل ست اول  ۶-۵امتیاز عقب افتادیم و
این خیلی تاثیرگذار بود .شــاید اگر ست اول را میبردیم بازی خیلی

قشنگتر میشــد .از آنجایی که با اختالف زیاد ست اول را باختیم
و آنها هم خیلی خوب کار کردند ،اجازه ندادند ما ســوار بازی شویم.
شاید اگر یک ست میبردیم در تیم ،جنگندگی دیده میشد.
او با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی انگیزه خوبی داشتند ،ادامه داد:
قبل از بازی فکر میکردم برنده میشــویم .بقیه هم خیلی دوست
داشتند برزیل را شکست بدهیم .همه دست به دست هم داده بودیم
بازی را ببریم اما شاید آن روز ،روز بد تیم ما بود.
لیبروی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که چقدر حواشی
قبل از اعزام و صحبتهای محمد موســوی در مورد امکانات تیم،
در نتیجه تیم اثرگذار بود ،بیان کرد :شــاید از نظر کارشناســان این
حواشــی برای بازیکنان تیم ملی ایجاد شــد ،اما فکر نمیکنم این
موضوع برای بازیکنان حرفهای حاشــیه ایجاد کند .درست است که
در جــام واگنر دو بازی را باختیــم و یک بازی بردیم ،اما بد والیبال
بــازی نکردیم .در قهرمانی جهان هم به عنوان تیم دوم باال رفتیم.
اگر این حواشی بر یک بازیکن تاثیر بگذارد ،حرفهای نیست .بچهها
زیاد درگیر این مساله نبودند.

زهــرا زارع در مســابقات جهانــی کونــگ فــو آنکارا
طالیی شد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،زهــرا زارع،
کونگفو کار نام آشــنای فارسی در رقابت جهانی کونگ فو
در ترکیه موفق به کسب مدال طال رقابت های جهانی شد.
زهــرا زارع ۵۰ ،مدال اســتانی و  ۲۳مدال کشــوری و
 2کمربنــد طال در رقابت هــای ملــی و فنی  ترین بازیکن
مسابقات را به خود اختصاص داده است.
این ورزشــکار در رقابت جهانی آنکارا با شکست حرفیان
خود از کشورهای آذربایجان ،ترکیه با اقتدار به مدال طال این رقابت ها رسید.

تقدیر از قهرمان شیرازی رقابت های پاراتکواندو آسیا

طی آیینی با حضور معاونین ورزش بانوان و توســعه امور
ورزش اداره کل ورزش و جوانــان فــارس از مهتاب نبوی
قهرمان شیرازی رقابت های پاراتکواندو آسیا تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،طی آیینی با حضور فریبا خالدی و محســن
کریمی معاونین ورزش بانوان و توسعه امور ورزش اداره کل
ورزش و جوانــان فارس از مهتاب نبوی قهرمان شــیرازی
رقابت های پاراتکواندو آسیا تجلیل شد.
مهتاب نبوی پاراتکواندو کار شــیرازی شهریور ماه جاری
در رقابت های قهرمانی پاراتکواندو آســیا به میزبانی کشور ویتنام ،موفق به کسب نشان طال این
رقابت ها شد.

موفقیت بدمینتون بازان فارس
در مسابقات رنکینگ سطح  ۳کشور

رییس هیات بدمیتون فارس گفت :محمد چهارمالی و سروش فریدونی بدمینتون بازان فارس
در بخش دو نفره مسابقات رنکینگ سطح  ۳کشور به مقام نخست دست یافتند.
بــه گزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانــان فارس ،ابراهیم راضی
گفت :مسابقات بدمینتون رنکینگ سطح  ۳کشوری آقایان  ۱۶لغایت ۱۸شهریور به میزبانی استان
چهارمحال بختیاری با حضور  ۷۹بازیکن از  ۱۶استان برگزارشد.
وی بیان داشــت :محمد چهارمالی و سروش فریدونی بدمینتون بازان فارس در بخش دو نفره
به مقام نخست دست یافتند.
رییس هیــات بدمینتون فارس در پایان افزود :همچنین محمدچهارمالی از اســتان فارس در
بخش یک نفره به مقام سوم رسید.

کازرون ،قهرمان رقابتهای هندبال خردساالن پسر استان فارس

ایرنا :دور رفت رقابت های هندبال خردساالن پسر فارس با قهرمانی تیم شهید شاملی کازرون
میزبان این مسابقات پایان یافت.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،پس از اینکه تیم شــهید شــاملی با  ۱۰امتیاز عنوان نخست را کسب
کرد ،تیم جهرم با  ۸امتیاز نایب قهرمان شد و تیم شیراز هم  ۵امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.
در این مســابقات که به صورت دوره ای شــامگاه جمعه در ســالن تختی کازرون پایان یافت
ٰتیم های شیراز ٰ ۲ ،تیم از کازرون،مرودشت ،پاسارگاد وجهرم شرکت داشتند.
زمان و محل برگزاری دور برگشت این مسابقات هنوز مشخص نشده است.

شکست هر  ۴نماینده ایران

استقالل  - ۳نساجی صفر؛

استقالل سه گل زد ،همانقدر هم نزد!

دیدار تیم های اســتقالل و نســاجی از هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با برتری  ۳بر
یک به نفع شاگردان ساپینتو تمام شد.
به گزارش ایســنا ،در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ،اســتقالل و نساجی از ساعت  ۱۷:۳۰در
حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه  ۳بر یک به سود
آبیپوشان خاتمه یافت.

قهرمانی آکادمی ژیمناستیک شهید حمزه شیراز
در مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های پسران فارس

مســابقات لیگ دســته یک ژیمناستیک باشگاه های پسران اســتان فارس با حضور بیش از
 ۵۰ورزشــکار در سه سطح در قالب  ۶باشــگاه به مناسب یادواره پیشکسوتان ژیمناستیک استان
فارس برگزار و آکادمی ژیمناستیک شهید حمزه شیراز قهرمان این رقابت ها شد.
به گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس به نقل از روابط
عمومی هیات ژیمناســتیک استان فارس؛ مسابقات لیگ دســته یک باشگاه های پسران استان
فارس با حضور بیش  ۵۰ورزشکار در سه سطح در قالب  ۶باشگاه ( آکادمی شهید حمزه شیراز -
استاد اعظمی شیراز  -اسطوره نی ریز  -خانه ژیمناستیک آباده الف  -خانه ژیمناستیک آباده ب -
خانه ژیمناســتیک مرودشــت) به مناســب یادواره پیشکســوتان ژیمناستیک اســتان فارس و
با همکاری مدیریت تربیت بدنی شــهرداری شــیراز در ســالن مرحوم اســتاد اعظمی شــیراز
برگزار گردید.
پــس از پایان این رقابت ها با توجه به اهمیت حرکــت باالنس و تاثیر آن در کیفیت عملکرد
ژیمناســت ها ،مســابقه ای انگیزشی در هر سه ســطح بین ورزشــکاران برپا شد که در سطح
یک امیرعلی ســروپوریان از استاد اعظمی شیراز ،سطح دو ماهان رستمی از آکادمی شهید حمزه
و سطح سه ایمان رحیمی از اسطوره نی ریز به مقام اول دست یافتند.

نمایش ضعیف شاگردان بنا در روز نخست قهرمانی جهان
هــر  ۴نماینده ایران در روز نخســت کشــتی
فرنگــی قهرمانی جهان با ارائه نمایشــی ضعیف
برابر رقبای خود تن به شکست دادند.
به گزارش ایســنا ،در پایــان رقابت  های نوبت
صبح روز نخست کشــتی فرنگی قهرمانی جهان
 ۲۰۲۲در بلگراد صربســتان ،پویا دادمرز در وزن
 ۵۵کیلوگرم ،محمدرضا مختاری در  ،۷۲محمدعلی
گرایــی در وزن  ۷۷و ناصــر علیــزاده در وزن
 ۸۷کیلوگرم با نمایشی ضعیف و دور از انتظار برابر
رقبای خود تن به شکست دادند.
پویا دادمرز در وزن  ۵۵کیلوگرم پس از استراحت
در دور نخســت ،مقابل اکرم اوزترک دارنده مدال
برنز  ۲۰۱۸جهان از ترکیه ،در یک کشتی نزدیک
در حالــی کــه  ۵بر صفــر عقب بود ،بــه برتری
 ۶بــر  ۵رســید .دادمرز در ســومین مبــارزه و
در مرحلــه یک چهــارم نهایی مقابــل آمانگالی
بکبوالتوف دارنده مدال نقره آســیا از قزاقســتان
با نتیجه  ۳بر یک شکســت خورد و از رسیدن به
نیمه نهایی بازماند.
دادمرز بــرای اینکه بتواند در گــروه بازنده  ها
بــرای رســیدن به مــدال برنز تالش کنــد باید
منتظــر صعــود رقیبش بــه دیدار نهایی باشــد،
در غیر اینصورت از دور مسابقات کنار خواهد رفت.

در وزن  ۷۲کیلوگرم ،محمدرضا مختاری پس از
اســتراحت در دور نخســت ،مقابــل ابراهیم قانم
کشــتیگیر بدون عنوان مصری االصل از فرانسه
با نمایشــی ضعیف  ۷بر  ۳شکست خورد .اگر این
کشــتی گیر فرانسوی فینالیست شود ،مختاری در
شانس مجدد برای مدال برنز پیکار میکند.
همچنیــن در وزن  ۷۷کیلوگــرم ،محمد علی
گرایی دارنده ســه مدال برنز جهان در دور نخست

مقابل آنتونیو کامنیاســویچ از کرواسی که بهترین
عنوانش برنز  ۲۰۲۱اروپا بوده ،در نمایشی نه چندان
خوب به سختی  ۵بر  ۴پیروز شده بود.
گرایی در دومین مبارزه خود با ارائه نمایشی ضعیف
مقابل کیم هیون وو کشتیگیر کهنه کار و  ۳۴ساله
کره جنوبی  ۶بر یک شکســت خــورد .هیون وو
طــای المپیک  ۲۰۱۲لندن و برنز  ۲۰۱۶المپیک
ریو را در کارنامه دارد .اگر این کشــتی گیر کرهای

فینالیست شود ،گرایی در شانس مجدد برای مدال
برنز پیکار میکند.
اما در وزن  ۸۷کیلوگرم ،ناصر علیزاده در دور
نخست به مصاف میکرو مینگوزی از ایتالیا رفت
و در یک کشتی نزدیک  ۶بر  ۵پیروز شد .علیزاده
در یک هشتم نهایی نیز برابر آتابک عزیزبکوف
دارنده  ۳مدال نقره آســیا از قرقیزستان در حالی
که  ۳بر یک عقب بود ،با یک اخطار و دو بارانداز
به برتری  ۵بر  ۳رســید و به یک چهارم نهایی
رســید ،اما وی نیــز در این مرحلــه برابر علی
بیســلطانوف قهرمان  ۲۰۲۲اروپــا از دانمارک
 ۲بر یک شکســت خورد .در صــورت راهیابی
کشــتی دانمارکی به فینال ،علیزاده شانس مدال
برنز خواهد داشت.
علی ارســان فرنگی کار ســابق ایران که در
اعتراض به بی عدالتی در کشتی فرنگی به تابعیت
صربســتان درآمده است ،در این رقابت ها در وزن
 ۷۲کیلوگرم به میدان رفت و با  ۳برد قاطع راهی
نیمــه نهایی شــد .وی ابتدا  ۱۱بــر  ۲کولیک از
اوکراین را برد و ســپس با نتیجــه  ۷بر  ۳مقتبل
فریچ از مجارستان پیروز شد.
ارســان در یک چهارم نهایی نیز  ۹بر صفر از
سد اسلویا از لیتوانی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

پرسپولیس و استقالل ،چرا کارگزار آری و اسپانسر نه؟
همیشــه ایراداتی حقوقی به این قراردادها وارد بــوده که در نهایت باعث
تضعیف منافع باشــگاهها شده است .اســتقالل و پرسپولیس که از سرمایه
هواداری بی نظیری برخوردار هستند ،تمام منابع درآمدی خود را انحصاری
در اختیاری یک شــرکت قرار میدهند و در مقابل حتی در قرارداد ،مبلغی
به عنوان کف پرداخت تعیین نمیشــود .این جریان آنقدر شــور شــده که
حاال حسین قربانزاده این قراردادها را ترکمنچای مینامد .او در گفتوگوی
تفصیلی خود با ایسنا به قرارداد پرسپولیس و کارگزارش اشاره کرد و گفت:
"قرارداد پرســپولیس روی ترکمنچای را سفید کرده است! گفتهاند اسپانسر
در خانه بنشــیند ،خود مدیرعامل میرود و ایرانسل را میآورد۱۵ ،درصد را
به شما که در خانه نشستهاید میدهم .به این معنا که شما اساسا چه دولتی
باشــید و چه نباشید ،آدم بی فکری بودهای که این قرارداد را امضا کردهای!
در حالی که باید بگوئید آقای کارگزار شــما آنچه میآورید  ۱۵درصد باشد
و آن کف را نیز دارید .منظور از کف این اســت که باید در سال  ۹۰میلیارد
تومان پرداخت شــود ،ولی این قرارداد کف هم نداشــته است به این معنا
که میگفتند ما نتوانســتهایم آگهی بیاوریم ،پرســپولیس که نمیتوانسته
بــدون آگهی بماند .دوباره میرفتند و آگهی میگرفتند بعد میگفتند آگهی

که گرفتید  ۱۵درصد به ما بدهید چون من با شما قرارداد دارم! این قرارداد
فعلی فاجعه است".
ســالها پیش وقتی از مدیران اســتقالل و پرسپولیس سوال میشد که
چرا باید شــرکتی واســطه میان این باشگاهها و اسپانســرها حضور داشته
باشــد و درصدی از درآمد را بگیرد ،گفته میشــد که ســرخآبیها دولتی
هســتند و به خاطر شرایط ســخت برگزاری مزایده جهت انعقاد قرارداد با
اسپانسرها ،فضاهای تبلیغاتی به کارگزار واگذار میشود .حاال رئیس سازمان
خصوصیسازی درباره این موضوع نظر دیگری دارد " :مطابق بند یک ماده
 ۱۸قانون اجرای سیاســت اصل  ۴۴شــرکتی که در لیست واگذاری است
میتواند از مزایای شــرکت غیردولتی بهرهمند شود .شرکتی که میخواهد
واگذار شود باید اصالح ساختار انجام دهد ولی قواعد دولتی دست و پای آن
را بســته است ،با یک رأی گیری در هیات واگذاری از مزایای شرکتهای
غیردولتی بهرهمند میشــود .ما این رای را برای اســتقالل و پرســپولیس
گرفتیــم .به این معنا که به هیات واگذاری بردیم ،مشــمول بند یک ماده
 ١٨قانون اجرا شــدند و مناســبات مالی خود را به این ترتیب تغییر دادند،
مانعی برای این حوزه ندارند .من معتقد هســتم حتی در قبل هم اگر کسی

میخواست درســت کار کند مانعی از این جهت نداشت ،قرارداد با اسپانسر
نیاز به این که شرکتی دولتی یا غیردولتی باشد ،ندارد".
اظهارات قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد عالوه بر
مشــکالت فراوان در قراردادهای کارگزارها و سرخآبیها ،منع قانونی برای
انعقاد قرارداد مســتقیم این باشگاهها و اسپانسرها وجود ندارد .این یعنی اگر
باشگاهها بخواهند واسطهها را حذف کنند و مستقیما فضاهای تبلیغاتی خود
را به فروش برســانند ،منعی وجود ندارد مگر اینکه منافع افرادی خاص در
خطر باشد و عزمی برای این کار نباشد.
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باشــگاههای استقالل و پرسپولیس سالهاست به جای انعقاد قرارداد با
اسپانســرها ،فضاهای تبلیغاتی خود را در اختیار کارگزارهایی قرار میدهند
که صرفا به فکر منافع خود هستند.
به گزارش ایسنا ،سالهای ســال است که پرسپولیس و استقالل برای
تامین منابع مالی خود قراردادهایی با شرکتهای مختلف به عنوان کارگزار
منعقد میکنند و بر اســاس همین قراردادها فضاهــای تبلیغاتی خود را در
اختیار این شرکتها قرار میدهند و در ادامه پس از کسبدرآمد ،درصدی
از ایــن پول را دریافت میکنند .شــاید در عمل انعقاد قــرارداد با کارگزار
نوعی برونســپاری باشد تا مدیران باشــگاه عمال همه تمرکز خود را روی
فعالیتهای ورزشــی بگذارند و دیگر نگران فعالیتهای اقتصادی نباشــند
اما این موضوع ایراداتی دارد که ســالهای سال است گریبان باشگاهها را
گرفته است.
برای درک بهتــر این موضوع باید ابتدا به تفاوت کارگزار و اسپانســر
پرداخت .کارگزار در حقیقت شــریک تجاری باشــگاه محســوب میشود
که بــا در اختیار گرفتن تمــام فضاهای درآمدزایی باشــگاه ،فعالیتهای
اقتصادی انجام میدهد و ســود حاصل شده را میان خود و باشگاه تقسیم
میکند .اما اسپانســر صرفا بابت استفاده از یک فضای مشخص تبلیغاتی از
سوی باشگاه ،مبلغی مشــخص را پرداخت میکند و عمال شریک تجاری
باشگاه نیست.
بررسی قرادادهای سالهای اخیر کارگزارها و سرخآبیها نشان میدهد

بانوی کونگفو کار فارسی طالی مسابقات جهانی را به دست آورد

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

اذان صبح

05 :   23

طلوع آفتاب

06   :    42

اذان ظهر

12 : 57

اذان مغرب

19:    27

یکشنبه  20شهریور    14 - 1401صفر  - Sep 11،2022 - 1444شماره 7572

انگارنهراگنا

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمد عسلی
زیر نظر شورای سردبیری

رتبه43:

تلفن سرپرستی های عصر مرد م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

ISSN: 1557 - 2008

تلفن23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
سازمان آگهی ها32341000 -1 :
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
تلفن های سازمان
لیتوگرافی وآگهی
چاپ :روزنامه عصر مردم  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.ir
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

امروز

16

روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را  -نبش
چهارراه
قصرد شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

خداوند ،جليلتر و بزرگتر از آن است كه زمين را بدون امامى عادل
رها كند.

38

امام صادق (ع )

غبارآلود دربعدازظهر کمی ابری همراه با وزش باد

پرویز شهدی:

رونویسی از ترجمههای کالسیک مد شده است

پرویز شهدی با بیان اینکه در فرانسه کتابهای کالسیک را
به هر مترجمی نمیســپارند ،میگوید :در ایران هرکسی هر کتابی
را میتواند ترجمه کند و رونویسی از ترجمههای آثار کالسیک
مد شده است.
این مترجم در گفتوگو با ایســنا درباره ترجمه و شبهترجمهها
با تأکید بر اینکه مترجم باید امانتدار باشــد ،اظهار کرد :مترجم
نباید در نوشته ،طرز فکر و سبک و سیاق نویسنده دخل و تصرفی
داشته باشــد ،زیرا این کار مانند این اســت که دارد داستان را به
روایت خود تعریف میکند ،در حالی که وظیفه مترجم این اســت،
داستان را آنطور که نویسنده نوشته ،بیان کند.
او افــزود :البته مترجــم مانند هر خواننده دیگــری میتواند
برداشــت خود را از داســتان و یا رمان داشته باشد اما نباید در کار
نویسنده دخل و تصرف کند ،زیرا این امانتداری نیست.
شــهدی یادآور شد :البته ممکن اســت اصطالحها ،جملهها و
واژههایی در متن باشــد که معادل آن را در فارسی نداشته باشیم؛
شــما متن را میخوانید ،در ذهنتان چیــزی را درک میکنید ،اما
زمانی که میخواهید آن را به فارســی برگردانید ،میبینید در زبان
فارسی اصطالح و یا واژهای که مفهوم را برساند ،نداریم.
مترجــم «زمین آدمها»« ،بارون درختنشــین» و «شــوالیه
ناموجود» در ادامه در توضیح برخورد خود با اصطالحها و واژههایی
که معادل آن را در زبان فارســی نداریم ،گفت :زمانی که به چنین
واژههایی بر میخورم ،ابتدا ســراغ فرهنگ زندهیاد نفیسی میروم
تا ببینم چیزی درباره آن نوشــته است یا نه؟ (این کتاب ،فرهنگ
خوبی اســت اما معادلهایی که زندهیاد نفیسی به کار برده ،بیشتر
عربی هســتند) اگر معادل را پیدا نکنم ،ســراغ لغت نامه اکسفورد
میروم تا ببینم معادل آن در انگلیســی چیست .بعد فرهنگ لغت
زندهیاد آرینپور را نگاه میکنم تا ببینم او چه چیزی پیشنهاد داده
اســت .اگر هیچکدام از اینها نشد فرهنگ لغت فرانسه به فرانسه
روبــرت را میبینم ،در آن جا جملههــا و واژههایی که پیچیدگی
دارد ،توضیح داده شــده اســت .بــه این ترتیــب ،گاه یک واژه،

یک روز را از من میگیرد.
او افزود :مترجم تا جایی که میتواند باید در محدوده نویسنده
باقی بماند ،مگر در مواردی که جمله یا کلمه پیچیدگی دارد؛ مثال
در کتاب «دژ» نوشــته اگزوپری ،او اصطالحهایی به کار برده بود
که معادلش را نداشتیم و بخشهایی هم جریان سیال ذهن بود که
نمیشد آن را مانند یک کتاب معمولی و به این سادگیها ترجمه کرد.
شــهدی با تاکید بر اینکه مترجم نباید در متن دست ببرد ،گفت:
مترجم اگر برداشــتی دارد میتواند در پیشگفتار کتاب بگوید کما
اینکه برای کتاب «جنایت و مکافات» یک پیشگفتار  ۲۴صفحهای
نوشــتم و موضوعاتی را مطرح کردم مثال چرا داستایوفسکی برای
کشــتن تبر را انتخاب کرده اســت؟ یا چرا اسم شخصیت اصلی
راســکولنیکوف است؟ راسکول به روســی یعنی یاغی؛ چند قرن
پیش عــدهای از مذهب ارتدکس بیرون رفته و فرقهای برای خود
درســت میکنند ،راسکولنیکوف هم داستان یک جوان یاغی است
و مرامهایی دارد که فکر میکند ،درست است.
شــهدی درباره تألیفترجمهها و اینکه به نظر میرســد این
موضــوع در بین مترجمان قدیمی بیشــتر رایج بوده و برخی ایراد
میگیرند که گاه مترجمان خیالپردازیهای خود را وارد داســتان
کردهاند ،اظهار کرد :اگر منظورتان اقتباس اســت که مســئله چیز
دیگری اســت .زندهیاد منصوری از اینکارها زیاد انجام میداد و
چیزهایی را به داستان اضافه میکرد .به نظرم این کار از حوزه ترجمه
بیرون میرود و آن متن دیگر ترجمه نیست .ممکن است واقعهای
رخ داده باشــد ،مترجم شاهد ماجرا باشد یا از کسی شنیده باشد و
در داســتان بیاورد و داستان دیگری را درست کند که تألیف است.
مترجم کتابهای «فراز و نشــیب زندگی بدکاران»« ،جانهای
افسرده» و «ماجراهای شــگفتانگیز» خاطرنشان کرد :به نظرم
اقتباس هم کار درستی نیست ،اما برخی انجام میدهند .البته این
موضــوع را کمتر دیدهام .زندهیاد منصوری اینکار را انجام داده و
بد هم نبود ،او اطالعات خوبی از موضوعات تاریخی داشــت و در
داستانها میآورد که درسی برای خوانندهها بود ،اما با این مسئله

اجرای نمایش میدانی «محشر» از  ۲۲شهریور ماه در شیراز
نمایش بزرگ میدانی «محشر» از  ۲۲شهریور ماه در شیراز و همزمان با دو استان
دیگر اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،مصطفی مشفقیان معاون شهردار شیراز و رئیس سازمان
فرهنگی ،هنری و اجتماعی شهرداری شــیراز بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران،
گفت :هنر اصوالً دارای یک ارتباط خاص با انســانها بوده؛ امروزه هنر نقش مثبت
فراوانی در بسیاری از بخشها و حوزهها بر عهده گرفته به طوری که هنر درمانی در
بسیاری از جوامع به عنوان یک الگو و معیار مورد اجرا قرار گرفته است.
وی افزود :بدیهی است در دنیای امروز که اعتقادات ،فرهنگ ،تمدن و تمام ارکان
هویت ســاز هدف حمله دشمنان اسالم قرار گرفته است ،برای حفظ این عناصر باید
از طریق تبلیغ کوشــید تا در امان بمانند لذا هنر با توجه به زبان ارتباطی خاص خود
چنانچه به درستی مورد توجه قرار گیرد میتواند بهترین وسیله و عامل برای تبلیغ و
اشاعه و حفظ دین باشد.

مهــد فرش یکی از بزرگترین فروشــندگان
فرشهای دستباف و ماشــینی در ایران است.
تمامی محصوالت مهد فرش دارای ضمانتنامه
طالیی هستند که کیفیت و قیمت محصوالت
را تضمین میکند .بدین معنی که پس از خرید
محصــول از این مجموعه ،تا  2ســال امکان
استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی برای
شما فراهم شده است .همچنین ضمانت میشود
که قیمت هیچکــدام از محصوالت مهد فرش،
باالتر از قیمت فروشندگان دیگر نخواهد بود که
در صورت مشــاهده؛ امکان دریافت خسارت از
این مجموعه برای شما امکانپذیر خواهد بود.
عالوهبرایــن ،امــکان عودت بیقید و شــرط
فرش خریداری شده تا  72ساعت پس از خرید
برای شما فراهم گردیده است.
امکان خرید به صــورت حضوری و آنالین،
خرید به صورت نقد و اقساط ،تنوع رنگ ،تنوع
برند ،تنوع ســایز ،تخفیفهــای ویژه جهیزیه،
تعویض فرشهای دســت دوم با نــو ،قابلیت
مشــاهده و انتخاب فرشها بــر روی زمین و
ارســال رایگان از جمله مزایای خرید شــما از
مجموعه مهد فرش خواهد بود.
امروز مهد فرش بعد از سالها تالش صادقانه
و فراز و نشــیب های فــراوان تبدیل به یکی
از بزرگتریــن و محبوب ترین فروشــگاه های
سراسر کشور شده است .فروشگاهی که بزرگترین
و محبــوب ترین هنر ایران یعنی قالی ایرانی را
تقدیم به هموطنان خود می کند و باعث شــده
تا چرخ ایــن هنر صنعت به خوبــی بچرخد و
تولیدکننــدگان در این حیطه با آرامش به تولید
بپردازند و خانواده های زیادی از این راه زندگی
خودشان را تامین کنند.
مهد فرش همانند محصول با ارزشی که تقدیم
مردم می کند و زیر پای مردم عزیز پهن است
و به زیبایی مشــهور اســت با همــان تواضع،
خدمت را پیشــه خود کرده اســت و با بهترین
شــرایط برای هر ســلیقه و هر سطح درآمدی
خدمت رسانی می کند.
مهد فرش افتخار می کند که در این ســالها
به صورت عمیــق در دل و قلــب مردم عزیز
کشورمان جای خود را پیدا کرده و در این مسیر
موفق عمل کرده اســت و حاال نوبت اســتان
بهار و نارنج اســت کــه با ترنج قالــی ایرانی

به گفته این مقام مسئول میتوان گفت در یک جامعه دینی مقوله هنر از مؤثرترین
و بهترین ابزارها جهت ارائه حقایق و معارف دین به شمار میآید .هنر ،میتواند زبان
رساندن حقایق دین باشد ،آنجا که زبانها قدرت بیان نداشته باشند و از وصف کردن
ارزشها و فهماندن آنها و جای گیر کردن آنها به ژرفای وجود انسان عاجز باشند هنر
ورود میکند به راستی که هنر تأثیرگذار ،هنری است که برای ایجاد ارتباط بیشتر بین
مردم و هنر از سالنها خارج شده و به میان مردم و محالت بیاید و در واقع هنری که
در میدان است میتواند مؤثر واقع شود.
الزم به ذکر اســت که سازمان هنری رســانهای اوج در زمینه هنرهای میدانی از
همان سالهای اول تأسیس خود یعنی از سال  ۱۳۹۰سوابق درخشانی را در کارنامه
تولیدات خود همچون نمایشهای فصل شــیدایی ،شــبهای آفتابی ،ستاره صبح،
روشنای شب تار ،تنهاتر از مسیح و نمایش جدید محشر را دارد.
گفتنی اســت که سازمان اوج به دنبال تمرکززدایی نمایشها از تهران و پایتخت

بوده و نوعی عدالت فرهنگی را برای همه شــهرها میخواهد؛ به طوری که نمایشها
را در سطح شهرهای مختلف کشور طی بازههای مختلف زمانی به اجرا در میآورد.
این بار نمایش بزرگ میدانی «محشــر» از روز ســه شنبه  ۲۲شهریور ماه رأس
ساعت  ۲۰اجرای خود را در شیراز ،جنب کارخانه سیمان آغاز میکند.
محشر روایت زندگی شخصی اســت که بر اثر حادثهای فوت کرده و وارد برزخ
میشــود .در ادامه پردههایی از عالم برزخ را مشــاهده کرده و بخشهایی از دنیای
پس از مرگ به تصویر کشیده خواهد شد.
محشر جدیدترین اثر سازمان هنری رسانهای اوج است که با مشارکت شهرداری
شیراز و همکاری سپاه فجر استان فارس در شهر شیراز بر روی صحنه خواهد رفت.
الزم به ذکر است که ارزش واقعی قیمت بلیت این نمایش  ۱۳۰هزار تومان است
که بانیان فرهنگی و هنری هزینه آن را برعهده گرفته و تماشاگران هنگام خرید بلیت
مبلغی را پرداخت نمیکنند.

که کســی نوشتههای خود را به عنوان ترجمه منتشر کند ،برخورد
نداشــتهام؛ اگر چنین چیزی وجود داشــته باشد ،شاید آن فرد فکر
کرده اگر داســتان را به نام خود منتشر کند ،از آن استقبال نشود و
اگر بگوید ترجمه است بیشــتر مورد اقبال قرار بگیرد .اگر مترجم
خود متنی را نوشته ،میتواند با نام مستعار چاپ کند ،اما اگر عنوان
ترجمه را روی آن بگذارد ،کار نادرســتی اســت زیرا باید یک نام
جعلی هم درست کند ،باالخره باید متن نویسنده داشته باشد.
شــهدی درباره اینکه به نظر میرسد ترجمه داستان و متن از
زبان فرانسه کمتر شده و بیشتر از زبان انگلیسی ترجمهها صورت
میگیرد ،اظهار کرد :این موضوع به مترجم بستگی دارد؛ خود من
اگر ببینم رمانی اصلش به زبان انگلیســی یا آمریکایی است ،چون
با این زبان هم آشــنایی دارم ،سراغ متن اصلی میروم و با ترجمه
فرانسه مقایسه میکنم تا ببینم جاافتادگی دارد یا ندارد ،گاهی هم
با این اتفاق برخورد کردم و قســمتهایی که جا ماندگی داشت از
متن انگلیسی ترجمه کردهام.
او ادامــه داد :اما درباره کارهای داستایوفســکی ،من روســی
نمیدانم و نمیتوانم با کتاب اصلی مقایسه کنم و ببینم آیا تغییراتی
دادهاند یا نه .البته در فرانسه کتابهای کالسیک و آثار نویسندگان
بــزرگ را به یک مترجم خاص و یا مترجمان کار   بلد که صالحیت
این کار را داشــته باشند ،میسپارند .مانند اینجا نیست که کتاب را
به هرکســی که آمد ،بدهند .اخیرا مد شده «بینوایان» و «برادران
کارمازوف» و ...را رونویســی کرده و با اندکی تغییر به اسم مترجم
جدید منتشر میکنند .البته گاه میبینم این ترجمهها زمین تا آسمان
با اصل موضوع متفاوت هســتند .متأســفانه روزنامه و مجله نقد و
بررســی کتاب هم نداریم و دیگر کسی دنبال اینچیزها نمیرود.
ایــن مترجم درباره ترجمه از زبــان اصلی بیان کرد :بهنظرم تا
زمانی که مترجم روح زبــان را درک نکند ،ترجمه کتاب فایدهای
نــدارد ،حتی درباره زبان خودمان .ممکن اســت کســی غزلی از
حافظ بخواند و لذت هم ببرد ،امــا وقتی بگویید منظور حافظ چه
بوده ،شــاید درســت درک نکرده باشــد چون غزل حافظ و دیگر
بزرگان زبان فارسی الیههای زیادی دارد .اگر کسی به روح زبان،
به سبک گفتار و طرز فکر شاعر و نویسنده پی ببرد ،مسائل دیگری
دستگیرش میشود.
پرویز شهدی درباره اینکه آیا کتاب جدیدی منتشر کرده یا در
دست چاپ دارد ،گفت :امســال کتابهای «آرییتا» نوشته جان
کنیتل در انتشارات بهسخن و «قمار باز» اثر داستایوفسکی و «سوء
تفاهم» نوشته کامو را داشتم که کتابهای اخیر پیشتر ترجمه شده
بودند ،اما چون چند کار داستایوفسکی را ترجمه کرده بودم از ناشر
خواستم این کتاب را هم ترجمه کنم« .سوء تفاهم» هم یک ترجمه
قدیمی از جاللآلاحمد داشت.

"مهد فرش" در مهد فرهنگ و تمدن
آغاز فعالیت "مهد
مدیرعامل شرکت مهدفرش :از لحاظ طرح ،رنگ و کیفیت محصوالت بی رقیب هستیم
عالی طبع ،مدیریت نمایندگی مهد فرش در شیراز :صداقت و درستی سرلوحه کار ما است

گــره بخورد و همان خدماتی که در پایتخت به
مردم کشورمان ارایه می کند به مردم فرهیخته
استان فارس و شهر شیراز تقدیم کند.
شیراز شهر عشق و ادبیات و هنر"مهد فرش"
را خــود جــای داده و مجموعــه مهــد فرش
سپاسگزار مهربانی مردم دوست داشتنی و عزیز
استان فارس است.
طی مراسمی باشکوه و با حضور مدیرعامل
مهــد فرش و هیات همــراه ،علیرضا نیکبخت
واحدی به عنوان ســفیر مهــد فرش ،خیرین و
نیک اندیشــان ،مهندس اکبری شهردار منطقه
هفــت و دیگر مســوولین نمایندگــی فروش
محصوالت ،مهد فرش در شیراز افتتاح گردید.
مهــران فصیحــی ،مدیرعامــل
مهدفرش :در طــرح ،رنگ و تنوع در
کشور بی رقیب هستیم.
مدیرعامل مهد فرش ضمن ابراز خوشحالی
از حضور مهد فرش در شهر شیراز ،اظهار کرد:
مهــد فرش بــه لحاظ طرح و تنوع در کشــور
بی رقیب اســت و حدود هزار طــرح و رنگ را

دارا هســتیم که از این جهت از دیگر دوستان
تولیدکننده یک گام جلوتر هستیم.
مهران فصیحــی با بیان اینکــه در تالش
هســتیم تا  88شعبه نمایندگی در سراسر کشور
ایجــاد نماییم تا بتوانیم خدماتــی که به مردم
پایتخت ارایــه می دهیم در شــهرهای دیگر
نیــز ارایه نماییم ،گفت :بــرای من و مجموعه
مهد فرش افتخار بزرگی اســت که توانســتیم
در شــیراز شعبه نمایندگی برپا کنیم و به همین
مناسبت تخفیف  8درصدی مازاد ،ویژه افتتاحیه
را برای خریداران در نظر داریم.
وی افزود :در این نمایندگی شرایط اقساطی
فروش در نظر گرفته شــده اســت تا خریداران
با هر ســطح از درآمد ،توانایــی بهره مندی از
محصوالت ما را داشته باشند.
مدیرعامــل مهد فرش با بیان اینکه 180نفر
نیروی فعال در شــعبه مرکزی فعالیت دارند و
با افتتاح هــر نمایندگی حدود  25نفر مورد نیاز
اســت ،اظهار کرد :حدود  5برابر این نیروها نیز
اشــتغالزایی در ســطح جامعه ایجاد می شود و

بدیــن ترتیب خانــواده های زیادی از ســفره
مهد  فــرش ارتزاق خواهند کــرد و این بهترین
دستاورد و افتخار برای مجموعه مهدفرش است.
فصیحی گفت :تمــام محصوالت مهدفرش
دارای ضمانت و خدمات پس از فروش است و
پاسخگوی خریداران محترم هستیم.
حسین عالی طبع ،مسوول نمایندگی
مهدفرش در شیراز :صداقت و درستی
حاکم بر کار ما خواهد بود.
مســوول نمایندگی مهدفرش در شهر شیراز
نیــز با بیان اینکه صداقت و درســتی حاکم بر
کار ما خواهد بود ،اظهار کرد :بخشــی از سود
ســرمایه  گذاری در راه آزادی زندانیــان هزینه
خواهد شد و تالش خواهیم کرد تا با ایجاد رونق
اقتصادی بتوانیم زندانیان بیشتری را آزاد نماییم.
حسین عالی طبع با بیان اینکه تمام نیروهای
شــاغل در مهدفرش از حقوق و مزایای خوبی
بهره مند خواهند بود ،گفت :تعدادی از زندانیان
آزاد شده را در این مجموعه بکار گرفته ایم و در نظر
داریم تا با توســعه کار تعداد بیشتری از آنان را

بکار بگیریم.
وی افــزود :خریداران مهدفــرش از مزایای
خوبی از جمله تخفیفات مناسب و ارسال رایگان
به در منــزل بهره مند خواهند بود و در صورت
نارضایتی از محصول امکان تعویض و مرجوعی
را خواهند داشت.
عالی طبــع گفت :تالش داریــم تا رضایت
مشــتریان را جلب نماییم و بــه همین منظور
به فروش اقســاطی  6تا  24ماه هیچ ســودی
تعلق نخواهد گرفت.
علیرضا نیکبخــت واحدی ،بازیکن
سابق تیم ملی فوتبال :بهترین خاطرات
فوتبالی ام در شهر شیراز است.
بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال ضمن ابراز
خرسندی در شهر شــیراز ،اظهار کرد :بهترین
خاطرات فوتبالی ام در شــهر شــیراز اســت و
شیرازی های عزیز همیشــه مرا مورد تشویق
قرار داده و من نیز بــرای آنان احترام ویژه ای
قایل هستم.
علیرضا نیکبخت واحدی بــا بیان اینکه در

شهر شیراز و در بین شیرازی ها احساس غرور
می کنم ،گفت :به نظر من مهدفرش موفق شد
تا در یکی از بهترین شهرهای ایران نمایندگی
ایجــاد نماید که امیدوارم ایــن اتفاق بزرگ در
دیگر شــهرهای ایران نیز روی دهد تا همگان
از کیفیــت خوب و باالی محصوالت مهدفرش
بهره مند شوند.
سفیر مهد فرش افزود :شیراز شهر علم و ادب
و هنر اســت و از شهروندان شیرازی درخواست
می کنم که مهدفرش را حمایت نمایند.
دکتــر عبدالمحمد طاهری اســتاد
تمام دانشــگاه و فعال اجتماعی گفت:
کارآفرینان نابغه هستند.
وی با بیان اینکه اگر کسی در شرایط حصر
اقتصادی بتواند اشتغالی را با ارایه فرهنگ ایجاد
نماید ،نابغه اســت ،اظهار کرد :کارآفرینان نابغه
هستند و از این جهت آقای عالی طبع که با اخذ
نمایندگی از مهدفرش موفق به اشتغالزایی شده
است را نابغه می دانم.
دکتــر طاهری گفت :مجموعــه مهدفرش،
مجموعه ای بزرگ با توانایی های مناسب است
و از این که در شهر شیراز نمایندگی راه اندازی
نموده است ابراز خرسندی می کنم.
این اســتاد دانشگاه همچنین اضافه کرد که
آقای عالی طبع از خیرین شهر به شمار می روند.
مدیر عامل موسسه خیریه نسیم رهایی فارس
در ادامه افزود :بخشی از سود فروش به آزاد سازی
زندانیان جرایم غیرعمد تعلق می گیرد.
احمد رضا صادقی نژاد گفت :آقای عالی طبع
از ســالها پیش کمک های زیادی به موسســه
نســیم رهایی فارس در راســتای آزادســازی
زندانیان جرایم غیرعمد داشته است و با اخذ این
نمایندگی قصد دارد تا کمک های بیشــتری را
به این خیریه داشته باشد بنابراین از شهروندان
درخواســت می شــود تا با خرید از نمایندگی
مهدفــرش در کار خیــر نیز شــریک شــوند.
احمد صادق نژاد افزود :این اقدام باید الگویی
برای کســبه و شرکت ها باشد تا بخشی از سود
خود را در راه کار خیر هزینه نمایند.
آدرس نمایندگی مهد فرش:
شیراز ،حدفاصل میدان گل سرخ تا میدان
شهید شیرودی ،جنب پایانه شهید زهتاب زاده
تلفن07137233853:

