با عصر آنالین ما را دنبال کنید

محمدرضا گرایی اولین
فینالیست ایران در کشتی
قهرمانی جهان
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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گرمازدگی  ۱۳۳۷۷زائر

کشف بیش از  ۵هزار بسته موادغذایی فاسد
سـخنگوی سـازمان اورژانـس بـا بیـان اینکـه  ۸۹۷نفـر بـر اثـر حـوادث
ترافیکـی مصدوم شـدند ،گفـت ۱۳ :هزار و  ۳۷۷نفر دچار گرمازدگی شـده
اند.بـه گـزارش خبرنـگار مهر ،مجتبـی خالدی سـخنگوی اورژانس کشـور
در گفـت و گـو بـا شـبکه خبـر گفـت  ۵۴:هـزار و  ۵۸۹مـورد از هم وطنـان
بـه مراکـز اورژانـس مراجعـه کرده اند که  ۵۲هـزار و  ۸نفـر در محل درمان
شـده انـد و توانسـته بـه سـفر خـود ادامـه دهنـد.وی بـا بیـان اینکـه ۸۹۷
نفـر بـر اثـر حـوادث ترافیکـی مصـدوم شـدند ،گفـت ۱۳ :هـزار و  ۳۷۷نفر
دچـار گرمازدگـی شـده اند.خالـدی بیـان کـرد :یـک میلیـون و  ۷۷۴هزار و
 ۲۸مـورد ارزیابـی بهداشـتی انجـام شـد و تکنسـینهای اورژانـس هـزار و
 ۶۱۴مورد بازرسـی از موکب ها را داشـته اند.سـخنگوی سـازمان اورژانس
تصریـح کـرد ۵ :هـزار و  ۴۳۴کیلوگـرم مـواد غذایـی فاسـد شناسـایی و
معدوم سـازی شـد.

https://asremardom.ir
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تاکید بر دیدگاه
مردمدارانه در برنامه های
یادروز حافظ
12
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اعزام  ۱۲۷۹دستگاه اتوبوس
از استان فارس به شلمچه
4

تأکید استاندار فارس بر لزوم
هوشمندسازی کنتور چاه های
اطراف تاالب های بختگان و پریشان
3

زوربخش رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان فارس:

ارزش افزوده در صنعت ساختمان
مغفول مانده است

دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان
در مراکز آموزش عالی:

راز نهفته زندگی گلناز وماه ناز؛

نخبگان به عنوان هیأت
علمی دانشگاهها جذب
می شوند
2

دو خواهر معلولی
که سکوت را معنا میکنند
انتقال  ۱۹زندانی ایرانی
از قطر به شیراز

بروجردی:

پیشنهاد حذف برخی شروط
نهضت ملی مسکن

2

از ابتدای سال جاری
و با تکمیل ناقصهای گذشته

بالغ بر  ۴۸هزار دستگاه خودرو
بیش از تولید فاکتور شد
10

الپید مدعی شد:

اطالعات جدیدی درباره
فعالیت هستهای ایران
به اروپا دادیم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد:

تصادف مرگبار خودروی حامل زائران در عراق

2

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

اعطای تسهیالت  ۴میلیون تومانی گردشگری به بازنشستگان کشوری

مرتضاییفـرد ادامـه داد :متقاضیـان برای اسـتفاده
از ایـن تسـهیالت میتوانند از طریـق درگاه خدمات
الکترونیکـی صنـدوق بـه نشـانی sabasrm.
 irو از طریـق لینـک طرحهـای یـاری (خدمـات
گردشـگری و سـفر) بـه سـامانه تورهـای مسـافرتی
شـرکت پرشـین گلـف متصـل شـده و اقـدام بـه

ثبتنـام در تورهـای تعریـف شـده این شـرکت کنند.
وی افـزود :پـس از انجـام ثبـت نـام متقاضـی
در تورهـای اعالمـی از سـوی شـرکت پرشـین
گلـف ،در صـورت تمایـل بـه اسـتفاده از تسـهیالت
اعتبـاری ،ابتـدا مبلـغ چهـار میلیـون تومـان از
کل هزینـه تـور کسـر شـده و مبلـغ باقیمانـده بـه
صـورت نقـدی توسـط متقاضی بـه شـرکت پرداخت
میشود.
بـر اسـاس اعلام صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری،
خدمـات گردشـگری صنـدوق بازنشسـتگی
کشـوری فقـط از طریـق سـامانه تورهـای
مسـافرتی شـرکت پرشـین گلـف بـا نـام «سـامانه
خاتـم تـور» بـه بازنشسـتگان تحـت پوشـش ارائـه
میشـود و متقاضیـان میتواننـد از طریـق لینـک
 khatamtour.comیا از طریق مراجعه به شـرکت
پرشـین گلـف یا تمـاس با آن شـرکت با شـماره تلفن
 ٠٢١-٨۶٨٢از فراینـد ارائـه این خدمـات و تورهای
شـرکت آگاه شـوند.

اولیانوف:

ایران از محورهای جلسه شورای حکام است
نماینـده روسـیه در سـازمانهای بینالمللـی واقـع
در ویـن در توییتـی عنـوان کـرد کـه بررسـی مسـائل
پادمانـی ایـران یکـی از محورهای گفتوگو در جلسـه
شـورای حـکام آژانـس بینالمللی انـرژی اتمی خواهد
بود.
بـه گزارش ایسـنا  ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روسـیه
در سـازمانهای بینالمللـی واقع در وین روز دوشـنبه
در توییتـی نوشـت :جلسـه سـپتامبر شـورای حـکام
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی از روز دوشـنبه آغـاز
خواهـد شـد .انتظار مـیرود که انتقال مواد هسـتهای
در چارچـوب ایمنـی هسـتهای "آکـوس" ،امنیـت و
مسـائل پادمانـی در اوکرایـن و همچنیـن نظـارت و
مسـائل پادمانـی در ایـران از موضوعـات محـوری
باشند.
در گـزارش فصلـی اخیـر مدیـرکل آژانـس بینالمللـی
انـرژی اتمی کـه خبرگـزاری رویتـرز بخشهایـی از

آن را منتشـر کـرده بـود ،تاکید شـده اسـت کـه ذخایر
اورانیـوم غنیسـازی شـده ایـران بـا خلـوص ۶۰
درصد ،از میزان الزم برای سـاخت سلاح هسـتهای
فراتـر رفتـه اسـت.

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :
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رییس انجمن انبوهسازان تهران مطرح کرد

اروپا در تصمیمگیری
فاقد استقالل است

مدیـرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشسـتگی
کشـوری از فراهـم شـدن امـکان پرداخـت
تسـهیالت اعتبـاری چهـار میلیـون تومانـی سـفر به
بازنشسـتگان و وظیفهبگیـران تحـت پوشـش ،بـه
صـورت قرضالحسـنه خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا از صندوق بازنشسـتگی کشـوری،
محمـود مرتضاییفـرد گفـت :این تسـهیالت بانکی
بـه مبلـغ چهـار میلیـون تومـان بـا دوره بازپرداخـت
یـک سـاله و نـرخ کارمزد چهار درصد بـه متقاضیان
ارائـه میشـود و بازپرداخـت این تسـهیالت یک ماه
پـس از پرداخـت ،از حقـوق فـرد بازنشسـته کسـر
خواهد شـد.
وی ادامـه داد :بازنشسـتگان علاوه بـر امـکان
اسـتفاده از کمـک هزینـه سـفر کـه تابـع شـرایط
بهرهمنـدی از سـهمیه تورهـا اسـت ،میتواننـد از
تسـهیالت بانکـی قرضالحسـنه چهـار میلیـون
تومانـی (در صـورت دارا بـودن شـرایط اخـذ
تسـهیالت) نیـز بهرهمنـد شـوند.
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آژانـس همچنیـن اعلام کـرده کـه ذخایـر اورانیـوم
غنیسـازی شـده ایـران بـه  ۱۹برابـر حـد تعیین شـده
در توافـق هسـتهای برجـام رسـیده اسـت.
بـا وجـود اینکـه پیشـتر پرونـده "منشـا ذرات اورانیـوم
در سـایتهای هسـتهای" در جریـان امضـای توافـق
برجـام بـه شـکل کامـل بسـته شـده بـود ،آژانـس
درگـزارش ثانویـه خـود بـار دیگـر مدعـی شـده اسـت
کـه ایـران همچنـان پاسـخهای معتبـری در رابطـه
بـا منشـا ذرات اورانیـوم کشـف شـده در سـه سـایت
هسـتهای اعلام نشـده ،ارائـه نکـرده اسـت.
الرنـس نورمـن ،خبرنـگار وال اسـتریت ژورنـال روز
چهارشـنبه در توییتـی نوشـت :پـس از تمـاس اخیـر
آمریـکا و تروئیـکای اروپایـی دریافتـم کـه هفتـه آینده
هیـچ قطعنامـهای علیـه ایـران در جلسـه شـورای
حـکام آژانـس بینالمللی انـرژی اتمی صـادر نخواهد
شد .

 ۲.۵میلیون یورو
در یک فقره فساد
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معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خبر داد

حجم صادرات ایران به عراق به حدود  14میلیارد دالر رسیده است
جلسـه سـتاد هماهنگـی روابـط اقتصـادی خارجـی
بـا موضـوع «آخریـن اقدامـات برگـزاری نمایشـگاه
اختصاصـی جمهـوری اسلامی ایران در عشـق آبـاد
و بررسـی آخریـن وضعیـت روابـط اقتصـادی بـا
عـراق» بـه ریاسـت مهدی صفـری معاون دیپلماسـی
اقتصـادی وزارت امـور خارجـه و بـا حضـور اعضـای
سـتاد متشـکل از مدیران دسـتگاههای ذیربـط برگزار
گردیـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن نشسـت ،درخصـوص
فرایندهـا و زمینه هـای اجرایـی الزم بـرای برگـزاری
نمایشـگاه اختصاصـی جمهـوری اسلامی ایران در
عشـق آبـاد در بـازه زمانی  2تا  6آذر مـاه بحث و تبادل
نظـر صـورت گرفـت.
شـایان ذکـر اسـت برگـزاری ایـن نمایشـگاه ماحصـل
توافقـات دو کشـور در جهـت افزایـش تجـارت
فیمابیـن اسـت.
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی در ایـن نشسـت گفـت:
«برگـزاری ایـن نمایشـگاه و مشـارکت فعـال بخـش
خصوصـی و بازرگانـی جمهـوری اسلامی ایران در آن
بسـیار مهـم اسـت و موجـب افزایـش صـادرات و تراز
تجـاری بـه ترکمنسـتان خواهد شـد»

صفـری سـفر اخیـر خـود بـه همـراه وزیـر راه بـه
ترکمنسـتان را راهگشـا دانسـت کـه بـه تبـع آن برخی
نقـاط مـرزی بازگشـایی شـدند و تـردد کامیون هـای
ترانزیتـی افزایـش یافـت.
وی همچنیـن اسـتانهای مـرزی بـه ویـژه گلسـتان
و خراسـان را واجـد بهتریـن فرصـت بـرای صـادرات
کاالهای مورد نیاز ترکمنسـتان دانسـت و حضورشـان
در ایـن نمایشـگاه را مغتنـم شـمرد.
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی در ادامـه افـزود در
خصـوص پروژه هـای صـادرات خدمـات فنـی
مهندسـی از جملـه در بحـث نیروگاهی و راه سـازی با

توضیحات سخنگوی ستاد اربعین
درباره میزبانی دولت و مردم عراق
رایـزن فرهنگـی و سـخنگوی سـتاد اربعیـن ایـران در کشـور عـراق میگویـد
کـه دولـت و مـردم عـراق در میزبانـی برگـزاری آییـن اربعیـن نهایـت همـکاری را
داشـتهاند.
حجتاالسلام غالمرضـا ابـاذری ،رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران کـه
در عیـن حـال سـخنگویی سـتاد اربعین را در عـراق هم برعهده دارد ،معتقد اسـت
کـه زبـان مـا در برابـر دولت و مـردم عـراق بابـت میزبانی زائـران اربعین بایـد زبان
شـکرگزاری باشـد و نبایـد بیتوجهـی بـه ظرفیتهـای واقعـی موجـود و نیـز برخی
ناهماهنگیهـا را بـه پـای ناتوانـی یا کـم کاری آنـان بگذاریم.
بـه گـزارش ایسـنا ،او کـه در کمیتـه فرهنگی سـتاد اربعیـن در کربال حضـور یافته
بـود ،در ایـن زمینـه اضافـه کـرد :اولیـن خدمـت دولـت عـراق ایـن بود کـه پس از
یـک پروسـه مذاکـره ،در زمینه لغو ویـزا با ما همـکاری کردند .همچنیـن در زمینه
اعتبـار گذرنامههـا نهایـت همـکاری را داشـتند .بـرای سـفر اتبـاع غیـر ایرانـی هم
نهایـت همـکاری را داشـتند و در زمینـه انتقـال وسـایل موکب هـا هـم همراهـی
خـود را دریـغ نکردند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی
تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و نمایشگاه
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت

طـرف ترکمنسـتانی صحبـت و توافقـات اولیـه حاصل
شـده اسـت.
وی همچنیـن اشـارهای بـه نمایشـگاه مصالـح
سـاختمانی در روسـیه کـرد و آن را فرصتـی مهـم
بر شمرد.
در ادامـه ایـن نشسـت در خصـوص روابـط تجـاری
ایـران و عـراق بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفـت.
صفـری تجـارت بـا عـراق را بسـیار مهـم برشـمرد و
حجـم صـادرات مـا به عـراق را حـدود  14میلیارد دالر
دانست.
در ایـن جلسـه کمیسـیون مشـترک ایـران و عـراق و
نقـاط ضعـف و قـوت آن بـا حضـور نماینـدگان مرتبـط
دسـتگاه ها بررسـی شـد.
صفـری بـا اشـاره بـه نقـاط مـرزی مشـترک زیـاد بـا
عـراق رشـد تجـارت بازارچـه ای بـا عـراق را مهـم
برشـمرد و کیفیـت کاالهـای ارسـالی و رشـد ترانزیـت
کاال بـه عـراق و برعکـس را مـورد تأکیـد قـرار داد.
در ایـن نشسـت اعضـای حاضـر در خصـوص
چگونگـی همـکاری دسـتگاهها ،موانـع پیـشرو و
راهکارهـای ارتقـا همکاری هـای فیمابیـن ،بحـث ،و
محورهـا و پیشـنهادات خـود را ارائـه کردنـد.

آگهی تمدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
شرکت ایران خودرو فارس

شــرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد سرویس
ایاب و ذهاب پرســنل ،شــامل  6مســیر مینی بوس
(مینی بوس کولردار مدل  1380بــه بعد) را از طریق
مناقصه به پیمانکار انفرادی یا گروهی واجد شــرایط
واگذار نماید .از این رو پیمانکاران محترم می توانند به
آدرس :شــیراز ،کیلومتر  4بلوار والیت ،شرکت ایران
خودرو فارس مراجعه و یا از طریق ســایت اینترنتی
 www.ikfars.comقسمت مناقصه ها ،اسناد مناقصه را
دریافت و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان روز
شنبه مورخ  1401/6/26اعالم نمایند .مدت زمان انجام
قرارداد از تاریخ  1401/7/1به مدت یک ســال خواهد
بود .شــماره تماس  37418219جهت کسب اطالعات
بیشتر معرفی می گردد.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

اسالم یعنی صلح
صلـح به معنـای همزیسـتی مسـالمت آمیز با حفظ
تمـام ضوابـط و قوانیـن اسلامی و عـزت و اعتبار
ایرانـی یـک اقـدام خوبـی اسـت کـه بـه صواب
نزدیک تـر اسـت تا جنگ ،اسلام به معنـای صلح
یعنـی برادری ،دوسـتی ،دعـوت به خیـر و نیکی و
عشـق ورزیـدن بـه خدایی کـه از رگ هـای گردن
ما بـه مـا نزدیک تر اسـت.
در شـرایطی کـه جهـان بـا کمبـود آب،
خشکسـالی های مـداوم ،گرمی بیـش از طاقـت،
رشـد بی رویـه جمعیـت ،ناتوانـی زمین در پاسـخ
بـه نیازهـای خوراکـی و بسـیار معضلات دیگـر
مواجـه اسـت .صلـح می توانـد بخـش عمـده ای
از هزینه هـای خریـد تسـهیالت و جنگ افزارهـا
را صـرف امـور ضـروری دیگـر از جملـه آمـوزش
و پـرورش ،اشـتغال ،سـاخت مسـکن و هزینـه در
زیرسـاخت های عمرانـی نمایـد.
صلـح ابتـدا بایـد در اندیشـه و تفکـر مسـئوالن
ممالـک دنیـا و دولتمـردان ،اولویـت سیاسـت
خارجـی باشـد و فوائـد آن در برنامه ریزی هـای
اقتصـادی لحـاظ شـود .مـا در شـرایطی از جنـگ
تحمیلـی  8سـاله خلاص شـدیم که حداقـل هزار
میلیـارد دالر خسـارت تخریـب زیرسـاخت های
عمرانـی و تعطیلـی پاالیشـگاه ها و کارخانجـات و
صـرف خریـد و اسـتفاده جنگ افزارهـا و تمهیـد و
آماده سـازی نیروهـای نظامی و بسـیجی و پاسـدار
کر د یم .
امـروز که خوشـبختانه از تـوان نظامی باالیی برای
دفـاع برخورداریـم بهتـر و اسلامی تر اسـت در
اندیشـه صلـح باشـیم و اجـازه ندهیم به هـر دلیل
جنـگ دیگری اعـم از جنـگ نظامی یـا اقتصادی و
یـا نرم افـزاری بـر ما تحمیل شـود.
بـرای تحقـق ایـن منظـور نیـاز بـه تعاملات و
روابـط حسـنه بـا کشـورهای همسـایه های دور
و نزدیکـی داریـم کـه منافـع ملـی مـا را حفـظ و
تأمیـن می کننـد .چرا کـه از گذشـته های دور داد و
سـتدهای اقتصـادی و روابـط فرهنگـی ،دولت ها و
ملت هـا را بـه هم نزدیک کـرده و یکـی از راه های
گسـترش و توسـعه اسلام و دین بـاوری همیـن
روابـط بوده اسـت.
اگـر امـروز کشـورهای همسـایه نفت خیـز بـا
جمعیـت کـم توانسـته اند از فـروش نفـت و گاز
بهره منـد شـوند و یـک رفـاه نسـبی را بـرای
مـردم خـود ایجـاد نماینـد .قطعاً مـا بهتـر از آنها
می توانیـم چنیـن کاری را انجام دهیم مشـروط بر
آنکـه در دیپلماسـی و اعمـال هدف هـای راهبردی
بـا تدبیـر بیشـتر عمـل کنیـم و از یـک حرکـت
جهشـی غیرقابـل پیش بینـی بـه یـک حرکـت
پلکانـی بی خطـر تغییـر رویـه دهیـم.
خوشـبختانه در شـرایط سـخت مـا توانسـتیم بـا
حضـور در عـراق ،سـوریه ،لبنـان و یمـن دشـمن
داعـش آمریکائـی را بـه زانـو درآوریـم و از خطـر
تجـاوز آنهـا به مرزها و شـهرهای ایـران که هدف
آمریـکا بـود پیشـگیری کنیم .ایـن یک دسـتاورد
تاریخـی اسـت امـا بـرای حفـظ آن امروز بیشـتر
بـه صلح نیـاز داریـم .اینکـه چگونـه می تـوان به
یـک صلـح پایدار رسـید بـه کارشناسـان نظامی و
دیپلماتیـک مربـوط می شـود .مهـم این اسـت که
بـه ایـن نتیجه رسـیده باشـیم.
مـا می توانیـم در موضـع قـدرت بـه صلـح فکـر
کنیـم نـه در موضـع ضعـف .امـروز در معیارهـا و
برآوردهـای نظامی و اقتصـادی بالفعـل و بالقوه ،ما
یکـی از کشـورهای مطـرح و تأثیرگـذار خاورمیانه
هسـتیم کـه دریچه هـای صلـح را بـه روی مـا
می گشـاید .صلـح اعتمـاد عمومـی ،امیـد و رونـق
کسـب و کار بیشـتر را برای ما به ارمغـان می آورد.
صلـح فرصتـی ایجـاد می کنـد کـه مسـئوالن و
دولتمـردان مـا بیشـتر به مسـائل داخلـی بپردازند
و در جهـت رفع معضلات اجتماعـی واقع بینانه تر
برنامه ریـزی کننـد.
ممکـن اسـت بعضـی از خواننـدگان بگوینـد مگر
مـا در حـال جنـگ هسـتیم و یـا در حـال صلـح
نیسـتیم...؟
جنـگ فقـط جنـگ نظامی نیسـت .امـروز جنـگ
رسـانه ای ،جنـگ سـایبری و نـرم آثار شـوم تری
از جنـگ نظامی بـه مردمـان تحمیـل می کند .جنگ
اقتصـادی که ناشـی از تحریـم و انزوای سیاسـی
اسـت بـه هر میـزان و هر زمـان آثار مخربـی دارد
هـر چنـد در شـرایطی ما حـق انتخـاب ندانشـته
با شیم .
صلـح بـه معنـای تسـلیم شـدن و از دسـت دادن
اسـتقالل نیسـت .صلـح می توانـد بـه گونـه ای
باشـد که خدشـه ای به اسـتقالل ،تمامیـت ارضی،
ارزش هـای انقالبی و هدف هـای راهبردی نزند اگر
روسـیه می دانسـت حمله به اوکرایـن منجر به یک
جنگ فرسایشـی ،مشکالت سیاسـی ،تحریم های
بیشـتر و ضـرر و زیان هـای مالـی ناشـی از عـدم
فـروش نفت و گاز و ایجاد دشـمنی های بیشـتر در
جهـان غرب می شـود .قطعاً با دیپلماسـی مسـائل
را حل و فصـل می کرد.
اگـر عربسـتان و امـارات پیش بینـی می کردند که
ورود بـه جنـگ یمـن موجب خسـارت های بسـیار
می گـردد قطعا مسـائل را با شـرایط دیگری دنبال
می کردند.
به هـر تقدیر مـا در حـال حاضر در شـرایطی قرار
داریـم کـه برای حفـظ دسـتاوردهای هسـته ای با
اروپـا و آمریـکا درگیـر امتیازدهـی و امتیازگیـری
هسـتیم .طوالنـی شـدن گفتگوهـا و عـدم توافـق
ً
کاملا تأمین
اصولـی کـه بتوانـد منافـع ملی مـا را
کند بـدون سـایر مالحظـات حاشـیه ای ،می تواند
مـا را بـه صلـح پایدارتری برسـاند.
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سال بیست و هفتم شماره 7573

اردوغان:

دبیر هیأت اجرایی جذب نخبگان در مراکز آموزش عالی:

نخبگان به عنوان هیأت علمی دانشگاهها جذب می شوند
دبیـر هیأت اجرایی جـذب نخبگان در دانشـگاه ها
و مراکـز آمـوزش عالـی بـا تشـریح تسـهیالت در
نظـر گرفتـه شـده بـرای جـذب برگزیـدگان بنیـاد
ملـی نخبگان در هیـأت علمی دانشـگاهها ،گفت:
نخبـگان میتواننـد در طـول سـال و خـارج از
فراخوانهـای عمومـی در دانشـگاهها و موسسـات
مختلـف بـه عنـوان هیـأت علمی جـذب شـوند.
بـه گـزارش گـروه علـم و آمـوزش ایرنـا ،سـعید
سـهرابپور حمایـت از جامعـه نخبگانـی بـرای
ورود بـه بخشهـای مـورد نیـاز را ضروری دانسـت
و افزود:بـا توجـه بـه تاکیـدات مکـرر رهبـر معظـم
انقلاب درخصـوص بـه کارگیـری نخبـگان
علمـی در کشـور و رفـع موانع مربوطه و نیـز با توجه
سیاسـتهای حمایتـی دولت سـیزدهم از نخبگان
علمـی ،ضوابـط ویـژهای بـرای جـذب برگزیـدگان
بنیـاد ملـی نخبـگان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
وی بـه ابلاغ مصوبـه هیـأت عالی جـذب اعضای
هیـأت علمی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی و
پژوهشـی اشـاره کرد و یادآور شـد :شناسـایی افراد
برگزیـده در دبیرخانـه جـذب بنیـاد ملـی نخبگان و
تحـت نظـارت و بـا مسـوولیت دبیـر هیـأت اجرایی
ایـن دبیرخانـه انجام میشـود.،

دبیـر هیأت اجرایی جـذب نخبگان در دانشـگاه ها
و مراکـز آمـوزش عالـی افـزود :بعـد از بارگـذاری
سـوابق متقاضـی در سـامانه و در صـورت کسـب
حـد نصـاب امتیـاز الزم ،سـوابق وی بـه کارگـروه
تخصصـی ارسـال میشـود و نتیجـه ارزیابـی بعـد
از تاییـد رییـس کارگـروه بـه متقاضـی از طریـق
همـان سـامانه اعلام میشـود .نکتـه مهـم اینکه
متقاضـی میتوانـد تـا حداقـل  ۶مـاه نسـبت بـه

بروجردی:

اروپا در تصمیمگیری فاقد استقالل است

رئیـس سـابق کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس بـا تاکیـد بـر ایـن کـه جمهـوری
اسلامی ایران درایـن کـه براسـاس منافـع ملـی
خـودش و قواعـد بـازی کار را بـه اتمـام برسـاند
جـدی اسـت ،گفـت :تیـم مذاکـره کننـده مـا
منطقـی و اصولـی اسـت و واقعـا سیاسـت دولـت
حـل مشـکل و توافـق اسـت امـا ایـرادات مطـرح
شـده از سـوی تروئیـکا بـه هیچ وجه قابـل پذیرش
نیسـت .
علاء الدیـن بروجـردی در گفتوگـو بـا ایسـنا در
تحلیـل خـود از بیانیـه اخیـر تروئیـکای اروپـا و بـا
توجـه بـه ایـن کـه بـه نظـر می رسـد اروپـا چرخش
مواضـع دارد ،گفـت :ایـن واقعیـت مهـم را بایـد

پذیرفـت کـه اروپـا در تصمیـم گیریهـای خـود
فاقـد اسـتقالل اسـت و بـه شـدت تحـت تاثیـر
نظـرات آمریـکا از یک طرف و رژیم صهیونیسـتی
از سـوی دیگـر اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :بنابرایـن نظر اروپـا حتی در
سـطح تروئیـکا کـه سـه کشـور بـزرگ و قدرتمنـد
اروپایـی در آن حضـور دارند ،در همیـن حد دارای
ارزش اسـت .اروپایی هـا شـاهد تحـوالت برجـام از
ابتـدا بودنـد ،همکاری هـای صادقانـه جمهـوری
اسلامی ایران را دیدنـد ،ضمـن ایـن کـه مسـئول
بـه هـم ریختـن برجام اقـدام غیـر منطقـی ترامپ
بـود .در مجمـوع تحوالتـی کـه اتفـاق افتـاد ایـن
آمریکایی هـا بودنـد کـه بـازی را بـه هـم زدنـد مـا
نیـز متناسـب منافـع ملـی خودمـان و براسـاس
قواعـد برجـام اقدامـات الزم را انجـام دادیـم.
ایـن کارشـناس مسـائل بیـن الملـل همچنیـن
بیـان کـرد :فکـر می کنـم در ایـن مقطـع بـا توجه
بـه ایـن کـه در تصمیمگیـری آمریکاییهـا در
مـورد برجـام ،محاسـبات انتخاباتـی از یـک طرف
دخیـل اسـت و از سـوی دیگـر فشـارهای رژیـم
صهیونیسـتی به عنوان پشـتوانه انتخابـات آمریکا
هـم در آن نقـش دارد ،در واقـع ایـن خطـی از
طـرف آمریکاییهـا بـه اروپاییهـا اسـت کـه بازی
را ادامـه داده و کـشدار کننـد.

نتیجـه اعتـراض خـود را ثبـت کنـد.
سـهرابپور بـا بیـان اینکـه در ایـن رونـد جـذب
در تمامی طـول سـال و خـارج از فراخوانهـای
عمومی صـورت میگیـرد ،ادامـه داد :دبیرخانـه
میتوانـد در تمامی طـول سـال پرونـده برگزیـدگان
را جهـت بررسـی بـرای جـذب بـه عنـوان هیـأت
علمی بـه صـورت خـارج از فراخـوان و در قالـب
فراخـوان ویـژه نخبـگان بـه هیـأت اجرایـی

جـذب مؤسسـات ارسـال کنـد.وی بـه ترکیـب
هیأتهـای مرکـزی جـذب اشـاره و تصریـح
کـرد :وزارتخانه هـای علـوم و بهداشـت و هیـأت
مرکـزی دانشـگاه آزاد اسلامی موظف هسـتند
کـه حداکثـر طـی یـک مـاه از تاریـخ ابلاغ ایـن
مصوبـه ،دسترسـیهای الزم در سـامانههای
مربوطـه را بـرای دبیرخانـه جـذب بنیـاد فعـال
کننـد .نکتـه مهـم دیگـر اینکـه تامیـن اعتبـار ایـن
مصوبـه بـا توجـه بـه عملکـرد سـاالنه محاسـبه
خواهـد شـد .دبیـر هیـأت اجرایـی جـذب نخبـگان
در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی بـا تاکیـد بر
اینکـه برگزیـدگان مشـمول ایـن مصوبـه میتواننـد
شـخصا از طریـق فراخوانهـای عمومی جذب نیز
ً
بـه ارسـال پرونـده خود بـه مؤسسـات اقـدام کنند،
اظهـار داشـت :در صورتـی کـه فـرد واجـد شـرایط
توسـط دبیرخانـه جذب بنیاد به مؤسسـهای معرفی
شـود ،مؤسسـه مجـاز اسـت پـس از تاییـد پرونـده
متقاضـی در هیـأت اجرایـی جـذب ،حکـم پیمانـی
یـک سـاله بـرای فـرد صـادر کـرده و در مـدت
مذکـور ،فراینـد جذب مشـتمل بر گزینـش علمی و
عمومـی در چارچـوب ضوابـط معمـول را انجـام
دهد.

بهشتیپور:

توافق در وین ،معطل آمریکاست
یـک کارشـناس مسـایل بینالملـل معتقد اسـت:
اگـر آمریـکا منافعـش اقتضـا کنـد کـه بـا ایـران
توافـق کنـد ،منتظـر نتیجـه انتخابـات کنگـره یـا
پارلمـان اسـراییل نمیشـود ،اگـر هـم منافعـش
اقتضـا نکنـد چـه بایدن شکسـت بخورد چـه پیروز
شـود ،توافـق نمیکنـد.
حسـن بهشـتیپور در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره
بـه تحـوالت اخیـر مرتبـط بـا برجـام و مذاکـرات
میـان ایـران و آمریـکا و کـم شـدن انتظارهـا از
ایـن کـه در ایـن مقطـع طرف ها بـه نتیجه برسـند
گفـت :ایـن کـه مذاکـرات متوقـف شـده باشـد
درسـت نیسـت .بـه هـر حـال تالشهایـی دارد
می شـود کـه بـه شـکلی طرفهـا بـه ویژه ایـران و
آمریـکا انعطـاف بیشـتری نشـان دهنـد.
وی ادامـه داد :ایـن طـرف آمریکایـی اسـت کـه
بالتکلیـف اسـت و بـا توجـه بـه فشـارهای داخـل
بـه بایـدن انعطـاف و اراده الزم را بـرای توافـق
نشـان نمیدهـد امـا روشـن اسـت کـه طرفهای
مختلـف سـعی دارنـد راهحلـی بـرای ایـن گـره بـاز
کنند .
ایـن کارشـناس مسـایل بینالملـل در پاسـخ بـه
اینکـه گفتـه میشـود با توجـه به انتخابـات کنگره
و پارلمـان اسـراییل ،آمریـکا تصمیـم بـه تعویـق
مذاکـرات تـا بعـد از ایـن انتخابـات گرفتـه اسـت،

 بـدون دسـت گرفتـن تصاویـر شـهدا ،همـهآنهـا -کـه رضـوان خداونـد شاملشـان باشـد-
فانی در امام حسـین هسـتند که سـرور شـهدای
بهشـت اسـت؛
 -بـدون پوشـیدن کفـن یـا هرگونـه پوششـی کـه

الپید مدعی شد:

اطالعات جدیدی درباره فعالیت
هستهای ایران به اروپا دادیم
نخسـتوزیر رژیـم صهیونیسـتی بـا اشـاره بـه
تالش هـای ایـن رژیم بـرای ممانعـت از احیای
برجـام گفت که تـل آویو اطالعاتـی درخصوص
فعالیتهـای هسـته ای ایـران بـه کشـورهای
اروپایـی داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از الجزیـره ،یائیـر
الپیـد ،نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی در
اظهاراتـی مدعـی شـد کـه این رژیـم اطالعات
جدیـدی درخصـوص فعالیتهـای هسـتهای
ایـران در تعـدادی از سـایت ها بـه کشـورهای
اروپایـی داده اسـت.
وی گفـت کـه رژیـم صهیونیسـتی کمپینـی
سیاسـی بـرای توقف توافـق هسـتهای و مقابله
بـا رفـع تحریم هـای ایـران در پیـش گرفتـه
اسـت.
الپیـد مدعـی شـد :دالیلـی داریـم کـه نشـان
میدهـد تالشهـای مـا موفـق بـوده اسـت.
وی پیـش از ایـن بـا اشـاره بـه گفتوگـوی اخیر

خـود بـا رئیسجمهـور آمریـکا گفـت :همانطور
کـه بـا رئیسجمهـور بایـدن توافـق کردیـم،
آزادی عمـل کاملـی بـرای ممانعـت از احتمـال
بـدل شـدن ایـران بـه یـک تهدیـد هسـتهای،
خواهیـم داشـت.
نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی گفـت :هنوز
زود اسـت کـه بگوییـم آیـا در متوقـف کـردن
توافـق هسـتهای موفـق بودهایـم یـا نـه امـا
اسـرائیل بـرای هـر تهدیـد یـا سـناریویی آمـاده
اسـت.
فرانسـه ،آلمـان و انگلیس(تروئیـکای اروپـا)روز
گذشته(شـنبه) در بیانیهای از خواسـته ایران در
مذاکـرات احیـای توافق هسـتهای مبنی بر این
کـه آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی تحقیقاتش
دربـاره ذرات اورانیـوم یافتشـده در سـه سـایت
هسـتهای را بـه پایـان برسـاند ،ابـراز نارضایتـی
کـرده و مدعـی شـدند ،ایـن خواسـته مذاکـرات
را بـه خطـر میانـدازد.

شـما را از دیگـر زوار متمایـز کنـد به ویژه پوشـش
نظامی حرکـت کنیـد؛ همـه تنهـا لبـاس اخالص
و طهـارت بـر تـن کنند؛
 به صبر و حکمت و اخالق پایبند باشید؛ -تروریسـت یـا شـبه نظامی یـا بعثـی خوانـدن

گفـت :بـه نظـر مـن انتخابـات کنسـت ربطـی بـه
برجـام نـدارد چـون اسـراییل در مجمـوع مخالـف
کل برجـام اسـت ،بعیـد میدانـم ایـن موضـوع
تاثیـر منطقـی بـر برجـام داشـته باشـد.
بهشـتیپور دربـاره تاثیـر مذاکـرات احیـای برجـام
بـر رونـد پیروزی بایـدن در انتخابـات کنگره اظهار
کـرد :معتقـدم سیاسـت خارجـی دولتهـا در
آمریـکا یـا اصلا تاثیـر نـدارد یـا اگـر هـم دارد آن
بخشـی از آن مهم اسـت که روی سیاست داخلی
تاثیـر میگـذارد .بـه طـور مثـال اگـر اقدامـی از
آمریـکا باعـث گشـایش بـازار انـرژی ایـن کشـور
شـود ،آن مسـاله روی انتخابـات تاثیـر میگـذارد.
امـا از منظـر سیاسـت خارجـی فرض کنیـم بایدن
بـه توافـق برسـد ایـن گونـه نیسـت کـه فکـر کنیم
لزومـا شانسـش بـرای پیـروز شـدن در انتخابـات
افزایـش مییابـد.
وی گفـت  :اگـر آمریـکا منافعـش اقتضـا کنـد که
توافـق کنـد ،منتظـر نتیجـه انتخابـات نمیشـود.
اگـر هـم منافعـش اقتضـا نکنـد چـه بایـدن
شکسـت بخـورد چـه پیروز شـود ،توافـق نمیکند.

دیگـران و تهمـت زدن بـه آنهـا در مراسـم
اربعیـن حسـینی حـرام اسـت؛
 تعـدی بـه زوار خارجـی بـه خصـوص بـرادرانایرانـی بـا هـر روشـی زشـت و ممنـوع و حـرام
اسـت؛
 حمـل هـر گونـه سلاح گـرم یا سـرد ممنـوع وحتـی حرام اسـت؛
 باالتریـن همـکاری بـا نیروهـای امنیتـی درهمـه مناطـق عراق بـه ویژه در کربلای مقدس
را داشـته باشـید.
پیشـاپیش از ایـن امر تشـکر میکنیم ،کسـی که
ایـن دسـتورات را نقـض کنـد نیروهـای امنیتـی
بـا او برخـورد خواهنـد کـرد .کسـی کـه بـه چنین
دسـتوراتی عمـل نکنـد از ما نیسـت.
وی همچنیـن از امـکان اجـرای ایـن دسـتورات
تـا  ۲۸صفـر و رحلت رسـول اکرم(ص) و مراسـم
عـزاداری در مرقـد امام علی(ع) در نجف اشـرف
خبر داد.

گزارش محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی
از درگیری قریبالوقوع با حزبالله
یـک گـزارش نظامی محرمانـه تهیـه شـده توسـط
ارتـش رژیـم صهیونیسـتی نسـبت بـه درگیـری
نظامی قریـب الوقـوع بـا حزباللـه لبنـان هشـدار
داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه  ۱۲تلویزیـون رژیـم
صهیونیسـتی در ایـن باره گـزارش داد؛ در گزارش
منتشـر شـده توسـط فرماندهـی منطقـه شـمالی
ارتـش رژیم اشـغالگر آمده اسـت که ممکن اسـت
حزباللـه ،جنگـی را علیـه اسـرائیل آغـاز کنـد.
ایـن شـبکه در ایـن بـاره اعلام کـرد کـه ایـن
گـزارش در پـی مشـاهده شـدن شـواهدی مبنـی
بـر امضـای احتمالـی توافـق میـان لبنـان و رژیـم
صهیونیسـتی در پرونـده ترسـیم مرزهـای دریایـی
تهیـه شـده اسـت.
ایـن شـبکه همچنیـن آورده اسـت؛ اگرچـه رژیـم
صهیونیسـتی عالقهمنـد بـه توافـق بـا لبنـان
اسـت ،امـا همزمان خـود را بـرای رویارویی در مرز
لبنـان آمـاده میکنـد.

تسلیحات ارسالی غربیها به
اوکراین «آهن قراضه» هستند
رجـب طیـب اردوغان رئیس جمهـور ترکیه در کنفرانـس مطبوعاتی
بـا رئیـس جمهور صربسـتان اقدامات غرب علیه روسـیه را تحریک
آمیـز خوانـد و گفت :تسـلیحات ارسـالی غربیها بـه اوکراین «آهن
قراضه» هستند.
بـه گـزارش بامـداد پنجشـنبه ایرنـا از تارنمـای روسـی مـدوزا،
اردوغـان رئیـس جمهـور ترکیـه و الکسـاندر ووچیـچ رئیـس جمهور
صربسـتان در یـک کنفرانـس مطبوعاتـی در بلگـراد سیاسـت غرب
در قبـال روسـیه را محکـوم کردنـد.
اردوغـان در ایـن کنفرانـس خبـری بـا بیـان اینکـه موضـع غـرب
اشـتباه و بـرای تحریـک طراحـی شـده اسـت ،تاکیـد کـرد« :آنهـا
حمایـت نظامی خـود را اعلام میکننـد امـا چـه تعـداد تسـلیحات
غربـی ارسـال شـده بـه اوکرایـن دور ریختـه میشـود؟ آیـا اکنـون
میتوانیـم بگوئیـم کـه یـک طـرف برنـده اسـت؟ نـه! در ایـن جنگ
پیـروزی در کار نیسـت امـا بازندههـای زیـادی وجـود دارد و تعـداد
زیـادی از مـردم در حـال مـرگ هسـتند».
رئیـس جمهـور ترکیـه همچنیـن بـه بحـران انـرژی اروپـا اشـاره و
اظهـار تعجـب کـرد کـه چـرا رهبـران اروپایـی از قبـل بـرای فصـل
زمسـتان برنامهریـزی نکـرده بودنـد ،زیـرا میدانسـتند زمانـی کـه
روسـیه عرضـه گاز طبیعـی خـود را قطـع کنـد قیمتهـا بـه شـدت
افزایـش خواهـد یافـت.
ووچیـچ نیـز در ایـن کنفرانـس از ماههـای دشـوار آینـده بـرای
کشـورهای اتحادیـه اروپـا گفـت.
رئیـس جمهـور صربسـتان افـزود :ایـن زمسـتان در اروپـا بسـیار
سـرد و زمسـتان بعـدی قطبـی خواهـد بود .هیـچ کس بـه دنبال راه
حـل نیسـت و همـه انتظـار دارند دشـمن شکسـت بخـورد تـا اینکه
مصالحـه شـکل بگیرد.
واقعـا فکـر میکنیـد کـه مقابلـه بـا روسـیه و
ووچیـچ گفـت :اگـر ً
شکسـت نظامـی آن آسـان اسـت ،پـس بدانیـد ما فقـط باید خـود را
بـرای یـک زمسـتان سـرد و اسـتخوان سـوز آمـاده کنیـم.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور بیان کرد

دستورات دهگانه مقتدی صدر به حامیانش برای مراسم اربعین حسینی
رهبـر جریـان صـدر عـراق ضمـن درخواسـت از
حامیانـش بـرای سـفر بـه کربلا بـرای احیـای
مراسـم اربعیـن حسـینی دسـتورات دهگانـهای
بـرای بهتـر برگزار شـدن این مراسـم صـادر کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از پایـگاه شـفق نیوز،
مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان صـدر عـراق در
توییتـی از حامیانـش خواسـت در طـول برگـزاری
مراسـم اربعیـن مـوارد زیـر را رعایـت کننـد:
 از دادن هرگونـه شـعار طایفـهای ،نظامـی وحزبـی خـودداری کنیـد ،فریاد شـما فقـط و فقط
بایـد ذکـر نـام خداوند ،طاعـت او ،امام حسـین و
اهـل بیـت سلامالله علیهـم باشـد؛
 سـرایا السلام و حشـد شـعبی از هرگونه اقدامامنیتـی در مراسـم اربعین خـودداری کنند؛
 بـدون پرچمهـای خـاص متعلـق به یـک گروهیـا طـرف یا اردوگاه یـا حزب و حتـی طائفه حرکت
کنید...کـه امـام حسـینِ ،
امام اسلام ،انسـانیت
و اصالح اسـت؛
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چنـد مسـئول ارشـد اسـرائیلی روز گذشـته اعلام
کردنـد :بـه رغـم برخـی اختالفـات و شـکافها
در مسـیر مذاکـرات دوجانبـهای کـه از طریـق
آمـوس هوکشـتاین ،نماینـده آمریـکا در مذاکـرات
ترسـیم مرزهـای دریایـی میـان لبنـان و اسـرائیل
برگـزار میشـود ،ما شـاهد پیشـرفت چشـمگیری
در ایـن مذاکـرات هسـتیم .حـل ایـن اختالفات و
شـکافها بـه زمـان نیـاز دارد.
لبنـان و رژیـم صهیونیسـتی بـر سـر منطقـهای به
مسـاحت  ۸۶۰کیلومتـر مربـع در دریـای مدیترانه
کـه دارای منابـع نفتی و گازی اسـت ،اختالفنظر
دارند.

طرح اصالح قانون انتخابات
مجلس به کجا رسید؟

رئیـس کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها در مجلس شـورای
اسلامی گفت :بررسـی طـرح اصالح قانـون انتخابـات مجلس در
دسـتورکار کمیسـیون قـرار دارد و پیـش بینـی می شـود تا پایـان ماه
آتـی به صحـن مجلس برسـد.
محمـد صالـح جـوکار در گفـت وگـو بـا ایسـنا ،دربـاره آخریـن
وضعیـت بررسـی طـرح اصلاح قانـون انتخابـات مجلـس ،بیـان
کـرد :کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها در حـال انجـام کار
کارشناسـی بـر روی طـرح اصالح قانـون انتخابات مجلس اسـت و
طـرح پـس از بررسـی نهایـی بـه صحـن مجلـس مـی رود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه تاکنون مـا چیزی در
قالـب الیحـه بـرای اصلاح قانـون انتخابات از سـوی دولـت ندیده
ایـم ،مجلـس طـرح خـود را در ایـن زمینـه پیـش خواهد بـرد .پیش
بینـی می شـود تـا پایـان مـاه آینـده طـرح اصلاح قانـون انتخابات
مجلـس در کمیسـیون نهایـی شـده و بـه صحـن مجلـس بیایـد تـا
مـورد تصویـب در صحـن قـرار گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد:

 ۲.۵میلیون یورو
در یک فقره فساد

ایرنا:مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی از تخلف صـورت گرفته
در مـورد پنـج ملـک مرغـوب بـا ارزش  ۵۰درصـد کل املاک در
تأمیناجتماعـی پـرده برداشـت و گفـت :ایـن املاک کـه بـا متـراژ
بـاال در محلههـای بسـیار خـوب واقـع شـده ،بـا یـک مبایعهنامه در
اختیـار غیـر قـرار گرفته اسـت.
میرهاشـم موسـوی ا اظهارداشـت :پنج ملک بسـیار ارزنده در خود
سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا یـک مصوبـه در اختیـار شـرکتهای
زیرمجموعـه سـازمان قـرار گرفتـه اسـت کـه بنـا بـوده ایـن شـرکت
زیرمجموعـه ،ارزش افـزودهای بـا سـاخت و سـازی در ایـن امالک
فراهـم کنـد و بهـرهوری و خروجـی داراییها در تامیـن اجتماعی به
مصـارف مربوطـه برسـد .البتـه در همـان مصوبـه اذعـان شـده کـه
حـق واگـذاری بـه غیر را نـدارد.
شـاید در یکـی از ایـن املاک تنهـا پنـج درصـد مبلـغ مبایعهنامـه
بـه تامیـن اجتماعـی آمـده اسـت و  ۹۵درصـد آن تاکنـون در تامین
اجتماعـی وصـول نشـده اسـت
موسـوی خاطرنشـان کرد :بـه عنوان نمونـه یکی از ایـن امالک در
منطقه کاوه شـمالی تهران واقع شـده و حتی سـاخت و سـاز در آن
شـده اسـت؛ پرونده این ملک در دسـتور کار قرار گرفته و در کمیته
صیانـت بررسـی میشـود؛ البتـه صداهـای ایـن مـوارد تخلـف در
بازگشـت سـرمایه ،امـوال مـردم و حقالناس ،شـنیده خواهد شـد.
مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی اظهارداشـت :ما بـا خودمان
و خـدا عهـد بسـتیم بـر سـر ریالـی بـرای صیانـت از سـرمایه و مـال
مـردم از هیـچ فـردی نگذریم.
سـهم منابـع درآمـدی از شـرکتهای سـرمایهگذاری
بایـد سـه برابـر شـود
وی بـا اشـاره بـه نکاتـی کـه در بحـث مدیریـت منابـع بـه سـازمان
تامیـن اجتماعـی کمـک می کنـد ،گفـت :بحـث افزایـش نـرخ
بازدهـی داراییهـا ،سـرمایهگذاریها و فعالیتهـای اقتصـادی
نیـز از اولویتهـای راهبردی سـازمان اسـت کـه در ایـن دوره برای
 ۹هلدینـگ تخصصـی زیرمجموعـه شسـتا عـدد و رقـم کاملا
مشـخص و تعریـف شـدهای داریم.مدیرعامـل سـازمان تامیـن
اجتماعـی تصریـح کـرد :سـهمی که سـازمان تامیـن اجتماعـی از
منابـع و داراییهـای اقتصـادی در سـال  ۱۳۹۹از منابـع در حـوزه
کسـب و کار و فعالیـت اقتصـادی یعنـی شسـتا تامیـن کـرده حـدود
 ۶درصـد بـود و براسـاس بـرآورد و بررسـیهای کارشناسـی نشـان
میدهـد کـه ایـن رقـم بایـد حداقـل بـه سـه برابـر یعنـی  ۱۸درصـد
برسـد.باید  ۱۸درصـد از سـهم منابـع تامیـن اجتماعـی از حـوزه
سـرمایهگذاری و فعالیتهـای اقتصـادی بـا افزایـش نـرخ بازدهـی
داراییهـا تامیـن شـود.
رشـد  ۴۴درصـدی سـود تجمیعـی در حـوزه سـرمایه
گـذاری تامیـن اجتماعـی
وی خاطرنشـان کـرد :در سـال  ۱۴۰۰بخـش سـرمایهگذاری و
فـروش تجمیعـی سـازمان حـدود  ۷۲درصـد افزایـش پیـدا کـرده
اسـت و ایـن نشـان میدهـد کـه حرکت شـروع شـده و از  ۹۱همت
بـه  ۱۶۳همـت در فـروش تجمیعـی در حوزه سـرمایهگذاری شسـتا
رسـیده است.موسـوی ادامـه داد :سـود تجمعیـی تامیـن اجتماعی
از حـدود  ۳۱هـزار میلیـارد تومان بـه باالی  ۴۰هـزار میلیارد تومان
رسـیده اسـت کـه رشـد  ۴۴یـا  ۴۵درصـدی را نشـان میدهـد.
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ارزش افزوده در صنعت ساختمان مغفول مانده است
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان فارس برندینگ را راهکاری برای
توسعه صنعت ساختمان برشمرد و تاکید کرد که ...

تأکید استاندار فارس بر لزوم هوشمندسازی کنتور چاه های
اطراف تاالب های بختگان و پریشان
مهر:اسـتاندار فـارس خواسـتار تشـکیل کنسرسـیومی برای هوشـمند کـردن کنتورهـای چاههـای مجـاز
تاالبهـای پریشـان و بختـگان و مهارلـو شـد.
محمدهـادی ایمانیه ظهر یکشـنبه در جلسـه سـتاد احیـای تاالبهای فـارس ،گفت :در شهرسـتانهای دارای
ً
تـاالب بودجـهای اختصاصـی بایـد پیشبینـی و صرفـا در زمینه تاالبها هزینه شـود.
وی ادامـه داد :بـرای حوزههـای مرتبـط بـا تاالبهـا نیـز گزارشهـا مرتـب مـرور تـا پیشـرفت کار رصـد شـود و
منحصـر بـه این جلسـه نباشـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه لـزوم ممانعـت از حفـر چاههـای جدیـد بـه ویـژه در محـدوده تاالبهـا ،بیـان کرد:
مسـدود کـردن چاههـای کشـاورزی نبایـد از نقـاط و کشـاورزانی شـروع شـود کـه معیشـت و درآمدشـان در گـرو
شـغل کشـاورزی اسـت و آن چـاه ،نبایـد کار بـه گونـهای باشـد کـه معـاش مـردم ،تهدید نشـود.
ایمانیـه همچنیـن بـا بیـان اینکـه کل بودجـه احیـای تاالبهـای فـارس از بودجـه عمرانـی اسـتان باالتر اسـت،
گفـت :ایـن بـه معنـای تعطیـل کـردن کار نیسـت ،بلکه اگـر با نگاهـی علمی و کارشناسـی مسـائل دنبال شـود،
ً
حتمـا بـه نتایج بهتـری خواهیم رسـید.
او ادامـه داد :بـرای بـه نتیجـه رسـیدن موضوعـات مطـرح شـده هـم بایـد دانشـگاه شـیراز ،مشـاور و اداره کل
محیطزیسـت جلسـه بگذارنـد و بـه امضـای طرفیـن برسـد تا احیـای تاالبها بـه نتیجه برسـد و هر دسـتگاه کار
خـود را انجـام دهد.
اسـتاندار فـارس گفـت :هـر دسـتگاهی کـه امضا کرده امـا اجرا نکرده بـه اسـتانداری اطالع دهید تا رصد شـود؛
اگـر دسـتگاهی امضـا نکند بـاز هم اطالع دهید تا بررسـی شـود.
ایمانیـه خواسـتار تشـکیل کنسرسـیومی برای هوشـمند کـردن کنتورهای چاههای مجاز شـد و گفـت :این کار از
حوزههـای آبخیـز مرتبـط بـا تاالبها شـروع شـود که پریشـان و بختـگان و مهارلو در اولویت اسـت.

تبدیل وضعیت و صدور احکام  111نفر از ایثارگران
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
عصرمردم:
معـاون منابـع انسـانی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس از تبدیـل
وضعیـت و صـدور احـکام 111نفـر از ایثارگـران شـرکت خبـرداد .رضـا انـوار بـا
اشـاره بـه اینکـه ایـن شـرکت یکـی از شـرکتهای پیشـرو در تبدیـل وضعیـت
ایثارگـران اسـت ،افـزود :بـه دنبـال ابلاغ بخشـنامه مقـام عالـی وزارت در
خصـوص تبدیـل وضعیـت همـکاران ایثارگـر و ابلاغ دسـتورالعمل اجرایـی،
فراینـد اسـتخدام کلیـه مشـمولین واجـد شـرایط بنـد " د" و بنـد" و" تبصـره ۲۰
بودجـه سـال  ۱۴۰۰مطابـق قانـون ایثارگـران اجرایـی شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت :پـس از اطلاع رسـانی ایـن بخـش نامـه به شهرسـتان ها
وحـوزه سـتادی ،مـدارک ایثارگـران واجـد شـرایط تبدیـل وضعیـت بـه معاونـت منابـع انسـانی و کمیتـه تبدیـل
وضعیـت ایثارگـران شـرکت ارسـال شـد.
انـوار افـزود 357:مـورد پس از بررسـی در جلسـات مختلف کارگـروه کمیته ایثارگران مطرح شـد کـه از این تعداد
256نفـر مـورد تاییـد نهایـی قـرار گرفتنـد و جهـت ادامـه کار بـه توانیر و گزینـش توانیر معرفـی شـدند و در نهایت
 113نفـر از سـوی گزینـش تاییـد وجهـت  111نفـر احکامشـان صـادر شـد و مابقـی نیـز منتظـر ابلاغ گزینـش
هستند .
معـاون منابـع انسـانی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس در خصـوص شـغل تعریـف شـده ایـن نیروهای
ایثارگـر هـم گفـت :نیروهـای تبدیـل وضعیـت شـده در همـان شـغلی کـه وظایـف بخـش پیمانـکاری را انجـام
ً
میدادنـد ،بـدون نیـاز بـه جایگزیـن و صرفـا بـا تاییدگزینـش ،معاینـات پزشـکی و اخذ گواهی عدم سـوء پیشـینه
بـه قـرارداد دائـم بـه کار خـود ادامـه می دهنـد.

معرفی  ۱۰واحد صنفی متخلف شمال غرب شیراز به مراجع قضایی
ایرنا:سرپرسـت دفتـر بازرسـی و نظـارت بـر کاالهـای اساسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
تعـداد  ۱۰واحـد صنفـی متخلـف در شـمال غـرب کالنشـهر شـیراز شناسـایی و پرونـده متخلفیـن بـه مراجع ذی
صلاح ارجـاع داده شـد.
علیرضـا شـیخ روز یکشـنبه در ایـن بـاره افـزود :شناسـایی ایـن واحدهـا پـس از اجـرای گشـت مشـترک نظارت و
بازرسـی اصناف توسـط "حوزه مقاومت بسـیج اصناف شـهید محمد اسالمینسـب" و "سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس" ،در منطقـه شـمال غرب شـیراز انجام شـد.
بـه گفتـه وی؛ در طـول ایـن گشـت ضمـن رعایـت حقوق مصـرف کننـده و تکریم کسـبه بـازار ۵۰ ،واحـد صنفی
بررسـی و ارزیابی شـدند.
شـیخ بـا بیـان اینکـه در اجـرای گشـت مذکـور واحدهـای عرضـه گوشـت ،مـرغ و تخـم مـرغ ،میـوه و تـره بـار،
خواربـار و لبنیـات و نانوایی هـا بررسـی شـدند ،بیـان کـرد :عمـده تخلفـات شـامل کم فروشـی ،عـدم درج قیمت
و عـدم ارائـه فاکتـور خریـد بود.
سرپرسـت دفتـر بازرسـی و نظـارت بـر کاالهـای اساسـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :ایـن
سـازمان طرح هـای نظارتـی خـود را گسـترده کـرده و بـا متخلفیـن به شـدت برخـورد میکنـد و اهتلی اسـتان در
صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف در زمینـه بـازار محصـوالت کشـاورزی بـا شـماره  ۳۲۱۷۲۰۲۰تمـاس بگیرند و
موضـوع را بـرای پیگیـری گـزارش کنند.

توسعه کشت کاکتوس علوفه ای بهترین راه مقابله با
بحران آب در الرستان است
ایرنـا :کارشـناس گیاهـان دارویـی جهـاد کشـاورزی الرسـتان معتقـد اسـت
کـه توسـعه کشـت گیـاه کاکتـوس  opuntia ficus indicaتحـت عنـوان
علوفـه ای و بـدون خـار یکـی از گیاهـان سـازگار با اقلیـم گرم و خشـک با نیاز
آبـی کـم اسـت و بهتریـن راه مقابلـه بـرای بحـران بـی آبـی و کمبـود علوفه در
این شهرسـتان اسـت.
عالیـه سـادات رفعـت حقیقـی روز یکشـنبه بـا بیـان اینکـه ایـن گیـاه می توانـد
در راسـتای تغییـر الگـوی کشـت جایگزیـن مناسـبی نیـز بـرای گیاهـان
علوفـه ای پـرآب بر همچون ذرت باشـد بیـان کرد :کاکتـوس علوفهای مقاوم
بـه خشـکی اسـت و بـا بهرهگیری از حداقـل آب ،بازدهی باالیـی دارد و هر ۱۵

تـا  ۲۰روز یکبار آبیاری میشـود.
رفعـت حقیقـی ادامـه داد :پیشبینـی میشـود از هـر هکتـار بـه طـور میانگیـن  ۴۰تـن علوفـه از بوتههـای سـه
سـاله برداشـت شـود و میتوانـد بخش عمـدهای از نیاز علوفـهای و آبی دامهای سـبک و سـنگین را تامین کند.
وی تصریـح کـرد :کاکتـوس علوفـهای مقـاوم در برابـر خشـکی اسـت و بـا بهرهگیـری از حداقـل آب ،بازدهـی
باالیـی دارد و هـر  ۱۵تـا  ۲۰روز یکبـار آبیـاری میشـود
ایـن کارشـناس گیاهـان دارویـی همچنیـن گفـت :ایـن گیـاه چنـد سـاله و گوشـتی بـه علـت ذخیـره آبـی بـاال و
خـواص متعـدد میتوانـد در در مناطـق گـرم و خشـک و کـم آب بـا اسـتفاده از حداقـل رطوبـت خاک رشـد کند.
کاکتوسهـای علوفـهای بـدون خـار عالوه بـر برخورداری از  ۸۰درصـد آب ،دارای بیش از  ۸درصـد فیبر ،حدود
 ۲درصـد پروتئیـن و حدود  ۱.۵درصد چربی اسـت.
کاکتوس علوفهای عالوه بر استفاده خوراکی برای دام ،مصرف غذایی ،دارویی و صنعتی نیز دارد.
ً
بخشهـای مختلـف کاکتـوس اپونتیـا از جملـه پـد ،میـوه و بـذر قابلیـت فـرآوری و مصـرف دارنـد کـه عمدتـا
پالپهـای میـوه یـا پدهـا بـه شـکل پـودر ،قـرص و کپسـول بـرای مصـارف دارویـی و مکملهای غذایـی مصرف
میشـوند.
میوههـای کاکتـوس علوفـهای شـیرین متمایـل بـه ملـس بـا گوشـت وآب زیاد اسـت کـه دارای خـواص درمانی
متعـددی میباشـد کـه مهمتریـن آن مربـوط بـه بیماریهـای گوارشـی معـده اسـت.
مزرعـه کاکتـوس علوفـه ای واقـع در بخـش مرکـزی الر بـا پیـش بینـی متوسـط تولیـد  ۴۰تـا  ۵۰تـن علوفـه در
سـال و  ۷۰کیلـو میـوه از هـر بوتـه  ،فعالیـت خود را در سـال  ۱۳۹۸به صـورت ایجاد مزرعه خزانه بـا هدف تامین
قلمـه سـایر مـزارع آغاز کرده اسـت.
سـاالنه قلمه هـای مـورد نیـاز بسـیاری از مـزارع اسـتان های یـزد ،بوشـهر و سیسـتان و بلوچسـتان را فراهـم
می کنـد همچنیـن میوه هـای ایـن مزرعـه هم در مزارع تحت پوشـش بـه بازار میـوه و تره بـار در مناطق مختلف
کشـور از جملـه تهـران ،شـیراز و اصفهان ارسـال می شـود.
شهرسـتان الرسـتان دارای  ۵۵هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی اسـت کـه از ایـن میـزان  ۳۲هـزار هکتـار دیم و
 ۲۳هـزار هکتـار نیـز آبی اسـت
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خانواده ها واکسیناسیون کودکان بر علیه کرونا را جدی بگیرند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،از خانواده ها خواست
با توجه به فرا رسیدن زمان بازگشایی مدارس ،نسبت به ...

تأکید استاندار فارس بر لزوم هوشمندسازی کنتور چاه های اطراف
تاالب های بختگان و پریشان
استاندار فارس خواستار تشکیل کنسرسیومی برای هوشمند کردن ...

زوربخش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:

ارزش افزوده در صنعت ساختمان مغفول مانده است
ایسـنا :رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان
فـارس برندینـگ را راهـکاری بـرای توسـعه صنعـت
سـاختمان برشـمرد و تاکیـد کـرد کـه موضـوع ایجـاد ارزش
افـزوده در ایـن صنعـت ،که از بطـن برندینگ پدیـد میآید،
مغفـول مانـده و کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت.
مجتبـی زوربخـش یکشـنبه  20شـهریور در همایـش
برترینهای صنعت سـاختمان اسـتان فـارس ،گفت :آنچه
طـی ایـن سـالها تولد و رشـد برندهـای صنعت سـاختمان
را بـا چالـش روبـرو کـرده ،سـاختار کنونـی و شـیوه سـاخت
و سـاز در کالنشـهرهای کشـور و ورود نقدینگـی ِصـرف بـه
ایـن بخـش ،بدون توجـه بـه ارکان فنی به عنـوان پارامتری
تاثیرگـذار در مقولـه برندینـگ ،بـوده اسـت.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان فـارس برندینگ
را از راهکارهـای مهم توسـعه صنعت سـاختمان برشـمرد و
افـزود :در حـوزه سـاختمان به موضوع ایجـاد ارزش افزوده
توجـه نشـده اسـت؛ پارامتـری کـه از دل برندینـگ و ایجـاد
زیرسـاخت های هویتـی پدیـد می آیـد و در نهایـت می توانـد
بـر مانـدگاری و پویایـی ایـن صنعت و محصـول تولیدی آن،
تاثیرگذار باشـد.
زوربخـش بـا بیـان اینکـه طـی سـالهای اخیـر پروژههـای
سـاختمانی کـه سـازنده خلـق ارزش افـزوده را در جریـان
سـاخت و سـاز مدنظـر قـرار داده راحتتـر بـه بـازار عرضـه
و بـا حاشـیه سـودی مطمئـن فروختـه شـده اسـت ،گفـت:
در بـازار رقابتـی کـه شـرکتها خلـق فرصتهایـی بـرای
جـذب سـرمایه و توسـعه برنامههـای آتـی را در اولویـت
دارنـد ،داشـتن نگاهی ویژه به برندسـازی و خلـق هویت در
مسـیر تحقـق اهـداف تاثیرگذار خواهـد بود .اگرچه رسـیدن
بـه درکی صحیح از شـرایط بازار و شـناخت رقبـا ،تهدیدها و
فرصتهـا در ایـن مسـیر حائـز اهمیـت اسـت.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان فـارس ،ضرورت
توجـه بـه مقولـه برندسـازی در حـوزه سـاخت و سـاز را مورد
تاکیـد قـرار داد و ضمـن یـادآوری حرکـت روبـه جلـوی ایـن
صنعـت سـاختمان ،افـزود :محصـوالت نهایـی این صنعت
مهـم بایـد دارای کیفیـت ،اسـتحکام ،زیبایـی و خالقیـت
باشـد؛ در ایـن راسـتا ،فناوریهـای متعددی برای رسـیدن
بـه ایـن اهـداف ابـداع شـده کـه برخـی از آنهـا منجـر بـه
بهبـود و پیشـرفت ایـن صنعـت شـده اسـت؛ فناوریهایـی

کـه منتهـی بـه اجـرای پروژههـای سـاختمانی زیباتـر ،بـا
کیفیتتـر و متنوعتـر آنهـم در زمانـی کمتـر میشـود.
برندینگ لوکس سازی نیست
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری فـارس نیـز بـا بیـان اینکـه
برنـد یـک خدمـت یـا محصـول و یـک ترکیـب منحصـر بـه
فـرد از ویژگیهـای عملکـردی و سـمبولیک اسـت کـه
ارزش آن از طریـق رابطـه اش بـا بـازار رقابـت مشـخص
میشـود ،کلیـد موفقیـت هـر برنـد را برقـراری ارتبـاط بـا
مشـتری دانسـت و گفـت :یـک برنـد بایـد قـادر بـه جذب و
کسـب رضایت مشـتری باشـد ،رویکـرد جدید در ایـن مقوله
توجـه جدی بـه ذائقه مشـتریان و جلب رضایت آنان اسـت.
ً
امیرحسـین جمشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه قطعـا در حـوزه
برندسـازی بـا تنـوع ذائقـه مشـتریان روبـرو هسـتیم ،یافتن
سلایق مشـترک کـه در ایـن بحـث حائـز اهمیـت دانسـت
و ضمـن یـادآوری اینکـه در صنعـت سـاختمان بـا انـواع
برنـد روبرو هسـتیم ،ادامـه داد :برند سـازنده ،یکـی از انواع
برندهـا در صنعـت سـاختمان اسـت کـه در آن ،سـازنده
سـاختمان ،کیفیـت سـازه ،اجـرا و سـاخت بـرای تعریـف
برنـد ،مـد نظـر قـرار میگیـرد.
جمشـیدی بـا اشـاره بـه تعریـف برنـد سـاختمان از حیـث
طراحـی ،اضافـه کـرد :در ایـن نـوع از برنـد ،طراحـی
سـاختمان بیـش از هـر موضوعی مطرح شـده و همین امر
جـذب مشـتری را بـه دنبـال دارد.

طبقـات مختلـف اجتمـاع میتواننـد برنـد خـود را داشـته
باشـند
مدیـر کل دفتـر فنـی اسـتانداری فـارس به آفتهـای حوزه
برندسـازی در صنعـت سـاختمان اشـاره و عنـوان کـرد:
اولیـن آفـت ،یکـی دانسـتن برندسـازی بـا لوکـس سـازی
اسـت ،بـه گونـه ای کـه تصـور می شـود هـر چه سـاختمان
لوکـس تـر احـداث و در جریـان سـاخت آن از زرق و بـرق
بیشـتری اسـتفاده شـود ،برندتـر خواهـد بـود.
جمشـیدی بـا تاکیـد بـر اینکـه برندسـازی معـادل
لوکسسـازی نیسـت ،رضایـت مشـتری را مهمتریـن عامل
تاثیرگـذار در خلـق و معرفی یک برند دانسـت و خاطرنشـان
کـرد :ایـن رضایتمنـدی مشـتریان بـرای هـر یـک از
طبقـات اجتمـاع بـه شـیوهای تعریـف و اجـرا میشـود.
او بـا یـادآوری اینکـه سـاختمان برنـد ،سـاختمان لوکـس
نیسـت ،گفـت :سـاختمانهای غیرلوکـس هـم مشـمول
برندسازیسـت ،مصالـح مناسـب و طراحـی بـا کیفیـت و
توجـه بـه اصول فنی سـاخت و سـاز ،در برندینـگ تاثیرگذار
اسـت ،از مزایای برندسـازی تامین آسـایش ،امنیت و حفظ
سرمایههاسـت.
جمشـیدی ،کپـیکاری را دومین آفت در برندسـازی عنوان
و اضافـه کـرد :بـرای مثـال وقتـی یک سـاختمان بـا نمایی
خـاص فـروش خوبـی دارد ،شـاهد کپـی ایـن نمـا در دیگـر
سـاختمانها بـا موقعیـت مکانـی متفـاوت هسـتیم ،ایـن
کپـیکاری بـدون پشـتوانه بـوده و تنها خالقیـت در احداث
سـاختمانی جدیـد را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد؛ بـه جـای
کپـی کـردن بایـد بـه دنبـال خالقیـت بـود و بـا اسـتفاده از
دانـش و هنـر معمـاری ،سـاختمانی با ویژگیهـای منحصر
بـه فـرد خلـق کرد.
بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول ،گفـت :تفکـر اشـتباهی که در
خصـوص حـوزه برندینگ صنعت سـاختمان وجود دارد این
اسـت کـه همه سـاختمانهای برنـد فقط باید در شـهرهای
بـزرگ احـداث شـود ،حـال آنکـه برندسـازی در شـهرهای
کوچـک و حتـی روسـتاها کاربـرد دارد؛ بایـد براسـاس
عالیـق مصـرف کننـده بـه دنبـال اجـرای سـاختمانهایی
بـا ویژگیهـای متفـاوت بـود ،هسـتند معمارانـی کـه یـک
اثـر مانـدگار را در روسـتا احـداث و آن را تبدیـل بـه برنـد
کردهاند.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز مطرح کرد:

اقدامات موکب "امین والیت" شهرداری شیراز بر محورهای
گردشگری مذهبی و تکریم خانواده
عصرمردم:
معـاون فرهنگـی شـهرداری شـیراز
اقدامـات موکـب امیـن والیـت در عمـود
 ۵۶۷مسـیر نجف-کربلا را بـر محورهای
گردشـگری مذهبـی و تکریـم خانـواده
تشـریح کـرد.
مصطفی مشـفقیان در موکـب امین والیت
شـهرداری شـیراز در عمـود  ۵۶۷مسـیر
نجـف بـه کربلا اظهـار کـرد :سـازمان
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
براسـاس مصوبـه شـورای اسالمی شـهر
شـیراز و بـه نمایندگـی از مجموعـه
شـهرداری ایـن کالنشـهر در مسـیر
نجـف بـه کربلا در عمـود  ۵۶۷مجموعـه
موکبهـای بزرگـی را دایـر کـرده اسـت.
وی فعالیـت ایـن مجموعـه موکبهـا را
علاوه بـر بحـث اسـکان و پذیرایـی از
زائریـن اباعبداللـه الحسـین(ع) در مبحث
چشم شیشه ای

گردشـگری مذهبی برشـمرد و افـزود :زوار
اربعیـن حسـینی در غرفـه زیـارت مجـازی
میتواننـد صحنههایـی از عاشـورا را ببینند
و زیـارت مجـازی کننـد.
بـه گفتـه رئیـس سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری شـیراز؛
زوار حسـینی همچنیـن در ایـن غرفـه

میتواننـد حرمهـای حضـرت احمدبـن
موسی-شـاهچراغ(ع) و حضـرت علـی بن
حمـزه(ع) را زیـارت مجـازی کننـد و با این
عتبـات مقدسـه در شـهر مقـدس شـیراز
آشـنا شـوند.
مشـفقیان در ادامه سـخنان خـود به بحث
تکریـم خانـواده و ایجـاد غرفههـای مادر و
در شهر

کـودک در ایـن مجموعه موکبها اشـاره و
تصریـح کـرد :ایـن غرفههـا مورد اسـتقبال
خیـل عظیمـی از خانوادههایـی کـه در
ایـن مسـیر عبـور میکننـد ،واقـع شـده و
کـودکان خـود را سـاعاتی بـه ما میسـپارند
و بـا خیـال راحـت اسـتراحت میکننـد.
وی بـا اشـاره بـه تالشـی کـه بـرای ایجـاد
سـاعات مفرحـی بـرای نـوگالن حسـینی
میشـود ،اضافـه کـرد :سـعی میکنیـم
علاوه بـر رفـع خسـتگی ،بـازی و تفریـح
برخـی مفاهیـم معنـوی را هـم بـه ایـن
نونهـاالن انتقـال بدهیـم.
معـاون فرهنگـی شـهرداری شـیراز بـا ابراز
امیـدواری از تداوم این اقدام در سـالهای
ی گفـت :این حرکـت فتح بـاب و آغازی
آتـ 
باشـد تـا شـهرداری شـیراز هرسـاله بیـش
از پیـش بتوانـد بـه زوار اربعیـن حسـینی
خدمترسـانی داشـته باشـد.
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وضعیت وخیم  ۴۶بیمار
کرونایی در بیمارستان های فارس
عصرمردم:
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز دیـروز طـی اطالعیـه ای،
آخریـن وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس را
از ابتـدای شـیوع تـا امروز یکشـنبه ،بیسـتم شـهریور
 ،۱۴۰۱اعلام کـرد.
در این اطالعیه آمده است:
از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،دو میلیون و
 ۲۲۹هزار و  ۴۰۸تسـت تشـخیصی مولکولی و تست
سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه شـده کـه بـا
بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۶۵۷ ،هـزار و ۹۹۲
بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۸۰۹هـزار و  ۱۴۸تسـت
تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۳۱هـزار و ۷۱۱
مـورد بیمـار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنین
از ابتـدای آغاز طرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی»
تاکنـون  ۴۲۰هـزار و  ۲۶۰مـورد تسـت سـریع انجام
شـده و  ۱۲۶هـزار و  ۲۸۱بیمـار مثبـت شناسـایی
شـده اسـت.با بسـتری  ۴۹بیمـار جدیـد طـی ۲۴
سـاعت گذشـته ،هـم اکنـون  ۳۰۴بیمـار مثبـت و
مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری هسـتند کـه از این تعـداد ۴۶ ،بیمـار به دلیل
وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای ،ICU
مراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
خوشـبختانه در  ۲۴سـاعت گذشـته مـورد جدیـد
فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت نشـده و مجمـوع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تاکنـون ،هشـت هـزار و  ۱۳۳نفـر اسـت.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون
 ۶۴۸هـزار و  ۹۶۰هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد۱۹
بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یا
از ایزولـه خانگـی خـارج شـده انـد.

حسینی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شیراز:

خانواده ها واکسیناسیون
کودکان بر علیه کرونا را
جدی بگیرند

عصرمردم:
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی شـیراز ،از خانواده هـا خواسـت بـا توجـه بـه
فـرا رسـیدن زمـان بازگشـایی مـدارس ،نسـبت بـه
واکسیناسـیون بـه موقـع فرزنـدان خـود در برابـر کرونـا
اقـدام کنند.دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» در نشسـت
صبح امروز سـتاد مدیریت کرونا دانشـگاه ،ضمن تاکید
بـر ضـرورت تکمیـل زنجیـره واکسیناسـیون در جامعـه
گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از جمعیـت هـدف
نوبت هـای واکسـن خـود را در سـال گذشـته دریافـت
کـرده انـد ،کاهـش سـطح ایمنـی تدریجـی می توانـد
بـا خطـر افزایـش مـوارد ابتلا و بسـتری در ماه هـای
آینـده همـراه باشـد.او اظهـار کـرد :بـا توجه بـه نزدیک
بـودن فصـل سـرما ،افزایـش ایمنـی عمومی جامعـه
در برابـر ایـن بیمـاری بـا دریافـت بـه موقـع واکسـن
ضـروری اسـت.دکتر حسـینی از خانواده هـا خواسـت
تـا عالوه بـر تکمیـل زنجیـره واکسیناسـیون کـودکان،
از هـم اکنـون آموزش هـای الزم در خصـوص شـیوه
نامه هـای بهداشـتی پیشـگیری از ابتلا بـه کوویـد۱۹
را بـه کـودکان خـود ارایـه دهنـد.در ادامه این نشسـت،
دکتـر «عبـاس رضائیـان زاده» معـاون بهداشـت
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،بـا اعالم درصـد جمعیت هدف واکسـینه شـده
در هـر نوبت واکسـن کرونا در اسـتان فـارس گفت :در
حـال حاضـر تزریق واکسـن کرونـا در فارس ،بـه ترتیب
بـه  ۹۳و  ۹۹صـدم درصـد در نوبـت اول ۸۸ ،و هشـت
صـدم درصـد در نوبـت دوم ۵۰ ،و هشـت صـدم درصد
در نوبـت سـوم و چهـار و چهـار صـدم درصـد در نوبـت
چهـارم رسـیده اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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اهتمام صنایع به مسئولیت اجتماعی ،اعتماد مردم به تولیدکنندگان را
ترمیم میکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بر اهمیت ...

دو خواهر معلولی که سکوت را معنا میکنند
عمری باالی  ۳۰تا ۴۰ســال دارند اما در همان عالم کودکانه و بازی های سرخوشانه
خویش مشغولند ،با هم لبخند می زنند ،شور می آفرینند ...

انتقال  ۱۹زندانی ایرانی
از قطر به شیراز
شــیرازه:رئیس کل دادگســتری فــارس گفــت۱۹ ،:
زندانــی ایرانــی کــه در زندانهــای قطــر محبــوس
بودنــد بــا تــاش معاونــت حقــوق بشــر و امــور بیــن
الملــل وزارت دادگســتری بــه تحویــل مقامــات
قضایــی اســتان شــدند.
حجتاالســام ســید کاظــم موســوی شــنبه
 ۱۰شــهریور بــا اعــام ایــن خبــر بــه خبرنــگاران
گفــت :محکومیــن کــه شــامل  ۱۸مــرد و یــک زن
بودنــد پــس از انتقــال بــه شــیراز از طریــق پــرواز
مســتقیم بیــن دو کشــور و انجــام تشــریفات اداری
و دیپلماتیــک در اختیــار مقامــات قضایــی اســتان
فــارس قــرار گرفتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا دســتور مقــام قضایــی ۱۶
تــن از زندانیــان بــه زنــدان منتقــل و  ۳تــن دیگــر بــه
علــت اتمــام دوران محکومیــت آزاد شــدند ،افــرود:
همــه زندانیــان انتقــال یافتــه بــه زنــدان محکومــان
مــواد مخــدر هســتند.
موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق قانــون احــکام
ً
مراجــع قضایــی قطــر مجــددا در محاکــم داخلــی
مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،گفــت :بــا توجــه
بــه اصــل ســرزمینی بــودن قوانیــن جزایــی تعییــن
مجــازات برابــر قوانیــن جمهــوری اســامی ایران
انجــام میشــود.
رئیــس کل دادگســتری فــارس همچنیــن از
اختصــاص شــعبه ویــژه بــرای رســیدگی بــه
پرونده هــای ایــن زندانیــان خبــر داد و بیــان کــرد:
محکومیــت جدیــد ایــن افــراد بــا احتســاب دوران
حبــس آنــان در کشــور قطــر محاســبه و اعمــال
خواهــد شــد.
وی عنــوان کــرد :در راســتای حقــوق شــهروندی
محکومــان دســتورات قضایــی الزم بــرای مالقــات
زندانیــان بــا خانــواده آنــان صــادر شــد و محکومــان
پــس از انتقــال بــه زنــدان بــا خانوادههــای خــود
مالقــات کردنــد.

بازدید وزیر فرهنگ سوریه
از اماکن تاریخی فارس
عصرمردم:
وزیــر فرهنــگ ســوریه در ســفر بــه اســتان فــارس از
اماکــن تاریخــی و گردشــگری شــیراز دیــدن کــرد.
وزیــر فرهنــگ ســوریه امــروز یکشــنبه ۲۰
شــهریورماه در جریــان ســفر خــود بــه اســتان فــارس
از اماکــن تاریخــی و یادمانهــای فرهنگــی و
مذهبــی شــیراز دیــدن کــرد.
«لبانــه مشــوح» همچنیــن در ســفر یــک روزه خــود
بــه شــیراز دیــدار بــا مســئوالن فرهنگــی و سیاســی
ایــن اســتان را در برنامــه دارد.
وزیــر فرهنــگ ســوریه در ایــن ســفر از حــرم مطهــر
شــاهچراغ (ع) ،آرامــگاه حافــظ ،آرامــگاه ســعدی،
بــاغ ارم ،ســرای مشــیر ،مســجد نصیرالملــک،
مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید ،نقــش رســتم و
آرامــگاه علــی بــن حمــزه بازدیــد کــرد.
مشــوح وزیــر فرهنــگ ســوریه در ادامــه ســفر خــود
قــرار اســت بــا دکتــر محمدهــادی ایمانیــه اســتاندار
فــارس دیــدار کنــد .حمیدرضــا قانعــی مدیــرکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی فارس در ایــن ســفر وزیــر
فرهنــگ ســوریه را همراهــی میکنــد.

پخت روزانه  ۳هزار پرس غذا
برای زائران در موکب
احمد بن موسی (ع)
عصرمردم:
روزانــه  ۳هــزار پــرس غــذا در موکــب احمــد بــن
موســی (ع) از  ١٨شــهریور بــرای زائــران طبــخ
میشــود.
محمــد عاشــوری مســئول کمیتــه پشــتیبانی موکــب
احمــد بــن موســی (ع) در جمــع خبرنــگاران در
کربــای معلــی گفــت :امســال پــس از  ۲ســال
وقفــه خداونــد توفیــق خدمــت گــذاری دوبــاره بــه
زائــران اباعبداللــه (ع) را بــه مــا عطــا کــرد.
او ادامــه داد :نیــاز بــود کــه امکانــات رفاهــی ویــژه
همــه کمیتههــا ذیــل ایــن کمیتــه تامیــن و در
دســتور کار قــرار بگیــرد.
مســئول کمیتــه پشــتیبانی موکــب احمــد بــن موســی
(ع) همچنیــن بــا بیــان اینکــه توســط  ٥دســتگاه
تریلــی همــه امکانــات مــورد نیــاز از  ١١شــهریورماه
بــه محــل موکــب انتقــال داده شــد ،اضافــه کــرد :از
 ٢٩مــرداد مــاه هــم گــروه تاسیســات بــا عزیمــت بــه
شــهر کربــا شــروع بــه اقدامــات زیرســاختی کــرد.
عاشــوری بــا بیــان اینکــه زیرســاختها شــامل ٤
چــادر اســلکتی بــزرگ و چنــد چــادر کوچــک بــه
ظرفیــت اســکان  ٧هــزار نفــر ،گفــت :هماینــک
زیــر ســاختها از جملــه چادرهــا ،ســرویس ها
بهداشــتی و حمــام آمــاده شــده اســت.
او همچنیــن از آمادگــی همــه کمیتههــا بــرای
خدمــات رســانی بــه زائــران خبــر داد و گفــت:
اصلیتریــن کار کمیتــه پشــتیبانی طبــخ غــذا بیــن
زائــران اســت کــه از  ١٨شــهریور بــا ظرفیــت طبــخ
روزانــه  ۳هــزار پــرس غــذا آغــاز شــده اســت.
مســئول کمیتــه پشــتیبانی موکــب احمــد بــن موســی
(ع) بیــان کــرد ۵۰ :نفــر در بخــش آشــپزخانه ایــن
کمیتــه فعالیــت میکننــد تــا  ٢٧شــهریورماه ارائــه
خدمــات آنهــا ادامــه دارد.
عاشــوری تصریــح کــرد :اگرچــه گرمــای هــوا
طاقــت فرساســت ،امــا خادمــان امــام حســین (ع)
عاشــقانه در حــال فعالیــت هســتند.
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دو خواهر معلولی که سکوت را معنا میکنند
ایرنـا :عمـری بـاالی  ۳۰تـا ۴۰سـال دارنـد امـا در همـان
عالـم کودکانـه و بازی های سرخوشـانه خویش مشـغولند،
بـا هـم لبخنـد می زننـد ،شـور می آفریننـد ،هیجـان
می گیرنـد ،شـوق می ورزنـد ،نگـران می شـوند ،لمـس
می کننـد و می فهمنـد!
گلنـاز و مـاه نـاز اهـل روسـتای چـاه نهـر الرسـتان فـارس
را می گویـم ،خواهرانـی کـه هـم ناشـنوا وهـم نابینـا و هـم
الل هسـتند امـا بـه گونـه ای شـگفت انگیـز بـا دنیـای
پیرامونشـان در ارتباطنـد و نـه یک سـال و دو سـال و چند
سـال ،بیـش از  ۳۰سـال اسـت آنهـا اینگونه زیسـت کرده
اند.
طاقـت دوری همدیگـر ندارنـد ،نمی دانـم شـاید ایـن هـم
بهتریـن دلیـل و بهانـه ای بـرای زیسـتن و عشـق ورزیدن
ایـن دو در ایـن جهـان باشـد.
گلنـاز و مـاه نـاز گرچه بـه طور مـادرزادی و از همـان زمان
زایـش و پیدایـش ،دچـار معلولیـت و کـر و الل و بعـد هـم
نابینـا شـدند امـا شـگفتا که ارتباطشـان بـا هم و بـا دنیای
بیرونشـان بـه گونـه ای افسـانه وار و بـا حرکاتـی ترکیبـی و
پیچیـده و عجیـب کـه بـی گمـان تنهـا خـود می فهمنـد و
خدایشـان ،از آن هنـگام وجود داشـته اسـت.
ایـن دو دختـر معلـول البتـه بیشـتر وقتشـان از خـوردن و
نوشیدنیشـان و از خـواب و استراحتشـان و یـا نشسـت و
برخاستشـان بـا هـم و توامـان اسـت و بیش از نیمـی از روز
در عالـم خیـال و دنیـای خویـش سـیر می کننـد.
امـا ایـن در خـود فـرو رفتـن و دنیـای دو نفـره بـه معنای نا
آگاه بـودن و نفهمیـدن از وضعیـت دنیـای بیرون نیسـت،
آنهـا از عالـم بـرون بـه گونه ای عجیـب در ارتباط هسـتند
و البتـه واکنـش آنهـا نسـبت بـه هـر کنشـی خـود گویـای
ایـن واقعیت اسـت.
ایـن دوقلـوی جداناشـدنی بـی گمـان یـک روح در دو بدن
هسـتند ،آنهـا بـه زیبایـی و بـه محـض شـنیدن یـک خبـر
خوشـایند لبخنـد می زننـد و هیجـان می آفریننـد و شـاد
می شـوند و بـا شـنیدن یـک اتفـاق ناگـوار همچـون وقوع
یـک تصـادف و فـوت شـخصی نیـز نگـران و پراضطـراب
و پریشـان می شـوند و ایـن حـاالت را می تـوان بـا
دمی نشسـتن و نگاهـی عمیـق و موشـکانه تـر در حـاالت
رفتـاری آنهـا بـه وضـوح دیـد.
 ۳۲معلول در یک روستا
گـزارش مـاه نـاز و گلنـاز و زندگـی شـگفت ایـن دو خواهـر
معلـول یک روی سـکه گـزارش ما اسـت روی دیگرش اما
حکایـت از واقعیتـی تلـخ تر در روسـتای چاه نهر الرسـتان
دارد.
وجـود  ۳۲نفـر معلـول و نابینـا و ناشـنوا در ایـن روسـتا درد
جانکاهـی اسـت که سـالها ایـن افـراد و خانواده هـای رنج
دیـده آنهـا با آن دسـت و پنجه نـرم می کنند و غـم انگیزتر
و باورناپذیرتـر نیـز پرسـتارانی از ایـن خانواده هـا اسـت کـه
آنهـا (معلـوالن) را در طـول ایـن سـال ها تـرو خشـک
کـرده انـد و همـگام و همـدل بـا آنهـا در برابـر گزندهـای
روزگار و نامالیمـات زمانـه مصونشـان داشـته انـد.
نخست ناشنوا و به مرور نابینا می شوند
نکتـه ای کـه دهیـار روسـتا و دیگـر اعضـای خانـواده و
روسـتاییان چـاه نهـر الرسـتان از بـروز ایـن حادثـه تلـخ و
وجـود  ۳۲معلـول از یـک خانـواده و فامیـل پـرده برداشـته
انـد ایـن اسـت کـه تمامی افـراد معلـول از همـان ابتـدا و
مـادرزادی کـر بودنـد امـا بعـد بـه مـرور الل و و نابینـا
می شـوند.
در بیـن ایـن  ۳۲معلـول هـم نوجـوان و جـوان  ۱۴و ۱۵
و تـا  ۲۰سـال هسـت کـه یـا ناشـنوا و یـا الل و یـا هـر دو
هـم هسـتند یعنـی هم ناشـنوا و هـم اللنـد امـا آنهایی که
سنشـان باالتـر اسـت یعنـی افـراد بـاالی  ۳۰سـال عالوه
بـر ناشـنوایی و الل بودنـد کـور هـم شـده انـد.
یکـی از افـراد روسـتا و از اعضای خانواده ایـن افراد معلول
معتقـد اسـت :ایـن افـراد تـا زمانـی کـه ناشـنوا و حتـی
الل بـوده انـد چنـدان آزارمـان نمی دهنـد امـا از زمانـی
کـه کـوری بـه سراغشـان می آیـد سـختی ها و رنج هـای
بیشـمار هـم بـرای خـود و هم برای مـا و اعضـای خانواده
شـروع می شـود.
محمـود غالمی تصریـح کـرد :مـاه نـاز و گلنـاز شـاید
بهتریـن مصـداق از ماجـرای عجیـب معلولیـت افـراد این

روسـتا اسـت کـه در ابتـدا و بـه طـور مـادرزادی ناشـنوا بـه
دنیـا آمدنـد و بـه مـرور زمـان هـم الل و هـم کـور شـدند.
وی بیـان کـرد :بـه طـور نسـبی و از بـاالی  ۱۵سـال ایـن
افـراد معلـول تجربـه تلـخ کـم بینایـی تـا نابینایـی کامـل را
تجربـه می کننـد.
ارتقـای آگاهـی مـردم و کاهـش محسـوس
معلولیـت در روسـتای چـاه نهـر
هـر آنچـه از سـختی ها و معلولیت هـا و ناهنجاری هـا و
مشـکالت ناشـی از ازدواج هـای فامیلـی در روسـتای چاه
نهـر گـزارش شـده و حتـی افـراد دخیـل در گـزارش مـا
همـه مربـوط بـه روزگاری اسـت کـه میـزان حساسـیت ها
و آگاهی هـا در بیـن مـردم جـدی نبـود و خبـری از
نمایندگـی بهزیسـتی در روسـتا و یـا افـرادی کـه متعصبانه
و نـا آگاهانـه تن بـه برخـی ازدواج های تحمیلـی و فامیلی
می دادنـد هـم نبـود.
ایـن موضـوع را داریـوش الهامیـان دهیـار روسـتا و هـم
بسـیاری از مـردم در حیـن گرفتن گـزارش تصدیـق کردند
و بـه آن اذعـان داشـتند.
مسـئول نمایندگـی بهزیسـتی روسـتای چـاه نهـر در ایـن
زمینـه بـه ایرنـا گفـت :تمامی ایـن افـراد و  ۳۲معلـول
ایـن روسـتا زمانـی دچـار معلولیـت شـده انـد کـه خبـری
از کارگاه هـای آموزشـی و مشـاوره های ژنتیکـی و یـا
حتـی آزمایش هـای قبـل از ازدواج در ایـن منطقـه انجـام
نمی شـد.
مجیـد رسـتگار گفـت کـه تمامی ایـن افـراد از حـدود یـک
دهـه گذشـته و پیـش تـر دچـار ایـن معلولیت ها شـده اند؛
آن زمـان کـه البته خبـری از ایجاد نمایندگی بهزیسـتی در
روسـتا نبـود ،آزمایش هـای ژنتیکـی پیـش از ازدواج انجام
نمی شـد و دانـش و بینـش مـردم روسـتا در خصـوص
آسـیب های ناشـی از ازدواج هـی فامیلـی بـه شـدت پایین
بود.
وی اظهـار داشـت :میـزان معلولیـت بـه ویـژه
معلولیت هـای شـدید و خیلـی شـدید تا حد قابـل مالحظه
ای هـم اینـک در روسـتای چـاه نهر الرسـتان کاهش پیدا
کـرده و امیـدوار هسـتیم بـا آگاهـی بیشـتر خانواده هـا این
میـزان معلولیت هایـی کـه ناشـی از ازدواج هـای فامیلـی
اسـت بـه صفـر برسـد.
پیشگیری و آگاهی مهمتر از آزمایش و درمان
یـک مشـاور و کارشـناس ژنتیـک در الرسـتان فـارس
هـم معتقـد اسـت کـه پیشـگیری و بـاال رفتـن سـطح
آگاهـی عمومی جامعـه بـدون شـک از درمـان و حتـی
آزمایش هـای ژنتیکـی مهمتـر و اثرگـذار تـر اسـت.
دکتـر سـمانه حاجـی حسـینی اظهـار داشـت :هـر چـه
میـزان آگاهـی افـراد و خانواده هـا نسـبت بـه مسـایل
ژنتیکـی باالتـر باشـد و خـود زوجیـن بـه آن درجـه از درک
و آگاهـی الزم برسـند و موضـوع آثـار مخـرب ناشـی از
ازدواج هـای فامیلـی در درون آنهـا نهادینـه شـود بـدون
شـک از انجـام آزمایش هـای قبـل و یـا حیـن ازدواج و یـا
درمان هـای اضطـراری اثربخـش تـر اسـت.
وی تصریـح کـرد :البته چنانچـه خانواده ها و افـراد فامیل
هـم در صورتـی اصـرار بـه انجـام ازدوج فامیلـی داشـته
باشـند آزمایش هـای غربـال گـری نیـز ضـروری اسـت.
جزیره ای عمل نکنیم
او معتقـد اسـت کـه بایـد یـک هماهنگـی بیـن مجموعـه

وزارت بهداشـت و سـازمان بهزیسـتی هـم در ایـن
راسـتا وجـود داشـته باشـد کـه در صـورت بـروز ایـن
گونـه آسـیب های اجتماعـی و ناهنجاری هـا در
یـک هـدف مشـترک و هـم سـو بتواننـد راهکارهـا و
امکانـات الزم بـرای مقابلـه بـا ایـن آسـیب ها را بسـیج
کنند.
ایـن کارشـناس ژنتیـک ادامـه داد :برخـی اقدام هـای
ناهماهنـگ و جزیـره ای عمـل کـردن و تـا حـدودی
ناآشـنایی و دخالـت افـراد غیرمتخصـص در امـر
مشـاوره های ازدواج و مسـایل ژنتیکـی نتایـج منفـی
بـه دنبـال داشـته و سـبب شـده تـا برخـی خانواده هـا بـه
ضـرورت آگاهـی و اقدامـات پیشـگیرانه در ایـن راسـتا
چنـدن حساسـیتی بـه خـرج ندهنـد.
وی همچنیـن نـا آگاهـی و اسـتقبال کم برخـی خانواده ها
و تفکـر بـاال بـودن هزینه های آزمایشـات ژنتیـک را نیز از
دیگـر موانـع و عوامـل عـدم مراجعه افـراد به مشـاوره های
ژنتیـک ذکـر کـرد و افـزود :خانواده هـا بایـد بداننـد که هر
مشـاوره ای ژنتیکـی منجـر به انجـام آزمایش نمی شـود.
وی یـادآور شـد :البتـه برخـی عوامـل دیگـر هـم در بـروز
معلولیت هـا دخیـل اسـت و حتـی متناسـب بـا موقعیـت
مکانـی و شـرایط آب و هوایـی یـک منطقه هم نـوع و بروز
برخـی معلولیت هـا شـدید تـر اسـت.
دکتـر حـاج حسـینی می گویـد :بـه عنـوان نمونـه و آنگونه
کـه از اسـمش هـم پیداسـت در روسـتای کورده الرسـتان
میـزان نابینایـی در افـراد بیـش از سـایر مناطـق اسـت که
ایـن شـرایط ایجـاب می کنـد کـه برای هـر منطقـه ای نیز
متناسـب بـا نـوع معلولیت هـا و عوامـل دخیل نسـخه ها و
راهکارهـای الزم ارایـه داد.
معلولیت هـا به  ۶دسـته جسـمی و حرکتی  ،عقـب ماندگی
ذهنـی ،اختلاالت اعصـاب و روان ،بینایـی ،شـنوایی،
گفتـاری تقسـیم بنـدی می شـود.
فـردی کـه نقـص عضـو ،فلـج حرکتـی و یـا قطـع عضـو
داشـته باشـد دارای معلولیـت جسـمی و حرکتـی اسـت،
همچنیـن بـه فردی کـه دارای اختالل ذهنی باشـد عقب
مانـده ذهنـی می گوینـد.
از دیگـر معلولیت هـا می تـوان بـه اختلاالت اعصـاب و
روان اشـاره کـرد کـه فـرد نمی تواننـد هیجانـات خـود را
کنتـرل یـا اسـتفاده کنـد.
همچنیـن برخـی افـراد بـه کـم بینایـی ،عـدم بینایـی و
کاهـش بینایـی مبتلا هسـتند و برخـی دیگـر از افـراد
کـم شـنوا و ناشـنوا هسـتند؛ اختلاالت گفتـار از دیگـر
معلولیت هـا اسـت کـه فـرد در ارتبـاط بـا افـراد دچـار
مشـکالتی می شـود.
روسـتای چـاه نهـر دارای  ۲هـزار نفـر جمعیـت و فاصلـه
اش بـا شـهر الر مرکـز الرسـتان فـارس حـدود ۱۲۵
کیلومتـر اسـت.
وجـه تسـمیه این روسـتا هـم آنگونه کـه گذشـتگان روایت
کـرده انـد بـه دلیـل وجـود چاه هـای کـم عمـق و درعیـن
حـال پـر آب بـوده اسـت کـه در آن شـرایط سـخت بی آبی
منطقـه ،همـواره ایـن روسـتا از مناطـق پـرآب محسـوب
می شـد.هم اینـک عمـده شـغل مـردم هـم کشـاورزی
است.
شهرسـتان الرسـتان بـا جمعیتـی  ۲۰۰هـزار نفـری در
فاصلـه حـدود  ۳۸۰کیلومتـری شـیراز واقـع اسـت.

اعزام  ۱۲۷۹دستگاه اتوبوس از استان فارس به شلمچه
مهر:معـاون هماهنگـی امـور زائریـن
اسـتاندار فـارس گفـت :تعـداد ۴۴هـزار
و  ۳۱۸زائـر اربعیـن بـا یـک هـزار و ۲۷۹
دسـتگاه اتوبـوس از اسـتان فـارس بـه
شـلمچه رسـیدند.
محمـد فـرخزاده بـا اشـاره بـه فعالیتهـای
انجـام شـده توسـط  ۱۸کمیتـه اربعینـی
اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه طبـق
تصمیـم سـتاد مرکـزی اربعیـن مسـائل
مربـوط بـه مـرز شـلمچه بـه صـورت کامـل
بـه اسـتانداری فـارس واگـذار شـده اسـت
عنـوان کـرد :کمیتـه زیرسـاخت اقدامـات
مـرز شـلمچه را بـر عهـده دارد و موضـوع
انتقـال زائران از شـلمچه تا مـرز و همچنین
پاکسـازی و بهسـازی منطقه و رسـیدگی به
مواکـب و اسـکان نیـز بـر عهده شـهرداری
شـیراز اسـت که عملکرد مثبت ایـن کمیته
در خدمـت رسـانی و کنتـرل و مدیریـت
بحـران مـرز مورد تقدیـر ویژه سـتاد مرکزی
اربعیـن و نماینـده ولی فقیه خوزسـتان قرار
گرفـت.
وی افـزود ۵۲ :موکـب در کربلا و ۲۶
موکـب در مسـیر کربلا ایجـاد شـده اسـت

کـه پیـش بینـی میشـود  ۲۵۰هـزار نفـر از
خدمـات ایـن مواکـب اسـتفاده کننـد.
فـرخزاده در ادامـه بـه اقداماتـی همچـون
سـاخت سـرویس بهداشـتی ،حمـام،
پذیرایـی از زوار و مـوارد اینچنینـی اشـاره
کـرد.
وی افـزود :کمیتههـای امنیتـی و
انتظامـی و نیـز کمیتـه حمـل و نقـل و
سـوخت نیـز جلسـات مختلفـی برگـزار
کردهانـد کـه در آنهـا بـه موضـوع چگونگی
سـاماندهی اتوبوسهـا بـرای انتقـال زوار
بـه عتبـات عالیـات و مـرز بـوده اسـت کـه

 ۹۰درصـد از ظرفیـت نـاوگان اتوبوسـرانی
فـارس در ایـن مـدت در اختیـار زائـران قرار
گرفتـه اسـت.
وی در خصـوص فعالیـت کمیتـه حمـل و
نقـل و سـوخت نیـز گفـت :تعـداد نـاوگان
اعزامی عمومی آنچـه مسـتقیم بـه شـلمچه
اعـزام شـده تـا  ۱۹شـهریور مـاه یـک هزار
و  ۲۷۹دسـتگاه و  ۴۴هـزار و  ۳۱۸مسـافر
اعـزام شـده انـد و اعزامهـای دیگـری بـه
خرمشـهر ،اهـواز و آبـادان داشـته ایـم کـه
تعـداد زیـادی از آنهـا نیـز بـه مـرز مراجعـه
کردهاند.فـرخزاده همچنیـن یـادآور شـد :با

پیگیریهـای انجـام شـده  ۱۲پـرواز
فـوق العـاده رفت و برگشـت از سـه فرودگاه
بیـن المللـی شـیراز ،الرسـتان و المـرد از
 ۲۱تا  ۳۰شهریورماه انجام میشود.
معـاون اسـتاندار فـارس در ادامـه بـا اشـاره
بـه اقدامـات کمیتـه سیاسـی و کنسـولی
کـه وظیفـه عبـور زائـران از مـرز را بـر
عهـده دارد ،افـزود :صـدور گذرنامـه نیـز
بـه عنـوان فعالیـت زیرمجموعـه امنیتـی،
انتظامی انجـام و تاکنـون  ۱۵۳هـزار
گذرنامـه ۷ ،هـزار بـرگ تـردد اربعیـن و ۲۰
هـزار مـورد تمدیـد گذرنامـه صـادر شـده
اسـت کمیتـه امـداد و نجـات و نیـز کمیتـه
بهداشـت و درمـان نیـز طـی اقداماتـی
مشـترک تیمهـای پزشـکی را بـه منطقـه
اعـزام کردنـد کـه هـم در طـول مسـیر و
هـم در مـرز و هـم در کشـور عـراق خدمات
رسـانی میکنند.جانشـین اسـتاندار فـارس
در سـتاد اربعیـن گفـت :کمیتـه اعـزام کـه
مسـئولیت آن بـر عهده سـتاد حـج و زیارت
فـارس اسـت موضـوع ثبتنـام زائـران را
بـر عهـده داشـته کـه تاکنـون بـه خوبـی به
فعالیـت پرداختـه اسـت.

انتقال  ۱۹زندانی ایرانی از قطر به شیراز
رئیس کل دادگســتری فارس گفــت ۱۹ ،:زندانی ایرانی کــه در زندانهای قطر
محبوس بودند با تالش معاونت حقوق بشر و امور بین الملل ...
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قادری نماینده مجلس:

اهتمام صنایع به مسئولیت اجتماعی ،اعتماد مردم به
تولیدکنندگان را ترمیم میکند
ایرنا:عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسلامی بر اهمیـت
اجـرای قوانینـی بـرای تبعیـت صنایـع از مسـئولیت اجتماعـی تأکیـد کـرد و
گفـت :اجـرای ایـن قوانیـن تنش و حساسـیت بین مـردم و واحدهـای تولیدی
را از بیـن میبـرد و موجـب بهرهمنـد شـدن روسـتاها از ظرفیـت صنایـع بـزرگ
میشـود.
دکتـر جعفـر قـادری اظهـار کـرد :صنایـع و واحدهـای تولیـدی در اسـتان
میتواننـد افـزون بـر پیگیـری امـور تخصصـی ،بـه ایفـای نقـش اجتماعی در
قبـال جامعـه بپردازنـد و بـه دنبـال گسـترش فعالیتهـای مرتبط با مسـئولیت
اجتماعـی خـود باشـند.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی ادامه داد :اجـرای این قانـون که واحدهـای تولیدی
و صنایـع بـزرگ در اسـتان فـارس ملـزم شـوند درصـدی از سـود خالص خـود را صرف مسـئولیت اجتماعـی کنند
کمـک میکنـد تنـش و حساسـیتهایی کـه بیـن مـردم و واحدهـای تولیـدی وجـود دارد از بیـن بـرود ،همچنین
میتـوان از ایـن طریـق شـرایطی فراهـم کـرد که روسـتاها و مناطـق پیرامـون این واحدهـای صنعتی هـم از این
ظرفیـت اسـتفاده کنند.
قـادری اضافـه کـرد :برخـی واحدهـای تولیـدی و صنایـع بـزرگ منابـع درشـتی در اختیـار دارنـد و میتواننـد یک
درصـد از ایـن منابـع را بـه مسـئولیتهای اجتماعـی اختصـاص دهنـد.
وی عنـوان کـرد :امـکان اجـرای چنیـن قانونـی وجـود دارد اما بایـد در ایـن قانون شـرایط واحدهـای تولیدی نیز
در نظرگرفتـه شـود چراکـ ه پـول گرفتـن از واحدهـای تولیـدی به عناویـن مختلف توجیهـی نـدارد و باعث کاهش
انگیـزه در تولیدکنندگان میشـود.
ایـن نماینـده مجلـس افـزود :ایـن اقدامات باید بـه گونهای انجام شـود که موجـب بیانگیزگـی در تولیدکنندگان
نشـود و بـه تولید ضربـه نزند.
قـادری بـا بیـان اینکـه واحدهای تولیـدی و صنعتی آالینـده در صورت عدم رفع آالیندگی مشـمول عوارض سـبز
میشـوند ،گفـت :البتـه واحدهـای تولیدی و صنعتی که حدود مجاز و اسـتانداردهای زیسـت محیطـی را رعایت
نمیکننـد در صورتـی کـه نسـبت بـه رفـع آالیندگـی خود اقـدام نکنند مشـمول عـوارض میشـوند اما ایـن قانون
بـا مبحـث مسـئولیتهای اجتماعـی متفـاوت اسـت و توجه بـه مسـئولیت اجتماعی صنایـع و اجـرای قوانینی در
ایـن زمینـه هم قطعـا مزایایی به دنبـال دارد.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسلامی اعالم کـرد :اخیـرا طرحـی در کمیسـیون برنامـه و
بودجـه ارائـه شـده کـه ایـن طـرح در حـال حاضـر در نوبـت صحـن مجلـس قـرار دارد؛ بـر اسـاس ایـن طـرح
تـا ۵درصـد از اعتبـارات اجـرای پروژههـای بـزرگ دسـتگاههای اجرایـی تـا شـعاع  ۵۰کیلومتـری بـه انجـام
مسـئولیتهای اجتماعـی اختصـاص خواهـد یافـت.
بـر اسـاس بنـد  ۵مـاده  ۴۳قانـون برنامـه ششـم توسـعه در مـواردی کـه بـه دلیـل بهرهبـرداری از معـادن و
فعالیتهـای صنایـع معدنـی ،خسـارتهایی بـه اهالـی سـاکن در منطقـه و بخـش کشـاورزی آنهـا برسـد ،عالوه
بـر عـوارض آالیندگـی ،بـا تصویب شـورای معادن اسـتان تـا یکدرصد( )%۱فـروش آنها ،پـس از واریز بـه خزانه
معیـن اسـتان نـزد خزانـهداری کل کشـور بهجبـران خسـارتهای مذکـور و درصـورت وارد شـدن آسـیبهای
عمومـی ،بـه فعالیتهـای بهداشـتی ،درمانـی و عمرانـی مـورد نیـاز منطقـه درگیـر اختصـاص مییابـد.

هاشمی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس :

ناحيه صنعتي دبيران ايجاد مي شود

عصرمردم:
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس باحضـور در شهرسـتان زرین
دشـت از اراضـی در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایجـاد نواحـی صنعتیجدیـد در
مناطـق دبیـران و شـهر پیـر بازدید و پـس از بررسـی وضعیت زیرسـاخت ها در
شـهرک صنعتـی زریـن دشـت و ناحیـه صنعتـی حاجیآباد در جلسـه بـا نماینده
مـردم شهرسـتانهای زریـن دشـت و داراب در مجلـس شـورای اسلامی به
بررسـی مسـائل ومشـکالت موجـود پرداخـت.
سـید مصطفی هاشـمی در جلسـه بررسـی و رفـع مشـکالت شـهرک های
زریـن دشـت کـه باحضـور نماینـده مـردم شهرسـتانهای زرین دشـت وداراب
در مجلـس شـورای اسلامی ،فرمانـدار و مسـووالن شهرسـتان برگزارشـد بـا اشـاره بـه بازدیـد از اراضـی در نظر
گرفتـه شـده بـرای ایجادنواحـی صنعتـی شـهر پیـر و دبیـران گفـت :بـا توجه بـه بررسـی های موجود مـکان یابی
ناحیـه صنعتـی دبیـران مـورد تاییـد اولیـه قرارگرفـت و درصورت امـکان تامیـن برق ،می توانیم نسـبت بـه مراحل
تملـک زمیـن و تصویـب ایـن ناحیـه صنعتی اقـدام کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای ایجاد یک ناحیـه صنعتی جدید بایـد عواملی نظیر امـکان تامین زیرسـاخت ها نظیر
آب ،بـرق و گاز ،دسترسیمناسـب بـه مناطـق جمعیتـی ،وجـود سـرمایه گـذاران بومـی و غیر بومـی ،ظرفیت های
منطقـه ای ،مالحظـات زیسـت محیطـی و توجیـه فنـی واقتصـادی مورد توجـه قرار گیـرد؛ گفت :باتوجـه به این
عوامـل ،ایجـاد ناحیـه صنعتـی در نزدیکی شـهر دبیـران در برنامـه کاری این شـرکت قرارمی گیرد .
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس افـزود :باتوجه بـه محدودیـت منابـع آب شهرسـتان ،مهمترین
زیرسـاخت ،تامیـن آب پایـدار اسـت کهبـا توجه به تخصیص آب از خط انتقال آب شـرب به شـهر دبیران ،مسـیر
راه انـدازی ایـن ناحیـه صنعتـی هموار خواهد شـد.
هاشـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به اینکـه برای شـهرک صنعتی زرین دشـت نیز انشـعاب از
محـل خـط انتقـال آب شـرب بهشـهر حاجی آباد خریداری شـده اسـت گفت :بـه زودی آب این شـهرک صنعتی
وصل می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس مهمتریـن مشـکل شـهرک صنعتـی زریـن دشـت را تامیـن برق
اعلام کـرد و گفـت :آمـاده مشـارکت باشـرکت توزیـع بـرق فـارس بـرای احـداث خـط اختصاصـی برق از پسـت
حاجـی آبـاد هسـتیم و باتوجـه بـه اینکـه امسـال در بودجـه سـنواتیاعتباراتی بـرای بـرق رسـانی بـه شـهرک های
صنعتـی بـه توانیـر اختصـاص یافتـه می تـوان از ایـن محـل نسـبت بـه اجـرای خـط انتقـال اقـدام کـرد.
در این جلسـه نماینده مردم شهرسـتانهای زرین دشـت و داراب در مجلس شـورای اسلامی و رییس کمیسیون
کشـاورزی ،آب ،منابع طبیعیو محیط زیسـت مجلس شـورای اسلامی نیز بر آمادگی همه مسـووالن شهرسـتان
بـرای راه انـدازی ناحیـه صنعتـی شـهر دبیـران تاکیـد کـرد وگفـت :باتوجـه بـه اینکـه مهمتریـن مشـکل منطقـه
اشـتغال اسـت ،ایجـاد نواحـی صنعتی می تواند سـبب جذب سـرمایه گـذار و ایجاد ظرفیت هایاشـتغال شـود.
محمـد جـواد عسـکری افـزود :موانـع و مشـکالت شـهرک های صنعتـی را در سـطوح اسـتانی و ملـی پیگیـری
خواهیـم کرد.

اکبری شهردار منطقه هفت :

توجه به افزایش سرانه فضای سبز بسیار ضروری است
عصرمردم:
شـهردار منطقـه هفـت گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه فضـای سـبز در سلامت
شـهروندان،ایجاد هـوای مطبـوع و کاهـش آلودگی هـا بسـیار تاثیرگذار اسـت
اهمیـت بـه افزایـش سـرانه فضـای سـبز بسـیار اهمیـت دارد.
اکبـری بـه همـراه بیابانـی معـاون خدمـات شـهری ،محمـودی مسـوول امور
شـهر و احسـان جو مسـوول فضای سـبز و کارشناسـان منطقه از فضای سـبز
بوسـتان پـرواز ،پارک هـای محلـه ای ،فضای سـبز پیـاده رو ها و رفوژ وسـط و
بوسـتان شـهروند بازدید کردند.
اکبـری افـزود :همانطور که در سـطح منطقـه هفت تالش کردیـم پروژه های
عمرانـی متناسـب بـا سـطح منطقـه اجرایـی گـردد نیـاز و توجه بـه فضای سـبز در این منطقـه نیز بسـیار ضروری
اسـت و بـا توجـه بـه پاییـن بـودن سـرانه فضـای سـبز در ایـن منطقـه بایـد علاوه بـر حفـظ فضـای سـبز موجود
تلاش کنیـم تا سـرانه فضای سـبز نیـز افزایـش یابد.
ایـن مقـام مسـوول تصریـح کـرد :در چنـد سـال اخیر و خشکسـالی کـه در تمام کشـور و حتی جهان حاکم شـده
اسـت برخـی از گونه هـای گیاهـی کـه متناسـب بـا آب و هـوای شـیراز بودنـد در حـال حاضـر دچـار تنـش و در
مواقعـی شـاهد خشـک شـدن آنهـا هسـتیم و بـا بررسـی ها و کارشناسـی های انجـام شـده کـه در سـطح مناطق
انجـام می گیـرد تلاش خواهیـم کـرد تـا از خشـک شـدن و از بیـن رفتـن گونه هـای گیاهـی جلوگیـری کنیم.
شـهردار منطقـه هفـت ادامـه داد :برخـی از گونه هـای گیاهـی در سـطح شـهر ماننـد چمـن کاری نیـاز بـه آب
بسـیار زیـاد دارد کـه در مواقـع بحرانـی کـم آبـی که داریـم باید این مسـاله مدیریت و توجه بیشـتری به آن شـود و
گونه هـای مقـاوم کـه نیـاز بـه آب کمتـری دارد در سـطح منطقه کاشـته شـود.
اکبـری افـزود :بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه فصـل پاییـز پاکسـازی ،کاشـت درختچـه و گل هـای فصلـی در
میادیـن و رفوژهـای میانـی ،رسـیدگی بـه وضعیـت آبنماهـا در پارک هـا  ،رسـیدگی بـه وضعیت روشـنایی پارک ها
و فضاهـای سـبز همچنیـن سـاماندهی سـرویس بهداشـتی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
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امکان ابتالی  ۳الی  ۱۰مورد از هر هزار نوزاد
به مشکالت قلبی

باشگاه خبرنگاران :یک فوق تخصص قلب کودکان گفت :بهتر است مادر باردار از هیچ گونه
دارویی استفاده نکند؛ البته به غیر از مکملها و داروهایی که متخصصین زنان به فراخور تجویز
میکنند.
محمدتقی مجنون ،فوق تخصص قلب کودکان و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی
تهران گفت :اختالالت قلبی به صورت طیفی ظاهر میشــوند؛ به طوری که از اختالالت بسیار
خفیف تا اختالالت شدیدی که منجر به ختم حاملگی میشوند را شامل میشوند.
وی گفت :از هر هزار نوزاد متولد شــده  ۳الی  ۱۰نوزاد ممکن است به مشکالت قلبی دچار
باشــند .او گفت :مادر چه از قبل مبتال به دیابت باشــد یا در دوران بارداری مبتال به دیابت شده
باشد؛ با درصد کمی بیش از میزان نرمال ،جنین مبتال به اختالل قلبی خواهد داشت.
مجنون گفت :مادران بدون کنترل قند خون با احتمال بیشــتری با جنینهای دچار مشــکل
قلبی مواجه خواهند شد؛ بنابراین به این مادران توصیه میشود بعد از تولد جنین ،جهت اطمینان
بیشتر برای انجام اکوکاردیوگرافی نوزاد مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اکوی قلب جنین چیست؛ گفت :اکوی قلب جنین بهترین روش
بررســی قلب جنین است که یک روش کامال بی ضرر است و با استفاده از امواج رادیویی انجام
می شود .این استاد بیماریهای قلبی کودکانگفت :در صورت تبحر پزشک تا  ۸۰الی  ۹۰درصد
در تشخیص کمک کننده است.
مجنون گفت :در جنینهای (high riskبا احتمال خطر باال) اکوکاردیوگرافی باید تا قبل از
هفته  ۱۷انجام شده باشد؛ زیرا انجام اکو در این زمان از دقت بیشتری برخوردار است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران گفت :انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین در
مادران بارداری که ســقطهای قبلی داشــتهاند و یا در مادرانی که در خانواده درجه یک آن ها
مشــکالت مادرزادی قلبی وجــود دارد؛ همچنین ابتالء مادر به بعضــی از عفونتها در دوران
بارداری و مادران دچار دیابت کنترل نشده با قند خون باال ،توصیه میشود.
فوق تخصص قلب کودکان گفت :بســیاری از عفونتها مانند سرخجه ممکن است در جنین
اختالل قلبی ایجاد کنند؛ البته در مادران باردار مبتال به کووید این درصد زیاد نیست ،اما بررسی
قلب جنین در این مادران نیز توصیه میشود.
مجنون گفت :مصرف داروها در دوران بارداری به ســه دســته کم خطر ،پر خطر و بیتاثیر
تقســیم بندی میشوند؛ اما بهتر است مادر باردار از هیچ گونه دارویی استفاده نکند .البته به غیر
از مکملها و داروهایی که متخصصین زنان به فراخور تجویز میکنند.
وی گفت :داروهای ضد افسردگی و ضد تشنج معمو ًال داروهای پرخطری در دوران بارداری
محسوب میشوند و در صورت مصرف آن ها ،کنترل قلب جنین ضروری است.

کووید  ۱۹باعث بروز فیبریالسیون دهلیزی
در برخی بیماران می شود

مهر :بر اســاس داده های انجمن قلب آمریکا ،حدود  ۱نفر از هر  ۲۰بیمار بســتری شــده با
کووید  ۱۹به اختالل ریتم قلب موسوم به فیبریالسیون دهلیزی مبتال می شوند.
این مطالعه نشان داد که داشتن فیبریالسیون دهلیزی در بیمارستان با حوادث قلبی عمده و
همچنین اقامت طوالنیتر در بیمارســتان و نیاز بیشتر به مراقبتهای ویژه و لولهگذاری همراه
بود .حدود  ۴۵درصد از این بیماران در حالی که در بیمارستان بودند جان خود را از دست دادند.
دکتر «جاناتان پیچینی» از دانشــگاه دوک در کارولینای شــمالی ،گفت« :در ســال ،۲۰۰۱
کارشناسان پیشبینی کردند که تعداد آمریکاییهایی که مبتال به فیبریالسیون دهلیزی هستند
تا ســال  ۲۰۵۰دو برابر میشود .حال ممکن است وضعیت پس از همهگیری کووید  ۱۹وخیمتر
شود».
پیچینــی در بیانیه خبــری انجمن قلب آمریــکا اعالم کرد« :تحقیقات نشــان میدهد که
فیبریالســیون دهلیزی احتما ًال بر افراد بیشــتری تأثیر میگذارد و میتواند تعداد بیشتری را در
معرض خطر سکته مغزی و نارسایی قلبی بیش از آنچه قب ً
ال انتظار میرفت ،قرار دهد».
فیبریالسیون دهلیزی که ضربان قلب نامنظم است میتواند منجر به لخته شدن خون ،سکته
مغزی ،نارسایی قلبی و سایر عوارض مرتبط با قلب شود.

شیرین کننده های مصنوعی
سالمت قلب را به خطر می اندازند

مهر :شیرین کننده های مصنوعی روشی محبوب برای الغری هستند ،اما محققان فرانسوی
عنوان می کنند که ممکن است خطر حمله قلبی یا سکته را نیز افزایش دهند.
این یافتهها حاصل پیگیری سالمت قلب در بین بیش از  ۱۰۳هزار مرد و زن در فرانسه برای
حدود یک دهه اســت« .ماتیلد توویر» ،نویســنده این مطالعه از دانشگاه سوربن فرانسه ،گفت:
«ما مشــاهده کردیم که مصرف بیشتر شیرین کنندههای مصنوعی با افزایش خطر بیماریهای
قلبی عروقی مرتبط است».
در ابتدای مطالعه ،تقریب ًا چهار نفر از  ۱۰شــرکت کننده گــزارش دادند که به طور مرتب از
شیرین کنندههای مصنوعی استفاده میکردند .سالمت قلب شرکت کنندگان پس از آن به طور
متوسط  ۹سال ردیابی و مقایسه شد .در این مدت ،بیش از  ۱۵۰۰مشکل قلبی از جمله حمالت
قلبی ،ســکته مغزی ،ســفتی یا درد شدید قفســه ســینه و نیاز به عمل جراحی برای بازکردن
شریانهای مسدود شده (آنژیوپالســتی) ثبت شد .محققان پس از بررسی تأثیر مصرف شیرین
کننده مصنوعی بر مشکالت قلبی ،نتیجه گرفتند که این دو باهم در ارتباط هستند.
محققان تأکید کردند که کار آنها به طور قطعی ثابت نمیکند که شــیرین کننده ها به طور
مستقیم سالمت قلب را تضعیف میکنند ،فقط نشان میدهد که بین این دو ارتباط وجود دارد.
با این حال محققان معتقدند یک دلیل احتمالی میتواند تعامل شــیرین کنندههای مصنوعی
با گیرندههای طعم شیرین روده باشد که میتواند بر میزان انسولین و جذب قند تأثیر بگذارد.
شیرین کنندههای مصنوعی همچنین ممکن اســت آرایش میکروبهای موجود در روده را
تغییر دهند ،التهاب را افزایش داده و باعث نقص عروقی شود.
اما محققان خاطرنشان میکنند که این فرضیهها باید از طریق مطالعات تجربی تأیید شوند.

ارتباط اختالل در ریتم شبانه روزی بدن با بروز
مشکالت سالمت روان

تبیان :غذاهایی وجــود دارند که خانمهای باردار
باید از آنها پرهیز کنند .جنین ،مواد مغذی مورد نیاز
خود را از هــر آنچه که مادر میخورد تامین میکند.
جنین طی دورانی که در رحم مادر اســت ،کاری جز
رشــد کردن و تکامل ندارد و بعضی از غذاهایی که
مادر میخورد میتواند بر فرایند رشد جنین اثر بگذارد.
بیشــترین خطر در غذاهایی اســت که بیشــتر
احتمال دارد مخفیگاه میکروارگانیسمهایی باشند که
میتوانند از جفت عبور کننــد و این اتفاق میتواند
منجر به مشکالتی مانند عفونت سالمونال یا عفونت
لیستریوز شود.
تغذیه طی بارداری
تغذیه جنبهی بسیار مهمی از بارداری است .بهتر
اســت در هر وعدهی غذایــی از تمام این پنج گروه
غذایی استفاده کنید:
 .میوهها
 .سبزیها
 .غالت
 .پروتئینها
 .لبنیات
ســبزیجات باید نیمی از بشقاب شــما را اشغال
کنند .مکملهای ویتامین مخصوص دوران بارداری
نیز بایــد تکمیلکنندهی ویتامینهایی باشــند که
میخورید .بهطورکلی ،مصرف محصوالت غذایی با
قنــد باال باید به حداقل برســد و همینطور غذاهای
بسیار فرآوری شده.
گوشــت کمچرب و چربیهای تکغیراشباع یا
چندغیراشــباع ،مانند روغن زیتون باید به چربیهای
دیگر ترجیح داده شــوند .همچنین توصیه میشــود
غالت را به صورت کامل و ســبوسدار مصرف کنید
چون هضم سادهتری دارند.
غذاهایی کــه خانمهای بــاردار نباید
بخورند
همانطور که توصیههایی در مورد اینکه مادر باردار
چه چیزهایی بهتر است بخورد وجود دارد ،پرهیزهای
غذایی نیز برای مادر باردار وجود دارد.
ماهیهایی که جیوه زیادی دارند
ماهی منبع عالی پروتئین و امگا ۳است اما واقعیت
این اســت که بعضی از ماهیها دارای مقدار زیادی
جیوه هستند و این میتواند هم برای مادر و هم برای
جنین خطرناک باشد.
ماهی که میخورید باید کامال پخته شــده باشد.
ماهی خام خطر انتقال لیســتریا را دارد .این باکتری
میتواند اندامهای مهمی مانند مغز و نخاع یا جریان
خون را دچار عفونت کند.
گوشتی که کامل پخته نشده
گوشــتهایی که به طور کامل پخته نشــدهاند
میتوانند منبعی از باکتریها باشــند .همچنین انواع
گوشــتها دارای انگلی به نام توکسوپالسما گوندی
هســتند که عامل عفونت توکسوپالسموز میباشد.
گوشت مرغ هم باید به طور کامل پخته شود.
لبنیات غیرپاستوریزه و بعضی از پنیرها

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که
تحمل ناراحتی روانی قبل از عفونت کووید  ۱۹ممکن
اســت احتمال ابتال به عــوارض طوالنی مدت این
بیماری را افزایش دهد.
محققان دانشگاه هاروارد در بوستون میگویند بین
کووید طوالنی مدت و افسردگی ،اضطراب ،نگرانی،
استرس و تنهایی ارتباط وجود دارد.
برای مطالعه تأثیر سالمت روان بر عفونت کووید
 ،۱۹محققان در آوریــل  ۲۰۲۰حدود  ۵۵هزار نفر را
دقیق ًا همزمان با شیوع پاندمی ثبت نام کردند و از آنها
سؤاالتی در مورد سطح پریشانی روانی شأن پرسیدند.
حدود  ۳۰۰۰نفر از شــرکت کنندگان در سال بعد
به کووید  ۱۹آلوده شــدند .محققــان از آنها در مورد
عالئم شان پرسیدند ،ســپس آنهایی را که مبتال به
کووید طوالنی مدت بودند با کســانی که نداشــتند
مقایسه کردند.
این تیم دریافتند که پریشــانی روانی با  ۳۲تا ۴۶
درصد افزایش خطر ابتالء بــه کووید طوالنی مدت
و  ۱۵تا  ۵۱درصد بیشــتر خطــر ابتالء به اختالل در
زندگی روزمره مرتبط است.

مهر :دانشــیار دانشگاه علوم پزشــکی ایران ،در
خصوص اهمیت ورزش در درمان کبد چرب ،نکاتی
را متذکر شد.
علــی مظاهری نــژاد ،در برنامه ضربان شــبکه
سالمت ،ابتدا به تفاوتهای ورزش و فعالیت فیزیکی
اشاره کرد و گفت :فعالیت فیزیکی به فعالیتی اطالق
میشــود که به وسیله عضالت اسکلتی بدن صورت
میگیرد و انــرژی مصرف میکند .اگر فعالیت بدنی
تکرار شونده ،برنامه ریزی شده و هدفمند باشد ،نام
ورزش را به خود اختصاص میدهد .نکته دیگر شدت
ورزش است که به سه دسته خفیف ،متوسط و شدید
طبقه بندی میشــود .وی افــزود :در ورزش خفیف
هنــگام ورزش کردن به راحتــی میتوانیم صحبت
کنیم اگــر در حین ورزش با هر  ۴الی  ۵کلمه نفس
نفس بزنیم این فعالیت ورزشــی متوســط محسوب
میشــود و اگر هر  ۱الی  ۲کلمه ،نفس نفس بزنیم،
در حال انجام ورزش شدید هستیم.
این متخصص طب ورزشــی گفــت :در ورزش
کردن نوع شــدید ،مدت زمــان ورزش کمتر خواهد
بود .در فرد ســالمی که هیچ مشــکلی ندارد ،انجام
 ۱۵۰الی  ۳۰۰دقیقه ورزش در هفته با شدت متوسط
و یا  ۷۵الی  ۱۵۰دقیقه با شدت زیاد ،توصیه میشود.
وی ادامه داد :برای کسانی که وقت زیادی برای
ورزش کــردن ندارند توصیه بــه انجام ورزشهای

توصیههای تغذیهای برای حفظ سالمت
در بارداری

مصرف شیر خام و مشتقات آن نیز از ممنوعههای
غذایی برای مادر باردار است .تمام فرآوردههای لبنی
که مصرف میکنید باید پاســتوریزه باشند ،زیرا خطر
انتقال میکروارگانیســمهای مضر در این محصوالت
بسیار باالست.
همچنین شما مجاز به مصرف پنیر نرم و پنیر آبی
نیستید ،زیرا این نوع پنیرها نسبت به پنیرهای سفت،
رطوبت و اســیدیته کمتری دارند؛ بنابراین باکتریها
خیلی راحت میتوانند در آنها ساکن شوند.
تخممرغ خام
تخممرغهای خام یا عسلی خطر انتقال سالمونال
را دارد .تخممرغ را به صــورت کامال پخته مصرف
کنید ،یعنی زردهی آن باید کامال سفت و بسته شده
باشد.
سبزی و میوهای که خوب شسته نشده
خیلی مهم است که هر میوه و سبزی که مصرف
میکنید به طور کامل و خوب شسته شده باشد ،زیرا
ممکن اســت آلوده به توکسوپالسما باشند .جوانهها
نیز برای شــما مناسب نیستند زیرا در خیلی از موارد
حاوی باکتریهایــی مانند ایکوالی و ســالمونال
میباشند.
شــیرینیها ،کربوهیدراتهای ساده و
فستفودها
هرچند شیرینیها و کربوهیدراتها و فستفودها
به طــور کامل برای مادر باردار ممنوع نیســتند ،اما
بهتر اســت از آنها پرهیز کنید ،چون معموال دارای

مقــدار زیادی قند یا چربیاند و ضمنا موجب افزایش
وزن میشوند.
کافئین
کافئین هم جزو چیزهایی نیســت که کامال برای
مادر باردار ممنوع باشــد ،اما خیلی مهم اســت که
بدانید چه زمانی و چه اندازه میتوانید کافئین مصرف
کنید .توصیه میشــود طی ســه مــاه اول بارداری
نوشــیدنیهای کافئیندار مصرف نکنید .بعد از این
دوره میتوانید ماکســیمم  ۳۰۰میلیگرم کافئین در
روز مصرف کنید که چیزی معادل یک فنجان بزرگ
قهوه است.
برخی دمنوشهای گیاهی
دمنوشهای گیاهی و مکملهــای گیاهی نباید
طی بارداری مصرف شــوند .البته شواهدی مبنی بر
مضر بودن محصوالت گیاهی در بارداری وجود ندارد
اما شواهدی هم وجود ندارد که نشان دهد برای مادر
باردار مضر نیستند .بنابراین بهتر است جانب احتیاط
را گرفته و از محصوالت گیاهی استفاده نکنید.
جگر و قلوه
جگر و قلوه و هر غذایی که حاوی اینهاست برای
شما ممنوع است .چون جگر و قلوه دارای ویتامین A
زیادی است که برای جنین مضر میباشد.
نوشابههای انرژیزا
نوشــابههای انرژیزا دارای مقدار زیادی کافئین
و دیگر موادی هســتند که برای خانم باردار مناسب
نیست.

سایر موارد
غذای دیگری که مادر بــاردار نباید مصرف کند
شامل ســاندویچهای بستهبندی میشــود ،زیرا این
نــوع ســاندویچها اغلب حاوی گوشــتهای خوب
پخته نشــده ،پنیر و سبزیجاتی هستند که از وضعیت
شستشوی آنها خبر ندارید.
آیا مادر بــاردار میتواند زعفران مصرف
کند؟
مصرف زعفران برای مادر باردار به مقدار محدود
مشکلی ایجاد نمیکند .اما اگر به میزان زیاد مصرف
شود ،خطر مسمومیت را به دنبال دارد .مطالعات روی
موشها نشــان داده مصرف زیــاد زعفران میتواند
ســبب زایمان زودرس و ســقط جنین شود .بنابراین
در مورد انســان نیز احتمال وجود چنین ارتباطی زیاد
اســت .بعضی از خانمهای باردار ممکن است نسبت
به زعفران حساس باشند و دچار عالئم زیر شوند:
 .تهوع
 .اضطراب
 .خشکی دهان
 .خونریزی از بینی
 .بیحسی پلکها و لبها
در نهایت این که رعایت نکات بهداشتی مناسب
مانند شستشوی دســتها قبل از غذا خوردن ،تمیز
نگهداشــتن ظروف آشــپزخانه و همچنین نگهداری
صحیــح غذا و عدم ترکیب غذای خام با غذای پخته
برای عدم انتقال میکروبها بسیار مهم است.

استرس ریسک عوارض طوالنی مدت
کووید  ۱۹را افزایش می دهد

در یک مطالعه قبلی هم مشــخص شد که همین
عوامل روانی با خطر بســتری شدن در بیمارستان به
دلیل کووید مرتبط است .محققان خاطرنشان کردند
که شــدت کووید  ۱۹با کووید طوالنی مدت مرتبط
است.
«آندریا رابرتز» ،عضو تیــم تحقیق ،گفت« :چند
فرضیه در مورد کووید طوالنی مدت این اســت که
سیســتم ایمنی مانند افرادی که بــه مدت طوالنی
کوویــد ندارند ،ویــروس را پاک نمیکنــد ،یا اینکه
بخشهــای از ویروس در بدن فــرد باقی میماند و
سیستم ایمنی را فعال میکند».
بــه گفته محققان ،یافتهها بــا تحقیقات قبلی که
نشــان میداد داشــتن اختالل اضطراب فراگیر یک
عامل خطر بــرای ابتالی طوالنی مــدت کووید به
شمار میرود ،همخوانی دارد.
طبق این یافتهها ،به نظر میرسد کووید طوالنی
مدت در افراد مســن ،در زنان و در افرادی که از قبل
شرایطی از جمله مشکالت روانپزشکی دارند ،شایعتر
است .همچنین به نظر میرسد کووید طوالنی مدت
در افراد واکسینه شده کمتر دیده میشود.

ورزش تنها راه بهبود کبد چرب

مبتال به کبد چرب هســتند ،حتم ًا باید ورزش کنند.
همچنین ،اگر هنگام ورزش کاهش وزن پیدا نکنید،
مطمئن باشــید این ورزش در درمان کبد چرب شما
مؤثر بوده است.
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
ایران گفت :به میزان کالــری مورد نیاز روزانه بدن
متابولیســم پایه گفته میشــود بدن ما حتی هنگام
اســتراحت با انجام عملکردهای اساسی برای حفظ
زندگــی ،کالری میســوزاند .در هنــگام ورزش به
آنزیمهای کبدی کمک میکنیم که فعال شــوند و
چربیها را به ســلول بفرستند تا سوخته شوند بدین
ترتیــب چربیهــای موجود در کبد بــه مرور زمان
کاهش پیدا میکند.
وی افزود :با انــدازه گیری میزان انرژی پایه هر
فــرد و ضرب آن در وزن فــرد و همچنین عدد ۳.۵
و تقســیم به عدد ۲۰۰؛ عددی به دست میآید که
نشان دهنده انرژی است که در این فرد پس از انجام
یک دقیقه فعالیت ،سوزانده میشود که اگر  ۶ماه با
ســوزاندن چنین انرژی ورزش کنید به احتمال زیاد
موفق به درمان کبد چرب خود خواهید شد.
مظاهــری نژاد متذکر شــد :اگر فــردی پس از
گذشــت  ۶ماه با سوزاندن کالری تعیین شده در این
فرمول ،کاهش وزن پیدا نکننــد ،نیاز به مراجعه به
پزشک متخصص گوارش خواهد داشت.

متناوب با شدتهای شــدید میگردد .در مطالعات
اخیر ثابت شــده که اگر بــا فواصل حتی یک دقیقه
ورزش کنید ،مفید اســت زیرا اثرات آن به شــکل
تجمیعی حساب میشود؛ البته به شرط آنکه در طول
روز در مجموع حداقل  ۳۰دقیقه ورزش متوســط را
انجام داده باشــیم که  ۵روز در هفته هم تکرار شده
باشد.
مظاهری نژاد در پاسخ به این سوال که آیا افرادی
که در هفتــه یکبار به کوه میرونــد و  ۱۵۰دقیقه
ورزش میکننــد را میتوان جزو حرکات ورزشــی
هفتگی آنها محسوب کرد ،گفت :بلی این افراد حتم ًا
به حرکات ورزشی هفتگی خود ادامه دهند.
وی از تعداد گامهای افراد در شبانه روز به عنوان
انجام حرکات ورزشــی نام برد و افزود :ایده آل این
قدمها حدود  ۱۰هزار گام در طول شــبانه روز است
که در صورت شدت بخشیدن به این گامها ،میتوان
آن را به  ۸هزار عدد هم رساند.
مظاهری نــژاد گفت :عملی ترین نوع ورزش که
نیاز به هیچ گونــه زمان و مکان خاصی ندارد انجام
پیاده روی روزانه با این روش است.
وی در خصــوص نــوع ورزش و اهمیــت آن،

افزود :ورزشها به ســه گروه هــوازی ،مقاومتی و
انعطافپذیری تقسیم بندی میشوند .در ورزشهای
هــوازی ،زمان نقش مؤثــری دارد مانند دویدن ،راه
رفتن ،والیبال و… ،ورزشهای قدرتی ،ورزشهایی
هســتند که در مقابل یک مقاومت انجام میگیرند
مانند شنای سوئدی ،ورزش با وزنه و کش.
وی تاکیــد کرد :ورزشهــای قدرتی باید از یک
حداقلی برخوردار باشــند برای نمونه حداقل باید دو
الی سه روز در هفته ورزش قدرتی انجام شود .قابل
ذکر اســت یک روز فاصله بین انواع ورزش قدرتی،
الزم اســت .ورزشهای انعطاف پذیری ،کششــی
هســتند و انجام حداقل دو روز از این نوع ورزش در
هفته پیشنهاد میشود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران
گفــت :در افراد مبتال به کبد چــرب تنها راه بهبود،
ورزش است.
وی ادامه داد :کبد چرب بیماری شایعی است که
امروزه ثابت شــده شایعترین علت کبد چرب ،اضافه
وزن و چاقی اســت .روش ارجح برای کاهش وزن،
رژیم غذایی همراه با ورزش است.
این متخصص طب ورزشی گفت :افراد الغر که

طراح :میترا چراغ پور

مهر :بر اســاس یک تحلیل جدید ،اختالالت ســامت روان و اختالل در ریتم شبانه روزی
ارتبــاط نزدیکی با هم دارند .نتایــج یک مطالعه جدید ارتباط قابل توجهــی را بین افرادی که
مشکالت خواب دارند و افرادی که دارای مشکالت سالمت روان هستند نشان میدهد.
نویسندگان این مطالعه اساس ًا بر بیماریهای اوتیسم ،اختالل بیش فعالی و اختالل دوقطبی
تمرکز کردند ،اما معتقدند یافتههای آنها ممکن اســت در مورد ســایر مسائل سالمت روان نیز
کاربرد داشته باشد.
طبق نظرســنجی جهانی خواب  ۲۰۱۹فیلیپس ،در سرتاســر جهان ،تنها  ۱نفر از هر  ۱۰نفر
گزارش میدهد که «خیلی خوب میخوابد» .اکثر بزرگساالن در آن نظرسنجی ،حدود  ۶۲درصد،
گزارش دادند که «تا حدودی یا اص ً
ال خوب نمیخوابند».
این گونه مشــکالت خواب با اختالالت ســامت روانی مختلفی مانند افسردگی ،اضطراب،
اختالل دوقطبی ،اختالل بیش فعالی و اختالل دوقطبی مرتبط است .تحقیقات نشان میدهد از
 ۳۰۰میلیون نفر در سراسر جهان که مبتال به افسردگی هستند ۷۵ ،درصد نیز بی خوابی دارند.
در مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا ،ارتباط بین مشکالت خواب و طیف وسیعی
از اختالالت سالمت روان بررسی شده است.
«آمل آالچکار» ،نویسنده اصلی این مطالعه ،در یک بیانیه خبری گفت« :در حالی که تمرکز
ما بر روی شــرایط گسترده شناخته شده از جمله اوتیسم ،اختالل بیش فعالی و اختالل دوقطبی
بود ،ما معتقدیم که فرضیه آسیب روانی ناشی از اختالل در ریتم شبانه روزی را میتوان به سایر
مشکالت سالمت روان ،مانند اختالل وســواس فکری-اجباری ،بی اشتهایی عصبی ،پرخوری
عصبی ،اعتیاد به غذا و بیماری پارکینسون تعمیم داد».
ساعت داخلی بدن ،یا ریتم شبانه روزی بدن ،برنامههای روزانه مهمی مانند خواب و بیداری،
دمای بدن ،غذا خوردن ،هضم و فعالیت هورمونی را تنظیم میکند.
محققان خاطرنشــان کردند که اختالل ریتم شــبانه روزی در اوایل زندگی ممکن است بر
رشد عصبی تأثیر بگذارد و بعداً اختالالت سالمت روان مرتبط با افزایش سن را افزایش دهد.
محققــان بر ایــن باورند که مطالعه پایــه مولکولی اختالل در ریتم شــبانه روزی میتواند
درمانهای بهتری را برای اختالالت روانی مختلف ارائه کند.

 15صفر 1444

Sep 12، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7573

5

6

گوناگون
 15صفر 1444

دوشنبه  21شهریور 1401

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

بیتوته :دشت شیمبار یا شیرین بهار یکی از جاذبه های
طبیعی و بسیار دیدنی مسجد سلیمان در استان خوزستان
است .دشت شیمبار منطقه ای سرسبز یا چشمه ها ،آبشارها
و جنگل های زیباست که مقصد بسیاری از طبیعت گردان
ایرانی است.
این دشت زیبا در دامنه کوه الر قرار دارد ،زیبایی های بکر
طبیعی دشت شیرین بهار عبارتند از:
چشمه ها و آبشارهای متعدد ،رود زیبای شیمبار ،جنگل هایی
که پوشیده از درختان بلوط ،بادام ،بوته های وحشی،
مرکبات ،انگور کوهی ،توت ،انار و سیب است.
در کنار دشت پوشیده از گل ها و بوته های گیاهی متنوع،
کوه های سر به فلک کشیده منظره ای بسیار زیبا و جذاب
را به وجود آورده است.
دشت شیمبار کجاست؟
دشت شیمبار یا دشت شیرین بهار از توابع بخش چلو
شهرستان اندیکا است که مساحت آن بالغ بر  50هزار هکتار
است.
آدرس دشت شیمبار :استان خوزستان ،شهرستان اندیکا،
نزدیک به مرز استان چهار محال بختیاری
فاصله دشت شیمبار تا مسجد سلیمان 100 :کیلومتر
فاصله دشت شیمبار تا اهواز 250 :کیلومتر
فاصله دشت شیمبار تا شهرکرد 273 :کیلومتر
مسیر دسترسی اصلی به دشت شیمبار مسیر جدیدی است
که مسجد سلیمان را به شهر کرد وصل می کند .این مسیر
تا  ابتدای منطقه آسفالت است و به راه های شنی روستایی
وصل می شود .مسیر دیگر از بخش اندیکا به سمت بازفت
می رود که از وسط منطقه می گذرد .بخشی از این مسیر
آسفالت و بخشی دیگر شنی است .در صورتی که امکانات
پیاده روی های طوالنی را دارید برای لذت بردن از مناظر
طبیعی می توانید از مسیرهای مال رو حرکت کنید.
بهترین زمان سفر به دشت شیمبار
بهار و طبیعیت زیبا و دل انگیزش بهترین زمان برای بهره
بردن از هوای مطبوع و دلپذیر و دیدن زیباترین جاذبه های
طبیعی دشت شیمبار است.
پاییز دشت شیمبار هم رنگ های  دلفریب و زیبا دارد که
جذابیت خاصی برای طرفداران فصل پاییز به همراه خواهد
داشت.
تابستان دشت شیمبار هم اگر دمای هوا خیلی زیاد نباشد،
هوای خنک دلپذیری را می توانید در دشت شیمبار تجربه
کنید.
به هر روی قبل از سفر به این دشت زیبا از دمای هوا و
احتمال بارندگی اطمینان حاصل کنید که غافلگیر نشوید.
اقامت در دشت شیمبار
در دشت شیمبار اقامتگاه بومگردی برای اسکان وجود دارد.
در روستاهای اطراف هم اقامتگاه های مناسبی برای
مسافران فراهم شده است.
در صورتی که عالقه به کمپینگ دارید می توانید با خودتان
چادر برده و در مکان های مناسب کمپ خود را برپا کنید.
از آنجا که منطقه شیمبار فاقد امکانات رفاهی است بنابراین
مواد خوراکی و وسایل مورد نیاز را باید به همراه داشته باشید
یا از روستاها تهیه کنید.
از آنجا که احتمال خنک شدن بیش از حد شب های شیمبار
وجود دارد توصیه می شود به جای چادر زدن از اقامتگاه های
بومگردی استفاده کنید و از طعم بی نظیر محصوالت سالم
و محلی روستاییان استفاده کنید.
اهالی دشت شیمبار
اهالی دشت شیمبار ایل های کوه نشین بختیاری هستند
که از قدیم در این منطقه به دامداری و کشاورزی مشغول
بوده اند.
صنایع دستی و محصوالت غذایی دشت شیمبار
عشایر این منطقه تولیدات دامی و صنایع دستی متعددی
دارند از جمله:
چوقا بافی ،گلیم بافی ،قالی بافی ،لباس های محلی ،پنیر

چهار رویکرد
اولی :مواظب باشم یک وقت بیمار نشوم،
سالمتی ام به خطر نیفتد.
دومی :دقت و تالش زیاد بکنم ،موفق شوم
یک وقت شکست نخورم.
سومی :مواظب باشم یک وقت کاری نکنم
یا چیزی نگویم ،کسی خوشحال شود یا
موفق بشود پیشرفت کند.
چهارمی :خدایا وقتی می بینم یکی را
خوشحال کردم یا موجب موفقیت و
پیشرفت او شدم انگار خودم شادم و موفق
شده ام ،حس خوب و قشنگی دارم.
پنجمی که «غمین» خودمان باشد می گوید:
عزیزان شما اگر سومی نیستید ،سعی کنید
چهارمی هم نباشید ،چون چهارمی ،این
گونه کمیاب و نادر ،نسلی رو به انقراض
است و حیف شماست که منقرض بشوید،
واهلل
***
شاعر بی درکجا
غروب بود شاعری که مستاجر و خانه
بدوش بود دفتر شعرش را گذاشت کنار،
رو به عیال کرد و با خستگی گفت :با این
شعری که تمام کردم حاال هفده هزار و
سیصد و پنجاه بیت شعر دارم ،همسرش
آهی کشید و حسرت زده بیان کرد :چه
فایده؟ کاش به جای هفده هزار و سیصدو
پنجاه بیت شعر ،یه بیت مسکونی داشتی
که خودتو زن و بچه ات توش ساکن می
شدین حاال بی در کجا نبودیم  ،شاعر پاسخ
داد:
حق با شماست ای عیال خوب
الحق که خوب گفتی در این غروب
دخترش گفت :این هفده هزار و سیصد و
پنجاه و یکی!
***
کاریکلماتور
 - ۱دل مشغول بود آدم بیکار
 - ۲من با آرزو زندگی می کنم و آرزو با امید
 - ۳سیل ،پیامهای صرفه جویی در آب را
هم به زیر آب برد.
 - ۴صدای هر زنگی برای آدم تنها زیباترین
آهنگ است.
 - ۵نسیم کالهم را برداشت
 - ۶سکته هم شعر را معیوب می کند هم
آدم را
 - ۷نخ که داد چشمم را دوختم
 - 8پیگرد قانونی دارد کسی که سایه ام را
با تیر بزند.
 - 9ذهنم که درگیر شد پادرمیانی کردم و
جدایش کردم.
 - 10امروز شاعری که مهشید و خورشید
و جمشید را در یک بیت آورده بود دستگیر
کردند.
سهیال زینلی ،از شیراز
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دشت شیمبار
یکی از زیباترین مناطق طبیعی و تفریحی ایران

محلی ،کره محلی ،روغن محلی ،کشک ،قارا ،عسل ،نان
تیری و غیره.
مهم ترین غذاهای سنتی این منطقه عبارتند از:
کباب بختیاری ،اوترشی ،اوبسور ،موسیر ،قارچ سرخ شده،
گرده ،توچری و غیره.
بازی های محلی دشت شیمبار
هنوز هم بازی های زیبای محلی و ورزش های سنتی در
منطقه شیمبار انجام می شود .از جمله :چوکلی بازی ،الختر،
اسب سواری ،تیراندازی و غیره.
کودکان وبزرگساالن در مناسبت های مختلف بازیها و  
مسابقات محلی را برگزار می کنند.
پوشش گیاهی دشت شیمبار
در دشت شیمبار درختان و بوته های بسیار متنوعی را
می توانید ببینید از جمله :درخت بلوط ،بوته های بادام
کوهی ،مهلو ،افرا ،ارزن ،اسفندان ،بنه ،جاز ،گلخنک ،توت،
سیب ،انگور و انجیز
حیوانات دشت شیمبار
در قدیم حیوانات وحشی مختلفی در این دشت زندگی
می کردند از جمله خرس ،گرگ ،کفتار ،گراز ،عقاب ،کرکس
و غیره ولی امروزه با شکارهای غیر قانونی ،اکوسیستم
منطقه با مشکالت زیادی روبرو شده است.
مناطق دیدنی دشت شیمبار
جاذبه های طبیعی و تاریخی دشت شیمبار بسیار زیاد است
از جمله:
 تاالب گندیکال رودخانه شیمبار -آبشار پل نگین

برجسته دیده می شود که  9نفر آنها هم قد هستندوو  3نفر
قد کوتاه تری دارند .در وسط این  12انسان ،کتیبه ،گرز و
پایه آتش دان دیده می شود.
روی سر دو نفر از آنها تاجی قرار گرفته است که نشان دهنده
مقام باالتر آن ها نسبت به دیگران است و به نظر می رسد
شاه و ملکه باشند .حالت قرار گیری افراد به گونه ای است
که انگار در حال انجام یک مراسم مذهبی هستند.
استودان
ایرانیان باستان  ،خاک را یکی از عناصر چهار گانه خلقت و
پاک می دانستند بنابراین برای این که اجساد مرگان خاک
را آلوده نکنند ،آنها را درهای آزاد قرار می دادند تا گوشتشان
طعمه جانوران شود و استخوان های باقی مانده را درون
استودان ها قرار می دادند .استودان ها در دل کوه یا سنگ
پراکنده هستند .برخی  از آنها سنگ نگاره دارند و برخی
دیگر ساده اند.
تاالب شیمبار
تاالب شیمبار در منطقه حفاظت شده شیمبار و در امتداد
رشته کوه زاگرس قرار دارد که جزو حوزه استحفاظی شهر
مسجد سلیمان به حساب می آید.
تاالب شیمبار در  80کیلومتری شمال شرف مسجد سلیمان
قرار گرفته است.
حیات وحش این منطقه حفاظت شده از زاگرس عبارتند از:
سنجاب ،کل ،بز ،پلنگ ،خرس ،کبک ،تیهو ،پلیکان ،چلچله،
کشیمیان  و غیره.
آب و هوای تاالب شیمبار به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات،
کوهستانی است و در فصل پاییز و زمستان ،باران و برف
زیادی در این منطقه می بارد.

 دشت جنگلی جلگه شیمبار پل نگین باقی مانده آسیاب آبی تتگ سنان قلعه دختر کوه قلندرون قلعه کله قندی قلعه آهنگری شیرهای سنگی کهریزهای عهد کهن امامزاده صالح ابراهیم امامزاده بابا زاهد امامزاده محمد ابن حمامتنگ بتا
در سال  1389تنگ بتا با شماره  25989در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسید .در تنگ بتا  12نقش برجسته هشت و
نیم متری و یک نقش  140سانتی متری روی ارتفاعات
کوه دال در شهرستان اندیکا حکاکی شده است .بر اساس
بررسی های باستان شناسی در اندیکای خوزشتان حدود
 700محوطه و بنای باستانی شناسایی شده اند.
تنگ بتا یکی از متفاوت ترین نقش برجسته های روی کوه
در خوزستان است .نوع پوشش نقش ها و آرایش موی این
سنگ نگاره ها نشان میدهد که همزمان با دوره اشکانیان و
مربوط به الیمائی ها هستند.
الیمائی ها حکومتی همزمان با اشکانیان بودن که اندیکا
بخشی از قلمرو آن ها محسوب می شد.
2
بخش است ،یک تابلو که نقاشی یک
این محوطه دارای دو
نفر روی آن حکاکی شده و تابلویی دیگر که در آن  12نقش

ﺟﺪول 401-2706

1

جدول شماره 1401/2707
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
15

عمودی:
-1نفوذی بیگانه -کشوری اروپایی
-2پروردگار -وحشتناک -جشن
-3بی نصیبی -رها -از توابع استان گیالن

1

2

3

4

5

چ

ا

ر

چ

و

3

ل

ا

ه

و

ر

5

س

ر

ا

ي

ر

ش

د

1

2

4
6

ا

و

ل
ك

7

پ

ن

9

ر

د

8

ا

10

ك

12

ن

11

ي

ج

ك
ا

ا

و

ر

ب

ز

13

س

و

ا

15

ن

ي

ا

14

و

ي

ل

م

ق

ت
د

ر
و

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

د

ا

ن

ش

ب

ن

ي

ا

ن

گ

ل

ن

ي

م

ه

ب

ن

ت

ب

ح

ك

ك

ع

ه

ج

ع

ن

ا

ي
ا

ا

ر

ن
ا

ر

ا

م

ن

گ

س

ه
ت

ن

ا

ب

ه

ر

ا

ن

ا

ي

و
ا

-4شعف -فرمان -سر -از کشیدنی ها
-5شــیوا ولی آشــفته -نوعی ابر -از
ماه های زمستانی
-6دارای قــد بلند و ناموزون -روحانی
زرتشتی
-7جمع عالم -از اختراعات تمدن زای
بشر -گوشه گیری
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-11از گوجه فرنگــی می گیرند -رود
فرانسوی -مرکز ایتالیا
-12گل ناامیدی -نارس -ریشه و بن-
از توابع استان فارس
-13زبان یهود -کاشــف الکل -وعده
داده شده
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افقی:
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-1نام رودی است -از روشــنفکران مذهبی
ایران در دهه  40و 50
-2ردیف -جمع قلعه -در
-3همیشگی -برخوردار از تقوا -کفل
-4از بیماری های خطرناک -آیینی شرقی -گل
سرخ -دستی
-5ناوارد -پزشکی -دست نخورده و نو
-6خریدار اجناس ســرقتی -جنبنده اش در
اصفهان است
-7فصل شکوفایی -فرو نشاندن آتش -به دنیا
آمدن
-8لغزنــده -باالی دهان -مایــه حیات -پدر
رستم
-9نوعی خط ظریف که در گذشــته رایج بود-
دریایی بین فرانسه و انگلیس -ترس
-10پزشک تجویز می کند -شهری در عراق-
حکم صریح قرآنی
-11خاک کوزه گری -از بازی های کودکانه-
یا -دوال
-12وسیله داوری -تشکل مردم نهاد -نوعی
اسب -وداع بی پایان
-13حیات خلــوت آپارتمانی -حیوانی خوش
گوشت -بازیچه
-14ته نشــین شــده در آبغــوره و آبلیمو-
خداحافظی -وی
-15بی قرار -ماه بهاری
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طرح :عصرمردم

جوان
دوشنبه  21شهریور 1401

خوابش نمی برد ،بلند شد ،خیاری از میوه خوری
روی میز برداشت .خواست پوست بکند و بخورد .خوب
نمی دید .عینکش را زد ،کارد را برداشت سر و ته خیار
را نگاه کرد .گل ریز و پژمرده ای به سر خیار چسبیده
بود .به تابلوئی که روی کمد بود نگاه کرد .هر وقت
می خواست خیار بخورد آن را می دید و لبخند می زد.
«زندگی به خیار می ماند ،ته اش تلخ است».
دوستش گفته بود« :از قضا سرش تلخ است .مردم
اشتباه می کنند سر و ته خیار را اشتباه می گیرند .سر
خیار آنجائی است که زندگی خیار آغاز می شود .یعنی از
میان گلی که به ساقه و شاخه چسبیده ،به دنیا می آید
و لبخند می زد .رشد می کند ،پیش می رود تا جایی که
دیگر قدرت قد کشیدن ندارد .می ایستد و دیگر هیچ،
یعنی تمام .پایان زندگی خیار».
«این طور نیست ،جانم .یعنی می گویی همه مردم
اشتباه می کنند و فقط تو درست می گویی».
«بله ،من دلیل خودم را دارم .تو هم دلیل خودت را
داری .می خواهی آغاز زندگی ات را که تلخ بوده بکنی
و بندازی دور و دلت را به گل کوچک و پژمرده پایان
خوش کنی ،بدبخت!»
مرد با خود گفت« :شاید دوست من راست می گوید».
نگاه کرد و دید پنجره اتاق همسایه روشن است.
ساعت را نگاه کرد .یک ساعت از نیمه شب گذشته بود.
شلوارش را پوشید .عصایش را برداشت ،خیار را گرفت
سر دستش و رفت دم خانه همسایه ،زنگ زد.
همسایه که داشت تلویزیون نگاه می کرد ،زیر لب
گفت« :یعنی کی می تواند باشد ».زنش که داشت چرت
می زد ،گفت« :کیه این موقع شب!»
مرد از پشت در گفت« :منم ،همسایه روبرویی شما».
همسایه در را باز کرد .مرد را خیار به دست دید.
«سالم ،استاد چه عجب یاد ما کردید .اتفاقی افتاده؟
حالتان خوب است؟»
«نه ،خوب نیست ،خوابم نمی برد».
«حتما فشارتان باالست یا افتاده».
دست استاد را گرفت ،زیر چشمی به خیار توی
دستش نگاه کرد.
«نبضتان که خوب است .رنگتان کمی پریده ،خیار
زیاد خوردید ،سردی تان کرده؛ نباید این قدر خیار
بخورید .دلتان درد می کند؟ می خواهید برویم درمانگاه؟
عرق نعنا هم داریم؛ عرق خوب»
«نه ،الزم نیست».
زن همسایه کنجکاو شد؛ آمد دم در« :چه شده؟»
«هیچی ،استاد بی خواب شده ،داریم با هم حرف
می زنیم ،شما بفرمایید بخوابید».
زن با تعجب به خیار توی دست استاد نگاه کرد.
شوهرش را صدا کرد« :اگر میوه می خواهند ما داریم».
استاد شنید« :نه ،الزم نیست .مزاحم نمی شوم».
زن لب هایش را کشید تو هم ،رفت دراز کشید.
همسایه گفت« :استاد چه خدمتی از من می آید؟ این
را چرا با خودتان آورده اید؟»
اشاره کرد به خیار.
استاد آستین همسایه را گرفت و کشید و برد زیر
روشنایی چراغ ،خیار را گذاشت کف دست همسایه.
یواش گفت« :خواهش می کنم درست دقت کنید ،ته
این خیار کجاست؟»
«یعنی چه؟»
«یعنی این که به کجای این خیار می گویند تهش؟»
همسایه به چهره استاد نگاه کرد و بعد آن جای خیار
را که از بوته جدا شده بود ،گرفت جلوی چشم استاد:

اشاره :شمس لنگرودی ،نام هنری محمدتقی
جواهری گیالنی است که  26آبان ماه  1329در
محله ی اسید عبداهلل لنگرود به دنیا آمده و از  17سالگی
سرودن شعر و انتشار آنها در مطبوعات را شروع کرده
است .ماحصل بیش از  50سال فعالیت ادبی ،انتشار
بیش از  20عنوان دفتر شعر ،چند اثر پژوهشی ،دو رمان
و دو دستان برای کودکان است .مجموعه ی سه جلدی
«تاریخ تحلیلی شعر نو» یکی از کتاب های مهم او و
از جمله منابع اصلی برای محققان و پژوهشگران شعر
معاصر در ایران است .شمس لنگرودی در یک دهه ی
اخیر فعالیت سینمایی خود را هم شروع کرده و تا امروز
در بیش از پنج فیلم سینمایی بازی کرده است .همچنین
انتشار اشعار با صدای شاعر ،از دیگر دلمشغولی های
شمس لنگرودی است که با استقبال دوستداران شعر
او نیز روبه رو شده است .عشق و تغزل ،درون مایه ی
اصلی شعرهای لنگرودی است و عالوه بر آن ،سادگی
و کوتاه نویسی (به خصوص در مجموعه شعرهای دو
دهه ی اخیرشان) جزء ویژگی سروده های او به شمار
می رود .شمس لنگرودی امروزه یکی از شاعران صاحب
سبک و تثبیت شده ی شعر امروز ایران به حساب می آید
و در تهران به فعالیت های ادبی و هنری خود مشغول
است .او اشعاری دریایی هم دارد که شما را به خواندن
چند نمونه از آنها دعوت می کنیم.
1
می بینم دریا کوچک می شود
کوچک تر می شود
چندان که در کف من می گنجد.
و من
صدای ماهیان پرنده را می شنوم
سرفه ی مالحان مرده ،نهنگان شعله ور
پریان سرمازده ،اسپان و باد
پیچک های سفید دریا
غرقه های غریبی که صدای انسانی شان را از
یاد برده اند...
می بینم
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ته خیار

هوشنگ مرادی کرمانی

«این ته خیار است .یک عمر ما به این گفته ایم :ته.
خودتان هم توی خانه تان نوشته اید« :تهش تلخ است»
و گذاشته ای روی کمد.
زن که دید بحث شوهرش و همسایه طوالنی شده
بلند شد پنجره را باز کرد و دید شوهرش خیار را گرفته
جلوی چشم استاد .صدایش را بلند کرد« :رضا چی
شده؟ استاد را بیار تو ،دم در بد است».
«چیز مهمی نیست ،االن حل می شود .استاد هم
می روند خانه شان استراحت می کنند».
زن منگ و مشکوک پنجره را نیمه باز گذاشت و
پایین پنجره نشست .رضا هر چه تالش کرد ثابت کند
که ته خیار همان جایی است که از بوته چیده شده و
تلخ است ،استاد قانع نشد:
«آقا رضا همسایه عزیز؛ دوست من ،من هم هفتادو پنج سال این جوری فکر می کردم .دوستم سر شب
آمد و تابلو و آن نوشته را دید و مرا از اشتباهم درآورد.
شما از روی عادت می گویید این ته خیار است .تحقیق
نکرده اید .یک عمر گفته ای که ته خیار اینجاست و
این رفته توی کله تان ،بیرون آوردنش هم کار ساده ای
نیست .حقیقت را نمی شود با عادت مخلوط کرد».
«حاال چه فرق می کند که ته خیار کجایش باشد؟بروید بخوابید».
«خیلی فرق می کند .تا زمانی که خیار خوراکیاست ،مهم نیست که سر و تهش کجاست .اما همین که
آن را به زندگی تشبیه کردیم ،موضوع فرق می کند».
«می دانید استاد .شما گرفتاری ندارید .زن ندارید.
بچه ندارید .خانه خوبی دارد .خطاط و خوشنویس هم
هستید .هنرمندید .مایه افتخارید .خیلی ها آرزو دارند

جای شما باشند .قدر خودتان را بدانید .حاال بروید
بخوابید .اگر قرص خواب هم الزم دارید من دارم.
بفرمایید این هم خیارتان».
استاد خیار را از همسایه گرفت به گل ریز و خشک
شده سر خیار اشاره کرد و گفت« :این یعنی پایان خیار.
باور ندارید .اسیر عادتتان شده اید .این گل هم مثل
همان گل هایی است که روز آخر برایمان می آورند .از
گل درآمده است و با گل تمام می شود ،همین».
سرش را انداخت پایین و عصا زد و رفت .همسایه
صدایش کرد« :استاد یک چیز بگویم ،ناراحت نشوید.
همه این فکرها مال این است که شما تنها هستید.
کسی را ندارید انیس و مونستان باشد .مادرتان که به
رحمت خدا رفت تنهاتر شدید .به خودتان برسید ،شب
به خیر».
«ببینید ،من فکر می کنم زندگی خیاری است کهباید آغازش را کند و انداخت دور چون دست ما نبوده».
«فهمیدم ،بله ،شما درست می فرمایید ،شب به خیر».
همسایه رفت تو و در را محکم بست.
استاد به در بسته بلند گفت« :ببخشید».
دست تکان داد .برگشت خانه .زیر لب گفت« :زندگی
به خیار می ماند ،سرش تلخ است».
چای درست کرد .یک لیوان چای گذاشت روی
میز کوچک کنار تخت مادرش و نشست روی صندلی،
روبروی مادر.
«میان آن همه زن و دختری که می آیند کالس
خوشنویسی ،این یکی چشم مرا گرفته .استعداد خطاطی
ندارد اما دست هایش زیباست ،انگشت های کشیده،
انگار میکل آنژ آنها را »...

لب خوانی های قزل آال
شمس لنگرودی /شاعر و پژوهشگر ادبی

دریا
کوچک می شود
کوچک تر می شود؛
کوبش نومیدانه ی پاروها
زورق های کف آلود
سایه های یخ زده
دکان های نمک سود
نومیدان پریشانی که بر کرانه ی دریاها
بازمانده اند...
آه ،چه راز غریبی دریا!
پنجه ی ارغوانت را در کاسه ی مردگان می بینم
و شانه ی باد را
غرق عرق
دهانت را می بینم
و شادمانی تلخت را.
می بینم
دریا
کوچک می شود

کوچک تر می شود
و من
به ساحل ناپیدا
دور می شوم.
این زورق آشنا که بانگ خفیفت پارویش در
باران می پیچد
به کجامان می برد.
 4مرداد 1362
***
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از آنچه که اکنون می بینم تا ستاره ی دریایی راهی
نبود
تنها
پایی می خواستم و راهنمایی
اما کرجی ها رسیدند
با سه کودک شفاف
که میان گالبی ها حیران بودند.
رهنمای نخستینم

صدای زنگ در خانه آمد.
«کیه؟»
استاد پالتویش را انداخت روی شانه ها و عصایش
را برداشت و آمد دم در .همسایه بود« :استاد ،دیدم
چراغتان روشن است .آمدم ببینم حالتان خوب است؟
این هم قرص ،خودم هم گاهی می خورم .ضرر ندارد».
«زحمت کشیدید ،بفرمایید تو»
همسایه نگاهی به خانه استاد انداخت.
«استاد من خاله ای دارم که هنردوست است .چند بار
از من خواسته که بیارمش تابلوهایتان را ببیند».
«قدمش سر چشم».
قدم خاله خوب بود .یکی از تابلوهای استاد را خوب
خریدند .خاله ،پرده ها را عوض کرد .استاد را فرستاد
روستا؛ پیش دوستش ،هوایی بخورد .استاد که رفت،
تختخواب مادر را برد توی زیرزمین ،روزنامه ها و
مجله هایی که از استاد نوشته بودند و سیاه مشق های او
و شاگردانش را ریخت تو دو تا گونی و گذاشت دم در.
توی کوچه .تشویق نامه ها ،یادگارها ،عکس ها ،نشان ها
و تندیس ها را از توی کمدها و سر تاقچه ها جمع کرد
و گذاشت تو صندوق قدیمی مادرش کنار تخت ،تو
زیرزمین .درش را قفل کرد و کلید را گذاشت سر شاخه
خرمالو که کالغ ببرد.
استاد که از راه رسید ،ساک یک دستش بود و کیسه
پالستیکی پر از خیار به دست دیگرش.
بوی خوش پلو ،بوی خورش کدو ،خانه را برداشته
بود .پرده های توری و سفید نو ،در نسیم خنک پاییزی
موج برمی داشتند .خاله خانم آرایش کرده بود ،پیراهن
صورتی نرم و نازکی پوشیده بود ،آمد جلو؛ خیار و ساک
را از دست استاد گرفت ،کاله او را برداشت و بهش فوت
کرد که خاکش بپرد.
استاد حیرت زده به در و دیوار و پرده های خانه نگاه
کرد .نگاهش چرخید و رسید به کمد و تاقچه خالی،
تابلو باالی کمد نبود ،پاهایش سست شد .نزدیک بود
بیفتد .خاله زیر بغلش را گرفت .نشاندش روی مبلی که
تازه خریده بود .لیوان شربت سکنجبینی که از پیش
آماده کرده بود ،داد دست استاد .دست استاد می لرزید.
خاله سر لیوان را گذاشت روی لب چروک و رنگ پریده
استاد ،گرفتش باال ،کجش کرد .مزه ترش و شیرین
سکنجبین روی زبان استاد نشست .شربت کم کم پایین
رفت .لبخند کم رنگی در صورت استاد خزید.
خاله دو زانو نشست جلوی استاد .دست هایش را
گذاشت روی زانوهای لرزان او و گفت« :بگذار قصه ای
برایت بگویم ،گوش کن:
یک روز مرد نابینایی کباب خرید رفت توی مزرعه ای،
نشست کنار جوی آبی ،بنا کرد به کباب خوردن .بوی
پونه ،زمزمه جویبار ،آواز پرندگان ،نسیم نرم ،کباب داغ و
نان نرم و گرم ،کیف داشت .مرد تکه ای از نان می کند
و لقمه ای از کباب می گذاشت روی نان ،تا می کرد و
می گذاشت توی دهان ،می جوید و قورت می داد .یک
بار که لقمه ای درست کرد و خواست به دهان بگذارد،
لقمه جنبید و قور قور صدا کرد .مرد نابینا گفت« :قور
قورت را نمی شنوم ،دارم کباب می خورم .همین ».لقمه
جنبان را گذاشت توی دهانش و بنا کرد به جویدن .لقمه
زیر دندان های مرد تسلیم شد و مرد به هیچ چیز جز
کباب و نان تازه فکر نکرد .زندگی یعنی این».
استاد شربت سنکجبین را تا ته خورد .حالش جا آمد،
بلند شد رفت سر قلم و دواتش .روی صفحه بزرگ
کاغذی درشت و زیبا نوشت« :زندگی قورباغه زنده ای
است که نابینایی آن را با اشتها می خورد».

در ساحل سوزان آب شد
دومین
دوچرخه ی تابانش آتش گرفت و جز بخار
غم آلودش ندیدم
سومین
که پنجه در آب کرد
و دریا
سرکوب و سینه سوز
در قدومش غلتید
ماهی روشنی به اشارت مرا گوشه ای برد
ِ
و رازی آشکاره کرد
که من همه ی تلخای آب های جهان را در گلویم
حس کردم.
از آنچه که اکنون می بینم تا ستاره ی دریایی راهی
نیست
اما همیشه از آواز کرجی بانان و عطر ماهی و ریسمان
تیره و روشن ترسیدم.
***
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باد را ببین
چونه بر آب ها شور می زند
تا کنار تو ساکن شود.
موج را ببین
چگونه بر آب ها قدم برمی چیند.
گوش ماهیان
چگونه
برای خواندن آوازهایشان به سوی تو لب باز کرده اند.
سپاسگزارم دریا!
که به پاس او
کتابم را
سرشار خواب های صدف کرده ای.

16/5/1383

چند تک بیتی ناب

ز بس بستم خیال تو ،تو گشتم پای تا سر من
تو آمد رفته رفته ،رفت من آهسته آهسته
دوش سیالب خیالت می گذشت از خاطرم
خانه ی دل بر سر ره بود ،ویران کرد و رفت
تابوت مرده ای دوش هشیار کرد ما را
پای به خواب رفته بیدار کرد ما را
حاجت به دور باش ندارد حریم تو
شرم تو با هزار نگهبان برابر است
صورت نبست در دل ما کینه کسی
آئینه هر چه دید فراموش می کند
ای دل نگفتمت که به چشمش نظر فکن؟
کز غم چنان شوی که نبینی به خواب ،خواب
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«فیض کاشانی»
«بیدل دهلوی»
«غنی کشمیری»
«صائب تبریزی»
«سلیم تهرانی»

«خواجوی کرمانی»
غلط است هر که گوید که به دل ره است دل را
دل من ز غصه خون شد ،دل او خبر ندارد
«وحشی بافقی»
پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار
جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو
«سعدی شیرازی»
آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار
که به دیوان عمل ،نامه سیاه آمده ایم
«حافظ شیرازی»
هالک توبه مستان شوم که در دل شب
بهشت می طلبند از برای جوی شراب
«مشرقی مشهدی»
***

چند شعر

از مسافران قطار

عباس صفاری

الزم نیست دنیا دیده باشد
همین که تو را خواب ببیند
دنیایی را دیده است
از میلیون ها سنگ
که در بستر رودخانه برهم می غلطند
فقط سنگی که نگاه ما بر آن می افتد ،زیبا می شود.
تلفن را بردار -شماره اش را بگیر
و مأموریت کشف خود را -در شلوغ ترین ایستگاه شهر
به او واگذار کن
از هزاران زنی که فردا
پیاده می شوند از قطار
یکی زیبا
و مابقی مسافرند
***
در پشت ابر
بیژن نجدی
آیا کسی نشسته است پشت ابر
که نی می زند
یا سه تار؟
نمی دانم
آوازی ،اما یک آواز
از گوشه آسمان جمعه می ریزد
***
بعد رفتن تو...
امید صباغ نو
چقدر ساده به هم ریختی روان مرا
بریده غصه دل کندنت امان مرا
قبول کن که مخاطب پسند خواهد شد
به هر زبان بنویسند داستان مرا
گذشتی از من و شب های خالی از غزلم
گرفته حسرت دستان تو جهان مرا
سریع پیر شدم آنچنان که آینه نیز
شکسته در دل خود صورت جوان مرا
به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه
خدا گرفت به دست تو امتحان مرا
نه تو خیلی خدایی ،نه من چو اسماعیل
بگیر خنجر و در دم بگیر جان مرا
تو را به حرمت عشقت قسم بیا برگرد
بیا و تلخ تر از این مکن دهان مرا
چه روزگار غریبی ست بعد رفتن تو
بغل گرفته غمی کهنه آسمان مرا
تو نیم دیگر من نیستی تمام منی
تمام کن غم و اندوه سالیان مرا

روزنه
دوشنبه  21شهریور 1401

 15صفر 1444

 Sep 12، 2022سال بیست و هفتم شماره 7573

َننَـــة اســداله

«یا امام رضا! یا امام رضا! منو ببخش .گنه کارم .رو به درگا ِه تو آورده ام.
حاشا به غیرتت .منو ببخش .منو ب .ب .بخ .بخ .خش .هِه هِه هاه هاه!!»
این صدای مادر اسداهلل بود که تازه به مشهد آمده و انگشتانش را در
ضریح حضرت فرو کرده و گریه می کرد .او االن از راه رسیده بود.
ِ
«آقا! آقا جونی! دستم به دومنِت .اگر منو نبخشی فردای قیامت دامن
ج ّدت علی می گیرم .منو ببخش .منو ببخش .من روسیاهم .گنه کارم .یا
السالم ون علیکم یا آقا».
امام رضا .یا آغاّ .
باز گریه از سر می گرفت .بعد از هِق و هِقی دوباره همان کلمات را
تکرار می کرد.
او آمده بود تا امام رضا ببخشدش.
خوب گریه کرد .جماعت ُهل می دادند و او دست هایش از َح َرم َکنده
شد .دیگر بیش تر از این طاقت نیاورد .خود به خود از َح َرم دور شده بود.
اشک های چشمش را پاک کرد و به این طرف و آن طرف نگاه می کرد.
یک شمعفروش را دید .بستهای شمع خرید.
دوباره زد زیر گریه و گفت« :آقا جونی .می دونم که از کرامتت دور
نیست .می دونم که بزرگواری .دستم به دامنت منو ببخش .برای این که
بدونم گناهانم را بخشیده ای این قلمدون شمع را برات نذر کرده ام که
روشن کنم».
به طرف مردی که مسئول روشن کردن شمع ها بود رفت و یک بسته
شمع به او داد و گفت« :باید حتم ًا تا من در این جا هستم روشنش کنی تا
نذرم اَدا کرده باشم».
شمعش شعله ور شد و با چشم خودش دید که زرد می سوزد.
ماد ِر اسداهلل دیگر راضی شده بود .او فکر می کرد که امام رضا با این
کارهایش او را میبخشد .لبخند پیروزمندانه ای بر لبش نقش بسته بود و
احساس سبکی می کرد.
با خود می اندیشید« :اگر گهگاهی پولی به مردم قرض می دادم این
ترس من که پولم به این زودی ها مطالبه نکنم پولی،
خودشان بودند که از ِ
قندی ،لباسی ،چیزی به من می دادند .من که نمیخواستم ولی مگر می شد
دستشان را پس زد.
امام رضا خودش می داند که تقصی ِر من نیست .از اینها گذشته ،من
نادون بودم .نمی فهمیدم .برای همین حاال اومده ام که امام رضا منو
ببخشد .انشاءاهلل که بخشنده است .سبک شده ام .راحت شدم .اوفیش!!»
صحن کهنة امام رضا
این صدای زنی بود که آرام آرام نجوا می کرد و از
ِ
عقب عقب خارج میشد تا مبادا به آقا بی احترامی کرده باشد.

***
ماد ِر اسداله همان زنی که پول نزول میداد ،چند روز پیش به خانة ماد ِر
حسن رفته بود و گفته بود که« :نَ َنه جونی ،من دیگه حاال می خوام ب ِ َرم
مشهد .می خوام برم که آقام امام رضا منو ببخشد .هرطور شده طلبم را
روبهراه کن که الزم دارم».
ننة حسن گفته بود« :من که تا حاال بیش از پولی که به من دادهای

آگهی فقدان سند مالکیت قسمتی از پالک  8/4بخش  3شیراز
آقای عباس رضائی خرم مکانی با وکالت از طرف زهرا رستمی و رحیمه
رســتمی طی وکالت نامه شــماره  131273تاریــخ  1401/3/9تنظیمی
دفترخانه  79شــیراز ،اقرارنامه  173334تاریخ  1401/6/6دفترخانه 73
شــیراز و با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  73شیراز تنظیم
شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی 200
ســهم مشاع از  37500سهم سهام ششــدانگ پالک  8/4واقع در بخش
 3شــیراز که ذیل ثبت  104447صفحه  576دفتــر  611به نام روانبخش
رمضانی ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی  130764صادر ،طی سند
 117396تاریخ  1389/3/5دفتر  79شــیراز به امین صفائی منتقل و به
موجب ســند انتقال  124470تاریخ  1398/5/28دفترخانه  79شیراز به
زهرا رســتمی و رحیمه رســتمی منتقل و در جریان آتش سوزی از بین
رفته اســت و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است.
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که
هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1948م الف
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/14004بخش  3شیراز
آقای حشــمت اله آزادی با وکالت از طرف آفرین عباسی به موجب
وکالتنامه  35312تاریخ  1394/10/30دفترخانه  230شــیراز27279 ،
تاریخ  1395/2/12دفترخانه  266شــیراز 88972 ،تاریخ 1401/4/26
دفتر  230صــدرا * اقرارنامه  87993تاریــخ  1401/3/17دفتر 230
صدرا و با تســلیم  2برگ استشــهادیه که در دفترخانه  230شیراز
تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 177/45
مترمربع تحت پالک  8/14004واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت
 94812صفحه  374دفتر  564به نام آفرین عباســی ثبت و ســند
مالکیت المثنی به شماره  634904صادر گردیده که به دلیل جابجایی
مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده
اســت .مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی
کرده
میشود که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی
ای1401
معامل/ه/2
01/1115
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
06/15
1401اصل
ضمن /ارائه
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /1946م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

محمدرضا آلابراهیم

به شما دادهام».
دست
پول من ِ
مادر اسداهلل گفته بود« :درست میگی؛ اما این مدت که ِ
شما بوده ،همینطور ُمفت و مجانی بوده؟»
پیش چیشات بیاره ،رحم کن».
ننة حسن گفته بود« :خدا ِ
مادر اسداهلل گفته بود« :من ای حرفا سرم نمیشه؛ اوم َدم که پولم بگیرم
و برم مشهد پابوس امام رضا».

8

ننة حسن گفته بود« :به همون امام رضا حاال ندارم؛ برات انشاءاهلل
تا چند روز دیگه پیدا میکنم .ا ِقد جدی نگیر .نامة حسن اومده که :نَ َنه،
من چار پنج روز دیگه میام .انشاءاهلل حسن که اومد هرچه طلب داری
مال مردم خور
می َدمت .نمی خوام از اینجا که فرار کنم .از خدا به دورِ ،
هم که نیستم»...
و با لبخندی حرفهایش را تمام کرده بود .ننة اسداله گفت« :نَه ،نَه
َده َده جونی من تا حاال صبر کردم دیگه بَسمه ،دگه طاقت ندارم ،من تا
ن تو بیاد؛ شاید نُومد .اونوقت من چه کنم .من
کی بِشینم که می خواد حس ِ
خُ ب که نمی تونم سف ِر مشهدم را دنبال بِندازم .وقتی که می َسدی که از
ای حرفا نمی زدی».
ننه حسن که بدجوری گیر کرده بود گفت« :به قرآنی که در سینة
محمد(ص) است ،حسن گفته میام .بچه م که دروغ نمیگه طفلکی».
ننة اسداله گفت« :قرآن بزنه تو کمرت ضیفه ،آخه من پول می خوام.
حساب تو چیه؟!» ننة حسن که دید ننة اسداهلل از کوره در رفته،
حرف
ِ
ِ
خواست او را مالیم کند گفت« :حاال بیا بشین تا یی ِچی (یک چایی)
برات درست کنم».
ننة اسداله گفت« :من چای نمی خوام؛ پول می خوام .حرف تو حرف
نیار؛ برو پول وردار و بیار».
ننة حسن گفت« :واال به ال نَ َد َرم .چه از جونم می خوای؟»
ننة اسداله گفت« :با نَ َد َرم نَ َد َرم که کاری از پیش نمی َره .ا ِنگار خیلی
سدی که التماس میکردی حاال ُدم در
ُپررو شدهی؟! وقتی که می َ
اُوردِی؟!»
ننة حسن که اوقاتش تلخ شده بود با صدای بلندتری گفت« :گفتم
ی َدمت .حاال تو که َچن روز صبر دادی ،دو سه رو ِز
خُ ب ،حسن میاد م 
دیگم صبر کن آسمون که پایین نمیاد».
ننة اسداله که هیچی جز پول براش مفهومی نداشت گفت« :شاید
حسن جون َِمرگ شده ت نومد ،اونوقت چه؟»
ِ
ننة حسن دیگر از کوره در رفت .نتوانست ببیند که این ال َمصب رو
راست جلوی خودش به بچه اش نفرین کند ،گفت« :جونمرگ اَسداالت
بشه عایشة لَوند».
ننة حسن صداش بلندتر شده بود و داد می زد و از اوقات تلخی ،موهای
پوست صورتش را می خراشید و فریاد می زد:
خودش را می َکند و با ناخن
ِ
«اوی مردم! به دادم برسید! این ضیفه چه از جونم می خواد .اگه طلب
داری میگم خوب چند روز دیگه .اگرم زور میگی خدا به فریادت برسه!»

آگهی
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حســاب شهرداري منظور و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و مغازه با صالحدید شهرداری به نفر
شود .وﻗﺖ اداري روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/07/09ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
مي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻗﺒﻮل
-4
واگذار
بعدي
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ﺸﻨﺒﻪ
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روز
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ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
5
-3شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
آزاد اﺳﺖ
ﺟﻠﺴﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
وقت
پایان
پيشنهادات تا
- 6-4قبول
اداری .روز شنبه مورخ  1401/07/09می باشد .
ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر
ﺷﻬﺮام
گرفت.
خواهد
 -5بازگشایی پاکتها در ساعت  12روز یکشنبه مورخ  1401/07/10در محل شهرداری انجام
ﺷﻬﺮدار ﺧﻨﺞ
- 6حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
شناسه آگهی1378030 :
شهرام محمود پور
شهردار خنج
آدرس :ﺧﻨﺞ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺳﺎﻟﺖ

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 74431-58311:

ﺗﻠﻔﻦ52623379-52622340 :

www.ShahrdariKhonj.ir

ﻧﻤﺎﺑﺮ52622339:

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035003977مورخ  1400/9/13موضوع پرونده کالسه شــماره  1399114411035000718هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حســین تابع بردبار به شماره شناســنامه  78کدملی  2298957061صادره از شیراز فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  200مترمربع به پالک  8/42163مفروز و مجزی شده از پالک  8واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رســمی آقای محمدرحیم رمضانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/21 :
/1913م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

سند باغ به پالک شماره  979/4واقع در بخش
 6فارس ملکی عبدالمجیــد پیش بین مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001936مــورخ  1400/4/21موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000432هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم محبوبه شــاکرین به شماره شناسنامه 1771
کدملی  2296959962صادره از شیراز فرزند علی اکبر در ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  195مترمربع به پالک  7/15198مفروز
و مجزی شــده از پالک  7واقع در فارس بخــش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عوض نوبخت قالتی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/21 :
/1912م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

نوبت اول :مورخ 1401/6/21
نوبت دوم :مورخ 1401/6/30
مناقصه گزار :دهیاری روستای جمال آباد
موضوع مناقصه :دفع آب های سطحی
شرح مختصر کار :اجرای جدول ،حفر کانال ،دهانه منحول ،بتن ریزی
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی به
مبلغ  5درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان  290/400/000به نام دهیاری
جمال آباد
زمان فروش اسناد و محل دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی
نوبت اول به مدت  14روز کاری
محل دریافت اسناد مناقصه به آدرس :بخشداری مرکزی شیراز
نحوه خرید اســناد :واریز وجه نقد به مبلغ  300/000ریال به شــماره
حساب  0107571816005بانک ملی
مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا پایــان وقت اداری روز
یکشنبه  1401/7/10محل بخشداری
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها اعالم خواهد شد.
شرایط مناقصه:
*کلیه شــرکت کنندگان باید دارای صالحیت الزم باشــند .داشتن
حداقل رتبه  5راهسازی
*نفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــدند
سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
*برنده مناقصه ملزم بــه ارائه ضمانت بانکی به میزان  10درصد کل
مبلغ قرارداد می باشد.
*ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
*کپی برابر با اصل کلیه مدارک الزامی می باشد.
شماره های تماس09177029268 :
/3022م الف
شناسه آگهی1379212 :

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  14016031100500022مــورخ  1401/1/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود ممتازیان فرزند امیدعلی به
شماره شناسنامه  17صادره از نیریز در ششدانگ یک قطعه باغ به
مساحت  25000مترمربع پالک  4فرعی از  4904اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4904اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رسمی آقای ایاز سهامی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/21 :
/454م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000324مــورخ  1401/5/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا بنی اســدی فرزند مسعود به
شماره شناســنامه  1399صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت
 222/98مترمربع پالک  15فرعی از  4511اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  4فرعی از  4511اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی خانم طوبی نقیبی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/21 :
/452م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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تصادف مرگبار خودروی حامل زائران در عراق

تصادف میان ســه خودرو که زائران اربعین
نیز از مســافران آنها بودند ،منجر به مرگ ۱۱
تن و مصدومیت  ۳۰تن دیگر شــده است .این
حادثه در شهر شوملی در استان بابل عراق رخ
داده و برابر اطالعــات اولیه افراد ایرانی نیز در
میان حادثهدیدگان وجود دارد.
پیرحســین کولیوند در گفتوگو با ایسنا در
اینباره گفت :بر اساس گزارشهای رسیده به
جمعیت هالل احمر جمهوری اســامی ایران
یک دســتگاه اتوبوس در یــک پمپ بنزین در
شهر شوملی استان بابل عراق دچار انفجار شده
اســت که در همین راستا نیروهای هالل احمر
به محل اعزام شدند.
رئیــس جمعیت هالل احمر ادامــه داد :در
پی وقوع این انفجار  ۳۰نفر مصدوم شــدند و
گزارشها حاکی از آن اســت که  ۱۱نفر جان
خود را از دست دادهاند.
کولیونــد با بیان اینکــه در میان مصدومان
زائران ایرانی نیــز حضور دارند ،گفت :هویت و
ملیت تمام جانباختگان مشخص نیست و پس
از شناسایی و امدادرســانی اطالعات تکمیلی
اعالم خواهد شد.
همچنیــن شــبکه دجله عــراق اعالم کرد
کــه دیروز یک حادثه دلخــراش در اتوبانی در
نزدیکی منطقه "الشــوملی" در استان بابل رخ
داده اســت .طبق این گــزارش ،در این حادثه

او دراینباره گفت :برخورد سه دستگاه وسیله
نقلیه با یکدیگر موجب وقوع این حادثه شــده
اســت .برابر گزارشهای دریافتی یک دستگاه
مینیبــوس در حال حرکت در مســیر بوده که
در نزدیکــی یک پمپ بنزین با یک دســتگاه
ون برخــورد کرد .پــس از آن هم ون به دلیل
آنکه کپسول گاز در آن قرار داشته دچار انفجار
شده و با کامیونی که جلوتر قرار داشته برخورد
کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه درپــی ایــن حادثه
آمبوالنسهای اورژانــس عراق به محل اعزام
شدند ،گفت :آمبوالنسهای جمعیت هالل احمر
نیز در محل حاضر شــده و به حالت آمادهباش
درآمدنــد .همچنیــن برای کربــا هم اعالم
آمادهباش دادیم و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس
به محل اعزام شد.
درودی با بیان اینکه متاسفانه درپی این حادثه
 ۱۱نفر فوت و  ۳۰تن مصدوم شدند ،اظهار کرد:
برابر قوانین کشــور عراق مصدوم شــدگان به
بیمارستان منتقل شده و در آنجا باید تعیین تکلیف
شوند ،از این رو حادثهدیدگان این حادثه نیز به
بیمارستان دیوانیه عراق منتقل شدند.
معاون مرکز پزشــکی جمعیت هالل احمر
کشورمان درباره اینکه چه تعداد از  ۴۱کشته و
مصدوم این حادثه ایرانی بودند ،گفت :با توجه
به سوختگی اجساد ،تا افراد فوتی تعیین هویت
نشــوند امکان اعالم تابعیت آنها وجود ندارد و
نمیتوان اطالعات دقیقی در این خصوص داد.
زائران مصدوم دچار ســوختگی شدید بودند و
در شرایط تعیین تکلیف نبودند ،اما تعدادی هم
وضعیت بهتری داشتند که ایرانی بودند.
وی درباره اینکه آیــا انفجار در پمپ بنزین
رخ داده بود یا خیر گفت :این انفجار در نزدیکی
پمپ بنزین رخ داده اما عمدهترین علت انفجار
کپسول گاز داخل خودروی ون بوده است.
درودی دربــاره انتقال زائران آســیبدیده
ایرانــی به داخل کشــور نیز اظهارکــرد :برابر
قوانین کشــور عراق بیماران باید در بیمارستان
عراقی تعیین تکلیف بشوند ،پس از آن این افراد
بــا اتوبوس آمبوالنس به داخل کشــور منتقل
خواهند شد.

 ۲۴فوتی جدید کرونا در کشور

رعایت پروتکلهای ضدکرونا در کمتر از یکسوم مردم
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  24ساعت
 ۶۹۶بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و
متاسفانه  ۲۴بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز شــنبه تــا دیروز
 ۲۰شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۶۹۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۹۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۳۸هزار و  ۸۲۱نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۴ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار
و  ۱۷۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون  ۳۱۵هزار و
 ۵۶۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۵۴۷نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۹۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنیــن تا کنــون  ۶۵میلیــون و  ۴۶هزار
و  ۲۹۵نفــر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۴۳۸هزار و
 ۲۰۲نفر ُدز دوم و  ۳۱میلیون و  ۴۹هزار و  ۱۱۶نفر،
ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند

و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به
 ۱۵۴میلیون و  ۵۳۳هزار و ُ ۶۱۳دز رسید.
همچنیــن در حــال حاضر  ۰شهرســتان در
وضعیت قرمز ۳۵ ،شهرستان در وضعیت نارنجی،
 ۳۴۲شهرســتان در وضعیت زرد و  ۷۱شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.
رعایت پروتکلهای ضدکرونا در کمتر
از یکسوم مردم
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی همچنان
پاییــن و در حد  ۳۰درصد اســت؛ این در حالی
است که بسیاری از کارشناسان حوزه سالمت از
شــکننده بودن روند ثبات نسبی کرونا در کشور
خبــر داده و هشــدار میدهند که عــدم رعایت
پروتکلهای بهداشــتی میتواند خیز دیگری از
بیماری کووید ۱۹را رقم بزند.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم وزارت بهداشت،
بر اســاس آخرین نقشــه رنگبندی کرونایی در
کشور ،در حال حاضر بیش از  ۹۰درصد شهرهای
کشــور در وضعیت زرد و آبی قــرار گرفتهاند و
افزایش سه برابری تعداد شــهرهای با وضعیت
آبی را شاهد هســتیم .در مجموع در حال حاضر
هیچ شــهری در وضعیت قرمز نیست و  ۳۵شهر
در وضعیت نارنجی کرونا قــرار دارند .همچنین
 ۳۴۲شــهر در وضعیــت زرد و  ۷۱شــهر نیز در
وضعیت آبی قرار گرفتهاند.

در عین حال براساس اعالم معاونت بهداشت
وزارت بهداشــت ،میزان رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در کشور در هفته منتهی به  ۱۹شهریور ماه
 ۱۲( ،۱۴۰۱تا  ۱۹شهریور ماه) بالغ بر  ۳۱.۹۷درصد
رسیده است.
در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت
فردی در اماکن عمومی اســتانهای کشــور در
بازه زمانی  ۹تا  ۱۶شــهریور ماه  ،۱۴۰۱بالغ بر
 ۴۰.۷۲درصد بوده است .در این شاخص بیشترین
میــزان رعایت در اســتان آذربایجــان غربی با
 ۶۰.۰۷درصد و کمتریــن میزان رعایت هم در
استان زنجان با  ۲۵.۹۸درصد بوده است.
همچنیــن میانگین رعایت بهداشــت فردی
در اماکن عمومی کشــور از  ۲تا  ۱۶شهریور ماه
 ،۱۴۰۱بالــغ بــر  ۴۰.۷۲درصد بوده اســت که
فرودگاهها با  ۹۵.۵۶درصد بیشترین میزان رعایت
و کارگاههــا و صنایع کوچک بــا  ۳۴.۱۷درصد
کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشتهاند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،میانگین استفاده
از ماســک در شــاغلین و خدمت گیرندگان به
تفکیک اماکن عمومی اســتانهای کشور از  ۹تا
 ۱۶شــهریور ماه بالغ بر  ۲۱.۵۷درصد بوده است
که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با
 ۴۶.۰۶درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به
خراسان شمالی با  ۱۳.۸۹درصد بوده است.

بین الملل

آتش سوزی در آسایشگاهی در برزیل
 ۶قربانی گرفت

مقامات برزیل اعالم کردند که روز شــنبه در پی وقوع آتش سوزی در یک
آسایشــگاه غیرقانونی واقع در شرق شــهر "سائو پائولو" ،شش نفر کشته و دو
نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،سخنگوی سازمان آتش نشانی ســائو پائولو در این باره
گفت :این آتش ســوزی از یک اتاق غذاخوری شروع شده و اتاق های دیگر را
نیز در برگرفت که منجر به مرگ پنج سالمند و یک پرستار مراقب شده است.
گزارش ها حاکی اســت که این خانه ســالمندان کــه "الر داووو" نام دارد،
فاقد مجوز بهداشــتی بوده و همچنین بدون اخذ مجوز از سازمان آتش نشانی
برزیل فعالیت می کرده است.
افرادی که در اطراف این خانه سالمندان زندگی می کنند اعالم کرده اند که
از وجود این مرکز بی اطالع بوده اند .به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،به گفته
شاهدان محلی ،این آتش سوزی حدود چهار ساعت به طول انجامیده است.

تصادف مرگبار در شمال شرق مکزیک

مقامات مکزیک اعالم کردند :روز شــنبه بر اثــر برخورد یک تانکر حامل
ســوزی متعاقب آن در یک بزرگراه در
ســوخت با یک دستگاه اتوبوس و آتش
ِ

فارس
رئیس پلیس فتای فارس خبر داد

دستگیری رمال اینستاگرامی در فارس

 ۱۱فوتی و  ۳۰مصدوم

یک دستگاه خودروی تریلی با خودروی حامل
زائران اربعین برخورد کرده است.
شبکه دجله به نقل از یک منبع امنیتی عراقی
تعداد کشتهشدگان را  ۱۲نفر اعالم کرد که البته
این موضوع از سوی مسئوالن کشورمان به تایید
نرســیده و آمار اعالمی از سوی آنان همچنان
 ۱۱مورد فوتی اســت .در میان کشتهشــدگان
یک زائر ایرانی نیز حضور داشته است.
محمد کاظم آل صادق ،سفیر ایران در عراق
نیز به ایســنا گفته که بر اثر برخورد یک ون با
یک تانکر حمل ســوخت در منطقه شوملی در
استان بابل یازده نفر از افراد سوار بر ون کشته
شده اند و سه نفر از آنها زنده اما مصدوم هستند.
او با بیان این که اجســاد افراد کشــته شده در
حال انتقال برای شناسایی هویت است ،اظهار
کرد :ســه نفری که زنده هستند ادعا کردند که
همه مســافران ون ایرانی بودهاند و به نظر می
رسد که یازده نفر کشته شده نیز ایرانی هستند.
اظهارات ســفیر جمهوری اسالمی ایران در
عراق درباره ایرانی بــودن تابعیت جانباختگان
این حادثه تاکنون از سوی امدادگران و جمعیت
هالل احمر تایید نشده است.
طاهر درودی ،معاون مرکز پزشکی جمعیت
هالل احمر کشــورمان نیز جزئیات حادثه رخ
داده برای وســایل نقلیه حامل زائران در استان
بابل عراق را تشریح کرد.
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ایالت "تامائولیپاس" ،دست کم  ۱۸نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،مقامات مکزیک همچنین اظهار کــرده اند که اتوبوس
از "هویوتال" حرکت کــرده و در بزرگراه "ویکتوریا-مونتری" دچار ســانحه
شده است.
به گفته شــاهدان محلی ،راننده کامیون پس از وقوع این تصادف متواری
شده است .همچنین این بزرگراه به منظور بررسی بیشتر جزئیات حادثه ،توسط
مقامات پلیس مکزیک بسته شده است.

وقوع زلزله  ۷.۶ریشتری در پاپوآ گینه نو

زمین لرزه ای به بزرگی  ۷.۶ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،این زمین لرزه صبح دیروز (یکشنبه) به وقت محلی در ۶۷
کیلومتری شرق شهر "کائینانتو" و در عمق حدود  ۹۰کیلومتری زمین رخ داده
اســت .همچنین تاکنون هشدار وقوع ســونامی ناشی از این زمین لرزه منتشر
نشده است.
ســازمان زمین شناســی ایاالت متحده ( )USGSدر پــی وقوع این زلزله
هشدار زردی را برای تلفات جانی و خسارات اقتصادی صادر کرده است؛ به این
معنی که برخی تلفات و خسارات احتمالی وجود دارد.
به گزارش ِد هیل ،پاپوآ گینه نو در "حلقه آتش" اقیانوس آرام واقع شــده و
وقوع زلزله های متعددی را تجربه می کند.

رئیس پلیس فتا اســتان گفــت :خانمی جوان که در شــبکه اجتماعی
اینســتاگرام اقدام به کالهبــرداری از طریق رمالی می کرد ،شناســایی و
دستگیر شد.
ســرهنگ امیر حســین ســلیمانی در گفت و گــو با خبرنــگار پایگاه
خبــری پلیس اظهار داشــت :در پی شــکایت خانمی میانســال مبنی بر
کالهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال با ترفند فالگیری و رمالی در شــبکه
اجتماعی اینســتاگرام ،موضــوع بهصورت ویژه در دســتور کار پلیس فتا
قرار گرفت.
وی ادامه داد :پس از اخذا اظهارات شــاکیه معلوم شد ،مدتی پیش وی
در یک صفحه اینســتاگرامی عضو گردیده که مدیر صفحه خود را فالگیر
معرفی کرده و با دادن وعدههای پوچ،شــاکیه را فریب داده و از وی مبلغ
یک میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی
متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد ،گفت :در بازجوییهای
اولیــه ،متهم کــه خانمی جوان بود به جرم ارتکابی اقــرار و اعالم کرد با
ایجاد صفحهای در اینســتاگرام با عنوان فالگیــری و رمالی پس از جلب
اعتماد شاکی و سوء استفاده از سادگی وی و دادن امید واهی و وعدههای
دروغین ،با دریافت مبالغی اقدام به کالهبرداری کرده است.
رئیس پلیس فتا اســتان فارس تاکید کرد :افراد ســودجو غالب ًا مسائل
خرافاتی را به شکلهای مختلف در شــبکههای اجتماعی رواج میدهند،
تمام این شــیادان از ســادگی و زودباوری طعمههای خود نهایت بهره را
میبرند ،لذا از شــهروندان و کاربران انتظــار داریم به تبلیغات اغواکننده و
دروغین که از طریق فضای مجازی منتشــر می شود ،اعتماد نکرده و به
هیچ وجه اطالعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

کشف بیش از  100کیلو تریاک
در عملیات مشترک پلیسی

فرمانــده انتظامي شهرســتان جهرم از كشــف  106كيلــو ترياك در
یک عملیات مشترک با پلیس بوشهر خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان کرد :در راستاي طرح مبارزه با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری
از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط
قاچاقچیان با یک دســتگاه خودرو پــژو  ، 405موضوع به صورت ویژه در
دستور کار مأموران انتظامی شهرستان جهرم قرار گرفت.
وی افزود :با رصدهای انجام گرفته مشــخص شــد خــودرو حامل بار
مواد مخدر وارد یک منزل مســکونی در شهر جهرم شده است که مأموران
انتظامی با هماهنگی مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم با بیان اینکه در بازرســی از خودرو
پژو  405پارک شــده در آن منزل  106کیلوگرم تریاک کشــف شد ،گفت:
در این خصوص يك متهم دســتگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر انتظامی
انتقال داده شد.

کشف زمین خواری میلیاردی در مهر

جانشین فرمانده انتظامي اســتان از رفع تصرف  3هکتاری اراضي ملی
به ارزش  30میلیارد ريال در شهرستان مهر خبر داد.
سردار یوســف ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پي کســب خبري مبني بر تصرف اراضي تحت تملک
اداره مســکن و شهرسازی در بخش وراوی شهرســتان مهر و در راستاي
اجراي احكام صادره از سوي مرجع قضایي ،ماموران انتظامی این شهرستان
به همراه کارشناســان مربوطه به منظور رفع تصــرف به منطقه مورد نظر
اعزام شدند.
وي با بیان اینکه ماموران با حضور در منطقه ،قطعه زميني به مســاحت
 30هــزار مترمربع را رفــع تصرف کردند ،افزود :درایــن زمینه یک متهم
دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به اينكه ارزش اراضي
ملي رفع تصرف شــده برابر نظر كارشناســان  30میلیارد ريال برآورد شده
اســت ،از عموم شهروندان خواست تا هرگونه اطالع از تصرف اراضي ملی
توسط افراد سودجو را به مركز فوريتهاي پلیسی  110گزارش كنند.

کشف گوسفند قاچاق در المرد

فرمانده انتظامي شهرســتان المرد از توقیف یک دستگاه کامیون حامل
 59رأس گوسفند قاچاق خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارع پور در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام
گشت زنی و نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون حامل
احشام مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بررســی های انجام گرفته مشــخص شد که این کامیون
حامل  59رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل می باشد.
سرهنگ زارع پور با اشــاره به اینکه طبق اظهار نظر کارشناسان ارزش
این احشام قاچاق یک میلیارد و  800میلیون ریال برآورد شده است ،گفت:
در این راستا دو متهم دستگیر شدند.

دستگیری سارق تاکسی در خرمبید

فرمانده انتظامی شهرســتان خرمبید از شناســایی و دســتگیری سارق
به عنف یک دستگاه تاکسی و کشف خودرو مسروقه خبر داد.
ســرهنگ علی اکبر کریمی در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع
یک فقره ســرقت به عنف خودرو تاکسی در شــهر شیراز و متواری شدن
سارق به سمت محورهای مواصالتی شهرستان خرمبید ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد :در بررســی های صورت گرفته مشخص شد فرد سارق با
تهدید ،راننده تاکسی را از خودرو پیاده و اقدام به سرقت خودرو وی در شهر
شیراز کرده و از محل متواری شده است.
این مقام انتظامی گفت :بالفاصله با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی و
نظارت بر خودروهای عبوری ،خودرو مسروقه در یکی از ایست و بازرسی ها
مشاهده و دستور ایست داده شد که راننده آن بدون توجه اقدام به فرار کرد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خرمبید ادامه داد :پیس از طی مســافتی
تعقیب و گریز ،خودرو تاکســی مســروقه توقیف و سارق دستگیر و به مقر
انتظامی انتقال داده شد.

زمین خواری  10میلیاردی در مدخون

فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین از کشف یک فقره زمین خواری
به ارزش  10میلیارد ریال در منطقه مدخون خبر داد.
سرهنگ قربانعلی روســتا در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پــی رصد اطالعاتــی ماموران پلیس آگاهــی مبنی بر
تصرف اراضی ملی در منطقه مدخون شهرســتان قیروکارزین توسط فردی
زمین خوار و سودجو ،تحقیقات و بررسی های الزم از سوی مأموران پلیس
آغاز شد.
وی گفت :در نتیجه تحقیقات و استعالم از مراجع قانونی و انجام بازدید
میدانی و کارشناسی اراضی مورد نظر ،مشخص شد که فردی سودجو اقدام
بــه تصرف  10هزار متر مربع از اراضی مرغوب منابع ملی به ارزش تقریبی
 10میلیارد ریال در منطقه مدخون کرده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان قیروکارزین با بیان اینکه پس از هماهنگی
قضایی متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای
انجــام مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شــد ،افزود :اراضی نیز
رفع تصرف و تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان گردید.

دستگیری سارق کیف قاپ در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک سارق کیف قاپ و کشف اموال
مسروقه در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پی وقوع چند فقره کیف قاپی در محدوده مرکز شــهر شیراز،
رســیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران کالنتری  17قدمگاه شیراز
قرار گرفت.
وی افزود :در این راســتا ماموران با انجام شگردهای پلیسی یک سارق
کیفقاپ که در حال تردد در یکی از خیابان های ســطح حوزه استحفاظی
و به دنبال قربانیان خود جهت ســرقت بود را شناســایی و در یک عملیات
غافلگیرانه وی را دستگير کردند.
ســرهنگ شجاعی با بيان اينكه در بازرســی از متهم  3عدد کیف زنانه
مســروقه کشــف و یک خودرو پژو  405که از شهرستان یاسوج به سرقت
برده بود نیز توقیف شد ،گفت :سارق در بازجویی اوليه به  3فقره کیف قاپی
و یک فقره سرقت خودرو اقرار کرد.

سقوط از کوه مرگ مرد  54ساله را رقم زد

مرد  54ســاله بر اثر ســقوط از کوه های اطراف روستای قالت جیرو از
توابع شهرستان ارسنجان جان باخت.
ســرهنگ محمدعلی فرهادی در گفــت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح جزئیات این خبر بیان کرد :در پی اعالم خبری به مرکز
فوریت های پلیســی  110مبنی بر سقوط فردي از کوه های روستای قالت
جیرو در اطراف شهرستان ارسنجان ،بالفاصله تیم های امدادی و انتظامی
در محل حاضر شدند.
وی افزود :در بررســی های اولیه مشخص شد که در این حادثه ،مردي
 54ســاله كه برای کوهنوردی به کوه های اطراف این روســتا رفته بوده
اســت ،به دلیل تشنج با از دست دادن تعادل خود ،سقوط کرده و جان خود
را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ارســنجان اظهار داشت :جسد متوفي برای
بررسی بیشــتر به پزشکی قانونی منتقل شــد و تحقیقات تكميلي در این
خصوص ادامه دارد.

کشف  50رأس احشام قاچاق در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشــف احشام قاچاق به ارزش یک میلیارد و
 750میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کاال و احشام  ،ماموران انتظامی
این شهرستان با همکاری ناحیه مقاومت بسیج هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محورهای مواصالتی به  4دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند
و آنها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ نوشاد افزود :در بازرسی از این خودروها 50 ،رأس احشام قاچاق
و فاقد مجوز کشف و در این رابطه  4متهم دستگیر شدند.

مرگ  ۴تن در پی واژگونی
ون حامل زائران ایرانی در حله عراق

سرپرســت اداره کل روابــط عمومــی و ارتباطات مردمــی جمعیت
هالل احمر از واژگونی یک دســتگاه ون حامل زائران ایرانی در حله عراق
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،اشکان موسوی در اینباره گفت :در ساعت  ۵:۲۰صبح
دیروز یک ون حامل زائران حسینی در استان حله واژگون شد که متاسفانه
در این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه  ۱۰تن نیز در جریان این حادثه مصدوم شدند ،گفـت:
مصدومشــدگان با اتوبوس آمبوالنس هالل احمر مســتقر در خاک عراق
به ایران منتقل شدند.
سرپرســت اداره کل روابــط عمومــی و ارتباطــات مردمــی جمعیت
هــال احمر افزود:این افــراد در پایانه مرزی به عوامل اورژانس کشــور
تحویل داده شده و از آنجا به بیمارستان امام حسین مهران منتقل شدند.

قاچاق برلیان در فرودگاه ناکام ماند

فرمانده پلیس فرودگاههای کشــور از کشف ســنگهای برلیان قاچاق
در فرودگاه بندرعباس خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار محسن عقیلی در تشــریح جزئیات این خبر
اظهارکــرد :ماموران پلیس فرودگاه بندرعباس هنگام نظارت بر مســافران
ورودی و خروجی به محتویات کوله پشــتی یک مسافر خروجی به مقصد
تهران مشــکوک شــدند ،چرا که این احتمال وجود داشت که کوله پشتی
همراه این فرد حامل بار قاچاق باشد.
وی ادامه داد :با حضور همکاران متخصص در زمینه قاچاق و بازرســی
دقیق بار همراه فرد مذکور ،مقدار  ۷۶گرم سنگ برلیان ،که بهصورت بسیار
ماهرانه در داخل جیب شــلوار موجود درکوله پشتی جاساز شده بود ،کشف
و ضبط شد.
بر اســاس اعالم ســایت پلیس ،عقیلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش
ریالی ســنگها  ۳۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برآورد شــده است ،گفت:
برابر برررسیهای به عمل آمده فرد مذکور برلیانها را از یکی از کشورهای
خارجی وارد کشور کرده بود.
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از ابتدای سال جاری و با تکمیل ناقصهای گذشته

پیشنهاد حذف برخی شروط نهضت ملی مسکن

بالغ بر  ۴۸هزار دستگاه خودرو بیش از تولید فاکتور شد

خودروسازان بزرگ طی
آمــار عملکــرد
پنج ماهه ابتدایی امســال نشــان میدهد که ایرانخودرو و سایپا در
مجموع بالغ بر  ۳۸۸هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند.
این خودروسازان با تجاریســازی بخشی از این تولید پنج ماهه
و تکمیل و تجاریســازی خودروهای ناقص ماهها و ســال گذشته،
 ۴۸هزار و  ۶۷دســتگاه بیش از تولید (بالغ بر  ۴۳۶دســتگاه) فاکتور
کرده و فروختهاند.
به گزارش ایســنا ،بررســی صورتهای مالی اعالم شده توسط
ایرانخــودرو ،ســایپا و پارسخودرو (بهعنوان زیر مجموعه ســایپا)
به ســازمان بورس نشــان میدهد که طی پنج ماهه نخست امسال
میزان تولید خودرو در کشور توسط این خودروسازان به  ۳۸۸هزار و
 ۵۳۰دســتگاه رسیده و برای  ۴۳۶هزار و  ۵۹۷دستگاه خودرو فاکتور
مالی ثبت شده است.
ایرانخودرو  ۲۱۱هزار و  ۳۱۱دستگاه تولید و  ۲۲۸هزار
و  ۹۷۵دستگاه فروخت
طی پنــج ماهه اول ســال جاری گــروه صنعتــی ایرانخودرو
 ۲۱۱هزار و  ۳۱۱دســتگاه تولید و  ۲۲۸هزار و  ۹۷۵دستگاه فروخته
است .پیشگرفتن آمار فروش به نسبت آمار تولید نشاندهنده تکمیل
و تجاریسازی خودروهای ناقص گذشته است.
از مجمــوع تولیدهای گروه صنعتی ایرانخودرو طی مدت مذکور
 ۱۳۲هزار و  ۷۸۱دستگاه از محصوالت خانواده پژو تولید و  ۱۴۶هزار
و  ۹۰۷دستگاه از این خودرو فروخته شده است.

ایرانخــودرو ۲۹
هزار و  ۶۸۷دستگاه از محصوالت خانواده سمند در
پنج ماهه ابتدایی  ۱۴۰۱تولید کرده و برای  ۲۴هزار و  ۲۴۶دستگاه
از این محصوالت فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنین در این مدت ۲۶ ،هزار و  ۲۳دستگاه دنا ۱۰ ،هزارو ۷۰۸
دســتگاه رانا و  ۵۲۹۴دســتگاه تارا در این شرکت تولید شده که به
ترتیب  ۲۸هزار و  ۴۰۶دســتگاه دنا ۱۹ ،هزار و  ۳۳۶دســتگاه رانا و
 ۵۱۰۹دستگاه تارا فروخته شده است.
ایران خودرو در محصوالت مونتاژی نیز از ابتدای امسال تا پایان
مرداد ماه ۶۵۷۰ ،دســتگاه هایما تولید کرده و  ۴۳۴۰دستگاه فاکتور
و تجاریسازی کرده فروخته است .ضمن اینکه این گروه صنعتی در
آمار تولید خود در این مدت به تولید  ۲۴۸دستگاه از سایر محصوالت
ایرانخودرو اشاره کرده که  ۲۳۳دستگاه آن تولیدی مرداد ماه است
و  ۶۱۳دســتگاه هم فروخته که  ۶۰۵دستگاه آن در پنجمین ماه از
سال جاری فاکتور شده است.
علیرغم اینکه این گروه صنعتی در مرداد ماه حدود  ۴۷۴۰دستگاه
کمتر از تیر ماه تولید کرده اما مقایســه آمار پنج ماهه امسال و مدت
مشابه سال گذشته نشان میدهد ،بهترتیب ایرانخودرو در پنج ماهه
امســال ۱۹.۵ ،درصد از پنج ماهه  ۱۴۰۰بیشــتر تولید کرده و حدود
 ۲۹درصد بیشتر فروخته است.
سایپا  ۱۲۷هزار و  ۷۱۰دســتگاه تولید و  ۱۵۳هزار
دستگاه فروخت
در گروه خودروســازی سایپا نیز در پنج ماهه ابتدایی سال جاری،
 ۱۲۷هزار و  ۷۱۰دستگاه خودرو تولید شده که از این میزان به ترتیب
 ۱۰۲هزار و  ۱۶۴دســتگاه خودروهای خانواده ( X۲۰۰تیبا ،ساینا و

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:

خودروها را بی زاپاس و ضبط به ما تحویل دادند

مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش اموال تملیکــی توضیحاتی را در مورد
سرقت از خودروهای وارداتی ارائه کرد.
عبدالمجید اجتهادی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به سرقت قطعات خودروهای
وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد ،اظهار کرد :این خودروها در انبارهایی قرار دارد
که در زیرمجموعه ســازمان اموال تملیکی نیستند .این خودروها در منطقه آزاد انزلی
هستند و وضعیت آنها قابل رویت است.
وی به این ســوال که کدام تجهیزات خودروها به سرقت رفته است ،پاسخ داد :در
مدت زمانی که خودرو در محوطه پارکینگ منطقه بوده اســت برخی قطعات را خارج
کردهاند .این قطعات شامل زاپاس ،ضبط صوت و کامپیوتر خودرو میشود و خودروها
با این وضع به ما داده شد.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر این نکته تاکید کرد که
اگر خودروها زودتر تعیین تکلیف میشــدند و شرایط عرضه یا استرداد فراهم می  شد،
شاهد این زیانها نبودیم.
بر اساس این گزارش ،برخی واردکنندگان چندی پیش از این موضوع خبر دادند که
قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارند به سرقت رفته است و این
موضوع توسط مسئوالن هم تایید شد.

ی انرژی جمهوریهای شوروی سابق
تقویت همکار 

جمهــوری آذربایجان و ازبکســتان برای دور زدن مســیرهای تجاری روســیه،
همکاریهای دو جانبه را تحکیم میکنند.
به گزارش ایســنا ،جنگ روسیه در اوکراین ،باعث شــده است کشورهای آسیای
مرکــزی و جمهــوری آذربایجان ،پیمانهــای همکاری محکمتــری منعقد کرده و
مسیرهای تجاری جدیدی را ایجاد کنند که روسیه تحت تحریم غرب را دور میزنند.
اکنون ازبکســتان و جمهوری آذربایجان یک توافق تاریخــی برای تقویت همکاری
بخش انرژی امضا کردهاند که نشــان میدهد حرکت این کشــورها برای یکپارچگی
بیشتر ،قوت بیشتری پیدا کرده است.
وزارت انرژی ازبکســتان و جمهوری آذربایجان  ۲۹اوت نقشه راهی را امضا کردند
که اهداف آنها را تشریح میکند و رسیدن به آنها تا پایان سال  ۲۰۲۳را هدف گذاری
کرده است.
این دو کشور پروژههای مشترک در بخش نفت و گاز ،پتروشیمی و انرژی تجدیدپذیر
را دنبال خواهند کرد و با یکدیگر برای جذب ســرمایهگذاری برای پروژههای انرژی
شامل بخش های برق و گاز طبیعی همکاری خواهند کرد و بهترین شیوه برای ساخت
نیروگاههای حرارتی را به اشتراک میگذارند.
این همکاری به ازبکستان برای بهسازی بخش نیروی خود که زیرساخت فرسوده
آن ،عامل قطعیهای مکرر برق است ،کمک خواهد کرد.
ازبکســتان و جمهوری آذربایجان همچنین از دانش و تجربه یکدیگر در خصوص
آزادسازی بازارهای انرژی و خصوصی سازی استفاده خواهند کرد .این اولویت دیگری
برای تاشــکند اســت که تالش میکند حضور دولت در این صنعــت را برای جذب
سرمایهگذاری و کارآمدی بیشتر آن ،کاهش دهد.
شــرکتهای "ازبک نفت گاز" و "ســوکار" جمهوری آذربایجان متعهد شــدهاند
همکاری قویتری داشته باشــند و به دنبال اجرای پروژههای مشترک در اکتشاف و
استخراج هیدروکربن و انرژی سبز هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،این نقشه راه همچنین همکاری در مناطق آزاد شده
جمهوری آذربایجان را مد نظر دارد .اگر چه جزئیات بیشتری داده نشده اما احتماال ،این
اشاره به مناطقی است که در جنگ سال  ،۲۰۲۰از ارمنستان گرفته شدند.
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کوییک) ۱۵ ،هزار و  ۲۹۷دســتگاه سهم وانتهای سایپا ۱۰ ،هزار و
 ۱۵۹دستگاه سهم شاهین و  ۹۰دستگاه سایر محصوالت این شرکت
(مربوط به ماههای پیش از مرداد ) بوده است.
در مقابــل از ابتــدای فروردین  ۱۴۰۱تا پایان مــرداد ماه ،گروه
خودروســازی سایپا  ۱۵۳هزار و چهار دســتگاه خودرو تجاریسازی
کرده اســت که از این میزان  ۱۲۷هزار و  ۸۵دســتگاه تیبا ،ساینا و
کوییک است و بهترتیب  ۱۵هزار و  ۸۲۰دستگاه متعلق به وانتهای
 ۱۵۱ســایپا ۹۸۷۲ ،دســتگاه از شاهینها و  ۲۲۷دســتگاه از دیگر
محصوالت ســایپا صورت فاکتور شده اســت ۲۲۵ .دستگاه از سایر
محصوالت سایپا در مرداد ماه تجاری شد.
در حالی گروه سایپا در پنجمین ماه امسال  ۲۳۵۹دستگاه کمتر از
تیر ماه تولید و  ۱۱هزار و  ۲۰۳دســتگاه کمتر از تیر ماه عرضه کرده
اســت که در مقایسه پنج ماهه  ۱۴۰۰و  ،۱۴۰۱تولید  ۲.۷درصد افت
داشته ،اما فروش هفت درصد بیشتر شده است.
پارسخودرو  ۴۹هزار و  ۵۰۹دستگاه تولید و  ۵۴هزار
و  ۶۱۸دستگاه فروخت
شــرکت پارسخودرو نیز به عنوان زیر مجموعه گروه ســایپا در
مجموع پنج ماه نخست امسال ۴۹ ،هزار و  ۵۰۹دستگاه خودرو تولید
و برای  ۵۴هزار و  ۶۱۸دستگاه ،فاکتور فروش صادر کرده است.
از تعــداد خودروهای تولیدی پارسخودرو در این مدت  ۲۶هزار و
 ۴۳۶دستگاه سهم محصوالت گروه  Q۲۰۰بوده و فروش  ۳۱هزار
و  ۶۴۳دستگاهی را ثبت کرده است.
همچنیــن در مــدت مذکور  ۲۱هــزار و  ۵۱۳دســتگاه کوییک
معمولی دندهای ۱۹۴ ،دســتگاه کوییک ( Sتولید ســه ماهه اول) و
 ۸۵۸دســتگاه کوییک اتوماتیک پالس تولید شــده است .به ترتیب
برای دقیقا  ۲۱هزار و  ۵۱۳دســتگاه از محصوالت کوییک معمولی
دنــدهای ۱۹۴ ،دســتگاه کوییک  Sو برای  ۸۵۸دســتگاه کوییک
اتوماتیک پالس فاکتور مالی ثبت شده است.
پارسخودرو همچنین تولید و فروش  ۴۰۰دســتگاه خودرو ساینا
را در عملکــرد پنج ماهه خود در ســال  ۱۴۰۱ثبت کرده اســت که
 ۳۹۹دســتگاه آن مربــوط به چهار ماهه و یک دســتگاه مربوط به
مرداد ماه است.
پارسخودرو نیز در مرداد ماه امســال نســبت بــه تیر ماه۹۰۱ ،
دســتگاه کمتر تولید و  ۳۰۹۴دســتگاه کمتر عرضه کرده است ،اما
در مقایسه پنج ماهه امســال و سال گذشته دیده میشود که میزان
تولید این شــرکت  ۱۱درصد بیشتر و میزان فروش  ۱۹درصد بیشتر
شده است.
الزم به تاکید مجدد اســت که در بســیاری از محصوالت ،آمار
فروش بیش از میزان تولید ثبت شــده است و خودروسازان بیش از
میــزان تولید یک محصول از آن محصــول فروختهاند؛ این موضوع
به سبب تکمیل و تجاریسازی خودروهای تولیدی پیش از این است
که طی این پنج ماهه امسال تکمیل و عرضه شده است.

رییس انجمن انبوهســازان اســتان تهران گفت :در هر مرحله از فراخوان واریز وجه توســط
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با ریزش افراد بیشتری مواجه میشویم که پیشنهاد میدهیم
وزارت راه و شهرســازی برخی شروط پنجگانه را حذف کند تا افراد غیر واجد شرایطی که توانایی
مالی دارند بتوانند ثبت نام کنند و پروژهها دچار رکود نشود.
ایرج رهبر در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :به تدریج مشکالتی درخصوص منابع مالی ،آورده
متقاضیان و هزینههای ســاخت در طرح نهضت ملی مســکن به وجود آمده که پروژهها را دچار
اختالل کرده اســت .امیدواریم با تغییر معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی و
آمدن آقای هادی عباسی این موانع رفع شود.
متمم وام به دست سازندگان نرسیده است
وی افزود :معتقدم وزارت راه و شهرســازی با روشی که پیش از این دنبال میکرد به دشواری
می تواند طرح نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند .هنوز متمم تسهیالت به دست سازندگان
نرســیده است .سقف وام در استان تهران  ۴۵۰میلیون تومان شده اما در بسیاری شهرها از جمله
شــهریار ،رباط کریم ،اسالمشــهر ،ورامین و قرچک بیش از  ۳۰۰میلیون تومان توســط بانکها
پرداخت نمیشــود .متقاضیان نیز در هر مرحله که باید پول پرداخت کنند دچار ریزش میشوند.
با این اوضاع سرمایهی سازندگان بلوکه شده و برنامهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
برآورد متری  ۸تا  ۱۰میلیون تومان از هزینههای ساخت
رییس انجمن انبوهســازان استان تهران تاکید کرد :مســالهی دیگر ،کارشناسی واقعی قیمت
واحدها با توجه به افزایش قیمت مصالح ســاختمانی و دستمزد است .فرآیند کارشناسی نادرست
بوده و نرخ تعدیل با فاصلهی زمانی زیاد اعالم میشــود .در حال حاضر هزینه ســاخت هر متر
مربع از واحدهای نهضت ملی مســکن به  ۸تا  ۱۰میلیون تومان رسیده اما قیمت اعالمی دولت
 ۴.۷میلیون تومان است.
رهبــر اظهار کرد :به دلیل عــدم توانایی متقاضیان واقعی در پرداخت آورده ،پیشــنهاد دادیم
برخی شــروط پنجگانه برداشته شــود .یعنی میتوان از متقاضیان غیر واجد شرایط استفاده کرد
تــا پروژهها دچار وقفه نشــود .برای این افراد میتوان قیمت زمین را بر اســاس کارشناســی،
محاســبه و دریافت کرد .سهم واحدی که به خریدار شریک تعلق میگیرد به صورت کارشناسی
فروخته شود.
وی بــا بیان اینکه تســهیالت بانکی به تدریج دارد تمام میشــود ،افزود :بــا منابع بانکی و
آورده متقاضیان دیگر کارها پیش نمیرود .انبوهســازان پیشنهاد دادهاند از منابع خود برای اجرای
طرح اســتفاده کنند .این پیشــنهادات که با بررسیهای کارشناســی صورت گرفته را به وزارت
راه و شهرسازی ارایه میدهیم.

همه شاخصهای بورس قرمز شدند

روند نزولی دیروز هم در بازار ســرمایه ادامه داشــت ،به طوری که همه شاخصهای این بازار
قرمز پوش بودند.
به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بورس دیروز بــا  ۶۷۰۲واحد کاهش تا رقــم یک میلیون و
 ۳۹۰هزار واحد کاهش یافت.
شاخص کل با معیار هموزن نیز با سقوطی  ۲۵۴۵واحدی به رقم  ۴۰۳هزار و  ۲۴واحد رسید.
در این بازار  ۲۶۵هزار معامله به ارزش  ۲۶هزار و  ۹۲۰واحد انجام شد.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،توســعه معــادن و صنایــع معدنی خاورمیانه ،کشــتیرانی
جمهوری اســامی ایران و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس
گذاشتند.
شــاخص کل فرابورس هم با  ۱۰۶واحد کاهش رقم  ۱۸هزار و  ۸۷۴واحد را ثبت کرد .در این
بازار  ۱۷۲هزار معامله به ارزش  ۸۰هزار و  ۲۰۳میلیارد ریال انجام شد.
ســنگ آهن گهرزمین ،پتروشیمی زاگرس ،بهمن دیزل و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

نایب رئیس اتاق ایران اعالم کرد

مطالبات  ۳۵میلیارد دالری صندوق توسعه از بنگاههای اقتصادی
نایــب رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی ایران اعالم کرد :با توجه به بروز مشکالتی
در برگشــت  ۳۵میلیــارد دالر مطالبــات صندوق از
بنگاههــای اقتصادی ،چنانچه صندوق توســعه ملی
به عنــوان شــریک و ســرمایهگذار وارد طرحهای
صنعتی شــود ،میتواند از برگشت منابع خود اطمینان
حاصل کند.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا انصاری با بیان اینکه
اساسنامهی صندوق با هدف توسعه صنعت و اقتصاد
کشور تدوین شده اســت ،به روابط عمومی صندوق
توســعه ملی گفت :صندوق در مأموریت اصلی خود
توانســت بخشــی از درآمدهای نفتی که در گذشته
صرف بودجه جاری کشــور میشــد را به ثروتهای
ماندگار تبدیل کند و هــم اکنون به مهمترین بخش
توسعهای کشور تبدیل شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ذکر اینکه کلیه
فعاالن اقتصادی همانند ســلول  های توســعه کشور
هستند ،گفت :رشد همه بنگاههای اقتصادی در سایه
رشد و توسعه کشور محقق میشود و حرکت انفرادی
در هر بخشی به توسعهی کشور آسیب میزند.
صندوق مسئول افزایش نرخ ارز نیست
وی به اشــاره به تصمیم جدید صندوق توســعه

ملی مبنی بر ورود بــه طرحهای اقتصادی به عنوان
شــریک و ســرمایه گذار ،افزود :در طول سال های
گذشته نزدیک به  ۳۵میلیارد دالر از منابع صندوق در
قالب تسهیالت به بنگاههای اقتصادی اعطا شده که
هم اکنون برگشت آن با مشکالتی روبرو است؛ این
در حالی اســت که چنانچه صندوق به عنوان شریک
و سرمایهگذار وارد طرحهای صنعتی شود؛ میتواند از
برگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.

او در ادامه افزود :مشــارکت صندوق در طرحهای
موجه خواهد بود که
اقتصــادی و صنعتی در صورتی ّ
صندوق پس از به نتیجه رسیدن پروژه و بهره برداری،
از آن خارج شده و سهام خود را در بازار بورس و غیره
عرضه و سود حاصل را در پروژه دیگری وارد کند.
به هیچ وجه نباید از داراییهای صندوق
کم شود
طبق اعالم صندوق توســعه ملی ،انصاری با بیان

اینکه این صندوق مســئول افزایــش نرخ ارز و بروز
مشکالتی برای فعاالن اقتصادی نیست ،گفت :تصور
اینکــه صندوق باید تاوان ضــرر فعاالن اقتصادی را
بپردازد ،کامال" اشــتباه بوده و بــه هیچ وجه نباید از
داراییهای صندوق کم شــود و اتاق بازرگانی نیز از
صندوق توسعه ملی حمایت میکند ،ولی با یک بررسی
دقیق باید میزان سود دهی شرکت های طرف قرارداد
صندوق بررسی و در صورت سوددهی آنها ،مطالبات
صندوق به نرخ روز اخذ شود.
وی در ادامه مشارکت  ۳۰تا  ۴۰درصدی صندوق
در طرحهای بزرگ را چندان مؤثر ندانســت و گفت:
هم اکنون تعداد کمی از ســرمایه گذاران در کشــور
وجــود دارنــد که قادر بــه تأمین بیــش از نیمی از
منابع پروژه هســتند ،در حالی کــه صدها هزار مدیر
توانمند در بخشهای مختلف صنعتی و توســعهای
کشــور وجود دارند که در صورت مشــارکت  ۸۰تا
 ۹۰درصــدی صندوق می توانند وارد عمل شــوند و
چرخهای صنعت کشور را به حرکت در آورند.
وی ادامه داد :در واقع صندوق با ترکیب سرمایهی
خــود با ثــروت عظیم انســانی و مدیــران توانمند
میتواند قدمهای بزرگی در جهت رشد و توسعه فنی
کشور بردارد.

تولید  ١٠میلیون حلقه الستیک خودرو در  ٥ماهه امسال
آمار ارائه شــده توســط تولیدکنندگان بزرگ تایــر ،از تولید قریب
بــه  ۱۱۸هزار تن از انواع تایرها معــادل بیش از ۱۸.۵میلیون حلقه در
پنج ماهه امســال حکایت دارد که رشــد یک درصدی به لحاظ وزنی
و رشــد دو درصدی به لحاظ تعداد این کاال را نســبت به مدت مشابه
سال گذشته نشــان میدهد .تولید انواع تایر خودرو کشور نیز در مدت
مذکــور به عدد  ۱۰۶هزار و  ۶۸۷تن معــادل بالغ بر  ۱۰میلیون حلقه
رسیده است.
به گزارش ایسنا ،در حالیکه آمار تولید تایر توسط تایرسازان بزرگ در
جهت تولید در سال جاری
مجموع سال گذشته روند نزولی داشت ،این ِ
تغییر کرده و مجدد به مدار صعودی خود بازگشته است.
بر اســاس گزارش عملکرد تایرســازان بزرگ کشور طی پنج ماهه
امســال ،در مجموع  ۱۱۷هزار و  ۹۱۱تن تایر (کل تایر تولیدی کشور)
معادل  ۱۸میلیون و  ۶۳۰هزار و  ۱۳۶حلقه تولید شــده اســت .میزان
تولید تایر در پنج ماهه ابتدایی ســال گذشته برابر  ۱۱۶هزار و  ۸۶۲تن
(معادل  ۱۸میلیون و  ۲۱۹هزار و  ۴۰۰حلقه) ثبت شــده است؛ بر این
اســاس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ
وزنی یک درصد و از منظر تعداد حلقهها دو درصد رشد داشته است.
از ایــن میزان تایر تولیدی ۱۰۶ ،هــزار و  ۶۸۷تن تایر انواع خودرو
معادل  ۱۰میلیون و  ۱۱۱هزار و  ۶۵۲تن در مجموع پنج ماهه امســال

تولید شده که نســبت به  ۱۰۶هزار و  ۲۴۲تن ( ۹میلیون و  ۸۱۱هزار
و  ۹۳۸حلقــه) تولیدی در مجموع پنج ماهه  ۱۴۰۰به لحاظ وزنی تغییر
چندانی نداشته ،اما به لحاظ تعداد سه درصد بیشتر شده است.
طبق آمار ،بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی شده
است ،مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است.
از ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد مــاه ۶۶ ،هزار و  ۳۰۰تن تایر
خــودرو ســواری معادل هشــت میلیــون و  ۹۲۷هــزار و  ۵۴۱حلقه
تولید شــده که به لحاظ وزنی هشت درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد
بیش از آمار تولیدی پنج ماهه ســال گذشته است .در پنج ماهه ۱۴۰۰
قریب به  ۶۱هزار و  ۲۹۲تن معادل هشت میلیون و  ۵۰۹هزار و  ۶۸۵حلقه
تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.
در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایســه آماری ،هشت درصد کمتر
شده است .تولید این تایرها از  ۱۰هزار و  ۹۵۹تن ( ۷۰۹هزار و  ۱۷۹حلقه)
در مجموع پنج ماه نخست سال گذشته به  ۱۰هزار و  ۸۸تن ( ۶۳۸هزار
و  ۴۶۷حلقه) در پنج ماهه امسال رسیده است.
در پنج ماهه امســال از نظر وزنی هشت درصد و تعدادی  ۱۰درصد
نســبت به مجموع تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت مشابه سال،
 ۲۰هزار و  ۹۳۲تن تایر در داخل کشور تولید شده است که برابر  ۳۱۴هزار
و  ۶۱است .در مجموع پنج ماهه سال گذشته ۲۲ ،هزار و  ۷۵۳تن برابر

 ۳۵۰هزار و  ۸۱۰حلقه تولید این نوع تایر به ثبت رسیده بود.
بیشــترین افت تولید تایرها در این مقایســه میزان تولید را تایرهای
کشاورزی و سپس تایرهای راهسازی و صنعتی به خود اختصاص دادهاند.
از ابتدای ســال  ۱۴۰۱تــا پایان مــرداد ماه بهترتیــب  ۷۶۴۵تن
(معادل  ۲۱۶هزار و ۷۲۳حلقه) تایر کشاورزی و  ۱۷۲۲تن (معادل  ۱۴هزار
و  ۸۶۰حلقه) تایر راهســازی و صنعتی در کشور تولید شده که به ترتیب
 ۱۷درصد تایرهای کشــاورزی و  ۱۴درصد تایرهای راهسازی و صنعتی
افت تولید را نســبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته تجربه
کردهاند.
طبق آمــار ،تولید تایــر دوچرخــه و موتور در مدت مذکور ســال
جاری نســبت به آمار تولید در مدت مشــابه سال  ،۱۴۰۰تغییر چندانی
نداشــته اســت .در حالیکه در مجموع پنج ماهه سال گذشته  ۶۸۳۸تن
(ســه میلیــون و  ۱۷۳هزار و  ۵۳۱حلقــه) تایر دوچرخــه و موتور در
کشــور تولید شــد ،این عدد در مجموع پنج ماهه امسال به  ۷۶۱۷تن
(سه میلیون و  ۲۷۰هزار و  ۵۰۶حلقه) رسیده است.
در نهایــت در پنج ماهه  ۱۴۰۱با افت پنج درصدی وزنی ۳۶۰۷ ،تن
انواع تیوب تولید شــده که معادل پنج میلیون و  ۲۴۷هزار و  ۹۷۸حلقه
ثبت شده است .در مجموع پنج ماه سال گذشته  ۳۷۸۲تن تیوب معادل
پنج میلیون و  ۲۳۳هزار و  ۹۳۱حلقه تیوب تولید شده بود.
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محمدرضا گرایی اولین فینالیست ایران در کشتی قهرمانی جهان
محمدرضا گرایــی دارنده مدالهای طالی جهان و المپیک با
برد قاطع برابر رقبای خود راهی فینال رقابتهای کشــتی فرنگی
قهرمانی جهان شد.
به گــزارش ایســنا ،در ادامه رقابتهای  ۴وزن دوم کشــتی
فرنگــی قهرمانی جهان  ۲۰۲۲در بلگراد صربســتان ،محمدرضا
گرایــی نماینده وزن  ۶۷کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای طالی
جهان و المپیک ،در دیدار نیمه نهایی مقابل جونی ختسوریانی از
گرجستان که بهترین عنوانش مدال نقره جوانان اروپا  ۲۰۱۸بوده
اســت ،به روی تشک رفت و در همان تایم نخست با نتیجه  ۸بر
صفر به برتری رســید و اولین فینالیســت ایران در این رقابتها
نام گرفت.
گرایی پیش از این در دور نخســت اســتراحت کرد ،سپس در
یک هشــتم نهایی مقابل آمانتور اســماعیل اف از قرقیزستان در
تایم نخست با امتیاز عالی  ۹بر صفر به برتری رسید و راهی یک
چهارم نهایی شد.

گرایی در این مرحله نیز مقابل هان سو ریو دارنده  ۲مدال طال
و یک نقره جهان از کره جنوبی به روی تشــک رفت و در حالیکه
 ۵بر یک از حریف خود پیش بود ،هان ســو ریو به دلیل احساس
درد از ناحیه دنده حاضر به ادامه مبارزه نشد تا گرایی با کسب این
پیروزی راهی نیمه نهایی شود.
گرایی امشب دوشــنبه برای کسب دومین مدال طالی جهان
به روی تشک میرود.
محمدهادی ســاروی دیگر نماینده ایران در وزن  ۹۷کیلوگرم
در مرحله نیمه نهایی برابر آرتورالســکانیان کشــتیگیر کهنهکار
ارمنســتانی و دارنده یک طال ،یک نقره و یک برنز المپیک و ۳
طال و  ۲نقره جهان به روی تشــک رفت و با نتیجه  ۳بر  ۱برابر
این کشتیگیر نامدار و قهرمان المپیک ارمنستانی شکست خورد
تا از رسیدن به فینال بازماند و راهی ردهبندی شد.
پیش از این علیرضا نجاتی در  63کیلوگرم راهی دیدار ردهبندی
شد و پژمان پشتام نیز به گروه بازندهها رفت.

در مراسم استقبال از زهرا زارع قهرمان کونگ فوی جهان مطرح شد:

حمایت مسووالن از ورزشکاران راهگشا است
عصرمــردم :زهرا زارع قهرمان کونگ فــوی جهان در ترکیه با
استقبال گرم مردم ،وارد فرودگاه شیراز شد.
با حضور ســعید منصوریان طبایی مدیر شــعب بانک سپه استان
فارس ،هادی خباز سرپرســت کمیته قلم تندرســتی فارس ،یحیی
طاهری مشاور کانون کارآفرینی استان فارس ،مربیان و ورزشکاران
شــیرازی ،مربیان و عالقه مندان به ورزش ،مراسم استقبال از زهرا
زارع قهرمان کونگ فوی شیرازی در فرودگاه شهید دستغیب شیراز
برگزار شد.
در این مراســم هادی خباز سرپرست کمیته قلم تندرستی ضمن
تبریک به مناســبت قهرمانی زهرا زارع کنگ فو کار شیرازی گفت:
ما در استان فارس ورزشکاران بسیار خوب و شایسته ای داریم که با
کمی حمایت و توجه می توانند در جهان بدرخشند.
خباز با اشــاره به تالش خانم قبــادی مربی زهرا زارع نیز اظهار
داشت :خانم قبادی یکی از مربیان ارزشمند و پرتالش استان فارس
هستند که دارای سوابق درخشانی در این عرصه می باشند.
او افزود :خانم قبادی عناوین متعدد جهانی و استانی و مربیگری
تیم ملی فدراسیون کونگ فو را در کارنامه خود دارد و جا دارد مورد
حمایت بیشتر مسئولین قرار گیرد.
لزوم حمایت از استعدادهای ورزش استان
طاهری مشاور کانون کارآفرینی استان فارس نیز ضمن تقدیر از
تالش های زارع و مربیان وی گفت :قهرمانی خانم زارع در مسابقات
جهانی ترکیه ،برگ افتخاری برای ورزش استان بود.
او افزود :حضور ما در اســتقبال از خانم زارع ،به معنای حمایت از

ورزش و ورزشــکاران استان فارس در همه رشته ها می باشد؛ چراکه
معتقدیم اســتعدادهای فراوانی در فارس وجود دارد که متاســفانه
حمایت نمی شوند.
فعالیت در سه رشته ورزشی
نجمه قبادی مربی زهرا زارع نیز در این رابطه اظهار داشت :زارع
در رشــته های کنگ فو ،کاراته و تکوانــدو فعالیت می کند که امید

دعوت  ۲۴بازیکن به تیمملی توسط کیروش

کارلوس کیروش اسامی  ۲۴بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی ایران را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال ،اسامی بازیکنان شاغل در لیگ
ایران را جهت شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال به شرح زیر اعالم کرد:
دروازهبانان:
پیام نیازمند از سپاهان ،حسین حسینی از استقالل و علیرضا بیرانوند از پرسپولیس.
مدافعان:
رامین رضاییان و امید نورافکن از ســپاهان ،مهدی شــیری و عارف آغاســی از فوالد ،صالح
حردانی و ابوالفضل جاللی از اســتقالل ،ســامان فالح از پیکان ،آرمین ســهرابیان از گل گهر،
مرتضی پورعلی گنجی از پرسپولیس.
هافبکها:
مهدی مهدی پور از استقالل ،محمد کریمی و یاسین سلمانی از سپاهان ،رضا اسدی از تراکتور،
مهدی حسینی از مس رفسنجان ،محمد خدابندهلو از گل گهر و میالد سرلک از پرسپولیس.
مهاجمها:
محمد محبی و مهدی قایدی از اســتقالل ،سعید صادقی ،مهدی ترابی از پرسپولیس ،شهریار
مغانلو از سپاهان
بازیکنان فوق روز چهارشــنبه  ۲۳شهریور ماه از ســاعت  ۱۲:۰۰در هتل المپیک باید حضور
داشته باشند .فهرســت بازیکنان لژیونر متعاقبا از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال در موعد
مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.

درخواست اوکراین از یوفا و فیفا برای لغو دیدار
روسیه  -بوسنی

فدراسیون فوتبال اوکراین ضمن ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال بوسنی ،یوفا و فیفا بر لغو
دیدار دوستانه روسیه و بوسنی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس ،اتحادیه فوتبال اوکراین با درخواست از فدراسیون
بین المللی فوتبال (فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) خواستار جلوگیری از بازی دوستانه روسیه و
بوسنی و هرزگوین شد که قرار است  ۲۸آبان در سن پترزبورگ برگزار شود.
اتحادیه فوتبال اوکراین همچنین نامهای به فدراسیون فوتبال بوسنی ارسال کرد.
سران فوتبال اوکراین معتقدند که تصمیم فدراسیون بوسنی برای برگزاری این مسابقه به نظر
میرسد با هدف حمایت از عملیات نظامی در اوکراین است.
در این نامه آمده اســت :ما از شــما میخواهیم در تصمیمی که به تصویر کشور شما و روابط
بین فدراسیونهای ما آسیب میزند ،تجدیدنظر کنید.
چند روز گذشــته بود که اتحادیه فوتبال بوسنی در بیانیهای اعالم کرد :بوسنی پیشنهاد بازی
دوســتانه بینالمللی با روسیه را پذیرفته است .تصمیمی که باعث شد ستارههای این تیم از جمله
ادین ژکو و میرالم پیانیچ به برگزاری آن اعتراض کنند.
رادیو ســارایوو گزارش داد که تصمیم برای برگزاری بازی با روســیه توسط کمیته اضطراری
اتحادیه فوتبال بوسنی اتخاذ شده است.
پنج عضو کمیته (ویکو زلیکوویچ ،ایوان بیوس ،میلوش برکیچ ،دراگان سولدو و فواد چلپا) رای
موافــق دادند و یک نفر مخالف بود .تنها کســی که رای منفــی داد ،عرفان دوریچ ،نایب رییس
اتحادیه فوتبال بوسنی بود.
به نوشــته این سایت روسی ،یوفا هیچ مشکلی در برگزاری دیدار روسیه و بوسنی ندیده است.
بازیهای دوستانه در حیطه مسئولیت یوفا نیست .بنابراین ،هرگونه مجوز برای برگزاری در چنین
بازیهای دوستانهای در اختیار یوفا نیست.
به گزارش ایســنا ،پیش از این ســایت فدراسیون فوتبال روســیه از برگزاری دیدار دوستانه با
ایران خبر داده بود.

است در هر سه رشته حایز عنوان شود.
او با اشاره به افتخارات این ورزشکار در ادوار گذشته و مسابقات ملی
افزود :زارع در مسابقات سوپر لیگ درخشید و به تیم ملی راه یافت و به عنوان
بازیکن رسمی به مسابقات جهانی ترکیه راه یافت.
قبادی گفت :زارع در مسابقات متعددی شرکت کرده بود که این
بار در ترکیه مدال طال را بر گردن آویخت.
حمایت مسووالن از ورزشکاران راهگشا است
زهرا زارع نیز ســطح مسابقات جهانی ترکیه را باال عنوان کرد و
گفت 21 :کشــور در این رقابت  ها شــرکت کرده بودند که هر کدام
داعیه قهرمانی داشتند ،اما به لطف خدا بنده حائز رتبه شدم.
او افزود :امســال نیز مسابقات جهانی در ایران برگزار خواهد شد
که  60کشــور در آن حضور خواهند یافت و رقابت های انتخابی نیز
از مهرماه برگزار خواهد شــد لذا از همین امروز باید خود را برای این
رقابت ها آماده کنیم.
زارع همچنین از مسووالن نیز خواست که از ورزشکاران حمایت
کنند؛ چراکه اســتعدادهای بسیاری در استان وجود دارند که با کمی
حمایت می توانند افتخارآفرینی کنند.
زهــرا زارع که دارای  ۵۰مدال اســتانی و  ۲۳مدال کشــوری و
دو کمربنــد طال در رقابت های ملی اســت در این رقابت ها عنوان
فنی ترین بازیکن مسابقات را به خود اختصاص داد.
الزم به ذکر اســت زهر ا زارع در رقابت جهانی کونگ فو آنکارا
با شکســت حریفان خود از کشورهای آذربایجان ،ترکیه با اقتدار بر
سکوی اول ایستاد.

کسب ۳مدال طال توسط ورزشکاران جهرمی
در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

سرپرست ورزش و جوانان جهرم گفت :ورزشکاران جهرمی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور
موفق به کسب سه مدال طال و  ۲نقره شدند.
خدیجه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :بیست و هفتمین دوره از مسابقات قهرمانی
کشــور شــوتوکان کاراته  wskfبه میزبانی استان ســمنان و در تمامی اوزان با حضور بیش از
 ۴۰۰کاراته کار برگزار شد.
وی افزود :تیم استان فارس با مربیگری سعید قنبری جهرمی در این مسابقات حضور داشت و
در پایان موفق به کسب سه مدال طال ۲ ،نقره و یک برنز شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان جهرم اظهار کرد :امیر مؤمنی در وزن  _۶۷رده قهوهای مشکی
بزرگســال ،امیر رضا همتی در وزن  _۶۷رده قهوهای مشــکی جوانان و امیررضا ایمانی در وزن
 +۵۰رده قهوهای مشکی نونهاالن مدال طالی این مسابقات را به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد :همچنین اسماعیل مصلی نژاد در وزن  _۴۷رده قهوهای مشکی نوجوانان مدال
نقره گرفت و عارف بیگی در وزن  _۲۹رده رنگی نونهاالن نیز به مقام دوم رسید.
رمضانلی اظهار کرد :ســینا رحمانیان در وزن  _۴۵رده قهوای مشــکی نونهاالن هم موفق به
کسب مقام سوم این دوره از مسابقات شد.

دختر کماندار شیرازی
نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان کشور

رییس هیات تیراندازی با کمان فارس گفت :ســاینا کشــاورزی ورزشکار  ۱۵ساله شیرازی در
دومین حضور خود در مســابقات رنکینگ خارج از سالن کشور در رقابت با بزرگساالن و مدعیان
این رشته به مقام نایب قهرمانی مسافت  ۷۰متر ریکرو بانوان دست یافت.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،علی روزیطلب گفت:
مســابقات آزاد مرحله چهارم رنکینگ خارج از سالن کشور در سایت تیراندازی با کمان استادیوم
آزادی تهران پیگیری شد و کمانداران در ماده ریکرو به مصاف رقبای خود رفتند.
وی افزود :این رقابت ها در حالی آغاز گردید که ســاینا کشــاورزی نوجوان  ۱۵ساله شیرازی
در دومین حضور خود در رقابت های کشــوری مســافت  ۷۰متر به مصاف بزرگساالن و مدعیان
ایــن رشــته رفت و کمانداران پــس از رقابتی ســخت در دو کوالی ( ۷۲تیر) بــه جدول حذفی
راه یافتند.
رییــس هیات تیرانــدازی با کمان فارس ادامه داد :دختر کماندار شایســته شــیرازی پس از
چهار دور حذفی و شکســت دادن تمام مدعیان به فینال راه یافت و با شایســتگی تمام به مقام
نائب قهرمانی و کسب مدال نقره دست یافت.

صعود تیم والیبال فارس به لیگ دسته یک آینده سازان کشور

تیم والیبال پسران فارس در پایان روز سوم رقابت های والیبال پسران زیر شانزده سال کشور
صعود خود را به نخستین دوره رقابت های والیبال لیگ آینده سازان کشور قطعی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در روز ســوم این رقابتها تیم فارس موفق شــد  ۲بر صفر کرمان
را شکســت دهد و با توجه به ســایر نتایج صعود خود را به نخستین دوره رقابتهای لیگ دسته
یک قطعی کند.
تیم فارس پیش از این زنجان را نیز  ۲بر صفر شکست داده بود و در برابر تیمهای اصفهان و
تهران  ۲بر صفر شکست خورده بود.
برنده رقابتهای والیبال زیر شانزده سال بر اساس  ۲دست پیروزی مشخص میشود.
این رقابتها که از  ۱۷شــهریور با شــرکت  ۱۷تیم در شیراز آغاز شده تا  ۲۱شهریور ماه ادامه
دارد و در پایان  ۸تیم برتر جواز شــرکت در نخســتین دوره رقابتهای لیگ یک والیبال پسران
زیر شانزده سال را کسب میکنند.

استهبان و شیراز قهرمان دوومیدانی دختران خردسال و نونهال فارس شدند
ایرنا :رقابت های دوومیدانی دختران خردســال
و نونهال فــارس به ترتیب بــا قهرمانی تیم های
استهبان الف و شیراز به میزبانی شهرستان استهبان
پایان یافت.
رییس هیات دوومیدانی استهبان روز یکشنبه در
مصاحبــه با خبرنگار ایرنا ،افــزود :در این رقابت  ها
که در پیســت دوومیدانی ورزشگاه استهبان برگزار
شــد ،در رده خردساالن  ۱۱تیم و نونهاالن  ۱۰تیم
شرکت داشتند.
علی موحد پور ادامه داد :در رده خردسال که در
 ۶ماده برگزار شد ،تیم استهبان الف با  ۵۶امتیاز بر
سکوی قهرمانی ایستاد ،تیم استهبان ب ،با  ۱۸امتیاز
نایب قهرمان شد و تیم داراب هم با  ۱۷امتیاز مقام
سوم را به خود اختصاص داد.
وی اضافه کــرد :همچنین در رده نونهاالن هم
که در  ۶ماده برگزار شــد ،تیم شیراز با  ۳۸امتیاز
عنوان نخســت را به خود اختصــاص داد ،داراب با
 ۲۹و اســتهبان الف هم با  ۲۳امتیاز به ترتیب دوم
و سوم شدند.
عضو اسبق تیم ملی دوومیدانی ایران که  ۵۰مدال
رنگارنگ آســیایی و بین المللــی در کارنامه دارد،
بیان داشــت :در بخش انفرادی دختران خردســال
و در مــاده  ۱۰۰متــر ،ســارا معلمی از شــیراز،
زینــب تابش و فاطمه میرزایی از اســتهبان الف،
به ترتیب ســکوی اول تا سوم را به خود اختصاص

دادند ،در  ۲۰۰متر ،سارا اکبری از داراب نشان طال
گرفت ،زینب کشاورزیان از استهبان ب مدال نقره
دریافــت کرد و یلدا عزیزپور هم از مرودشــت به
مدال برنز رسید.
موحد پور افزود :همچنین در ماده  ۶۰۰متر ،کوثر
تابش و زهرا ابراهیمی از اســتهبان الف به ترتیب
قهرمان و نایب قهرمان شدند و نازنین زهرا قنبری
از پاســارگاد هم سوم شد ،در  ۶۰متر با مانع ،زینب
تابش ،زهــرا ابراهیمی و فاطمه میرزایی هر ســه
از اســتهبان الف ،عنوان های اول تا سوم را به خود
اختصاص دادند.
همچنیــن در پرش طــول نیز کوثــر تابش از
اســتهبان الف نشــان طال را بر گــردن آویخت،
زهرا عســکری پور از داراب صاحب نشــان نقره

شــد و نســرین فرج پوراز اســتهبان الف هم به
مدال برنز بســنده کرد و در پرتاب وزنه هم درســا
ســریان از استهبان الف قهرمان شد ،نازنین جابری
از اســتهبان ب به مقام دوم دســت یافت و زهرا
طراوتیان از استهبان ب ،هم سوم شد.
نتایج مسابقات انفرادی دختران نونهال
رییس هیات دوومیدانی استهبان همچنین گفت:
در رده نونهــال و در بخش انفرادی ماده  ۱۰۰متر،
فریماه ابراهیمی از استهبان الف ،زهرا میرزاخانی از
شیراز و فاطمه عسکری از داراب به ترتیب اول تا
ســوم شدند ،در  ۴۰۰متر ،فاطمه عسکری از داراب
مدال طال را به خود اختصاص داد ،مبینا کریمی از
شیراز نشان نقره دریافت کرد و حدیث زارع هم از
شیراز مدال برنز گرفت.

همچنین در ماده  ۱۵۰۰متر ،هســتی زارعی
از مرودشــت ،زهرا پرزیوند از داراب و زهرا زلفی
از اســتهبان الف ،به ترتیب اول تا سوم شدند و در
ماده پرش طول پریا پرویز پور از شیراز مدال طال را
بر گردن آویخت ،کیمیا رضایی از کازرون نشــان
نقــره را به خود اختصــاص داد و فاطمه قنبری از
داراب هم نشان برنز گرفت.
موحدپــور گفت :در مــاده  ۶۰متــر مانع پریا
پرویزپور از شــیراز ،فاطمه قنبــری از داراب و ثنا
شهشــانی از شیراز هم اول تا سوم شدند ،در پرتاب
وزنه نیز تارا کریم پور از استهبان الف قهرمان شد،
نگار نیک بین از اســتهبان ب ،مقام دوم را کسب
کرد و مبینا کریمی از شیراز هم سوم شد.
استهبان قطب دوومیدانی است
وی افــزود :اســتهبان از قطب هــای قدیمی
دوومیدانی فارس اســت که در گذشــته دوندگانی
همچون زنــده یاد محمــد خلیل توســلی ،صمد
سپهدار ،اسدا ...فریبرز ،باشــفاعت و علی مروتیان
حضور داشــتند که قهرمان ایران و استان شدند و
انتظار داریم اداره کل ورزش و جوانان فارس از این
شهرستان مســتعد در دوومیدانی حمایت بیشتری
کنند.
گفتنی است ۹۰ورزشکاز از استهبان ،شیراز ،فسا،
داراب ،کازرون ،مرودشــت ،پاسارگاد ،آباده ،سیدان،
جهرم ،و فیروزآباد در این مسابقات شرکت داشتند.

مربی تیم پارکور :فضای مناسبی برای تمرین در شیراز نداریم
ایرنا :مربی تیم پارکور شیراز اعالم کرد :با وجود
اینکه هفت ورزشکار استان فارس برای نخستین بار
قهرمان کشــور شــده اند ،اما در شــیراز و دیگر
شهرهای استان فضای مناســبی برای تمرین و
مسابقه نداریم.
فاطمیا غفوری منش روز یکشنبه در مصاحبه
بــا خبرنگار ایرنا افزود :بســیاری از بانوان فارس
با وجود مشــکالت و محدودیت ها هم در سطح
کشــور هم در مســابقات برون مرزی افتخارات
زیادی در رشــته های مختلف کســب کرده اند
از ایــن رو از اداره کل ورزش و جوانــان فارس
می خواهیم ورزش بانوان را بیشــتر مورد حمایت
قرار دهند.
وی به نبودن حامی مالی (اسپانسر ) به عنوان
عمده ترین مشــکل ورزش بانوان در فارس اشاره
کرد و افزود :شهرداری های دیگر شهرهای کشور

حامی تیم های بانوان هســتند ،اما از شهرداری
شــیراز خبری نیســت و از شورای شــهر شیراز
مــی خواهیم به فریــاد ورزشــکاران فارس هم
برســند و همانگونه که از ورزش آقایان حمایت
می کنند بــه ورزش بانوان هم نگاه عدالت محور
داشته باشند.
غفــوری منــش ادامــه داد :تیم فــارس با

 ۴۲ورزشــکار در رقابت های کشــوری که اخیرا
در ســاری برگزار شد ،شرکت داشت و هفت نفر
توانستند به مقام دست یابند.
وی گفــت :در مجموع تیمی که در چهار رده
ســنی و در رشته فری استایل ( حرکات نمایشی)
و سرعت برگزار شد تیم تهمتن فارس بر سکوی
نخســت ایستادٰ .تیم های مازندران و مرکزی هم

دوم و سوم شدند.
مریم کارگرٰ ،نوشین حسین زاده ،کیمیا افضل،
فتاحه طاهری ،فاطمه عــزیٰ ،فائزه عزی و مینو
برازنده ورزشــکاران شرکت کننده از فارس بودند
که برروی سکو رفتند.
پارکور چیست
به گــزارش ایرنا پارکور یکی از رشــته های
ورزشی هیات انجمن های ورزشی است که شبیه
به ژیمناســتیک بوده و ورزشکاران آن به اجرای
حــرکات مختلف در پارک هــا و فضای مختلف
می پردازند.
رشته ورزشی پارکور ،عبور از موانع در سریعترین
زمان ممکن با استفاده از روانترین ،کارآمدترین،
کاربردیتریــن و آســانترین شــیوه حرکتی با
کمتریــن انــرژی مصرفی بدن از یــک مبدا به
مقصد است.
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تاکید بر دیدگاه مردمدارانه در برنامه های یادروز حافظ

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

دومیــن نشســت برگــزاری آیینهای
بزرگداشت یادروز حافظ ،با حضور غالمرضا
خوشاقبال ،معاون امور فرهنگی و رســانه
و سید رسول موســوینژادیان ،معاون امور
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی اســتان فارس ،کاووس حسنلی،
مدیر بنیاد حافظشناســی ،محمــد مرادی،
نماینده رئیس دانشگاه شــیراز ،امیرحسین
حکمتنیا ،نماینده شهرداری شیراز و نماینده
ســازمان میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی استان فارس در تاالر گفتگوی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
برگزار شد.
غالمرضــا خوشاقبــال ،معــاون امور
فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس و دبیر اجرایی یادروز حافظ
در کشــور ،در این نشست با گالیه از حضور
نیافتن نماینــدگان برخی از دســتگاههای
فرهنگــی و اجرایی در این نشســت ،گفت:
اســتان فارس هــر ســاله ،برگزارکننده دو
رویداد بــزرگ فرهنگــی کشــور ،یادروز
حافظ و ســعدی ،اســت که بیش از دیگر
رویدادهای فرهنگی و هنری کشور ،اهمیت
دارد؛ چراکــه ایــران و ایرانــی را در جهان
فرهنگی ،ادبی ،هنری ،آموزشی و پژوهشی
به نام حافظ و سعدی میشناسند.
خوشاقبال به تأکید استاندار فارس برای

راهاندازی گردشگری ادبی در سه محور

برگزاری هر چه بهتر و با شکوهتر آیین یادروز
حافظ اشــاره کرد و افزود :وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی نیز دبیرخانه کشوری یادروز
حافظ را به فارس ســپرده اســت و ما باید
همه توان خود را برای برگزاری رویدادهای
فرهنگــی و هنری این روز نه تنها در فارس
که در سراســر کشور و گاه کشورهای دیگر
بکار بندیم و این تنها با همکاری و همیاری
همــه نهادها ،ســازمانها و دســتگاههای
اجرایی به سرانجام خواهد رسید.
رســول موســوینژادیان ،معــاون امور
هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی فارس همهنگامی یادروز
حافظ با هفته وحدت را خوشیمن دانســت
و گفت :نشستهایی با انجمنهای هنری و

سینمایی برای برگزاری این رویدادها برگزار
شده است تا امســال ،رویدادهای این هفته
بیش از پیش با هنر پیوند بخورد.
موســوینژادیان افــزود :نمایشــگاه و
کارگاههــای هنرهای تجســمی ،ارکســتر
ســمفونیک و اجرای نمایش از رویدادهایی
است که در این هفته برگزار خواهد شد.
کاووس حسنلی ،مدیر بنیاد حافظشناسی
نیــز با ابراز گالیــه از برخی ســازمانها و
دســتگاههای فرهنگی که در این نشســت
حضور نداشتند ،گفت :برخی از مسئولین ،که
بیشترین کمکاری را دارند ،در هنگام یا پس
از برگزاری ،به انتقــاد از چگونگی برگزاری
رویــداد میپردزاند؛ این در حالی اســت که
دســتگاهها و ســازمانهای آنان بایستی از

برگزاری نشست هماندیشی سومین دوره جایزه کتاب سال استان فارس
نشست هماندیشی سومین دوره جایزه کتاب سال استان
فارس ،با حضور غالمرضا خوشاقبال ،معاون امور فرهنگی
و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و برخی
از چهرههای شناخته شده فرهنگی ،انتشارات و نویسندگان
فارس به منظور برگزاری جامع تر دوره سوم انجام شد.
خوشاقبال با بیان اینکه در  2دوره گذشته ،جایزه کتاب
سال اســتان فارس فراز و فرودهایی داشته است ،گفت :در
ســال نخســت برگزاری این جایزه ،دبیرخانه و داوری در
شــیراز انجام شد؛ پس از آسیبشناســی آن ،در دوره دوم
دبیرخانه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
و داوری به تهران واگذار شد.
وی افزود :امسال نیز با این نشست در پی آسیبشناسی
دورههای پیش برای برگزاری بهتر آن هستیم.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس از استمرار نشستهای هماندیشی با حضور نویسندگان
و فعاالن حوزه کتاب خبر داد و افزود :این نشســتها زمینه
آسیبشناســی دقیق جایزه کتاب ســال را فراهم میکند.
جمشــید رضایی ،رئیس دبیرخانه ســومین جایزه کتاب
ســال استان فارس هم شیوه دریافت آثار جایزه کتاب سال
امســال را دارای پنج گام ویژه دانست و گفت :در راستای
مهدی غبرایی معتقد است :دست مترجم برای ترجمه آثار
خیلی باز نیست و تاجایی میتواند در متن تغییر ایجاد کند که
در مضمون و منظور نویسنده دخالتی نکند.
ایــن مترجــم در گفتوگو با ایســنا دربــاره ترجمهها و
شــبه ترجمهها و اینکه به نظر میرســد برخی از مترجمان
قدیمی مطالبی را به رمانها و داستان اضافه کردهاند ،اظهار
کرد :وقتی این موضوع مطرح میشــود ،برجستهترین نامی
که در این زمینه به ذهن میآید ،شــادروان ذبیحا ...منصوری
اســت .زنده یاد کریم امامی مقالهای با عنوان «پدیدهای به
نام ذبیحا ...منصوری» درباره او نوشت و گفت منصوری فقط
مترجم نبوده بلکه نویسنده هم بوده و استعداد خاصی در این
زمینه داشته است.
او با بیان اینکه شــاید این اســتعداد متعلق به یک دوره
خاص باشــد ،افزود :در ابتــدای رو آوردن به ترجمه از منابع
غربی و بهخصوص داســتانهای ماجراجویانه ،برخی که در
مطبوعات هم قلم میزدند مانند حســینقلی مســتعان و امیر
عشیری و  ..متن را میخواندند ،اسم نویسنده را هم نمیبردند
و به اســم خودشان داســتان مفصلی مینوشتند و به شکل
پاورقی منتشــر میکردند ،اما امروزه با پیشرفت و گسترش
زبان و با توجه به اینکه ،یکی دو نســل برجسته از مترجمان
بزرگ را پشــت ســر داریم ،دیگر این کارها صالح نیست،
مگر اینکه نابغــهای در حد منصوری پیدا شــود و بخواهد
قصهپردازی کند.
غبرایی با بیــان اینکه ترجمه گذشــته از فن ،هنر هم
هســت ،خاطرنشــان کرد :به نظرم یکی از بایدهای مترجم
آثار ادبی این اســت که کتابخوان باشد و زمانی که با زبانی
آشنا شد ،دســت به ترجمه بزند؛ زیرا خواندن کتاب ،چگونه
نوشــتن را یاد میدهد .کالسهایی کــه در این زمینه وجود
دارد میتواند کمککننده باشــد ،اما استعداد و ذوق و شوق
کسی که میخواهد ترجمه کند ،اصل است.
مترجم «ســرزمین عجایب بیرحم و تــه دنیا»« ،زن در
ریگ روان» و «شــوهر دلخواه» با بیــان اینکه در ترجمه

امام علی (ع)

دریافت بیشینه آثار چاپ شده در استان و همچنین ارتباط با
صاحبان آثار مکتوب استان جهت نتیجه بهتر آثار چاپ  شده
استان در پنج گام شناسایی و گردآوری خواهند شد.

آموزشی» و «ادراه ها و سازمان» است.
وی استفاده از ظرفیت پایگاه اینترنتی «اهل قلم» برای
شناسایی نویسندگان و پویشــگران حوزه کتاب را یکی از

وی افزود :این پنج گام شامل «ناشران»« ،نویسندگان و
شاعران شاخص»« ،کتابفروشان ،انجمن های ادبی ،انجمن
اهل قلم و فعــاالن کتاب و کتابخوانــی»« ،مراکز علمی

مســیرهای شناســایی افراد برای حضــور در جایزه کتاب
ســال عنوان کرد و افزود :مراکز علمــی و آموزش عالی و
دانشــگاهها بهعنوان ظرفیتی برای شناســایی نویسندگان

مورد نظر قرار گرفته است.
رضایی یکی از تازهترین اقدامات جایزه کتاب سال فارس
در دوره سوم را توجه به ردههای موضوعی کتاب دانست و
گفت 10 :رده موضوعی را برای داوری آثار ســومین جایزه
کتاب سال استان فارس در نظر گرفتیم.
رئیس دبیرخانه ســومین جایزه کتاب سال استان فارس
در پاســخ به انتقادهای مطرح شده درباره مشخص نبودن
ترکیب هیأت داوران دورههای گذشــته پاســخ داد که از
داوری آثار از سوی داوران استان فارس دفاع میکنم؛ زیرا
در این خطه شــخصیتهایی داریم که در همه رشتههای
ادبی از وزن و تخصص برخوردارند.
وی یکی از نواقص جایزه کتاب ســال اســتان فارس را
طراحی نشدن تندیس کتاب سال برای اهدا به برگزیدگان
عنوان کرد و افزود :به منظور حرفهای شدن جشنواره جایزه
کتاب سال فارس ،نشانه یکی از نیازهایی است که میتواند
در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد.
رضایی همچنین از برگزاری مسابقهای به منظور طراحی
تندیس ویژه جایزه کتاب سال استان فارس خبر داد و افزود:
به زودی فراخوان طراحی تندیس و نشانه جایزه کتاب سال
استان فارس منتشر خواهد شد.

مهدی غبرایی:

آزادی محدود مترجمان در ترجمه
دســت مترجم تا حدی باز اســت ،گفت :معموال کتابها از
زبانهای اروپایی ترجمه میشــوند و زبان فارســی در نحو،
تفاوتهای بــارزی با زبان آنهــا دارد ،بنابراین اگر مترجم
بخواهــد عینا آنها را منتقل کند ،متن شــلخته و بیمعنایی
از آب در میآید و نمیشــود آن را درســت و روان و شــیوا
خواند .البته نویســندگانی هم هستند که دشوار مینویسند و
مترجم موظف اســت به آن دشوارنویسی پایبند باشد .دخالت
مترجم در متن بســیار بسیار محدود است ،مترجم حق ندارد
چیزهایی از خودش اضافه کند و یا چیزهایی را که نویســنده
آورده ،حذف کند.
وی در ادامه گفــت :من مالک کارم را چنین میگذارم و
فکر میکنم بســیاری از مترجمان هم نسل من نیز کمابیش
این نظر را داشته باشند.
او بــا مقایســه «آزادی در ترجمــه» بــا «آزادیهای
اجتماعــی» ،افــزود :در تعریف آزادی اجتماعی آمده اســت
«آزادی تــا آنجایــی اعتبار دارد که مخل آســایش دیگران
نشــود» درباره ترجمه آثار ادبی بهخصوص رمان و داستان،
مترجم تا جایی آزاد اســت که در مضمون و منظور نویسنده
دخالتی نکند ،البته میشود با توجه به نحو و ساختار دستوری
زبــان مقصد ،دخالتهای جزئیایدر لفظ داشــت تا متن با
ساختار زبانی کشــور مقصد همخوانی پیدا کند و جمالت و
عبارات درســت خوانده شــود در عین حال مقصود نویسنده
به درستی منتقل شود.
مترجم «ســیاهاب»« ،ســفر در اتاق نسخهبرداری» و
«آفتابپرســتها» درباره واژهها و اصطالحاتی که معادل
فارسی ندارند با بیان اینکه ترجمه ادبی با ترجمه متنهای
فلسفی و علوم اجتماعی فرق دارد ،خاطرنشان کرد :با توجه
به سابقهای که در ادبیات و بخصوص شعر داریم برای ترجمه

آثار ادبی از نظر واژگانی و امکانات زبانی چیزی کم و کسر
نداریم ،حتی شاید اضافه هم داشته باشیم .بنابراین میشود
در برابر بســیاری از واژهها و اصطالحات جســتوجو کرد
و چیزهایی را در متون فارسی پیدا کرد و یا حتی ابداع کرد.
در جاهایــی خــودم ایــن کار را کــردهام مثــا اصطالح
«غمشــادی»« .غم و شادی» و «شــادی و غم» را باهم
نوشــتهاند اما من غمشادی را سرهم به کار بردم و در متن
هم خوب نشست.
او ادامه داد :با خواندن متون کالســیک و متون معاصر
(داســتان و رمــان از جمالزاده و هدایت تاکنون) میشــود
معادلهایی برای آن دســته از واژهها و یا اصطالحات پیدا
کرد .البته ممکن اســت با اصطالحی هم برخورد کنیم که
سابقهاش را نداشته باشیم و یا نشود معادلی برای آن ساخت،
بنابراین میتوان از همان اصطالح اســتفاده کرد و توضیح
کوتاهی در پانویس داد ،اما معموال در رمان و داســتان این
واژهها مخل خواندن میشــوند تاجایی که میشــود باید از
آنها پرهیز کرد.
مترجم «کافــکا در کرانه» و «کتابخانه عجیب» درباره
ترجمه شــعر به زبان فارســی و اینکه برخی معتقدند باید
کسی که شــاعر است ،شــعر را ترجمه کند با بیان اینکه
به صورت مســتقل شــعر ترجمه نکرده ،امــا در البه الی
متنهایی که ترجمــه میکند ،شــعرهایی را ترجمه کرده
اســت ،توضیح داد :بله ،کسی که شــعر ترجمه میکند باید
خود شاعر باشد و اگر نباشد کار لق میزند .به نظرم برخی از
شعرها که ترجمهپذیر نیستند را نباید ترجمه کرد .در شعر در
عینحال که دست مترجم باز است ،مترجم باید شاعر باشد
تا شعر ،خوب از آب دربیاید به طور مثال احمد شاملو از لورکا
ترجمه کرده ،تا امروز ترجمهای به خوبی ترجمه شاملو سراغ

جان شع ِر
ندارم .حتی از زبان اصلی هم ترجمه کردهاند ،اما ِ
لورکا درنیامده است.
او در ادامه بیان کرد :به نظرم تنها کســی که توانســته
به لورکا ادای دین کند شــاملو بوده ،زیرا او شــاعر بزرگی
اســت و در زبان فارســی هم تجربه دارد .شاملو از شاعران
مختلــف از آمریکایی گرفته تا یونانی و اســپانیایی ترجمه
کرده اســت که هر کــدام آنها درخشــان از آب درآمدند
دلیلش هم این اســت که این شاعر کالم را میشناسد .من
ترجمههای او را میپســندم ولو اینکه از اصل دور شــده
باشد .به عنوان شــاگرد مکتب ترجمه نکتههای بسیاری را
از شــاملو و بهآذین و محمد قاضی یاد گرفتهام ،اما ایرادی
که در بعضی از کارها بخصوص کارهای شــاملو وجود دارد،
تلفظ اســامی است .البته برای شرایط آن زمان بیشتر از این
نمیتوان توقع داشت .مثال یادم میآید که شاملو در شعری
«گــوادل کویر» آورده که بیمعنا اســت .این واژه از عربی
به زبان اســپانیایی رفته و باید «وادی الکبیر» ضبط شــود.
یا یکی از بهترین ترجمههای محمد قاضی «دن کیشوت»
است و در زبان فارسی هم شاهکار شده اما در آن نیز تلفظ
برخی از اسامی ایراد دارد .البته امروزه ما منابع بسیاری برای
تلفظ در دسترس داریم.

برگزارکننــدگان رویداد باشــند با این همه،
کمترین همکاری و هماهنگی را دارند.
حســنلی افــزود :حافــظ شــیرازی از
برجســتهترین چهرههای عرفانی برآمده از
مکتب قرآن و پیامبر اســام (ص) است که
امروزه به ویژه برای مردم فارسیزبان ،یک
همسویی و همگرایی دارد.
حسنلی ادامه داد :در برگزاری این رویدادها
افزون بر دیدگاه علمی و تخصصی ،دیدگاه
مردمدارانه را نیز به کار خواهیم بست که یکی از
ایــن رویکردهای مردمگرایانه ،آشناســازی
مردم با حافظ شیرازی است.
امیرحســین حکمتنیا ،مدیر گردشگری
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شــیراز هم گفت :از سال گذشته،
با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز،
گردشــگری ادبی را در سه محور راهاندازی
کردیم که امسال نیز بیش از پارسال ،بر روی
آن تمرکز خواهیم کرد .این سه محور ،شامل
کوی مصلی ،عبیرآمیز و کوی اسحاقبیگ تا
کوچه قاضی که حافظ در آن جا زندگی کرده
است را در برمیگیرد.
حکمتنیا افزود :ســال گذشته این سبک
گردشگری را برای عموم داشتیم که امسال
برآنیــم تا با هدفمندی بیشــتر ،آن را برای
 300تــور گردشــگری همراه بــا خدمات
رایگان ،ارائه کنیم.

یک مسئول در ارشاد فارس خبر داد

اجرای طرح "مهر سینمای ایران"
به میزبانی فارس

ایسنا :مدیرگروه ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس از میزبانی این اســتان در طرح مهر سینمای ایران خبر داد
و گفت :آییــن پایانی هفته فیلم و عکــس ۱۲ ،مهرماه در فارس
برگزار میشود.
روحا ...رنجبری با گرامیداشــت روز سینما به خبرنگاران گفت:
ســینما را باید در ســه بخش جداگانه آموزش ،ســاخت و پخش
نگریســت؛ چراکه اگر هر کدام از این ســه بخش نباشد ،یک پای
این هنر میلنگد.
به نقل از ارشــاد فارس ،رنجبری ادامه داد :امسال نیز همچون
ســالهای گذشــته ،از  ۲۱شــهریورماه ،به پاسداشت تالشهای
دســتاندرکاران و پویشــگران هنرصنعــت ســینما میپردازیم
و دیدارهایــی بــا ســینمادارها ،فعاالن در بخش آموزشــگاهها و
شرکتهای فیلمسازی خواهیم داشت.
مدیرگــروه امور ســینمایی ارشــاد فــارس با اشــاره به این
کــه رویدادهای پایانی بزرگداشــت ســینما از  ۶تــا  ۱۲مهرماه،
هــر روزه از ســاعت  ۱۵تــا  ۱۸برگــزار خواهد شــد ،ادامه داد:
نمایش فیلمهای برگزیده فیلمســازان اســتان فارســی همراه با
آیین گشــایش نمایشــگاه آثار عکاســان پویای اســتان فارس،
 ۶مهرماه برگزار میشود.
رنجبری شــبهای فیلمســاز را از رویدادهای مهم امســال
دانســت که با هــدف پخش فیلمهــای برگزیده اســتان فارس
اجرا میشــود و گفت :ســه فیلم "قمارباز ،قیچی و کله سرخ" از
کریم لکزاده روز هفتم مهرماه و دو فیلم مستند "ننو" و داستانی
"دور و دورتر" از احســان شادمانی روز  ۱۱مهرماه ،در سالن غزل
اکران میشود.
او خاطرنشــان کرد :روز  ۹مهرماه نیز برخی دیگر از فیلمهای
تهیه و تولید شــده توسط فیلمســازان استان فارس در سالن غزل
تاالر حافظ اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس نمایش داده
خواهد شد.
رنجبــری همچنین از پیشبینی برگزاری دو کارگاه آموزشــی
فیلمنامه در مســتند و عکاسی مســتند اجتماعی یا عکاسی جامعه
شــناختی خبر داد و یادآور شد که این کارگاهها به ترتیب روزهای
هشتم و دهم مهر برگزار میشود.
مدیر گروه امورســینمایی ارشــاد فــارس خاطرنشــان کرد:
آیین پایانــی هفته فیلم و عکس نیز  ۱۲مهرمــاه برگزار و ضمن
گرامیداشت دو هنرمند شهید ،از تالشهای عکاسان و فیلمسازان
و پیشکسوتان سینما قدردانی خواهد شد.

تولید  2قطعه اربعینی در واحد
شعر و موسیقی صداوسیمای فارس

دو قطعه موســیقی ویژه اربعین حضرت اباعبدا ...الحسین (ع)
پس از تولید در واحد شعر و موسیقی مرکز فارس آماده پخش شد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای فارس ،به گفته سرپرست
واحد شــعر و موسیقی مرکز فارس ســرود و نماهنگ "از راه دور"
با خوانندگی گروه سرود مالک اشتر کازرون ،شعر حسین فروزنده،
آهنگسازی احسان جوادی و تنظیم حسن برزگری به مدت  3دقیقه
و  54ثانیه آماده پخش از شبکه های مختلف رسانه ملی است.
علیرضــا اوجی افــزود :قطعه" اربعیــن حســینی" دیگر اثر
تولید شده در واحد شعر و موسیقی مرکز فارس است که در ساختار
پاپ ،شــعر طاهان چوگان باز ،خوانندگی و آهنگســازی مصطفی
احمــدی و تنظیم آرمان منصور صادق به مدت  3دقیقه و  45ثانیه
تولید شده است.
وی اضافه کرد  :این دو قطعه به سفارش دفتر موسیقی و سرود
امور استان  های رســانه ملی در واحد شعر و موسیقی مرکز فارس
ساخته شده است.

