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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

مدیرکل ارشاد فارس:

حضور جودوکار شیرازی
در جام ریاست جمهوری
تاجیکستان

توجه به الگوهای آسمانی
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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جمعـی از ورزشـکاران و دسـت انـدرکاران سـتاد کنگـره ملی شـهدای ورزش
کشـور بـا رهبـر انقلاب دیـدار کردنـد .بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن دیـدار کـه
روز یکشـنبه برگـزار شـد ،وزیـر ورزش و جمعـی از مدیـران ورزشـی کشـور،
برخـی از قهرمانـان جهانـی و المپیـک و پیشکسـوتان ورزش و همچنیـن
خانـواده شـهدای مدافـع حـرم حضور داشـتند و وزیر ورزش نیـز در خصوص
کنگره شـهدای ورزشـکار بـه ارائه گـزارش پرداخت .جواد فروغـی ،قهرمان
المپیـک یکـی از حاضریـن دیـدار در خصـوص ایـن دیـدار گفـت« :در دیـدار
اعضـا سـتاد کنگره ملی شـهدای ورزش کشـور بـا مقام معظم رهبـری افتخار
کـردم بـه ورزشـکار بودنـم چـرا کـه  ۵۱۳۵شـهید از ایـن جامعـه پـر افتخـار
تقدیـم نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران شـده اسـت».
الهـام حسـینی ،نخسـتین مـدال آور وزنـه بـرداری ایـران یکـی از حاضریـن
در ایـن جلسـه بـود کـه در رابطـه بـا دیـدار روز گذشـته بـا رهبـر انقلاب در
صفحـه شـخصی خـود نوشـت« :امـروز حـس و حـال خوبـی در دیـدار بـا
رهبـر عزیزمـون بـرای کنگـره ی شـهدای ورزش کـه مـاه دیگه برگزار میشـه
داشـتم ،چقـدر مطالب خوب و دلنشـینی بیان فرمودن .جلسـه بسـیار معنوی
و ارزشـی چقـدر عالمانـه و بـا محبـت بـودن»
نیمـا نکیسـا از پیشکسـوتان فوتبـال ایـران یکی دیگـر از حاضرین ایـن دیدار
بـود کـه در توصیـف ایـن دیـدار گفـت« :کنگـره شـهدای ورزشـکار مـاه آینده
قـرار اسـت برگـزار شـود .امـروز برکـت برگـزاری این کنگره شـامل حالم شـد
و توفیـق زیـارت رهبـر انقلاب نصیبـم [شـد].رهبر انقلاب حرفهـای زیـادی
بـرای ما ورزشـکاران داشـتند .هـم از جنس محبت و هم از جنس پاسداشـت
و مراقبـت .بـه وقتـش در روز برگـزاری کنگـره آن را خواهید شـنید».
این کنگره ماه آینده برگزار میشود.

قائممقام سازمان بازرسی:

دستگاههایی که بیشترین
سوء جریانات را دارند
شناسایی شدند
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تدریس معلمان بازنشسته
در مدارس بالمانع شد
2
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پاک فطرت عضو کمیسیون
آموزش مجلس مطرح کرد:

لزوم تدوین طرحی برای
ممانعت از مهاجرت نخبگان
شهردار منطقه چهارشیراز مطرح کرد:

توسعه فضای ورزشی
با هدف نشاط افزایی

محمدرضا گرایی
نایب قهرمان جهان شد

تشریح اقدامات کمیته امداد و نجات
راهپیمایی اربعین

نماینـده وزن  ۶۷کیلوگـرم کشـتی فرنگـی ایـران و
دارنـده مدالهـای طلای جهـان و المپیـک در
دیـدار فینـال قهرمانـی جهـان مقابـل حریـف خـود از
صربسـتان تـن به شکسـت داد و به مـدال نقره جهان
بسـنده کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ادامـه رقابتهـای  ۴وزن دوم
کشـتی فرنگـی قهرمانـی جهـان  ۲۰۲۲در بلگـراد
صربسـتان ،محمدرضـا گرایـی نماینـده وزن ۶۷
کیلوگـرم ایـران و دارنـده مدالهـای طلای جهـان و
المپیـک ،در دیـدار نهایـی مقابـل میـت نمـس دارنده
مـدال برنـز جهان از صربسـتان به روی تشـک رفت و
در شـرایطی کـه  4بـر صفـر از حریـف خود پیـش بود،
در  3دقیقـه دوم  5امتیـاز از دسـت داد و در نهایـت بـا
شکسـت  5بـر  4بـه مـدال نقـره جهـان بسـنده کـرد.

دستور رئیس جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر
سیاستهای ابالغی رهبری
بودجـه ،ایـن سـازمان را موظـف کـرد بـا همـکاری
همـه دسـتگاههای اجرایـی ،اسـتفاده از دیدگاههـای
کارشناسـی صاحبنظـران و مراکـز پژوهشـی و
تدقیـق در مفـاد سیاسـتهای ابالغـی ،برنامـه هفتم
توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی کشـور را
دقیقـا مبتنـی بر نـص و روح کلی این سیاسـتها و با
ً
رعایـت دقیق سـرفصلها و عناویـن و محتوای آن در
راسـتای تحقـق پیشـرفت اقتصـادی تـوام بـا عدالت،

عسکری مدیرکل آموزش و پرورش فارس در گفت و گو با عصرمردم تأکید کرد:

اولیای دانش آموزان برای پرداخت
مشارکت های مردمی در مدارس
باید رضایت داشته باشند
زهرا جعفری
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آماده هرگونه همکاری
در امور فرهنگی هستیم

در نامهای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس بــا تأکیــد
بــر ایــن کــه مدیــران مــدارس رهبــران
تربیتــی مدرســه هســتند ،گفــت :تخلفــات
برخــی از مدیــران مــدارس در زمــان ثبت نــام
و اخــذ شــهریه عمومیــت نــدارد.
محمــد خلیــل عســکری بــا بیــان ایــن کــه در
رونــد و فرآینــد ثبت نام هــا و اخــذ شــهریه
نظــارت الزم انجــام می پذیــرد گفــت :در
ایــن مســیر بــا ســایر دســتگاه های نظارتــی
همــراه هســتیم و از کوچک تریــن تخلفــی
چشم پوشــی نمی کنیــم.
وی تصریــح کــرد :در مــدارس دولتــی
دریافــت هرگونــه وجهــی بــه جــزء هزینــه
کتــاب و بیمــه ممنــوع اســت و میــزان
کمک هــا یــا مشــارکت های مردمی نیــز
توســط انجمــن اولیــاء و مربیــان مشــخص
می شــود.
عســکری افــزود :ســازمان آمــوزش و پرورش
هیچگونــه نــرخ مصوبــی بــرای ثبت نــام
در مــدارس دولتــی نــدارد و مشــارکت های
صرفــا توســط انجمــن اولیــاء و
مردمی
ً
مربیــان تعریــف می شــود.
وی در بخشــی دیگــر از ســخنانش بــا اشــاره
بــه اینکــه شــهریه مــدارس غیردولتــی
براســاس ســطح بندی و مقطــع متفــاوت
اســت ،گفــت :ایــن مــدارس نیــز بایــد
نــرخ مصــوب را در معــرض دیــد اولیــاء
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وزیر فرهنگ سوریه در دیدار با استاندار فارس:

جمعی از ورزشکاران با
رهبر انقالب دیدار کردند

رئیـس جمهـور ،سـازمان برنامـه و بودجـه را مکلـف
کـرد هـر چه سـریعتر برنامه هفتم توسـعه را متناسـب
بـا سیاسـتهای کلـی ایـن برنامـه کـه امروز از سـوی
رهبـری ابالغ شـد ،تدوین کرده و در مسـیر بررسـی و
تصویـب در هیـأت دولـت قـرار دهد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه دنبـال ابلاغ سیاسـتهای
برنامـه هفتـم توسـعه از سـوی رهبـر انقلاب ،رئیـس
جمهـور در دسـتوری بـه رئیـس سـازمان برنامـه و

برگزاری هفتههای
فرهنگی مشترک
با سایر کشورها
در دستور کار است

دانش آمــوزان قــرار دهنــد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس میانگیــن
شــهریه مــدارس غیردولتــی در مقطــع
ابتدایــی را در فــارس  72میلیــون و 450
هــزار ریــال اعــام کــرد و گفــت :حداقــل
شــهریه در ایــن مــدارس  25میلیــون و 200
هــزار ریــال و حداکثــر شــهریه  172میلیــون
و  920هــزار ریــال تعییــن شــده اســت.
عســکری میانگیــن شــهریه در مقطــع
متوســطه اول بــرای مــدارس غیردولتــی
را  102میلیــون و  236هــزار ریــال اعــام
کــرده و اظهــار داشــت :حداقــل شــهریه
هــم در ایــن مقطــع  25میلیــون و  650هــزار
ریــال و حداکثــر آن  217میلیــون و 680
هــزار ریــال تعریــف شــده اســت.
وی شــهریه مــدارس غیردولتــی در مقطــع
متوســطه دوم را بــه صــورت میانگیــن 130
میلیــون و  269هــزار ریــال اعــام کــرد و
گفــت :حداقــل شــهریه در ایــن مقطــع 47
میلیــون و  70هــزار ریــال و حداکثــر شــهریه
 246میلیــون و  850هــزار ریــال خواهــد
بــود.
عســکری تأکیــد کــرد :شــهریه مهدکوک هــا
هنــوز اعــام نشــده اســت .وی یــادآور شــد:
نــرخ تعریــف شــده بــرای اخــذ مشــارکت های
مردمــی در مــدارس دولتــی توســط انجمــن
اولیــاء و مربیــان بایــد منطقــی بــوده و اولیــاء
نســبت بــه آن رضایــت داشــته باشــد.

تدویـن و جهـت بررسـی و تصویـب بـه هیـأت وزیـران
ارانـه کند.رهبـر انقلاب اسلامی امروز در اجـرای
بنـد یـک اصـل  ۱۱۰قانـون اساسـی ،سیاسـتهای
کلـی برنامـه هفتـم را کـه پـس از مشـورت بـا مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام و بـا اولویـت پیشـرفت
اقتصـادی تـوأم بـا عدالـت تعییـن شـده اسـت ،بـه
سـران سـه قوه ،رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت و
رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح ابلاغ کردنـد.
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بازگرداندن  ۱۱۰بیمار
و مصدوم ایرانی از عراق

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد

انهدام باند سارقان به عنف در شیراز
9

عسکری مدیر کل آموزش و پرورش خبرداد

واریز  100میلیارد تومان
به مدارس فارس
گزارشگر ویژه:

تحریمها علیه ایران متوقف شود

3
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صعود میرزازاده به فینال سنگین وزن قهرمانی جهان
نماینـده وزن  ۱۳۰کیلوگـرم ایـران بـا برتـری مقابـل
حریفـی از لیتوانـی ،دومین و آخرین فینالیسـت ایران
در رقابتهـای کشـتی فرنگـی قهرمانـی جهـان نـام
گرفت.
بـه گزارش ایسـنا ،در پایان رقابت های روز نخسـت ۲
وزن پایانـی کشـتی فرنگی قهرمانی جهـان در بلگراد
صربسـتان ،امیـن میـرزازاده دارنـده مـدال طلای
امیدهـای جهـان در دیـدار نیمـه نهایـی وزن ۱۳۰
کیلوگـرم ،مقابل مانتـاس کنیسـتائوتاس از لیتوانی به
روی تشـک رفـت و در پایـان بـا نتیجـه  ۲بـر یـک بـه
برتـری رسـید و راهـی فینـال شـد تـا دومیـن و اخرین

فینالیسـت کشـتی فرنگـی ایـران در ایـن رقابت هـا
باشد.

میـرزازاده روز سـه شـنبه بـرای کسـب مـدال طلای
جهـان بـه روی تشـک مـی رود.
میـرزازاده پیـش از ایـن در دور نخسـت مقابـل علیـم
خـان سـیزدیکوف از قزاقسـتان بـا نتیجـه  ۵بـر صفـر
بـه برتـری رسـید ،وی سـپس مقابـل صباح شـریعتی
کشـتیگیر ایرانـی تیـم جمهـوری آذربایجـان بـه
برتـری  ۹بـر صفر رسـید و مقتدرانه راهـی یک چهارم
نهایـی شـد .وی در ایـن مرحلـه نیـز برابـر یاکوبـی
کاجایـا دارنـده مـدال نقـره المپیـک از گرجسـتان بـا
نتیجـه یـک بـر یـک بـه برتـری رسـید و راهـی مرحله
نیمـه نهایـی شـد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

آنچـه در جریـان پیـاده روی اربعیـن بـرای زائرین
رخ داد از ازدحـام پشـت دروازه هـای مـرزی تـا
گرمازدگـی و کمبـود آب و نبود وسـیله نقلیه  ،فاسـد
شـدن بخشـی از مـواد غذایی و میوه ی ارسـالی در
صف هـای طویـل و درخواسـت کرایه هـای میلیونی
بـرای جابجایـی در داخـل عـراق و ...تلنگـری
بـود بـرای کسـانی کـه پشـت میـز برنامه ریـزی
می نشـینند و بـرای چنیـن رویداد مهمی کـه تلفیقی
از بزرگداشـت شـعائر مذهبـی و رویکردهای منطقه
ای در حـوزه ی سیاسـت اسـت برنامـه ریـزی
می کننـد  .راهپیمایـی اربعیـن از دیربـاز بـا هویـت ،
تاریـخ و فرهنـگ مردم عـراق خصوصـا بخش های
جنوبـی و شـیعه نشـین آن گـره خـورده و نشـان
دهنـده ی مـوج انـدوه سـاکنان مناطقـی اسـت
کـه فرصـت همراهـی بـا کاروان حسـینی را پیـدا
نکردنـد و یـا ایـن کـه بـه دلیـل برخـی مالحظات
قبیلـه ای  ،شـخصی و همچنیـن غفلـت از درک
اولویت هـا نتوانسـتند بـه شایسـتگی از مواضـع به
حـق نهضـت حسـینی در سـال  61هجـری دفـاع
نماینـد  .ایـن مراسـم اندوهبـار بـرای مـردم عراق
بیشـتر بـوی پشـیمانی و غبطـه خـوردن بـه نیابت
از پیشینیانشـان را می دهـد و متناسـب بـا آزادی و
محدودیـت شـیعیان بـرای ابـراز عقیـده در طـول
تاریـخ بـا افـت و خیزهایـی همـراه بوده اسـت  .بر
اسـاس اقـوال تاریخـی اولیـن فـرد شـاخصی که
به قصـد زیارت قبر امام حسـین و سـایر شـهدای
کربلا در اربعیـن پـس از انجـام غسـل بـه چنیـن
کاری اقـدام کـرده جابرابـن عبـداهلل انصـاری از
اصحـاب پیامبـر اسـت که چـون در آن زمـان نابینا
بـود همـراه بـا فـردی به نـام عطیـه این مسـیر را
طـی کـرد  .شـاید بتـوان گفت مراسـم قالیشـویان
کـه در مشـهد اردهـال برگـزار می شـود نمونـه ای
کوچـک بـا رویکـرد بومـی از بـروز عواطـف و
احساسـات نسـبت بـه یـک غفلـت تاریخـی برای
ابـراز وفـاداری بـه هالل ابن علـی از فرزنـدان امام
محمـد باقر اسـت کـه از طـرف اهالی فین کاشـان
بـه آنجـا دعـوت می شـود و در اوج مظلومیـت بـه
دسـت حاکـم وقـت بـه شـهادت می رسـد و مردم
سـه روز پـس از ایـن واقعـه پیکـر او را یافتـه و بر
روی تپـه ای دفـن می کننـد و قالی آغشـته به خون
را هـم می شـویند  .بـه هر تقدیـر بحث بر سـر این
اسـت که اگـر قـرار اسـت تعـداد قابـل توجهی از
جمعیـت ایرانیـان در کشـوری دیگـر برگـزار کننده
مراسـم راهیپمایـی باشـند ایـن امـر نیازمند بسـتر
سـازی  ،تمهیـد تـدارکات متناسـب بـا جمعیـت
اعزامـی   ،هتل سـازی  ،ایجـاد زیرسـاخت ها و ورود
تدریجـی زائـران فراخـور امکانـات عراق اسـت .
بـا توجـه بـه بیانیـه ای کـه اخیـرا مقتـدا صـدر
منتشـر کـرده و از زائـران خواسـته تـا از دادن
شـعارهای جانبدارانـه و حمـل عکس شـخصیت ها
و حتـی حمل عکس شـهدا خـودداری کننـد به نظر
می رسـد جریانـی در حـال کمرنگ کـردن صبغه ی
سیاسـی ایـن راهپیمایـی اسـت و بخشـی از توجه
نیروهـای نظامی عـراق نیز بـه تامین امنیـت زائران
و مقابلـه با عملیات تروریسـتی و انتحـاری معطوف
می شـود کـه هزینـه ی فراوانـی دارد و بـه همیـن
دلیـل عـراق خواهـان قابـل کنتـرل بـودن جمعیت
اتبـاع غیـر عراقی اسـت .
از طرفـی انتقـال خودروهـای حامـل آب  ،مـواد
غذایـی  ،میـوه و حبوبـات و نـان و همچنیـن اقلام
دارویـی و بهداشـتی بـه داخـل عـراق بـا موانعـی
روبروسـت و انجـام تشـریفات گمرکی از سـرعت
ارسـال ایـن کمک هـا می کاهـد ضمـن ایـن کـه
موکب هـای ایرانـی نیـز بـه تمامی زائـران اعـم
از ایرانـی و عراقـی و لبنانـی و افغانـی و سـوری و
پاکسـتانی ارائـه ی خدمـات می کننـد و ارزیابـی
دقیقـی از آنچـه بایـد ارائـه شـود وجـود نـدارد .
کارشـناس برنامه سـمت خدا در شـبکه  3می گفت :
یـک خانـواده ایرانـی  15روز در خانـه ای در نجف
مهمـان بـوده انـد کـه نـه تنهـا با هیـچ قاعـده ای
همخوانـی نـدارد بلکـه موجـب زیـر سـئوال رفتن
شـان ایرانیـان نیز می شـود .
اول ایـن کـه مـا بایـد بپذیریـم تمامی کسـانی کـه
بـرای شـرکت در راهپیمایـی ثبـت نـام می کنند از
لحـاظ فرهنگـی و رفتـار و منـش و حتـی اطالعات
دینـی و مذهبی در یک سـطح نیسـتند و چه بسـا با
انگیزه هـای متفاوتـی هم حضـور پیدا کرده باشـند .
برخـی از فیلم هـا و عکس هـا نشـان می دهـد کـه
برخـی از زائـران حتی نـکات اولیه بهداشـتی را هم
رعایـت نمی کننـد  .در سـطح جهـان خصوصـا در
هنـد آیین هایـی برگزار می شـود کـه ده هـا میلیون
نفـر بـا هزینـه ی شـخصی در آن شـرکت می کنند
و مشـکلی هـم بـه وجـود نمی آیـد  ،لـذا راهپیمایی
اربعیـن از لحـاظ کیفـی باید بـه گونه ای باشـد که
وقتـی بـا چنیـن آیین هایـی مقایسـه می شـود یک
سـر و گـردن باالتر باشـد .
آنچه در مراسـمی از این دسـت حـرف اول را می زند
نظـم و برنامـه ریزی اسـت .جمعیت فشـرده ای که
دائمـا شـور و اشـتیاق بـه آنهـا تزریـق می شـود
و بـا ایـن بـاور کـه هـر چـه بیشـتر سـختی ببینند
اجـر معنـوی بیشـتری خواهند داشـت  ،بـرای نظم
پذیـری  ،آمادگی باالیـی نخواهند داشـت و با توجه
بـه مخاطراتی کـه این جمعیـت را تهدیـد می کند ،
دسـتیابی بـه اهداف تعیین شـده از برگـزاری چنین
آیینـی نیـز دشـوار جلـوه می کند .
وقتـی ایـن امـکان وجـود دارد کـه مـردم تـا زمان
آمـاده شـدن زیرسـاخت ها در عـراق راهپیمایـی
اربعیـن را در داخـل کشـور برگـزار کننـد و جمعیت
اعزامی بـه عـراق بر اسـاس توافق با طـرف عراقی
باشـد بـه طوری کـه در داخل عراق با هیچ مشـکلی
اد امه د  ر ستون روبرو
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تحریمها علیه ایران متوقف شود
گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل از دولـت آمریـکا
خواسـت تـا تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران
را متوقـف کنـد و از سـازمان ملـل نیـز دعـوت کـرد
تـا بـا وی در ایجـاد چارچوبـی مفهومی بـرای سـاز و
کارهـای جبران خسـارت ،غرامت و اصالح آسـیب
قربانیـان نقـض حقـوق بشـر ناشـی از اقدامـات
قهـری یکجانبـه همـکاری کنـد.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از معاونـت امـور
بین الملـل قـوه قضاییـه و سـتاد حقـوق بشـر ،آلنـا
دوهـان گزارشـگر ویژه سـازمان ملل در مـورد تاثیر
منفـی اقدامـات قهـری یکجانبـه بـر برخـورداری
افـراد از حقـوق بشـر ،در اردیبهشـت مـاه سـال
جـاری بـه دعـوت سـتاد حقـوق بشـر بـه ایـران
سـفر کـرد .ایـن سـفر  ۱۱روزه از هفتـم تـا هجدهم
اردیبهشـت ( ۱۷تـا  ۲۸مـی) انجـام شـد و هـدف
آن بررسـی آثـار تحریمهـای یکجانبـه آمریـکا بـر
مـردم ایـران بود«.دوهـان» در ایـن سـفر از نزدیک

در جریـان برخـی از ایـن آثـار تحریمهـای یکجانبه
آمریـکا قـرار گرفـت و در پایـان سـفر خود بـا حضور
در یـک نشسـت خبـری به سـواالت خبرنـگاران در
مـورد نتایـج ایـن سـفر پاسـخ داد و بیانیـهای نیز در
ایـن بـاره منتشـر کـرد.
گـزارش رسمی گزارشـگر ویـژه سـازمان

ملـل دربـاره سـفر بـه ایـران
اکنـون گزارشـگر ویـژه سـازمان ملل در مـورد تاثیر
منفـی اقدامـات قهـری یکجانبـه بـر بهرهمنـدی
افـراد از حقـوق بشـر ،گـزارش خـود را بـه طـور
رسـمی درباره سـفر بـه ایران منتشـر کرده اسـت که
محورهـای برجسـته گـزارش «دوهـان» از سـفر به

ایـران اعلام شـده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت :ایـاالت متحـده
آمریـکا ،تحریمهـای اقتصـادی ،تجـاری و مالی را
بـا ممنوعیـت همهجانبـه تجـارت از سـال  ۱۹۹۵و
اقدامـات قابلتوجهـی بهمنظـور انـزوای ایـران در
نظـام تجـاری و مالـی بینالمللی ،از طریـق اعمال
تحریمهـای ثانویـه بـر نهادهـا و موسسـات مالـی
غیرآمریکایـی اعمـال کـرده اسـت .بـا این حـال ،از
اواسـط دهـه  ،۲۰۰۰مجموعـهای از دسـتورهای
اجرایـی و قوانیـن خـاص ،چارچـوب گسـترده و
پیچیـدهای از ممنوعیتهـا و موانـع را ایجـاد کردند
که پس از سـال  ۲۰۱۰تشـدید و بـه بخش انرژی و
سـایر بخشهـای کلیـدی اقتصـادی تسـری یافت.
تحریمهـا علیـه بخـش مالـی ایـران شـامل قـرار
دادن در فهرسـت تحریمـی و انسـداد داراییهـا بود
کـه بـر بانـک مرکـزی ایـران و بانکهـای تجـاری
تأثیر گذاشـت.

قائممقام سازمان بازرسی:

دستگاههایی که بیشترین سوء جریانات را دارند شناسایی شدند
قائممقـام سـازمان بازرسـی کل کشـور بـا اشـاره
بـه نتایـج یـک کار پژوهشـی سـازمان بازرسـی و
شناسـایی دسـتگاههایی که بیشـترین سـوءجریان
را داشـتهاند ،تأکیـد کـرد :اگـر بـر روی عملکـرد و
وظایـف ایـن دسـتگاهها متمرکـز شـود  ۵۵درصـد
از مفاسـد اداری رفـع میشـود.
به گزارش ایسـنا بـه نقل از روابط عمومی سـازمان
بازرسـی کل کشـور ،احمـد رحمانیـان در جمـع
کارکنـان بازرسـی اسـتان تهـران ضمـن تسـلیت
ایـام اربعیـن بـا اشـاره بـه دوره مدیریـت جدیـد
سـازمان ،بـر لـزوم توجـه بـه موضوعـات کالن و
ورود بـه مسـائلی کـه در تراز سـازمان باشـد ،تأکید
کرد و خواسـتار شناسـایی و رفع گلوگاههای فسـاد
شد .
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بازرسـی هـر اسـتان بایـد
در وهلـه اول آسیبشناسـی دقیقـی نسـبت بـه
عملکـرد خـود داشـته باشـد ،از بازرسـان خواسـت
نسـبت بـه دسـتگاههای تحـت نظـر خـود
آسیبشناسـی جامعـی از ابعـاد مختلفـی داشـته

باشـند و متناسـب بـا آن راهکار ارائـه و در کنار آن
گلوگاههـای فسـاد هـم مشـخص کننـد.
قائممقـام سـازمان در بخـش دیگـری از سـخنان
خـود خواسـتار اشـرافیت کامـل بازرسـان نسـبت
بـه قوانیـن و مقـررات شـد و بـا بیـان اینکـه رئیـس
قـوه قضاییـه بـر موضـوع تـرک فعلهـا و اجـرای

صحیـح قوانیـن در دسـتگاهها تأکیـد دارنـد؛ بـه
برخـی از مشـکالت مبتال به بسـیاری از اسـتانها
اشـاره کرد و افـزود :یکـی از مهمترین موضوعات
بحـث تصـرف عدوانـی نسـبت بـه اراضـی ملـی و
دولتـی اسـت کـه بایـد بهعنـوان یـک اولویـت در
دسـتور کار قـرار گیـرد.

وی تغییـر کاربریهـای غیرمجـاز را یکـی دیگـر
از مسـائل فراگیـر در کشـور عنـوان کـرد و گفـت:
سـازمان بازرسـی بایـد از بعـد پیشـگیری بـه ایـن
موضـوع ورود کنـد تـا مشـخص شـود کـه آیـا
دسـتگاهها بـه وظایـف خـود عمـل کردهانـد یـا
خیـر؟
رحمانیـان موضوعـات مربـوط بـه شـهرداریها از
جملـه صدور پروانههـای غیرمجاز ،تراکم سـازی،
موضـوع تنشهـای آبـی و اسـتفادههای غیرمجاز
از آب ،قراردادهـا ،نحـوه ارائـه خدمـات و عـدم
تعییـن حریـم شـهری و روسـتایی بهعنـوان دیگـر
مسـائل مبتالبـه اسـتانها یاد کـرد و گفت :نتیجه
ایـن مشـکالت این شـده که فـرد متخلـف از فضا
سوءاسـتفاده کند.
وی همچنیـن بـر ضـرورت توجـه بـه معاملات
بعضا در برخـی معامالت
دولتـی و تبانیهایـی کـه ً
انجـام میشـود تأکیـد کـرد و از بازرسـان خواسـت
صالحیـت شـرکتهایی کـه در معاملات دولتـی
شـرک میکننـد ،را بررسـی کننـد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

پهپاد "آرش  "۲مخصوص تهاجم به حیفا و تلآویو است
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری
اسلامی ایران بـا بیـان اینکـه پهپـاد آرش۲
پهپـاد نقطـه زن اسـت ،گفـت :مـا پهپـاد آرش ۲
را مخصـوص تهاجـم بـه حیفـا و تـل آویـو در نظـر
گرفتیـم .
بـه گـزارش ایسـنا ،امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری
در بخشـی از یـک گفتوگـوی تلویزیونـی دربـاره
رزمایـش اخیـر ارتـش ،اظهـار کـرد :ایـن رزمایـش
متفـاوت بـا رزمایشهـای گذشـته کـه رویکـرد
تدافعـی داشـت ،بـود .امـروز رزمایشـی را مـا تجربـه
کردیـم تهاجمـی و هـدف محـور بـود و ایـن رویکـرد
بـرای کسـانی کـه فعالیتهـای نظامـی را رصـد
می کننـد ،یـک تغییـر معناداری اسـت .ویژگـی بعد،
نـوع تاکتیکـی اسـت کـه در ایـن رزمایـش بـه کار
بردیـم یعنـی تاکتیکهایـی که بومی شـده هسـتند.
همـه ارتشهـای دنیـا از یـک تاکتیکهـای
یکسـانی در یـک شـرایطی اسـتفاده میکننـد ،ولـی

یـک سـری تاکتیکهـا و تکنیکهـا بومی ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران منحصـر بـه بـه نیـروی
زمینـی اسـت.

وی افـزود :امـروز سـراغش را شـما نداریـد کـه
یـک نیـروی زمینـی عملیـات متحـرک هوایـی در
شـب تاریـخ انجـام بدهـد یعنـی عملیاتـی به وسـیله

بالگردهـا ،عملیـات تهاجمی ،عملیـات هلی برن در
شـب و بالگردهـای کبـری درگیـر بشـوند بـا اهداف
خودشـان در شـب.
فرمانـده نیـروی زمینـی خاطرنشـان کـرد :ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران اولیـن بـار اسـت و در
کشـورهای منطقـه هـم تـا آنجـا کـه مـا رصـد
کردیـم هیـچ کشـوری از ارتـش کشـورهای منطقـه
قابلیـت اینکـه در شـب بتواننـد بـه وسـیله بالگـرد
هلـی بـرن انجـام بدهنـد و بـا اهـداف بالگردهـای
تهاجمی درگیـر بشـوند را ندارنـد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا بـه قابلیـت تولیـد موشـک
شـفق بـا بـرد از  ۱۲تـا  ۲۰کیلومتر رسـیدیم ،تصریح
تقریبـا نـه و نیـم برابـر بـرد موشـک
کـرد :یعنـی
ً
امریکایـی کـه پیش از ایـن در اختیار ما بوده اسـت.
بـرای یـک هوانیـروز بـرای بالگـرد برد موشـکی ۲۰
کیلومتـر یعنـی چـی؟ یعنـی میتوانـد  ۲۰کیلومتـر
دورتـر از هدف بایسـتد و هـدف را نشـانه گیری کند.

تدریس معلمان بازنشسته در مدارس بالمانع شد
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت تصویـب کـرد
بـرای جبـران کمبـود معلـم در مقاطـع تحصیـل
ابتدایـی و متوسـطه ،از نیروهـای ّ
مجـرب و حتـی
بازنشسـته آمـوزش و پـرورش بـرای تدریـس در
مـدارس اسـتفاده شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار حـوزه دولـت ایرنـا ،در جلسـه
سـتاد هماهنگـی اقتصـادی کـه بـه ریاسـت
آیتالله سـید ابراهیم رئیسـی برگزار شـد ،پیشنهاد
مشـترک وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان امـور
اداری و استخدامی کشـور در زمینـه اسـتفاده از
نیروهـای باتجربـه و حتـی بازنشسـته آمـوزش و
پـرورش برای تدریـس در مقاطع تحصیلـی ابتدایی
و متوسـطه مطـرح و تصویـب شـد.
بـر ایـن اسـاس مقـرر شـده بـرای جبـران کمبـود
معلـم در مقاطـع تحصیلـی یـاد شـده ،نیروهـای

مذکـور از مهـر مـاه در نظام آموزشـی بـه کار گرفته
شـوند.
گـزارش سـازمان تجـارت از مثبـت شـدن
تـراز تجـاری ایـران با روسـیه
در ایـن جلسـه سـازمان توسـعه تجـارت بـا ارائـه

گزارشـی از رونـد همکاریهـای تجـاری با روسـیه
و منطقـه اوراسـیا ،از رشـد قابـل توجـه تبـادالت
تجـاری کشـورمان بـا روسـیه در عرصههـای
مختلـف از جملـه صـادرات محصوالت کشـاورزی
و صنایع هایتـک و مثبـت شـدن تـراز تجـاری

تهـران بـا مسـکو خبـر داد.در ایـن گـزارش اعلام
شـد پـس از اختیاراتـی کـه سـتاد هماهنگـی
اقتصـادی دولـت در خـرداد امسـال بـه سـازمان
توسـعه تجـارت تفویـض کـرد ،میـزان تبـادل
تجـاری میـان جمهـوری اسلامی ایران بـا روسـیه
و کشـورهای منطقه اوراسـیا از رشـد قابـل توجهی
برخـوردار شـده اسـت.این گـزارش همچنیـن تأیید
میکنـد که ایـران نه تنهـا در صـادرات محصوالت
کشـاورزی ،بلکـه در صـادرات صنایـع پیشـرفته و
پیچیـده یا هایتـک بـه روسـیه نیـز موفقیتهـای
خوبـی بـه دسـت آورده اسـت.اعضای جلسـه بـر
اسـاس ایـن گـزارش مقـرر کردنـد زیرسـاختهای
الزم از جملـه فعالیـت کشـتیهای مناسـب در
دریـای خـزر فراهم شـود و تسـهیالت بیشـتری در
اختیـار صادرکننـدگان قـرار گیـرد.

واکنش العبادی به درخواست المالکی برای ازسرگیری جلسات پارلمان
رئیـس ائتلاف النصـر عـراق درخواسـت رئیـس
ائتلاف دولـت قانـون بـرای ازسـرگیری جلسـات
پارلمـان و تسـریع در تشـکیل کابینـه ائتالفـی را رد
کـرده و در خصـوص نتیجه نادیده گرفتن خواسـته
عراقیهـا هشـدار داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری شـفق
نیـوز عـراق ،حیـدر العبـادی ،از رهبـران چارچـوب
هماهنگـی شـیعیان عـراق و رئیس ائتلاف النصر
در این کشـور به درخواسـت نـوری المالکی ،رئیس
ائتلاف دولـت قانـون بـرای رهـا کـردن مسـاله
انحلال پارلمـان پاسـخ داد.

نـوری المالکـی پیشـتر خواسـته بـود موضـوع
انحلال پارلمـان رهـا شـده و تالشهـا
بـر چگونگـی فعالیـت مجـدد پارلمـان و
تسـریع در تشـکیل کابینـه ائتالفـی متمرکـز
شود.
العبـادی توییـت کـرد ،هـر راهـی مبتنـی بـر
در هـم شکسـتن اراده ،فاجعـهای بـرای ملـت و
کشـور عـراق خواهـد بـود.
ایـن رهبـر چارچـوب هماهنگی شـیعیان عـراق در
ادامـه توافقـی سیاسـی را خواسـتار شـد کـه در آن
مرحلـه کنونـی دوره انتقالـی در نظـر گرفتـه شـود
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کـه بـا تشـکیل یک کابینـه آغاز شـده و بـا انحالل
پارلمـان و برگـزاری انتخابـات زودهنـگام پایـان
یابد.
رئیـس ائتلاف النصـر در پایـان گفـت :منافع ملت
و ثبـات کشـور باالتـر و ارزشـمندتر از هـر منفعـت
حزبـی و یـا گروهی اسـت.
پیشـتر دادگاه عالـی فـدرال عراق درخواسـت برای
انحلال پارلمـان ایـن کشـور را رد و اعلام کـرد،
ایـن موضـوع در حیطـه اختیـارات دادگاه نبـوده
بلکـه از اختیـارات خـود پارلمـان یـا رئیـس جمهـور
و یـا نخسـت وزیـر اسـت.

حـزب دموکـرات اقلیم کردسـتان عـراق و ائتلاف حاکمیت خطاب
بـه چارچـوب هماهنگـی شـیعیان عـراق اعلام کردنـد کـه بـدون
موافقـت مقتـدی صـدر در هیـچ دولتـی شـرکت نمیکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از پایـگاه شـفق نیـوز ،منابـع سیاسـی
آگاه اعلام کردنـد :موضـع اخیـر حزب دموکـرات کردسـتان عراق
و ائتلاف حاکمیـت بـه معنای کنـار گذاشـتن هماهنگی بـا جریان
صـدر نیسـت .دو طـرف بـه چارچـوب هماهنگـی شـیعیان اعلام
کردهانـد کـه بـدون موافقـت مقتـدی صـدر ،رهبـر جریان صـدر در
هیـچ دولتـی شـرکت نخواهنـد کرد.
ایـن منابـع اعلام کردنـد :حـزب دموکـرات کردسـتان و ائتلاف
حاکمیـت ،بـا چارچـوب هماهنگـی شـیعیان علیـه مقتـدی صـدر
ائتلاف نمیکننـد بلکـه بـرای نزدیـک کـردن دیدگاههـای ایـن دو
طـرف تلاش میکننـد .اگـر در این اقـدام موفق نشـوند هرگز علیه
صـدر بـا چارچـوب هماهنگـی شـیعیان توافـق نخواهنـد کـرد و در
دولتـی شـرکت نمیکننـد کـه صدریهـا بـا آن مخالـف باشـند.
یکشـنبه مسـعود بارزانـی ،رهبـر حـزب دموکـرات کردسـتان عراق،
محمـد الحلبوسـی ،رئیس پارلمان عراق و خمیـس الخنجر ،رئیس
ائتلاف "السـیادة"(حاکمیت) در نشسـتی دربـاره وضعیت سیاسـی
عـراق و پیامدهـای منفـی آن بـر کشـور و لـزوم برگـزاری مذاکرات
برای حـل اختالفـات صحبـت کردند.
آنهـا بـر اهمیـت برگـزاری انتخابات زودهنـگام و تشـکیل دولت با
اختیـارات کامـل و دارای اطمینـان و اعتمـاد و لـزوم ادامـه فعالیت
پارلمـان تأکیـد کردند.
پیـش از آنکـه نمایندههـای جریـان صـدر از پارلمـان اسـتعفا بدهند
ایـن جریـان بـا ائتلاف حاکمیـت و حـزب دموکراتیـک کردسـتان
عـراق ائتلاف کـرده بود.

تنزل  ۶پلهای رتبه جهانی
ایران از نظر کنترل
فساد اداری
آمارهـای بیـن المللـی نشـان میدهـد دولـت روحانـی رتبه ایـران از
نظـر کنتـرل فسـاد در رده بنـدی جهانـی را  ۶پلـه تنزل داده اسـت.
ش ایرنـا ،آمارهـای منتشـر شـده از سـوی سـازمان
بـه گـزار 
بیـن المللـی شـفافیت نشـان می دهـد دولـت تدبیـر و امیـد از نظـر
فسـاد اداری دو دوره متفاوت را سـپری کرده و اگرچه در چهار ساله
اول عمر خود توانسـته نمره بهتری در شـاخص ادراک فساد بدست
آورد امـا در چهـار سـاله دوم عملکـرد کامال ناموفقی داشـته اسـت.
شـاخص ادراک فسـاد معیـاری اسـت بـرای سـنجش میزان فسـاد
اداری در کشـورها کـه بـر اسـاس آن سـطح فسـاد بخـش دولتـی
از منظـر کارشناسـان و تجـار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـرای هر
کشـور نمـره ای بیـن  ۰تـا  ۱۰۰در نظـر گرفتـه می شـود .هـر چـه
نمره کشـوری بر اسـاس شـاخص ادراک فسـاد بیشـتر باشد داللت
بـر فسـاد اداری کمتـر در آن کشـور دارد و بالعکـس.
پیـش از آغـاز فعالیـت دولـت یازدهـم در سـال  ۲۰۱۳نمـره دولـت
ایـران در شـاخص ادراک فسـاد  ۲۵بـوده کـه بـا روی کار آمـدن
دولـت یازدهـم نمـره ایـران در سـال  ۲۰۱۴بـه  ۲۷ارتقـاء می یابـد.
در سـال  ۲۰۱۵نمـره ایـران در سـطح  ۲۷باقـی می مانـد امـا در
سـال های  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷بـه ترتیـب بـه  ۲۹و  ۳۰افزایـش پیـدا
می کنـد کـه بیانگـر بهبـود وضعیـت دولـت ایـران از نظـر کنتـرل
فسـاد اداری اسـت.
نمـره ایـران در شـاخص ادراک فسـاد در سـال  ۲۰۱۸بـه  ۲۸و در
سـال  ۲۰۱۹بـه  ۲۶کاهش می یابد .در سـال  ۲۰۲۰نیـز نمره ایران
در ایـن شـاخص بـه  ۲۵کاهـش پیـدا می کنـد و ایـن رقـم در سـال
 ۲۰۲۱تکـرار می شـود.
بـر ایـن اسـاس دولـت روحانـی کـه نمـره  ۲۵در شـاخص ادراک
فسـاد را در سـال  ۲۰۱۳تحویـل گرفتـه بـود در سـال پایانـی عمـر
خـود همـان نمـره را تکـرار می کنـد و سـطح ادراک فسـاد اداری را
بـه سـال  ۲۰۱۳برمی گردانـد.

واکنش العبادی به درخواست
المالکی برای ازسرگیری
جلسات پارلمان
رئیـس ائتلاف النصر عـراق درخواسـت رئیس ائتلاف دولت قانون
بـرای ازسـرگیری جلسـات پارلمـان و تسـریع در تشـکیل کابینـه
ائتالفـی را رد کـرده و در خصـوص نتیجـه نادیـده گرفتـن خواسـته
عراقیهـا هشـدار داد .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
شـفق نیوز عـراق ،حیـدر العبـادی ،از رهبران چارچـوب هماهنگی
شـیعیان عـراق و رئیـس ائتلاف النصر در این کشـور به درخواسـت
نـوری المالکـی ،رئیـس ائتلاف دولـت قانـون بـرای رهـا کـردن
مسـاله انحلال پارلمـان پاسـخ داد.نـوری المالکی پیشـتر خواسـته
بـود موضـوع انحلال پارلمـان رهـا شـده و تالشهـا بـر چگونگـی
فعالیت مجدد پارلمان و تسـریع در تشـکیل کابینـه ائتالفی متمرکز
شـود.العبادی توییـت کـرد ،هـر راهـی مبتنـی بـر در هـم شکسـتن
اراده ،فاجعـهای بـرای ملـت و کشـور عـراق خواهـد بـود.
ایـن رهبـر چارچـوب هماهنگـی شـیعیان عـراق در ادامـه توافقـی
سیاسـی را خواسـتار شـد کـه در آن مرحلـه کنونـی دوره انتقالـی در
نظـر گرفتـه شـود که با تشـکیل یـک کابینه آغاز شـده و بـا انحالل
پارلمـان و برگـزاری انتخابـات زودهنـگام پایـان یابد.
اد  امه از ستون روبرو

مواجه نشـوند  ،سـتاد اربعیـن بـرای درک اولویت ها
گزینه هـای گوناگونـی پیـش رو دارد .
نبایـد فرامـوش کـرد کـه زیـارت خانـه ی خـدا
علی رغـم وجـوب آن و ایـن کـه ریشـه در قـرآن
و سـنت دارد بـه گونـه ای برنامـه ریـزی شـده تـا
افـرادی کـه از هـر جهـت اسـتطاعت دارنـد در آن
شـرکت کنند لـذا الگوی خوبی برای مـواردی از این
دسـت اسـت زیـرا خداونـد نمی خواهد عـده ای به
سـختی بیفتند تا عـده ای دیگر زیارت خانـه ی او را
بـه جـای آورنـد  .با توجـه به وجـود چنیـن الگوهای
آسـمانی سـبقت گرفتـن بر خداونـد و رسـول او در
مـواردی از ایـن دسـت  ،مفهومی جز نادیـده گرفتن
اولویت هـا نـدارد  .آنچـه در راهپیمایـی اربعین بیش
از هـر چیز حائـز اهمیت اسـت  ،دسـتاورد زائران از
ایـن آیین معنوی اسـت دسـتاوردی کـه روح و قلب
و کیفیـت زندگـی آنهـا را دگرگـون کند .

فارس
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واریز  100میلیارد تومان به مدارس فارس
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان فارس گفت :پس از گذشت دوسال آموزش غیر
حضوری با برنامه ریزی های دقیق انجام شده از  ۳۱شهریور ...

پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد:

لزوم تدوین طرحی برای ممانعت از مهاجرت نخبگان
ایسـنا :نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی گفت:
طرحـی جامـع ،علمـی و کاربـردی شـمول نگـر بـرای بهـره گیـری بیشـتر از
مدرسـان دانشـگاهها ،نخبـگان و پیشـگیری از مهاجـرت متخصصیـن تهیـه
شـود تـا در کمیسـیون مـورد بهـره بـرداری قـرار گیـرد.
علیرضـا پـاک فطـرت در دیدار بـا رئیس دانشـگاه جامع علمی کاربـردی فارس
در ادامـه پیرامـون اهمیـت نقش حفـظ منابع انسـانی و متخصـص ،همچنین
نخبـگان را یکـی از مهمتریـن موضوعـات در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات
مجلـس بـر شـمرد و بـر بهـره گیـری از ظرفیتهای مراکـز دانشـگاهی فارس
نظیـر دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی در ارتقـاء آموزش های مهارتـی و تربیت
دانشـجویانی متخصـص و کاردان تاکیـد کرد.
او بیـان کـرد :انتظـار داریـم تـا دانشـگاهها و چهرههـای علمی فـارس طرحـی جامـع ،علمـی و کاربـردی شـمول
نگـر را بـرای بهـره گیری بیشـتر از مدرسـان دانشـگاهها ،نخبـگان و پیشـگیری از مهاجرت متخصصیـن را تهیه
تـا در کمیسـیون مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسالمی خاطرنشـان کـرد :در نظـر اسـت در سـال
تحصیلـی جدیـد رئیـس و اعضـای کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات را به شـیراز دعـوت کنیم و دانشـگاههای این
اسـتان می تواننـد از ایـن فرصـت حاصلـه بـرای طـرح موضوعـات ملـی و اسـتانی اسـتفاده کننـد.
او گفـت :انتظـار داریـم تـا بـا همـکاری و تعامـل و اسـتفاده از نظرهـا و دیدگاههای دانشـگاههای اسـتان به ویژه
دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی فـارس پیشـنهادهای خـود را برای طـرح در کمیسـیون ارائه کنند.
رئیـس دانشـگاه علمی کاربـردی فـارس نیـز بـه تشـریح رسـالت ،مأموریـت و فعالیتهـای آموزشـی ،فرهنگـی،
پژوهشـی و ظرفیتهـای دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی پرداخـت.
حبیـب دانـش منـش گفـت :دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی اسـتان فـارس بـا داشـتن بیـش از  ۴۰۰کـد رشـته
محـل و تنـوع رشـتههای کاربـردی مبتنـی بـر اشـتغال زائـی باعـث شـده تـا درجمـع مراکـز ،موسسـات آمـوزش
عالـی و دانشـگاهها از مزیـت قابـل توجـهای برخـوردار باشـد.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی واحـد فـارس افـزود :اسـتفاده از مدرسـان بـا دانـش علمـی و تجربـی،
اسـتقرار مراکـز آمـوزش علمی کاربـردی در جـوار محیـط کار ،امـکان برگـزاری دورههـای پودمانـی و کوتاه مدت
فرصتـی اسـت تـا بـه نیازمندی هـای جامعـه پاسـخ مثبـت دهد.
دانشمنـش ضمـن اشـاره بـه مأموریت و رسـالت دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی در زمینه آموزشهـای مهارتی
تقاضـای افزایـش سـهم  ۳۰درصـدی آموزشهـای مهارتـی در برنامـه هشـتم توسـعه کشـور ،حمایـت دولـت و
مجلـس از این دانشـگاه را داشـت.

راستیار مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس خبر داد ؛

اعزام  ۲۰ناوگان خودرویی سنگین به مرز مهران
برای کمک به جابجایی زایران اربعین

عصرمردم:
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای فارس گفت ۲۰ :دسـتگاه ماشـین
آالت سـنگین اداره کل راهـداری وحمـل ونقل جاده ای از شـهرهای مختلف
اسـتان بـرای امدادرسـانی و کمـک بـه رونـد جـا بـه جایـی زائریـن اربعیـن
حسـینی بـه مـرز مهـران در اسـتان ایلام اعزام شـدند.
علیرضـا راسـتیار افـزود :ایـن نـاوگان کـه شـامل  ۲۰دسـتگاه خودرو سـنگین
اسـت ،درقالـب  ۴اکیـپ کامـل و مجهـز بـرای تسـهیل در جابـه جایـی زائرین
بـه این مـرز اعـزام شـده اند.
وی همچنیـن از حضـور کارشناسـان اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل
جـاده ای فـارس در پایانـه مـرزی شـلمچه خبـر داد و گفت :این افراد در چهار شـیفت کاری با سـاماندهی ناوگان
حمـل و نقـل عمومـی ،بازگشـت ایمن و همراه بـا آرامش زائران به اسـتان را تسـهیل خواهند کرد.
رییـس کمیتـه حمـل و نقـل و سـوخت سـتاد اربعیـن فارس افـزود :روند بازگشـت زائـران اربعین حسـینی از چند
روز قبـل آغـاز شـده و اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای فـارس بـه همراه تشـکل های صنفـی حمل و
نقـل مسـافری ،بازگشـت زائـران اربعین حسـینی به اسـتان را سـاماندهی و تسـهیل می کند.

طالبان مدیر کل راه و شهرسازی فارس:

راه اصلی تنگ خیاره–لپویی به طول  24کیلومتر در دست اجرا است
عصرمردم:
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس گفـت  :راه اصلـی تنـگ خیـاره _ لپویـی
بـه طـول  24کیلومترکـه یکـی از محورهـای تخلیـه ترافیـک آزاد راه شـیراز _
اصفهـان هسـت در دسـت اجـرا اسـت.
محمودرضـا طالبـان مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس گفـت  :محـور
تنـگ خیـاره _ لپویـی یکـی از محورهـای تخلیـه ترافیـک آزاد راه شـیراز_
اصفهـان و هدایـت ایـن ترافیـک به سـمت بزرگراه راه شـیراز_ اصفهان اسـت
و عملیـات اجرایـی در طـول کل مسـیر فعـال هسـت
وی تصریـح کـرد  :بـا توجـه بـه اینکـه آزاد راه شـیراز_ اصفهـان بـه زودی بـه
اتمـام می رسـد و در آینـده نزدیـک مـورد بهـره بـرداری قـرار می گیـرد این محـور جهـت تسـهیل ورود ترافیک به
شهرسـتان شـیراز نقـش موثـری ایفـاد خواهـد کرد .
محمودرضـا طالبـان متذکـر شـد ؛ عملیـات زیرسـازی  ،روسـازی و احـداث ابنیـه در طـول محور به اتمام رسـیده
و مابقـی عملیـات اجرایی در دسـت اجرا اسـت .
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان فارس خاطرنشـان سـاخت  :امیدواریم بـا تامین اعتبار مورد نیـاز و حل و فصل
مشـکالت اعتبـاری پـروژ ه در آینـده نزدیک شـاهد بهره بـرداری از این محور حیاتی و مهم باشـیم .

اجرای 670پروژه جهت تقویت ولتاژ برق در استان فارس
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان فـارس گفت :جهـت تقویت ولتاژ
بـرق در مناطـق مختلـف اسـتان فارس ،از سـال گذشـته تاکنون670پـروژه با
اعتبـاری بالـغ بـر 1360میلیـارد ریـال در اسـتان بـه بهره بـرداری رسـیده یا در
دسـت اجرا می باشـد.
حمیدرضـا کریمی فـرد اظهارکـرد :در همین مـدت زمان ،بـراي پایایی و بهینه
سـازی شـبکه توزیـع330 ،دسـتگاه پسـت هوایـی نصـب و نسـبت بـه اصلاح
و بهسـازي 120کیلومترشـبكه فشارمتوسـط و ضعيـف اقدامـات الزم صـورت
پذیرفتـه كـه مـي توانـد تاثیربسـزایی در تقویت ولتاژ برق مشـترکان این اسـتان

داشـته باشد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان فارس ،تامیـن برق مطمئن و پایـدار را از اولویت های اصلی شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس عنـوان کرد و بیان داشـت :در راسـتای رفع مشـکل افـت ولتاژ برق مشـترکان
در منطقـه دهسـتان دژگاه (از توابـع شهرسـتان فراشـبند) و کـورده( از توابع شهرسـتان خنج) ،پیگیـری ویژه ای
صـورت گرفتـه اسـت کـه ایـن تالش ها تاحصـول نتیجـه نهایی و تامیـن بـرق مطمئن و پایـدار به منظورآسـایش
مـردم شـریف ایـن مناطـق ادامـه خواهد داشـت .کریمی فرد یادآورشـد :طـی بازدیدی کـه دکترمسـعود صادقی،
مدیـرکل مهندسـی و راهبـری شـبکه بـرق توانیـر از وضعیـت بـرق روسـتاهای کـورده ،گرمشـت و فدویـه از توابع
شهرسـتان خنـج و دهسـتان دژگاه فراشـبند داشـت ،چالش هـا و مشـکالت ایـن مناطـق مـورد بررسـی دقیـق
قرارگرفـت ودسـتورات الزم درخصـوص رفـع مشـکالت روسـتاهای مذکـور و همچنیـن جمـع آوری اطالعـات
مشـترکان زیـان دیـده براثـر نوسـانات بـرق از سـوی وی داده شـد و هماهنگی هـا و اقدامـات موثـری صـورت
پذیرفت.
کریمی فـرد در ادامـه سـخنان خـود از تخصیـص حـدود  10میلیـارد ریـال جهـت اصلاح و بهینـه سـازی
شـبکه های توزیـع بـرق دهسـتان دژگاه وبیـش از  18میلیـارد ریـال بـرای دهسـتان کـورده در همیـن زمینـه و
همچنیـن آمـاده سـازی شـبکه های توزیـع برق هر دو دهسـتان جهـت تامین برق آنها از ایسـتگاه آتـی االحداث
کـورده خبـر داد و گفـت :حـدود 410دسـتگاه چراغ روشـنایی معابر هم جهت نصب در روسـتاهای دو دهسـتان
کـورده و دژگاه بـه مدیریت هـای توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان های خنـج و فراشـبند ،تحویـل داده شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،درخاتمـه سـخنان خـود ضمـن تقدیـر از تالش هـا
وکوشـش هاي شـبانه روزي همکاران سـاعي صنعت برق اسـتان ،ابراز امیدواری نمود در سـایه این تالش های
خالصانـه و متعهدانـه و بـا روحیـه جهـادی بتـوان بـا تامیـن بـرق مسـتمر و مطلـوب ،زمینه رفـاه و آسـایش مردم
شـریف اسـتان و افزایـش رضایـت ذینفعـان را بیـش از پیـش فراهـم آوریـم.
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اعزام  ۲۰ناوگان خودرویی سنگین به مرز مهران برای کمک به
جابجایی زایران اربعین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس گفت ۲۰ :دستگاه ...

لزوم تدوین طرحی برای ممانعت از مهاجرت نخبگان
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت :طرحی جامع ،علمی و
کاربردی شمول نگر برای بهره گیری بیشتر از مدرسان ...

عسکری مدیر کل آموزش و پرورش خبرداد

واریز  100میلیارد تومان به مدارس فارس
صفد  ر د  وام

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس گفـت:
پـس از گذشـت دوسـال آمـوزش غیـر حضـوری بـا
برنامـه ریزی هـای دقیـق انجـام شـده از  ۳۱شـهریور
مـاه شـاهد حضـوری شـدن مـدارس همـراه بـا جشـن
شـکوفه ها خواهیـم بـود.
خلیـل عسـکری دیـروز در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران
در شـیراز اظهـار داشـت :روز شـنبه دوم مهرمـاه نیز زنگ
آغـاز سـال تحصیلی در تمامی واحدهای آموزشـی سراسـر
اسـتان فـارس به صـدا در خواهـد آمد.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و
پـرورش طـی یـک دهـه گذشـته ،خاطـر نشـان کـرد :این
سـند بـا تأیید شـورای عالـی انقالب فرهنگی تدوین شـد و
هـم اکنـون نیز با تأکیـد آقای رئیـس جمهور پیاده سـازی
سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش در دسـتور کار
وزارت متبـوع قـرار دارد.
وی افـزود :در سـند تحـول بنیادیـن ابعـاد شـخصیت
دانـش آمـوزان را مـورد توجـه قـرار می دهیـم در کنـار
آموزش هـای اعتقـادی به مـوارد مهم علمـی ،اقتصادی،
فناورانـه و تربیـت بدنـی مـورد توجـه قـرار دارد.
عسـکری افـزود :آمـوزش و پرورش اسـتان فـارس دارای
 ۵۹اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه شهرسـتانی و منطقـه
می باشـد.
او بـا اشـاره بـه وجـود تعـداد  ۴۵۰نفـر دکتـرا بـا تدریس در
دانشـگاههای معتبـر در آمـوزش و پـرورش فـارس افزود:
تعـداد  ۱۳هـزار و  ۵۰۰نفـر از همکاران شـاغل در آموزش
و پـرورش اسـتان فـارس دارای تحصیلات کارشناسـی
ارشـد هستند.
وی اضافـه کـرد :تعـداد کل مـدارس مـا در اسـتان فارس
 ۹هـزار و  ۴۳۶مدرسـه و تعـداد کالسـهای درس ۴۳هزار
کالس می باشـد.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه استان فارس
دارای تنـوع مـدارس می باشـد ،اضافـه کـرد :هـم اکنـون
تعـداد دو هـزار و  ۱۲۸واحد آموزشـی غیر دولتی در سـطح
اسـتان فعالیـت دارنـد کـه بیشترشـان در نواحی یـک و دو
آمـوزش و پرورش شـیراز قـرار دارند.
عسـکری بـا بیـان اینکـه طـی برنامـه ریزی هـای انجـام
شـده اجـرای عدالـت تربیتـی و توسـعه مـدارس هیـأت
امنایـی در دسـتور کار تیـم جدیـد آمـوزش و پـرورش قـرار
دارد ،تصریـح کـرد :حـدود  ۸۲مدرسـه هیـأت امنایـی در
اسـتان فـارس داشـتیم کـه در سـال تحصیلـی پیشـرو ۲۹
مدرسـه اضافـه شـده اسـت کـه  ۹مدرسـه از ایـن مجموع
در سـطح شـهر شـیراز اسـت.
عسـکری بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن تراکـم اسـتانی
دانـش آمـوز در فـارس  ۲۴درصـد اسـت ،گفـت :میانگین
سـرانه دانشآموز در کالس اسـتان  ۴/۲۲درصد اسـت و

بـا توجـه اینکـه حـدود  ۲۶۰هـزار دانشآموز در کالنشـهر
شـیراز داریـم میتـوان گفت از نظـر فضا با مشـکل مواجه
هستیم .
وی عنـوان کـرد :از ابتـدای مهرمـاه  ۱۴۰۰کـه دولـت
سـیزدهم روی کار آمـده تعـداد ۴هـزار و  ۶۲۵نفـر تعییـن
تکلیـف شـدند و در آمـوزش و پـرورش اسـتخدام شـدند.
او بـا اشـاره بـه رونـد اسـتخدام ایـن افـراد در آمـوزش و
پـرورش ،یادآور شـد :تعـداد یک هـزار و  ۲۱۹نفر از طریق
مـاده  ۲۸بـا گذرانـدن دوره آموزشـی و سـاماندهی جـذب
شـده انـد کـه در سـال تحصیلـی جدیـد در کالس هـای
درس حضـور خواهنـد داشـت.
وی افـزود :در آزمـون کنکـور اخیـر تعـداد  ۲هـزار و ۲۱۹
نفـر از طـرف سـازمان سـنجش معرفـی شـدند کـه تعـداد
هـزار و  ۱۱۰نفـر نیـز از ایـن مجمـوع در دانشـگاههای
فرهنگیـان اسـتان فـارس پذیـرش خواهنـد شـد.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه
بـر فرآینـد ثبـت نـام دانـش آزمـوان نظـارت داشـته ایـم،
خاطـر نشـان کـرد :بعـد از گذشـت  ۱۰سـال در از ابتدای
مهرمـاه مبلـغ  ۱۰۰میلیارد تومان از طریـق وزارت خانه در
قالب سـرانه فصل پنج اسـتان فارس اختصاص پیدا کرده
ً
کـه مـا هم مسـتقیما بـه حسـاب مـدارس واریـز می کنیم.
وی افـزود :دیـروز مبلـغ  ۱۴میلیـارد تومـان را بـه حسـاب
مـدارس اسـتان واریز کردیـم بنابراین از همـکاران محترم
اسـتدعا و تقاضـا دارم کـه در راسـتای تکریـم مـردم و
رعایـت قانـون بـه هیـچ عنـوان در زمان ثبـت نـام از اولیاء
وجهـی دریافـت نکننـد.
وی در عیـن حـال تأکید کـرد :هر زمان گزارشـی دریافت
کنیـم کـه مدیـران مـدارس پـول را در حسـاب خـود واریـز
میکننـد ورود خواهیـم کـرد و از دسـتگاههای نظارتـی
خواهشـمندیم بـه صـورت مسـتمر و جـدی بـا متخلفـان
برخـورد کنند.

عسـکری همچنیـن بـه اعتبـارات ابالغـی آمـوزش و
پـرورش فـارس از مهرمـاه  ۱۴۰۰اشـاره کـرد و گفـت:
ایـن اعتبـارات ملـی  ۸۳۱میلیـارد تومـان بـوده کـه ۱۰۰
میلیـارد تومـان بـه تجهیـزات و ۷۳۱میلیارد تومـان هم به
پروژههـای آمـوزش و پـرورش اختصـاص یافتـه اسـت کـه
تعـداد  ۳۹۲مدرسـه را در قالـب ۲هـزار و  ۸۵کالس درس
پوشـش می دهـد.
او همچنیـن اعتبـارات اسـتانی آموزش و پـرورش فارس را
حـدود ۶۷میلیـارد تومان برشـمرد و گفت :از محـل اعتبار
یاد شـده  ۴۴۹کالس درس پوشـش داده شـد.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا اشـاره بـه کمـک
خیریـن یـادآور شـد :نزدیک به  ۵۸میلیـارد تومان در طول
سـال از سـوی خیرین به آمـوزش و پرورش کمک شـد که
در رابطـه بـا سـاخت  ۱۸۰کالس درس نیـز همـکاری از
سـوی جامعـه خیریـن صـورت گرفت.
او بـه مطالبـات آمـوزش و پـرورش فـارس از شـهرداری
شـیراز بـه مبلـغ  ۹۲میلیـارد تـا سـال  ۱۴۰۰اشـاره کـرد و
افـزود :بخشـی از ایـن مطالبات را وصول کـرده ایم و قرار
شـد بخـش دیگـر مطالبـات را بـا شناسـایی چهـار منطقـه
محـروم آمـوزش و پـرورش شـیراز بـه مـدارس محـروم
اختصـاص یابـد.
وی همچنیـن از اختصـاص اعتبـار  ۳۰میلیـارد تومانـی
از محـل بودجـه سـالجاری شـهرداری شـیراز در جهـت
تکمیـل پژوهشـکده معلـم آمـوزش و پـرورش واقـع در
خیابـان آزادگان شـیراز خبـر داد و افـزود :ایـن اعتبـار بـه
شـرط اینکـه درب مـدارس بـه روی اولیـای دانشآمـوزان
بـاز باشـد بـه آمـوزش و پـرورش اختصـاص یافتـه اسـت.
مـا هـم روی چشـم گذاشـتیم چراکـه بـاور داریـم مدرسـه
کانـون تربیـت محلـه اسـت و همـه بایـد از ایـن ظرفیـت
اسـتفاده کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح رتبـه بنـدی معلمـان در
سـالجاری خاطـر نشـان کـرد :اجـرای ایـن طـرح از
اقدامـات ارزشـمند دولـت کنونی بـود که پـس از توقف ده
سـاله در سـال اول فعالیـت دولـت سـیزدهم در مجلـس
مصـوب شـد و آیین اجرایـی آن در وزارت آموزش و پرورش
تدویـن و مـورد تصویـب قـرار گرفـت.
عسـکری گفـت :تاکنون حدود  ۵۳هزار نفـر از فرهنگیان
مشـمول ایـن طـرح شـدند و این طـرح برای ۵هـزار دیگر
هم در دسـت اقدام می باشـد.
وی بـا تأکیـد بـه تکریـم جامعـه فرهنگـی و دانـش آموزان
و اولیـای آنهـا ،خاطـر نشـان کـرد :توسـعه باشـگاهها و
کلنگزنـی قسـمت دوم زائرسـرا در شـهر مقـدس مشـهد
ویـژه دانشآمـوزان نیـز در دسـتور کار قـرار دارد.
وی قـرار دادن فضاهـای ورزشـی بـه صـورت رایـگان در
اختیـار دانشآمـوزان و اولیـای آنها را از دیگر مـوارد انجام
شـده بااهـداف یاد شـده اعلام کرد.

تشریح ابعاد خدماترسانی موکبحضرت شاهچراغ(ع)
شهرداری شیراز در نقطه مرزی شلمچه
ب رئیـس کمیتـه خدمـات شـهری
نائـ 
سـتاد هماهنگـی اربعیـن فـارس گفـت:
ایـن موکـب در موضوعـات حملونقـل،
اسـکان و ارائـه خدمـات بهداشـتی،
آتشنشـانی و خدمـات ایمنی ،گردشـگری
مذهبـی و تکریـم خانـواده و تنظیـف
و پاکسـازی بـه زوار اربعیـن حسـینی
خد مترسـا نیمیکند .
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی
شـهرداری شـیراز ،غالمرضـا غالمـی در
موکـب حضـرت احمدبـن موسـی-
شـاهچراغ(ع) شـهرداری شـیراز در نقطـه
مـرزی شـلمچه بـه خدمـات انجامشـده
اشـاره و اظهـار کـرد :ایـن موکـب در
موضوعـات حملونقـل زوار از پارکینـگ
تـا پایانـه مـرزی ،اسـکان و ارائـه خدمـات
چشم شیشه ای

بهداشـتی بـه زوار ،آتشنشـانی و خدمـات
ایمنـی ،گردشـگری مذهبـی و تکریـم
خانـواده ،تنظیف مرز شـلمچه و پاکسـازی
سـطح خرمشـهر از نخاله و زباله ،به مردم
و زوار حضـرت اباعبداللـه الحسـین(ع)
خد مترسـا نیمیکند .
ب رئیـس کمیته خدمات شـهری سـتاد
نائـ 
هماهنگـی اربعیـن فـارس در ادامـه بـه

تشـریح ایـن خدمـات پرداخـت و افـزود:
حمـلو نقـل زوار از پارکینـگ تـا پایانـه
مـرزی بـا اسـتعداد  ۸۰دسـتگاه اتوبـوس و
 ۱۶۰راننـده در حـال انجـام اسـت.
وی بـه تنظیـف کل مـرز شـلمچه بـا
ظرفیـت  ۴۰۰نفـر نیـروی پاکبـان و
دسـتگاههای مختلـف تنظیـف و پـرس
زبالـه و نصـب  ۶۰۰سـطل  ۶۶۰لیتـری
؟؟؟؟

زبالـه در طـول مسـیر اشـاره و بیـان
کـرد :پاکسـازی و جمـعآوری نخالههـا و
زبالههـای سـطح شـهر خرمشـهر از دیگر
اقدامـات شـهرداری شـیراز در راسـتای
خدماترسـانی بهتـر بـه زوار حضـرت
اباعبداللـه الحسـین(ع) و مـردم اسـت.
غالمی بـه مبحـث اسـکان زوار اربعیـن
حسـینی در مـرز شـلمچه بـه اسـتعداد
یـک هـزار و  ۲۰۰زائـر بـرای اسـتراحت
شـب بـه همـراه سـرویس بهداشـتی و
حمـام اشـاره کـرد و گفـت :خدماتـی مثـل
حمـل کانکـس بـا جرثقیل جهت اسـتفاده
موکبهـای دیگـر در مواقـع لـزوم و انجام
خدمـات ایمنـی توسـط نیروهـای عملیاتی
آتشنشـانی جهـت بهـرهوری زائریـن از
خدمـات ایـن موکـب اشـاره کـرد.

3

زارعی عضو شورای شهر:

خدمات جامع موکب خادمین
حضرت شاهچراغ(ع)
شهرداری شیراز در نقطه مرزی
شلمچه مشهود است
عصرمردم:
رئیس کمیسـیون سلامت ،محیط زیسـت و خدمات
شـهری شـورای اسالمی شـهر شـیراز گفـت :موکب
خادمیـن حضـرت احمدبـن موسـی -شـاهچراغ(ع)
شـهرداری ایـن کالنشـهر یکـی از بزرگتریـن و
جامعتریـن موکبـی بـوده کـه در مسـیر زوار اربعیـن
حسـینی در نقطـه مـرزی مشـغول بـه فعالیـت بوده و
خدمـات آن مشـهود اسـت.
مسـعود زارعـی رئیـس کمیسـیون سلامت ،محیـط
زیسـت و خدمـات شـهری شـورای اسالمی شـهر
شـیراز با حضـور در موکب خادمیـن حضرت احمدبن
موسـی -شـاهچراغ(ع) شـهرداری شـیراز در نقطـه
مـرزی شـلمچه بـا اظهـار تقدیـر از تالشهـای
خادمیـن ایـن موکـب و بیـان کـرد :بـه نمایندگـی از
شـورای اسالمی شـهر شـیراز از اقدامـات بسـیار
خـوب ،موثـر و عظیمی کـه در این موکب انجام شـده
و در حـال انجـام اسـت ،قدردانـی میکنـم.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن موکـب یکـی از بزرگتریـن و
جامعتریـن موکبـی بـوده کـه در مسـیر زوار اربعیـن
حسـینی در نقطـه مـرزی مشـغول بـه فعالیـت بوده و
خدمات آن مشـهود اسـت ،افـزود :باید تالش شـود
تـا سـال بـه سـال مشـکالت جـاری آن کمتر شـده و
بـه سـمت ثبـات در خدماترسـانی بـه زائریـن بـرود.
رئیس کمیسـیون سلامت ،محیط زیسـت و خدمات
شـهری شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا تصریـح بـر
ثبـات ایـن موکـب در آینـده گفـت :ایـن موکـب بایـد
بـه سـمت اقـدام اثباتـی در ایجـاد سـازه ثابـت و
ابعـاد مختلـف خدمترسـانی حرکـت کنـد تـا شـاهد
اقدامـات گسـتردهای در ایـن زمینـه باشـیم.

جان باختن  ۳بیمار کرونایی
دیگر در فارس
عصرمردم:
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانی شـیراز طـی اطالعیـه ای ،آخرین
وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس را از ابتدای
شـیوع تـا دیـروز دوشـنبه ،بیسـت و یکـم شـهریور
 ،۱۴۰۱اعلام کـرد.
در این اطالعیه آمده است:
از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،دو میلیون و
 ۲۳۰هـزار و  ۳۵تسـت تشـخیصی مولکولی و تسـت
سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه شـده کـه بـا
بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۶۵۸ ،هـزار و ۱۴۶
بیمـار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۸۰۹هـزار و  ۵۷۵تسـت
تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۳۱هـزار و ۷۸۹
مـورد بیمـار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنین
از ابتـدای آغاز طرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی»
تاکنـون  ۴۲۰هـزار و  ۴۶۰مـورد تسـت سـریع انجام
شـده و  ۱۲۶هـزار و  ۳۵۷بیمـار مثبـت شناسـایی
شـده اسـت.با بسـتری  ۴۰بیمـار جدیـد طـی ۲۴
سـاعت گذشـته ،هـم اکنـون  ۲۱۳بیمـار مثبـت و
مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری هسـتند کـه از این تعـداد ۵۰ ،بیمـار به دلیل
وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای ،ICU
مراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
متاسـفانه در  ۲۴سـاعت گذشـته  ۳مـورد جدیـد
فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت شـده کـه مجمـوع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تاکنـون ،به هشـت هـزار و  ۱۳۶نفر رسـیده
اسـت.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون
 ۶۴۹هـزار و  ۱۷۵هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد۱۹
بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یا
از ایزولـه خانگـی خـارج شـده انـد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

فارس

سه شنبه  22شهریور  16 1401صفر 1444

توسعه فضای ورزشی با هدف نشاط افزایی
شهردار منطقه  ۴شــیراز گفت :نگاه ویژه ای به توســعه زیرساخت های فرهنگی و
ورزشی با هدف گسترش نشاط و پویایی در سطح جامعه داریم ...

آماده هرگونه همکاری در امور فرهنگی هستیم
وزیر فرهنگ ســوریه ،با اشاره به مشترکات بسیار زیاد بین دو کشور ایران و سوریه
گفت :ما هرگز همراهی ملت ایران و اینکه آنها در کنار ما ...

موسوی رئیس کل
دادگستری :

امسال  ۱۱۴۶رای استفاده از
پابند الکترونیک برای زندانیان
فارس صادر شده است
ایسـنا :رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس با بیان
اینکـه ایـن حـوزه قضایـی در نظـارت و مراقبتهـای
الکترونیکـی زندانیـان پیشـرو اسـت ،اعلام کـرد که
طـی  ۵مـاه منتهـی بـه ابتـدای شـهریور امسـال ،بـا
هـدف کاهـش جمعیـت کیفـری زندانهـا۱۱۴۶ ،
رای اسـتفاده از پابنـد الکترونیـک بـرای زندانیـان در
فـارس صـادر و اجرایی شـده اسـت.
حجتاالسلام سـید کاظـم موسـوی بـا تشـریح
زمینههـای قانونـی اسـتفاده از مجازاتهـای
جایگزیـن بـا بهرهگیـری از فناوریهـای نویـن بـه
خبرنـگاران گفـت :مجـازات یـک اصـل شـخصی
بـوده و ضمـن آنکـه بایـد کیفـر در مـورد هـر مجـرم
اجـرا شـود ،نبایـد فـردی بـه دلیـل روابـط سـببی
و نسـبی بـا فـرد محکـوم ،در معـرض مصائـب و
آسـیبهای ناشـی از اعمـال مجـازات قـرار گیـرد.
موسـوی خاطرنشـان کـرد :تا پیـش از گسـترش این
ظرفیتهـا در قانـون ،نهادهـا و انجمنهایی ازجمله
انجمـن حمایـت از زندانیـان و سـتاد دیـه و سـایر
نهادهـای حمایتـی پـس از محکومیـت سرپرسـت
خانوادههـا در چارچـوب مقرراتـی بـه حمایـت از
خانوادههـای زندانیـان میپرداختنـد امـا بـا ایجـاد
ظرفیتهـای جدیـد قانونـی و تأکیـدات انجـام شـده
در سـند تحـول قـوه قضائیـه زمینههـای اسـتفاده
از مجازاتهـای جایگزیـن و حمایـت از زندانـی و
خانوادههـای تحـت سرپرسـتی سـازوکار و شـکل
جدیـدی بـه خـود گرفـت کـه ازجملـه آن اسـتفاده
زندانیـان از سـامانه نظـارت و مراقبـت الکترونیکـی
اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس در همیـن راسـتا از
صـدور  ۱۱۴۶رأی اسـتفاده از پابندهای الکترونیکی
بـرای مجرمـان در  ۵ماهـه سـال جـاری خبـر داد و
بـا بیـان اینکـه امسـال برنامهریـزی گسـتردهای در
راسـتای اسـتفاده از ایـن ظرفیـت قانونی در راسـتای
کاهـش جمعیـت کیفـری زندانهـای فـارس انجـام
شـده اسـت ،گفـت :صـدور ایـن آراء و تصمیمـات
قضائـی در حالـی اسـت کـه در اسـتان فـارس تنهـا
 ۶۰۱پابنـد الکترونیکـی در زندانهـا موجـود اسـت
کـه بـا افزایـش ایـن تعـداد افـراد بیشـتری کـه آراء
قضائـی آنـان آمـاده اجـرا میباشـد ،میتواننـد از این
ظرفیـت اسـتفاده کننـد.
موسـوی همچنیـن از پیشبینـی اسـتفاده ۲هزار نفر
از مددجویـان زندانهـا از پابندهـای الکترونیکـی تـا
پایـان امسـال در قالـب اجـرای برنامههـای عملیاتی
سـند تحـول قضائـی و کاهـش آسـیبهای ناشـی
از حبسهـای کوتاهمـدت و مجـازات مجرمـان در
ُ
برخـی از بزههـای خـرد و سـبک خبـر داد و تصریـح
کـرد :در تلاش هسـتیم تـا بـا ایجـاد ظرفیتهـای
گوناگـون بیـش از تعـداد هدفگذاری شـده در برنامه
عملیاتـی امسـال امکان اسـتفاده از سـامانه مراقبت
الکترونیکـی را بیابنـد.
رئیـس شـورای قضائـی فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه
مجرمـان جرائـم مهم و خشـن مطابق قانـون امکان
بهرهمنـدی از ایـن ظرفیـت قانونـی را ندارنـد ،بـا
اشـاره بـه مـاده  ۶۲قانـون مجـازات اسلامی و تأکید
قانونگـذار بـر اسـتفاده محکومـان در جرائم تعزیری
از درجـه  ۵تـا درجـه  ،۸بیـان کـرد :زندانیانـی کـه
اسـتفاده از پابنـد الکترونیکی را درخواسـت میکنند،
عالوهبـر تطبیـق شـرایط آنهـا با مقـررات موضوعه،
ُحسـن اخلاق آنـان نیـز در مـدت حضـور در زنـدان
و دوران تحمـل حبـس توسـط شـورای طبقهبنـدی
زنـدان مـورد بررسـی قـرار میگیرد و سـپس از سـوی
مقـام قضائـی اسـتفاده از پابنـد الکترونیکـی تجویـز
میشـود.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس بـا اشـاره به ایـن نکته
مهـم کـه پیـش از اعطـای هـر گونـه تسـهیالت
قضائـی ازجملـه پابندهـای الکترونیکی بـه زندانیان،
حفـظ امنیـت جامعه در درجـه اول اهمیـت و اولویت
اسـت ،عنـوان کـرد :اگـر مجـرم بـه علـت ماهیـت
جـرم ،خطرناک ارزیابی شـود ،در هر مرحله اسـتفاده
از تسـهیالت ارفاقـی رونـد قضائـی متوقـف و مجـرم
بـه زنـدان بازگردانـده میشـود تـا از ایـن رهگـذر فرد
زندانـی خطـری بـرای جامعـه ایجـاد نکند.
موسـوی از توسـعه تجهیـزات فنـی و نیـروی
انسـانی در مرکـز مراقبتهـای الکترونیـک ادارهکل
زندانهـای اسـتان فـارس خبـر داد و بـا بیـان اینکه
مانیتورینـگ زندانیـان بـا تجهیـزات بـهروز بـا دقت و
حساسـیت باالیـی انجام میشـود ،گفـت :تاکنون از
تخلـف و سوءاسـتفاده زندانیـان در دوران اسـتفاده
از پابندهـای الکترونیکـی گزارشـی ثبـت نشـده کـه
ایـن امـر خـود گویـای تأثیرات مثبـت اسـتفاده از این
ظرفیـت قانونـی و دقت قضات در اعطـای پابندهای
الکترونیکـی اسـت.
ایـن مقـام قضائـی فـارس همچنیـن بـه اهمیـت
مهارتآمـوزی زندانیـان در راسـتای اجـرای
سیاسـتهای مراقبـت از زندانیـان پـس از خـروج و
بـاز اجتماعیکـردن آنـان نیـز اشـاره کـرد و افـزود:
جلوگیـری از گرایـش مجـدد زندانیـان بـه ارتـکاب
بـزه و در نتیجـه بازگشـت بـه زنـدان ،یکـی از اهداف
و سیاسـتهای قـوه قضائیـه اسـت کـه در جهـت
دسـتیابی بـه ایـن هـدف ،طـرح غنیسـازی دوران
حبـس بـا مهارتآمـوزی مناسـب و متناسـب بـا
نیـاز بـازار کار در حوزههـای کشـاورزی ،صنعـت
و خدمـات در زندانهـای فـارس در حـال انجـام
اسـت کـه گرایـش و اسـتقبال زندانیـان بـه
ایـن رویکـرد نسـبت بـه گذشـته افزایـش یافتـه
است.
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وزیر فرهنگ سوریه در دیدار با استاندار فارس:

آماده هرگونه همکاری در امور فرهنگی هستیم

عصرمردم:
وزیـر فرهنـگ سـوریه ،بـا اشـاره به مشـترکات بسـیار زیاد
بیـن دو کشـور ایـران و سـوریه گفـت :مـا هرگـز همراهی
ملـت ایـران و اینکـه آنهـا در کنار مـا ایسـتادند را فراموش
نخواهیـم کـرد و بـه همیـن دلیـل هم اسـت که آنهـا را نه
دوسـت بلکـه بـرادران خـود می دانیم.
لبانـه مشـوح در جریـان سـفر بـه شـیراز در دیـدار بـا
اسـتاندار فـارس افـزود :بیـن دو کشـور یـک تاریـخ
همـکاری طوالنـی وجـود دارد و در این تاریخ جدید شـاید
مهمتریـن دوره ای باشـد کـه مـا را بـه همکاریهـای
جدیـد مرتبـط می کنـد و خـون مـا در ایـن دوره بـا هـم
آمیختـه شـده اسـت.
وی ادامـه داد :مـا هـر دو ملتـی هسـتیم کـه دشـمن
مشـترکی داریـم و مسـائل بسـیاری مـا را بـه هـم مرتبـط
می کنـد.
آمـاده هرگونـه همـکاری در امـور فرهنگـی
هسـتیم
وزیـر فرهنـگ سـوریه ،ضمـن اعلام آمادگـی بـرای
هرگونـه همـکاری فرهنگـی بـا کشـور ایـران و اسـتان
فـارس افـزود :قاعدتـا وزارت گردشـگری کشـور ایـران
جایـگاه مهمـی دارد کـه بـه موضـوع سـیاحت و آثـار
باسـتانی ،هـم از ناحیـه ترویـج سـیاحت و گردشـگری و
هـم آثـار باسـتانی می پـردازد.
لبانـه مشـوح بیـان کرد:مـا یـک موسسـه بـه نـام داراالپرا
داریـم کـه امیدواریـم بتوانیـم از گروههـای موسـیقی
اسـتان فـارس و شـیراز و سـایر نقـاط ایـران بـرای حضـور
در ایـن مـکان و اجـرای برنامـه اسـتفاده کنیـم.
برگزاری هفته فرهنگی ایران در دمشق

وزیـر فرهنـگ سـوریه ،بـا اشـاره بـه برگـزاری هفتـه
فرهنگـی ایـران در دمشـق بیـان کـرد :ایـن یـک برنامـه
بـزرگ و جامـع خواهـد بـود و چـه بسـا بتوانیـم در آینـده
نزدیـک هفتـه فرهنگـی شـیراز را در یکـی از شـهرهای
سـوریه برگـزار کنیـم.
وی بیـان کـرد :تجربـه خـوب کشـور ایـران در زمینـه
سـینما و تولیـدات سـینمایی بـرای ما بسـیار مهم اسـت و
آمـاده بهـره منـدی از ایـن تجـارب هسـتیم.
وزیـر فرهنـگ سـوریه افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه طـی
سـال های اخیـر ،جنـگ باعـث شـد کـه بسـیاری از
بزرگسـاالن از تحصیل و سـواد باز بمانند ،در زمینه سـواد
آموزی و از بین بردن بی سـوادی ،وزارت فرهنگ سـوریه
بـا همـکاری وزارت آمـوزش و پرورش سـوریه این موضوع
را بـر عهـده گرفتـه کـه در این زمینـه تجربه خوبـی داریم
امـا آمـاده کمـک گرفتـن نیز هسـتیم.
فـارس و شـیراز غنـی از نشـانه های فرهنگـی
هسـتند
وزیـر فرهنـگ سـوریه ،اسـتان فـارس و شـهر شـیراز را
غنـی از آثـار و نشـانه های فرهنگـی دانسـت و گفـت :در
جریـان ایـن سـفر متوجـه شـدیم کـه نظـم خوبـی در ایـن
شـهر حاکـم اسـت و پاکیزگـی شـهر و رفتار سـطح باالیی
کـه در ارائـه محصـوالت و فرهنـگ در اینجـا وجـود دارد
شایسـته تقدیر اسـت.
آماده گسترش روابط با سوریه هستیم
اسـتاندار فـارس گفت :آماده گسـترش روابـط و همکاری
بـا کشـور سـوریه در زمینه هـای مختلـف فرهنگـی،
علمـی و گردشـگری هسـتیم.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل

اسـتانداری فـارس ،دکتـر محمد هـادی ایمانیـه ،در دیدار
بـا وزیـر فرهنـگ سـوریه در شـیراز افـزود :سـوریه امـروز
یکـی از دوسـتان خـوب کشـور مـا اسـت.
وی ،بـا اشـاره سـابقه فرهنگـی و تاریخـی فارس و شـیراز
ادامـه داد :در ارتبـاط بـا مسـائل فرهنگـی ،شـاید کهـن
تریـن سـرزمین کشـور ایـران ،اسـتان فـارس با آثار بسـیار
کهـن و قدیمـی آن باشـد.
اسـتاندار فارس اظهار داشـت :در زمینه مسـائل فرهنگی
و شـعر و ادب نیـز بزرگتریـن و مشـهورترین شـاعران دنیـا
یعنـی حافـظ و سـعدی ،بنیانگـر علـم نحـو در زبـان و
ادبیـات عـرب یعنی سـیبویه و همچنین یکـی از بزرگترین
فیلسـوفان جهـان اسلام یعنـی مالصـدرا متعلـق بـه
سـرزمین فـارس و شـیراز هسـتند.
دکتـر ایمانیـه ادامـه داد :وجـود آثـار مذهبـی ،تاریخـی
و فرهنگـی و همچنیـن اماکـن طبیعـی و گردشـگری
بیشـمار در اسـتان فـارس همگـی زمینه هـای خوبـی
بـرای گسـترش همکاری هـا بـا کشـور دوسـت و بـردار
سـوریه اسـت.
وی گفـت :اسـتان فـارس بـا دارا بـودن حداقـل  80نـوع
صنایـع دسـتی می توانـد تجربیـات خـود را در ایـن زمینـه
در اختیار هنرمندان کشـور سـوریه قرار دهد و از دانش و
ظرفیت هـای آنهـا نیـز در ایـن حـوزه اسـتفاده کند.
اسـتاندار فـارس افـزود :بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و
توانمندی هـای پزشـکی کـه در فـارس و شـیراز اسـت و
سـاالنه پذیـرای تعـداد بسـیاری از بیمـاران از کشـورهای
مختلـف هسـتیم ،از گسـترش همکاری هـای خـود بـا
کشـور سـوریه در ایـن زمینـه نیـز اسـتقبال می کنیـم.
دکتـر ایمانیـه ،بـا اشـاره بـه حضـور دانشـجویان کشـور
سـوریه در شـیراز از جملـه دانشـجویان پزشـکی گفـت:
در زمینـه پذیـرش دانشـجویان در در رشـته های علـوم
مهندسـی ،پزشـکی و علـوم انسـانی نیـز آمادگـی داریـم.
وی گفـت :همچنیـن می توانیـم در زمینـه سـاخت
فیلـم بـه ویـژه در زمینـه مقاومـت دنیـای اسلام و
توانمندی هـای موجـود در ایـران و سـوریه همکاری های
مشـترکی داشـته باشیم.اسـتاندار فارس افـزود :از ترجمه
کتاب هـای نفیـس عربـی بـه زبـان فارسـی و ترجمـه
کتاب هـای نفیـس فارسـی بـه زبـان عربـی نیـز اسـتقبال
می کنیـم تـا مـردم هـر دو کشـور بتواننـد از وجـود چنیـن
ظرفیت هـای بزرگـی بهـره منـد شـوند.
دکتـر ایمانیـه گفـت :در زمینـه اعـزام و پذیرش گردشـگر
و زائـر نیـز آمادگـی داریـم تـا بـا همـکاری آژانس هـای
مسـافرتی مـورد قبـول و تاییـد هـر دو طـرف همکاری هـا
را گسـترش دهیـم.

امسال  ۱۱۴۶رای استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان فارس صادر
شده است
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه این ...
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مشفقیان معاون فرهنگی شهردار شیراز:

«محشر» پاسخگوی سواالت نسل جوان خواهد بود

عصرمردم:
مصطفــی مشــفقیان معــاون فرهنگــی شــهردار شــیراز بــا بیــان اینکــه نمایــش عظیــم محشــر بــه عنــوان
یــک اثــر فاخــر و تاثیــر گــذار در شــهر شــیراز اجــرا خواهــد شــد در ادامــه اظهــار کــرد :در عصــر ارتباطــات
و اطالعــات ،بهتریــن روش بــرای تبلیــغ بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه ،بهرهگیــری از فضــای رســانه و هنــر از
جملــه هنرهــای نمایشــی و میدانــی اســت کــه ســازمان هنــری و رســانه ای اوج ســابقه درخشــانی را در زمینــه
فعالیتهــای اینچنینــی دارد.
وی بیــان کرد:اجــرای نمایش هایــی کــه احیاگــر واقعیتهــای معــاد و دنیــای بــرزخ بــوده ،اقدامــی الزم و
ضــروری ،بجــا ،شایســته و جــذاب اســت کــه نقشآفریــن و اثرگــذار نیــز خواهــد بــود.
مشــفقیان تاکیــد کــرد :بــاور معــاد و شــناخت دنیــای پــس از مــرگ ،داراي تأثيــرات فراوانــي در حيطــه زندگــي
فــردي و اجتماعــي انســان و از مهمتریــن مؤلفههــاي تربيــت دينــي جامعــه اســت.
معــاون شــهردار شــیراز خاطرنشــان کــرد :قویتریــن و مؤثرتريــن وســيله بــراي هدايــت و نجــات جامعــة معاصــر
از منجــاب فســاد ،چيــزي جــز نهادينــه كــردن بــاور بــه معــاد و شــناخت دنیــای بــرزخ نیســت و ایــن نمایــش،
بــا ظرافــت و بــا اســتفاده از ابــزار هنــر بــه بســیاری از ســواالتی کــه بــرای نســل جــوان و نوجــوان در ایــن حــوزه
پیــش میآیــد پاســخ خواهــد داد و قطعــا بهتریــن شــیوه بــرای پاســخ بــه ســوال ایــن نســل ،تولیــد و اجــرای
همیــن کارهــای نمایشــی اســت.
مشــفقیان در ادامــه بــا بیــان اینکــه طراحــی صحنــه نمایــش محشــر یکــی از اتفاقــات تــازه در تئاتــر میدانــی
اســت کــه در عیــن ســادگی ظرفیت هــای مناســب و جذابــی را داراســت  ،افــزود :ایــن نمایــش از لحــاظ
کیفیــت عناصــر نمایشــی از جملــه متــن ،کارگردانــی ،بازیگــری ،نــور ،صــدا و صحنــه اثــر بســیار خوبــی را بــرای
شــهروندان بــه صحنــه نمایــش خواهــد بــرد.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم از نمایــش فصــل شــیدایی ،پیــش بینــی میشــود ایــن نمایــش
بــزرگ میدانــی نیــز نزدیــک بــه  ۱۵۰هــزار بازدیــد کننــده داشــته باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایــش محشــر بــه همــت ســازمان هنــری رســانه ای اوج و مشــارکت شــهرداری شــیراز
و فرماندهــی ســپاه اســتان فــارس از تاریــخ  ۲۲شــهریور الــی  ۵مهــر مــاه در شــیراز اجــراء خواهــد شــد.

نشست هماهنگی شهرداری منطقه هفت با آموزش و پرورش
ناحیه  ۴شیراز در آستانه ی بازگشایی مدارس

شهردار منطقه چهارشیراز مطرح کرد:

توسعه فضای ورزشی با هدف نشاط افزایی
عصرمردم:
شـهردار منطقـه  ۴شـیراز گفـت :نـگاه
ویـژه ای بـه توسـعه زیرسـاخت های
فرهنگـی و ورزشـی بـا هـدف گسـترش
نشـاط و پویایـی در سـطح جامعـه داریـم.
جلسـه هماهنگـی برنامه هـای هفتـه
تربیـت بدنـی بـا حضـور شـهردار منطقـه
چهـار ،رئیـس اداره ورزش و جوانـان
شهرسـتان شـیراز ،رئیـس اداره ورزش
و تفریحـات سـالم سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری برگـزار
شـد.
شـهردار منطقـه چهـار شـیراز بـا بیـان
ایـن کـه ایـن محـدوده دارای بیشـترین
فضاهـای سـخت افـزاری در حـوزه
ورزش در سـطح کالنشـهر شـیراز اسـت،
بیـان کـرد :بـه مـوازات تالش هایـی
کـه در حـوزه طرح هـای عمرانـی و
زیباسـازی شـهر صـورت می گیـرد ،یکـی
از رسـالت های مدیریـت شـهری فراهـم
آوردن زیرسـاخت هایی بـرای شـادابی
جامعـه اسـت و در منطقـه چهـار از
سـرمایه هایی کـه در اختیـار داریـم ،بـه
نحـو شایسـته ای بهـره خواهیـم بـرد.
حسـام الدیـن اسـد زاده در ایـن جلسـه
کـه بـا هـدف برنامـه ریـزی بـرای اجـرای
فعالیت هـای هفتـه تربیـت بدنـی برگـزار
شـد ،خاطرنشـان کـرد :یکـی از اهـداف
مهـم مدیریـت شـهری اشـاعه شـادابی و
نشـاط در جامعـه اسـت و در راسـتای نیل
بـه ایـن هـدف دو زمیـن ورزشـی سـاحلی

 ،زمیـن ورزش هـای هیجانـی و پیسـت
دوچرخـه و اسـکیت بیـن المللـی و اتـاق
ورزش در بـاغ جنـت احـداث خواهد شـد.
او بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه پروژه هـا
بـر اسـاس مطالبـات شـهروندان طراحی
و اجـرا می شـوند ،اظهار داشـت :توسـعه
ورزش نقـش ارزنـده ای در بالندگی جامعه
دارد و در این راسـتا در هفته تربیت بندی
شـاهد برگـزاری مسـابقات بسـکتبال،
فوتسـال  ،ورزش هـای بومی محلی سـایر
رشـته های پرطرفـدار ورزشـی در سـطح
محلات و بـاغ جنـت خواهیـم بود.
در ادامـه ایـن نشسـت هـم اندیشـی،
رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان
شـیراز گفـت :یکـی از راهکارهـای
کاهـش آسـیب های اجتماعـی توسـعه
زیرسـاخت های ورزشـی در جامعه اسـت.
عبدالرحیـم خداجـو در ایـن رابطـه گفت:
در دوران کرونـا بـا تعطیلـی فعالیت هـای
ورزشـی شـاهد طیـف گسـترده ای

از آسـیب های جسـمانی و روانـی در
بطـن جامعـه بودیـم و اکنـون زمـان آن
فرارسـیده تـا بـا رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی ،خانواده هـا را بـه سـمت و
سـوی ورزش دعـوت کـرده و زمینـه
کاهـش آسـیب های اجتماعـی را فراهـم
اوریـم.
وی افـزود :ورزش در حوزه هـای
پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی و
سلامت محـوری پیشـتاز اسـت و منطقه
چهـار بـا قابلیت هـای ارزنـده ای کـه در
حـوزه زیرسـاخت های ورزشـی در اختیـار
دارد ،کلیـددار طالیـی شـهر اسـت.
در ادامـه یحیـی زارع ،رئیـس اداره ورزش
و تفریحـات سـالم سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی گفـت :منطقـه چهار
موقعیـت مکانـی خوبـی نسـبت بـه سـایر
مناطـق شـیراز در حـوزه ورزش داشـته
و تعـداد زیـادی از سـالن های توپـی و
غیرتوپی شـهرداری در ایـن محدوده واقع

شـده اسـت.
وی افـزود :از جملـه برنامه هـای هفتـه
تربیـت بدنـی کـه در سـطح منطقـه 4
شـهرداری شـیراز برگزار می شود می توان
بـه فوتبـال خاکـی در زمیـن عـادل آبـاد،
پیـاده روی بـزرگ خانوادگـي در بـاغ جنت
 ،برگـزاری بسـکتبال خیابانـی در خیابـان
صاحـب االمـر اشـاره کرد.بـر اسـاس این
گـزارش شـایان ذکـر اسـت در این جلسـه
راهکارهایـی پیرامـون ترویـج ورزش در
جامعـه ،پرکـردن اوقات فراغـت نوجوانان
و جوانـان بـا فعالیت هـای مفیـد ،کاهـش
آسـیب های اجتماعـی بـا پیوسـت های
فرهنگـی ارایـه شـد.
همچنیـن در راسـتای تعامـل و همـکاری
مشـترک تبـادل نظـر مقـرر شـد در هفتـه
تربیـت بدنـی در منطقـه  ۴شـهرداری
شـیراز برنامه هـای مشـترکی بـا تعامـل و
همـکاری بیـن دسـتگاهی و بـا مشـارکت
قـوی مـردم برگـزار شـود.

عصرمردم:
جلســه هماهنگــی شــهرداری منطقــه هفــت بــا آمــوزش و پــرورش ناحیــه  ۴در خصــوص فراهــم نمــودن بســتر
مناســب بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد برگــزار شــد.
جلســه هماهنگــی بــا آمــوزش و پــرورش ناحیــه  ۴شــیراز در خصــوص بازگشــایی مــدارس بــا حضــور اکبــری
شــهردار منطقــه هفــت ،خانــم حاصلــی رئیــس آمــوزش و پــرورش ناحیــه  ۴شــیراز ،بیابانــی معــاون خدمــات
شــهری و مســووالن منطقــه و آمــوزش و پــرورش ناحیــه  ۴در دفتــر شــهردار منطقــه هفــت برگــزار شــد.
اکبــری در ایــن جلســه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مجموعــه شــهرداری همچــون گذشــته بــا آمــوزش و پــرورش
در بســیاری از زمینه هــا ارتبــاط تنگاتنگــی داشــته اســت ،ادامــه داد :دانــش آمــوزان آینــده ســازان کشــور
هســتند و وظیفــه همــه ادارات و ارگان هــای خدمــات رســان اســت تــا بتوانیــم شــرایط خــوب و ایــده آل بــرای
علم آموزی و کسب مهارت دانش آموزان فراهم کنیم.
اکبــری تصریــح کــرد :ايمــن ســازي مســير مــدارس از برنامه هــاي مهمی اســت کــه توســط شــهرداری منطقــه
هفــت بــا اقداماتــی اعــم از خــط کشــی محــل عابــر پیــاده ،نصــب تابلوهــای راهنمــا و ترافیکــی ،ایمــن ســازی
مســیر پیــاده رو هــا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
شــهردار منطقــه هفــت افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه داشــتن روحیــه شــاد بــرای دانــش آمــوزان بســیار ضــروری
اســت بــه همیــن منظــور شــهرداری منطقــه هفــت نقاشــی دیــواری بــر روی جداره هــای بیرونــی مــدارس در
دســتور کار قــرار داده اســت کــه در ســال جــاری جــداره دبیرســتان جهــان آرا در میــدان فرصــت شــیرازی بــا
متــراژ  ۱۸۷متــر در بــا موضــوع دیــوار نــگاری فرصــت الدولــه شــیرازی انجــام شــد.
اکبــری گفــت :شستشــوی مــدارس ،لکــه گیــری خیابان هــا و معابــر منتهــی بــه مــدارس ،شستشــوی
جداره هــای بیرونــی و داخلــی مــدارس ،هــرس درختــان  ...از دیگــر اقداماتــی اســت کــه توســط شــهرداری بــه
مناســبت بازگشــایی مــدارس انجــام می گیــرد.
خانــم حاصلــی رئیــس آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۴شــیراز نیــز در ایــن جلســه افــزود :بــا همدلــی و همــکاری و
درایــت و مدیریــت همــه دســتگاه های خدمــات رســان می توانیــم شــرایطی فراهــم کنیــم تــا دانــش امــوزان
در بهتریــن شــرایط بــه تحصیــل و کســب علــم بپردازنــد و ایــن امــر بــا ایجــاد محیطــی بــا نشــاط و فضــای آرام
قطعــا بهتــر انجــام خواهــد گرفــت.

فرماندار جدید شهرستان خرامه معارفه شد

دبیر ستاد اربعینی حسینی (ع) فارس:

اولین گروه زائران حسینی از المرد به نجف اشرف پرواز کردند
ایسـنا :دبیـر سـتاد اربعینـی حسـینی (ع)
اعلام کـرد کـه اولیـن گـروه از زائریـن
اربعیـن حسـینی از فـرودگاه المـرد طـی
مراسـم با شـکوهی به نجف اشـرف مشرف
شـدند.
سـید مجتبـی علـوی اردکانـی دوشـنبه
 ۲۱شـهریور در آییـن بدرقـه زائـران المـرد
بـه نجـف اشـرف ،بیـان کـرد :امسـال
ل در کشـور کار
 ۱۰فـرودگاه بیـن الملـ 

انتقـال زائریـن را انجـام میدهنـد کـه
بـا پیگیریهـای انجـام شـده توسـط
اسـتانداری فـارس ،فـارس بـه عنـوان تنهـا
اسـتان در کشـور کار انتقال زائرین را از سه
فـرودگاه المرد ،الر و شـیراز بـر عهده دارد.
او افـزود :بـا توجـه به مسـائل و مشـکالت
پیـش آمـده بـرای زائرانـی کـه از مـرز
زمینـی قصـد شـرکت در پیـاده روی اربعین
حسـینی(ع) را داشـتند ،انتقـال زائریـن از

مرزهـای هوایـی بهتریـن روش و گزینـه
اسـت کـه زائـران میتوانند به موقع مراسـم
زیـارت و پیـاده روی خـود را مدیریـت کننـد
و برگردنـد.
سـهراب عزیـزی ،رئیس فـرودگاه المرد نیز
در ایـن مراسـم ضمـن تقدیـر از تالشـهای
انجام شـده بـرای برقراری پروازهای شـیراز
بـه نجـف بیـان کـرد :در اولیـن پـرواز ۱۵۱
نفـر از زائریـن از فـرودگاه المـرد بـه نجـف

اعزام شـدند.
او ادامـه داد :در ایـام اربعیـن امسـال طـی
 ۴سـورتی پـرواز  ۶۰۶نفـر از زائریـن جنـوب
کشـور از فـرودگاه بینالمللـی شـهدای
المـرد بـه نجـف اشـرف مشـرف میشـوند.
عزیزی خاطرنشـان کرد :سـال گذشـته نیز
پروازهـای اربعیـن فقـط از ۶فرودگاه کشـور
انجام شـد کـه فرودگاههای شـیراز و المرد
از اصلـی تریـن این فرودگاههـا بودند.

ایرنــا :کــرم اللــه رنجبــر روز دوشــنبه در آیینــی بــه عنــوان فرمانــدار شهرســتان خرامــه معرفــی و از زحمــات حامــد
رســتمی فرماندار پیشــین ایــن شهرســتان تقدیــر شــد.
مدیــر کل دفتــر امــور سیاســی ،انتخابــات و تقســیمات کشــوری اســتانداری فــارس در آییــن تودیــع و معارفــه
فرمانــدار خرامــه گفــت :همــه مــا بــه عنــوان خدمتگــزاران مــردم موظفیــم کــه شــرایط را بــر رشــد و شــکوفایی
جامعــه فراهــم کنیــم.
جــواد قناعتــی افــزود :همــه مــا مســئوالن در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران میــراث دار شــهدا هســتیم
و بــرای پاسداشــت خــون ایــن عزیــزان بایــد در مــدت خدمــت خــود بــه مــردم ،بــا تاســی و الگــو گرفتــن از انبیــاء
و اولیــاء الهــی در ایــن جهــت گام برداریــم.
وی ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری و همراهــی بیــن دســتگاهی موجــود در خرامــه ،پیشــرفت ،توســعه و
تحقــق اهــداف عالــی دولــت در ایــن شهرســتان محقــق شــود.
در ایــن آییــن ،کــرم اللــه رنجبــر کــه بــا حکــم اســتاندار فــارس بــه عنــوان فرمانــدار جدیــد خرامــه منصــوب شــده
اســت ،معرفــی و از خدمــات و تالشهــای حامــد رســتمی تقدیر شــد.
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افزایش  ۲برابری شکستگی های لگن در جهان
تا  ۳۰سال آینده

مهر :یــک گزارش جدید پیــش بینی می کند که با افزایش ســن جمعیــت جهان ،تعداد
شکستگی های لگن در سراسر جهان تا سال  ۲۰۵۰دو برابر خواهد شد.
کارشناســان میگویند که این افزایش بار جامعه پزشــکی را به همراه خواهد داشــت زیرا
شکستگیهای لگن معمو ًال به جراحی نیاز دارند.
آنها خاطرنشان میکنند که شکستگی لگن همچنین میتواند باعث سایر مشکالت پزشکی
شده و خطر مرگ و میر را در افراد مسن افزایش دهد.
محققــان توصیه میکنند با نصب میلههــای چنگکی در اطراف خانه ،اطمینان از پاک بودن
زمین از اشــیایی که ممکن است به آنها برخورد کرد ،و انجام منظم تمرینات تقویتی و تعادلی،
میتوان خطر شکستگی لگن را در افراد مسن کاهش داد.
مطالعه جدیدی که در دانشــگاه هنگ کنگ انجام شــد نشــان میدهد که شکستگی لگن
میتواند با افزایش سن جمعیت جهان به یک مشکل جهانی تبدیل شود.
در این مطالعه ،محققان دادههای  ۱۹کشــور را تجزیه و تحلیل کردند که شامل افراد باالی
 ۵۰سال بود که بین سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۸دچار شکستگی لگن شده بودند.
محققان میگویند افزایش نرخ امید به زندگی احتما ًال باعث میشود که تعداد شکستگیهای
لگن در سراسر جهان بین سالهای  ۲۰۱۸تا  ۲۰۵۰دو برابر شود.
ســازمان ملل انتظار دارد که امید به زندگی تا ســال  ۲۰۵۰به  ۷۷سال برسد ،سنی که این
مطالعه نشان داد خطر تجربه شکستگی لگن در آن باالست.

داروی ضدسرطان می تواند
در درمان کووید  ۱۹موثر باشد

مهر :نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که مهار کننده مولکولی کوچک  ۳۳-RKمی تواند
مانع از تکثیر چندین سویه از کروناویروس شود.
یافتههای مطالعه جدید محققان دانشگاه جان هاپکینز نشان میدهد که یک ابزار مؤثر برای
مبارزه با کروناویروس ،ممکن است مشکل کاهش ایمنی را که اغلب هنگام برخورد واکسنهای
فعلی با انواع کووید در حال ظهور مشاهده میشود ،دور بزند.
واکســنها با انواع کووید در حال ظهور مقابله میکنند .این روش از یک بازدارنده مولکولی
کوچک (مولکولی به اندازه تقریب ًا  ۱نانومتر که از برهمکنشهای خاص بین پروتئینها جلوگیری
میکنــد) به نام  ۳۳-RKاســتفاده میکند تا از توانایی ویروس بــرای تصرف «کارخانه تولید
ژنتیکی» سلول میزبان و ساختن کپی از خود جلوگیری کند.
«ونو رامان» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :تا به امروز ،واکسنهای کووید۱۹
مبتنــی بر جلوگیری از اتصال پروتئین خوشــهای کروناویروس به ســلولهای میزبان و ایجاد
عفونت بوده اند ،اما اگر پروتئین خوشــهای در ســویه های جدید تغییر کند ،اثربخشی واکسن
ممکن است ضعیف شود».
وی در ادامه میافزاید« :در مقابل ،مطالعه ما نشــان میدهد که قابلیت ضد ویروسی -RK
 ۳۳تحت تأثیر جهشهای پروتئین خوشــهای قرار نمیگیرد و در چهار ســویه کروناویروس به
یک اندازه تأثیر داشته است».
چندین ســال اســت که رامان و همکارانش پروتئینی به نام  DDX۳و تأثیر آن بر سرطان
را مورد مطالعه قرار دادند DDX۳ .یک اســید ریبونوکلئیک ( )RNAهلیکاز است ،پروتئینی
که  RNAدو رشتهای کنترل کننده بسیاری از سلولهای تومور را باز میکند و امکان خوانده
شدن کد ژنتیکی  RNAرا فراهم میسازد.
مطالعات انجام شده توسط تیم رامان و دیگران نشان داده است که  ،۳۳-RKیک مهارکننده
 DDX۳که در آزمایشــگاه رامان توسعه یافته است ،میتواند با جلوگیری از باز شدن RNA
برای بازخوانی ،روند پیشرفت سرطان را کاهش دهد.
همچنین مشخص شده است که پروتئین  DDX۳به ترویج عفونت بسیاری از ویروسهای
 RNAمانند  HIVو ویروس تنفســی  RSVکمک میکند .در نتیجه ،۳۳-RK ،بازدارنده
 DDX۳به عنوان یک مبارزه کننده سرطان ،اکنون به طور جدی برای دومین عملکرد درمانی
مورد توجه قرار گرفته است :عامل ضد ویروسی با طیف وسیع.
رامــان میگوید« :نتایج ما نشــان میدهد که برای چهار ســویه کروناویروس که آزمایش
کردیم ،درمان  ۳۳-RKکاهش قابلتوجهی در بار ویروسی به اندازه هزار برابر نشان داد».

آنتی بیوتیک ها
موجب وخامت سرطان پوست می شوند

مهر :یک مطالعه روی موش ها نشــان داد که آنتی بیوتیک های تخریب کننده میکروبیوم
روده ممکن است مالنوما ،نوعی سرطان پوست ،را بدتر کنند.
محققــان رشــد تومور ناشــی از مالنوما را در اســتخوانهای موشهای تحــت درمان با
آنتیبیوتیکهای تخریبکننده میکروبیوم روده بررسی کردند .آنها دریافتند که تعداد سلولهای
تومور اســتخوان در موشهای تحت درمان با آنتی بیوتیک و فاقد میکروبیوم بیشــتر از گروه
کنتــرل بدون آنتی بیوتیک بود .محققان همچنین نشــان دادند کــه میکروبیوم روده با انتقال
اســتخوان اســتخوانهای حامل تومور ،رشد تومور استخوان
ســلولهای ایمنی از روده به مغز
ِ
را مهار میکند .تســریع رشد تومور اســتخوان در موشها به دلیل کاهش میکروبیوم ناشی از
آنتی بیوتیک نشــان میدهد که آنتی بیوتیک ها ممکن اســت به طور بالقوه بر بیماران مالنوما
تأثیر منفی بگذارند.
مالنوما نوعی ســرطان اســت که زمانی ایجاد میشود که ســلولهای پوستی که رنگدانه
تیرهکننده مالنین ،مالنوسیتها را تولید میکنند ،دچار جهش شده و به سرعت شروع به تقسیم
میکنند .مالنوما میتواند به اندامهای دور مانند استخوان ،ریه ،کبد و مغز سرایت کند.
مطالعــه محققان دانشــگاه اموری در آتالنتــا ،در مورد پیامدهای بالقــوه مضر درمانهای
آنتیبیوتیکی تخریبکننده میکروبیوم در بیماران مالنوما هشدار میدهد.

افزایش ریسک بیش فعالی در کودکان زنان
مبتال به دیابت بارداری

تبیان :کشیدن دندان عقل همیشه هم ضروری
نیســت؛ اما تقریبا نیمی از افراد نیاز دارند دستکم
یکی از دندانهای عقلشــان کشــیده شود تا دچار
عوارض بعــدی نشــوند .در این مطلب به شــما
میگوییم چه زمانی الزم اســت دندان عقل خارج
شود.
چرا دندان عقل داریم؟
محققان باور دارند دندانهای عقل برای نیاکان
ما ضــروری بودند ،زیرا غذاهایــی که میخوردند
اغلب شــامل مغزهای ســفت ،برگهای ضخیم و
گوشــتهای خام بود؛ اما امروزه ما بیشتر غذاهای
پخته شــده و نرم میخوریم و بــا چاقو و چنگال
غذایمــان را به تکههای کوچکتر تبدیل میکنیم،
در نتیجه نیاز خاصی به دندانهای عقلمان نداریم!
وضعیت دندانهای عقل چه زمانی باید
بررسی شود؟
دندانهای عقل معموال بین  ۱۷تا  ۲۵ســالگی
درمیآینــد؛ امــا ارزیابی اولیــه باید بیــن  ۱۵تا
 ۱۹ســالگی انجام شــود .به طور کلی خوب است
که سالی یک بار دندانها توسط دندانپزشک چک
شــوند .ارزیابی به موقع دندان عقل اهمیت زیادی
دارد تا در صورت لزوم کشــیده شود ،زیرا کشیدن
دندان عقل در سنین باالتر سختیهایی دارد.
چه ســنی برای کشــیدن دندان عقل
مناسبتر است؟
دندان عقل در هر ســنی میتواند کشیده شود.
اما بیشتر دندانپزشکها توصیه میکنند دندانهای
عقــل در اواخــر نوجوانی یا در اوایل دهه بیســت
زندگی کشیده شوند .زیرا در این مرحله دندانهای
عقل هنوز در حال شکل گیریاند و به همین دلیل
کشیدنشان راحتتر است و عوارض کمتری دارد.
دالیلی که ضرورت کشیدن دندان عقل
را ایجاد میکنند
کشــیدن دندان عقل یک عمل بســیار متداول
اســت و برخی از معمولترین دالیل آن به شــرح
زیر است:
 .گیر افتادن دنــدان عقل :یعنی وقتی که
دندان عقل نمیتواند بــه طور طبیعی خودش را از
لثه بیرون بکشد و نهفته مانده است.
در این حالت ممکن اســت زاویهدار رشد کرده یا
فضای کافی برای بیرون آمدن نداشته باشد .عالئم
گیرافتادن دندان عقل شــامل تورم و حساس شدن
لثههــا ،درد در فک ،درد هنــگام باز کردن دهان و
بوی بد دهان میشود.
 .فضای ناکافی :گاهی دنــدان عقل فضای
زیادی از دهان را اشــغال میکند که میتواند برای
دندانهای دیگر مشــکل ایجاد کنــد .اگر درآمدن
دندان عقلتان باعث شــلوغی و به هم فشــردگی
دندانها در دهان شود ،درد و ناراحتی ایجاد میکند
و ممکن اســت متوجه شوید بعضی از دندانهایتان
بیتوته :میگو اثرات مفید بسیاری بر رشد و تکامل
کودک شما دارد ،از جمله:
تقویت دندان و استخوان
میگــو سرشــار از ویتامین  Dاســت که نه فقط
کلســیم و دیگر مواد معدنــی را جذب می کند ،بلکه
برای اســتخوان ها و دندان های قــوی هم به کار
مــی آید .همینطور از ابتالی کودکان به راشیتیســم
پیشــگیری می کند و به آنها کمک می کند تا به قد
حقیقی و حداکثر توده استخوانی خود برسند.
پیشگیری از عفونت
کــودکان را از عفونت دور نگه مــی دارد ،بینایی
را بهتر می کند :میگو سرشــار از ویتامین  Aاســت
که نقش مهمی در بینایی و رشــد سلول ها ،بافت ها
و اســتخوان های کودک دارد و از او در برابر عفونت
مراقبت می کند.
تامین پروتئین بدن
پروتئیــن کــودک را تامین می کنــد :محتوای
پروتئین میگو به رشد و حفظ بافت های بدن کودکان
کمک می کند.
بهتر شدن رشد کودک
رشد کلی بدن را تقویت می کند :میگو گنجینه ای
از چندین ماده معدنی حیاتی از جمله فسفر ،روی ،ید
و کلسیم است که برای رشد و تکامل جسمی و ذهنی
کودک ضروری هستند.
رشد ماهیچه ها و بینایی
ماهیچــه ها و بینایی را بهبــود می دهد :میگو به
علت غنی بودن از ویتامین  B12ســبب می شود که

ایســنا :مطالعهای جدید نشــان میدهــد که اگر
مادران در دوران بارداری از روغن ماهی و مکملهای
کودکان خردسال
ویتامین  Dاستفاده کنند ،نوزادان و
ِ
آنها کمتر در معرض ابتال به خروسک قرار میگیرند.
خروســک یک عفونت مسری و شــایع در قفسه
سینه اســت که موجب التهاب گلو شده و بر راههای
تنفسی کودکان اثر میگذارد.
نشــانههای این بیماری عبارت از سرفه خشک و
کوتاه ،صدای خشدار و سختی در تنفس است.
معموال این بیماری خفیف اســت اما ممکن است
بعضــی از کودکان به درمان در بیمارســتان و کمک
تنفسی احتیاج پیدا کنند.
نتیجه این مطالعــه جدید که در کنگره بینالمللی
انجمن تنفسی اروپا در شهر بارسلون اسپانیا ارائه شد،
فرزندان
آشکار ساخت که احتمال ابتال به خروسک در
ِ
مادرانی که در دوران بارداری از روغن ماهی استفاده
کردهاند ۳۸ ،درصد کمتر از آنهایی اســت که روغن
زیتون مصرف کردهاند.
در این مطالعه به سرپرستی دکتر نیکالس بروستاد
از بیمارستان دانشگاهی کپنهاگ ۷۳۹ ،زن باردار مورد

چه زمانی الزم است دندان عقل کشیده شود؟

آسیب دیدهاند یا بدشکل شدهاند.
 .درد مداوم :بیــرون آمدن دنــدان عقلتان
میتواند باعث درد شــود .در برخــی موارد این درد
متناوب است؛ اما اگر درد مداوم داشته باشید باید به
دندانپزشک مراجعه کنید تا با عکسبرداری و معاینه
وضعیت دندان بررسی شــود .همیشه هم کشیدن
دندان عقل الزم نیست ،زیرا گاهی درد ممکن است
به طور طبیعی برطرف شود.
 .عفونت :تمیز کردن دندانهای عقل ســخت
اســت و همین باعث میشود بیشتر مستعد عفونت
باشند .در موارد شدیدتر ممکن است کشیدن دندان
عقل الزم باشد .خیلی مهم است که بهداشت دهان
و دنــدان را خوب رعایت کنید تا احتمال عفونت به
حداقل برسد.
این پنج عالمت نیز نشان میدهند الزم
است دندان عقل کشیده شود:
 .درد و حساسیت در ته دهان
 .التهاب لثه
 .بدبوشدن دهان یا مزهای ناخوشایند در دهان
 .گرفتگی فک یا درد مداوم
 .مشکالت سینوسی مانند درد ،سردرد ،گرفتگی
و فشار سینوسها

چه زمانی کشــیدن دنــدان عقل الزم
نیست؟
همانطور که گفتیم کشیدن دندان عقل همیشه
هم ضروری نیست ،چون:
 .دندان عقل سالم است.
 .دندان عقل کامال درآمده است.
 .دندان عقل در جای درســت خــود قرار دارد و
همراستا با دیگر دندانهاست بدون اینکه بر جویدن
اثر بگذارد.
 .با مســواک و نخ دندان قابل دسترسی است و
میتوان آن را خوب تمیز کرد.
آیا کشیدن دندان عقل دردناک است؟
کشیدن دندان عقل معموال عمل سختی نیست،
اما بسته به وضعیت دندان عقل در فک و لثه ممکن
اســت کمــی چالشبرانگیز باشــد .در این عمل از
بیحســی موضعی استفاده میشود تا درد به حداقل
ممکن برسد.
بعد از کشــیدن دندان عقل انتظار چه
چیزهایی را باید داشته باشید؟
بعد از کشیدن دندان عقل احتماال درد و ناراحتی
خفیفی همــراه با کمی خونریــزی و تورم خواهید
داشت .پزشک جراح دســتورات الزم برای کنترل

فواید و مضرات میگو برای کودکان

ماهیچه ها و بینایی کودک قوی باشد.
باال بردن انرژی
ســطح انرژی کودک را افزایــش می دهد :میگو
منبع غنی آهن اســت که به کــودکان انرژی باالیی
می دهد و از کم خونی پیشگیری می کند.
کم بودن وزن طبیعی در کودکان چاق
کودکان چــاق می تواننــد همه چربــی خود را
با مصــرف میگو از دســت بدهند :میگو با داشــتن
ویتامین هــای  A، Dو  B3زیــاد ،پروتئین و روی،

به خوبی مجهز به ســطح بهینه تیروئید است که به
کاهش وزن در کودکان چاق هم کمک می کند.
عوارض میگو بر روی کودکان
با وجود همه آثار موثر میگو بر روی کودکان ،میگو
دارای سطوح باالیی از جیوه است که به اندازه کافی
ســمی است که بر رشــد مغز کودک نوپا اثر بگذارد.
پس ،توصیه می شــود از دادن میگو به کودک پرهیز
کنیــد ،در حالی که ماهی های دیگر را یک یا دو بار
در هفته می دهید تا احتمال مســمومیت با جیوه کم

یک توصیه برای کاهش
ابتالی کودکان به خروسک

بررسی قرار گرفتند.
با انجام مجموعهای از آزمایشــات مشــخص شد

کودکانی که مادرانشــان روغــن ماهی مصرف کرد ه
بودند  ۱۱درصد خطر ابتال به خروســک داشــتند در

عوارض را به شما میدهد.
مراقبتهای بعد از عمل کشیدن دندان
عقل
 .یکی دو روز اول هر چقدر میتوانید اســتراحت
کنید.
 ۴۸ .تا  ۷۲ســاعت بعد از عمــل ،فعالیتهای
سنگین انجام ندهید.
 .برای کاهش درد و تورم از کمپرس سرد یا یخ
کمک بگیرید.
 .محکم غرغره نکنید چــون لختههای خون از
جای خود کنده میشــوند و حفرههای خشک ایجاد
میکنند.
 .دندانهای دیگر را مثل معمول مسواک بزنید.
 .هــر دارویی را که پزشــک تجویز کرده طبق
دستور مصرف کنید؛ آنتی بیوتیک و مسکنها.
 .تا چند روز فقط غذاهای نرم بخورید :برنج نرم،
پوره ســیب زمینی ،ماســت و تخم مرغ .همچنین
غذاهای ســرد مثل بســتنی کمک میکنند ناحیه
عمل تسکین بیابد.
 .نوشیدنیها را با نی ننوشید چون عمل مکیدن
باعث از جا کنده شدن لخته خونی میشود که برای
التیام زخم الزم است.
شــود .برای کودکان زیر دو سال ،خوردن  150گرم
میگو توصیه و بی خطر است .میگوی خام یا نیم پز یا
هر صدف دیگر نباید به کودکان نوپا داده شــود چون
دارای باکتری های مضری هستند که می تواند باعث
تب ،اسهال و استفراغ شود.
آلرژی ناشی از خوردن میگو
والدیــن می تواننــد آلرژی غذایــی را در عرض
چنــد دقیقه بعد از خوردن غذا یا بعد از چند ســاعت
تشــخیص دهند .چنانچه کودک نوپــا یا بزرگتر به
خوردن میگو واکنش نشان دهد ،میتواند به صورت
تهوع ،خارش ،اســتفراغ ،تورم صــورت ،تحریک یا
اسهال ظاهر شود .کودکی که از خوردن میگو صدمه
میبیند هم میتواند مشــکالت تنفسی داشته باشد،
امــکان دارد نفــس نفس بزنــد ،خفگی ،خس خس
سینه داشته باشــد .همینطور امکان دارد غش کند و
احتیاج به کمک فوری پزشــکی داشته باشد .چنانچه
کودک نوپا به شــدت به میگو حساسیت داشته باشد،
امکان دارد با استنشــاق بخار غذاهای دریایی که در
حال پختن هســتند یا تنها با لمس میگو ،نشانه های
باال را نشــان دهد .چگونگی آلرژی کودکی به میگو
تشخیص داده شده است ،توصیه می شود اپی نفرین
تزریقی را در دسترس داشــته باشید .پزشکان اغلب
این دارو را برای کــودکان مبتال به آلرژی به صدف
تجویــز می کنند .والدین بایــد با فردی که در چنین
شرایطی از کودکشان مراقبت می کند ،مثل کارکنان
مدرسه ،اعضای خانواده یا بستگان ،برنامه ریزی های
اضطراری داشته باشند.

حالی که آنهایی که مادرانشان روغن زیتون مصرف
کرده بودند ۱۷ ،درصد خطر ابتال به خروسک را نشان
میدادند.
همچنین در مادرانی کــه دز باالیی از ویتامین د
مصرف کرده بودند ،کودکان  ۱۱درصد خطر ابتال به
خروسک داشتند ،در حالی که کودکان مادرانی که دز
عــادی از ویتامین د مصرف کــرده بودند ۱۸ ،درصد
خطر ابتال به این بیماری را نشان دادند.
بروســتاد در رابطه با این یافتههــا گفت :در حال
حاضر هیچ واکسنی علیه پاتوژن (عامل بیماریزای)
ایجادکننــده ایــن بیماری وجــود نــدارد .از اینرو،
راهبردهــای پیشــگیرانه دیگری مورد نیاز اســت و
اقدامهای آغاز شــده در دوران بارداری ممکن است
مهم باشــند ،زیرا خروســک در نــوزادان و کودکان
خردسال رخ میدهد.
متخصصان میگویند مشخص نیست چرا ویتامین
 Dو روغن ماهی این اثر مفید را دارند اما ممکن است
دلیلش این باشــد که این ترکیبات میتوانند سیستم
ایمنی بدن را تحریــک کنند تا به نوزادان و کودکان
کمک کند بیماریها را بهطور موثرتری از بین ببرند.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :بر اســاس تحقیقات جدید ،احتمال ابتــا به اختالل بیش فعالی در کودکان زنان مبتال
به دیابت بارداری و چاقی در مقایسه با زنانی که مادرانشان چاقی نداشتند ،دو برابر بیشتر است.
به گفته محققان ،یک عامل خطر اصلی ابتالء به اختالل بیش فعالی در کودکان ،چاقی مادر
اســت .تقریب ًا  ۳۰درصد از زنان در اولین ویزیت با پزشــک در دوران بارداری چاقی دارند و این
رقــم در زنان مبتال به دیابت بارداری به  ۴۷درصد افزایش مییابد .افزایش وزن بیش از حد در
دوران بارداری در این جمعیت یک عامل خطر برای ابتالء کودکان به اختالل بیش فعالی است.
«ورونیکا پریا» ،سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان دانشگاهی موتوآتراسا در بارسلون اسپانیا،
گفت« :مطالعه ما نشــان داد که زنان باردار مبتــا به چاقی و دیابت بارداری دارای فرزندانی با
اختالالت سالمت روانی طوالنی مدت مانند اختالل بیش فعالی هستند .زمانی که این زنان در
دوران بارداری وزن مناسبی داشتند ،این ارتباط وجود نداشت».
محققان  ۱۰۳۶کودک متولد شده از زنان مبتال به دیابت بارداری را مورد مطالعه قرار دادند.
 ۱۳درصد از این کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی تشخیص داده شدند.
محققــان دریافتند فرزندان زنان مبتال به دیابت بارداری و چاقی در مقایســه با کودکانی که
از مادران بدون چاقی متولد شده بودند ،دو برابر بیشتر در معرض اختالل بیش فعالی بودند.
محققــان این ارتباط را تنها در زنان مبتال به دیابت بــارداری ،چاقی و افزایش وزن بیش از
حد در دوران بارداری پیدا کردند .اگر میزان وزنی که این زنان در دوران بارداری به دست آورده
بودند در محدوده طبیعی باشــد ،محققان خطر اختالل بیش فعالی را در کودکان شأن مشاهده
نکردند.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :شاید در این دنیای پر سر و صدا آرزو کنید جایی در
سکوت کامل پیدا کنید و مدتی را در آن به آرامش سپری
کنید ،ولی کامال در اشتباهید .سکوت کامل می تواند به
همان اندازه سر و صدای زیاد آزار دهنده باشد .مراقب
باشید داشتن آرزوی سکوت مطلق می تواند دردسر ساز
شود.
اتاقی در شهر مینیاپولیس ایاالت متحده به نام اتاق بدون
پژواک وجود دارد که به عنوان ساکت ترین مکان جهان
شناخته می شود و بر خالف تصور خیلی از شما ،استراحت
در آن برای طوالنی مدت اصال قابل تحمل نیست.
گفته می شود سکوت مطلق این اتاق به هیچ عنون آرام
بخش نیست و کسی برای مدتی طوالنی نمی تواند این
سکوت کر کننده را تحمل کند.
ساکت ترین مکان در جهان کجاست؟
ساکت ترین مکان جهان ،اتاقی بدون پژواک و بخشی از
آزمایشگاه اورفیلد مینه سوتا است.
سکوت این اتاق به قدری زیاد است که تا حاال کسی
نتوانسته بیشتر از  45دقیقه سکوت آن را تحمل کند ،گفته
می شود ماندن بیشتر از این در اتاق شما را دیوانه می کند.
سکوت این اتاق به قدری است که صداهای پس زمینه به
صورت دسیبل منفی اندازه گیری می شوند.
هدف آقای استیو اورفیلید ،بنیانگذار این آزمایشگاه از
ساخت ساکت ترین اتاق جهان ،بررسی تاثیر سکوت بر
احساس آرامش و راحتی انسان است.
ساخت ساکت ترین مکان در جهان چه
کاربردهایی دارد؟
به گفته آقای اور فیلد این اتاق ها برای تست کردن
وسایل  ابزار تولیدی انسان هستند نه خود انسان.
یکی از مشتریان دائم این اتاق کارخانه ای است که ادعا
دارد بی صداترین یخچال آمریکا را ساخته و هر سال
جدیدترین محصولش را به این اتاق می آورد تا میزان
بلندی صدایش را به صورت دقیق بررسی کند.
شرکت های مختلف محصوالتشان را برای اندازه گیری
شدت و بلندی صدا در این اتاق تست می کنند.
سازمان فضانوردی ناسا ،فضانوردانش را برای تمرین

چه شد؟
دوره خوشحال و خندانی چه شد؟
عهد پرهیز از پریشانی چه شد؟
دوره زیبا که می بودش ،عمل
جای وعده یا سخنرانی چه شد؟
روزگارانی که در این دور و بر
هر کسی را بود سامانی چه شد؟
اختالس آن گاه مفهومی نداشت
دزد ،کو را بود وجدانی چه شد؟
جای پینه روی پیشانی نبود
صاف یعنی بود پیشانی ،چه شد؟
جیبمان پر بود آن عهد و خرید
بود کار سهل و آسانی چه شد؟
دوره ای که سفره ی بعضی نداشت
آرزوی تکه ی نانی چه شد؟
عهد ارزانی که راحت هر کسی
شاد و خوش می داد مهمانی چه شد؟
کار با سطل زباله کس نداشت
دوره َفت و فراوانی چه شد؟
روزگارانی که اینجا پر نبود
از جهانگردان افغانی چه شد؟
آن زمان می شد ز ارزانی روی
هفته ای یک بار ،سلمانی چه شد؟
دوره خوبی که در آن کس نداشت
یک دل پر ،چشم گریانی چه شد؟

بیتوته :تا به حال برایتان پیش آمده است که هنگام روشن
کردن جاروبرقی بوی نامطبوعی در فضا پخش شود؟ آیا
میدانید دلیل ایجاد این بو چیست؟ بوی بد جاروبرقی اتفاقی
رایج است و شاید دالیل مختلفی داشته باشد .اگر با این
مشکل مواجه شدید اصال نگران نباشید؛ زیرا راهکارهای
ساده و متعددی برای رفع بوی بد جاروبرقی وجود دارد.
در این مطلب علت بوی بد جاروبرقی را بررسی میکنیم
و راهکارهایی موثر برای نجات از بوهای نامطبوع را در
اختیارتان قرار میدهیم.
پر شدن بیش از حد کیسه
برای از بین بردن بوی بد در ابتدا باید منشا آن را پیدا کنید.
یکی از رایجترین دالیلی که باعث ایجاد بوی نامطبوع در
جاروبرقی میشود ،پر بودن بیش از حد کیسه دستگاه است.
وقتی با استفاده از جاروبرقی گردوغبار و زبالههای موجود در
محیط را جمعآوری میکنید ،مخزن جارو پر از آشغالهای
مختلف میشود .همین آشغالها پس از گذشت چندین
روز باعث تولید بوی نامطبوع خواهند شد .بعد از چندین بار
استفاده از جاروبرقی ،حتما کیسه آن را تخلیه کنید.
کیسهای که پر باشد نه فقط بوی نامطبوع تولید میکند،
بلکه مکش دستگاه را کاهش میدهد و در طوالنی مدت به
موتور نیز آسیب میرساند .اگر با هرگونه اختالل در عملکرد
دستگاه مواجه شدید و راه چارهای برای آن نداشتید ،حتما
برای تعمیرات جاروبرقی به یک متخصص مراجعه کنید.
تمیز نکردن فیلترها؛ عامل اصلی در تولید کپک،

دست از تحصیلِ پُرخرجت کشی
ای «غمین» تحصیل مجانی چه شد؟
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ساکت ترین مکان زمین که شما را دیوانه می کند

سکوت کر کننده فضا به این اتاق می فرستد.
تاثیر ساکت ترین مکان جهان بر انسان
افرادی که وارد این اتاق می شوند بعد از مدتی شروع به
شنیدن صدای قلبشان می کنند و کم کم  در  جهت یابی
و حتی ایستادن با مشکل روبرو می شوند.
ظاهرا ایستادن و راه رفتن و جهت یابی انسان تا حد
زیادی به سر و صدای اطرافش بستگی دارد .دقیقا همین
صداهایی که گاهی از وجودشان شاکی می شویم.

برای تست تجهیزات ارتباطی و شنود نظامی ساخته شدند.
طراحی این اتاق ها به گونه ای بود که همه امواج صوتی
و ارتعاشات الکترومغناطیسی را جذب می کردند.
امروزه این اتاق ها در اندازه های مختلف از یک مایکرویو
گرفته تا مکان هایی به بزرگی یک هواپیما ساخته
می شوند و برای آزمایش روی محصوالت مختلف مورد
استفاده قرار می گیرند.

به عقیده اورفیلد :انسان براساس صداهایی که می شوند
جهت یابی می کند .در اتاق بدون پژواک هیچ سر نخ
صوتی برای جهت یابی وجود ندارد و همین مسئله باعث
بروز سردرگمی می شود .کسی که نیم ساعت در این اتاق
می ماند دیگر نمی تواند از روی صندلی بلند شود.
اتاق های بدون پژواک
اتاق های بدون پژواک یا بدون اکو که به نام اتاق مرده
هم شناخته می شوند برای اولین بار در جنگ جهانی دوم

علت بوی بد جاروبرقی
قارچ و بوی نامطبوع
نکته جالبی که به ذهن بسیاری از افراد خطور نمیکند ،تجمع
کپک و قارچ داخل کیسه و فیلترهای جاروبرقی است .حتی
زمانی که کیسه جارو را خالی کنید ،ذرات گردوغبار و آلودگی
داخل آن باقی میماند .اگر شرایط مناسب مثل رطوبت و
تاریکی فراهم باشد ،این ذرات پس از مدتی به کپک و قارچ
تبدیل میشوند و به رشد و تکثیر ادامه میدهند .در نهایت
بوی تند و بسیار ناخوشایندی از جاروبرقی استشمام خواهد
شد.
هر چند وقت یکبار بهتر است داخل کیسه و فیلترهای
جاروبرقی را کامال تمیز کنید .همچنین فیلترها پس از چندین
سال استفاده نیاز به تعویض دارند .برای تعویض فیلترهای
کهنه حتما به نمایندگی معتبر مراجعه کنید .برای مثال
باید تعمیرات جاروبرقی بوش را فقط به متخصص این کار
بسپارید .نمایندگی سایر برندها ممکن است آشنایی کافی با
عملکرد دستگاه شما نداشته باشند یا قطعه موردنیاز برای
تعویض در دسترس آنها نباشد.
سوختن تسمه؛ اصلیترین منشا بوی بد در
جاروبرقیها
اگر پس از بررسی کیسه و فیلترهای جارو ،همچنان منشا
بوی نامطبوع را پیدا نکردید ،باید دلیل بوی بد جاروبرقی را در

• ورود آب یا گردوخاک به داخل موتور
• پر بودن بیش از حد کیسه جاروبرقی
عالئم سوختگی موتور جاروبرقی ایجاد بوی بد و اختالل
در عملکرد دستگاه هستند .این روزها هزینه تعمیر موتور
جاروبرقی تقریبا باال است .پس باید بهخوبی از لوازم برقی
منزل خود استفاده کنید تا دچار آسیب شدید و از کارافتادگی
نشوند .در برخی مواقع نیز آسیب موتور با یک تعمیر ساده رفع
نمیشود و باید آن را تعویض کنید .قیمت موتور جاروبرقی
سامسونگ ،بوش و سایر برندهای ایرانی و خارجی با یکدیگر
متفاوت است.
آشنایی با راهکارهایی برای رفع بوی بد جاروبرقی
وقتی علت بوی بد جاروبرقی را تشخیص دهید ،رفع این
بوی ناخوشایند کار دشواری نیست .در این بخش به برخی
روشهای کاربردی برای از بین بردن این بو میپردازیم.
• خالی کردن کیسه جاروبرقی و شستن آن با آب و صابون
• تمیز کردن یا تعویض فیلترهای جاروبرقی در فواصل زمانی
معین
• تمیز کردن برس جاروبرقی با آب و کمی اسپری سرکه
• شستن خرطومی جاروبرقی با استفاده از آب
اگر برای تمیز کردن موارد ذکر شده از آب استفاده میکنید،
حتما مدت زمانی را به خشک شدن آنها اختصاص دهید.
بههیچوجه قطعههای خیس و مرطوب را به بدنه جاروبرقی
متصل و از آنها استفاده نکنید .تماس رطوبت با برق ممکن ﺟﺪول 401-2707
است منجر به اتصال و سوختگی موتور جاروبرقی شود.

تسمه آن جستوجو کنید .تسمهها الستیکهایی هستند که
باعث چرخش برس جاروبرقی و برداشتن آشغالها میشوند.
حتما بارها شاهد تصویر موهایی بودهاید که داخل برس
گیر کردهاند .اگر برس را مرتب تمیز نکنید ،بهدرستی
نمیچرخد و در نتیجه به تسمه آسیب وارد میکند .وقتی
تسمه در طوالنی مدت مورد استفاده قرار گیرد و به آن
رسیدگی نشود ،بوی پالستیک سوخته از جاروبرقی به مشام
میرسد .در این مواقع باید تسمه را تعویض کنید .این کار باید
توسط یک تکنسین انجام شود .برای برای تعمیر جاروبرقی
الکترولوکس ،بوش ،سامسونگ و سایر برندهای مطرح به
نمایندگی آنها مراجعه کنید.
سوختن موتور جاروبرقی؛ اختالل در عملکرد
دستگاه و تولید بوی ناخوشایند
یک علت بوی سوختگی وسایل برقی میتواند از موتور آنها
باشد .سوختگی موتور میتواند دالیلی مختلفی داشته باشد
که در این بخش با آنها آشنا میشویم.
• کار بدون وقفه دستگاه
• پارگی تسمه جاروبرقی
• مسدود بودن لولهها
2
• سوختن خازن موتور جاروبرقی
• مشکل در اتصاالت برقی ساختمان

1
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-3از صفات پــروردگار -فرمانروایان -ارزان
فروشی
-4دوستی -کشی که پاچه سربازان را باال نگه
می دارد -چهره درهم کشیدن -آسانی
-5حقــه و کلک -ضمیر اول شــخص مفرد-
دست عرب
-6ساکت -زشت
-7خط فرضی حرکت ســیارات -نشــانی-
سرگردان
-8سال ترکی -هزار کیلو -حرارت باالی بدن-
آیین
-9طبیعی -مهم -خدعه و نیرنگ
-10کلبه جنگلی -نفر به نفر -از حیوانات اهلی
-11مایه حیات -خط کش مهندســی -اسب
ترکی -هنوز سخن نشده است
-12نوعــی شــیرینی -دعایی که بــه بازو
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-13زشت -راغب -پیامبران
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-15برخی روی آثار باستانی می نویسند -به
دنبال آرزوی دل حرکت کردن
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سال بیست و  هفتم شماره 7574

خانه ی ادریسیها در چرخه ی واژه و تصویر
مسعود هوشیار

رمان خانه ی ا ِدریســیها را غزالــه علیزاده
نوشــته اســت .غزاله علیزاده با نام شناسنامهای
فاطمــه علیزاده در  ۲۷بهمن  ۱۳۲۷در مشــهد
به دنیا آمد .در رشــته ی علوم سیاسی از دانشگاه
تهــران مدرک کارشناســی گرفــت .در زندگی
تحصیلی خود چند ســال به فرانســه رفت و در
دانشگاه سوربن پاریس فلســفه و سینما خواند؛
ولی درسش را بهعلت مرگ نابهنگام پدر ناتمام
گذاشــت .نخستین داســتانهایش را در دهه ی
چهل و در مشهد نوشــت و چاپ کرد .غزاله در
زندگی خــود چندین مجموعه داســتان و رمان
نوشته اســت .ازجمله مجموعه داستانهای سفر
ناگذشــتنی ( ۱۳۵۶ش) ،چهــارراه ( ۱۳۷۳ش)
و رمانهــای دو منظــره ( ۱۳۶۳ش) ،خانه ی
ادریسیها ( ۱۳۷۰ش) و شبهای تهران (۱۳۷۸
ش) .سرانجام غزاله علیزاده در اردیبهشت 1375
در روســتای جواهرده ،شمال ایران ،خودش را از
درختــی آویخت و به زندگیاش پایان بخشــید.
کتاب خانه ی ادریسیها سه سال پس از مرگش،
جایزه ی «بیست سال داستاننویسی» را گرفت.
خانه ی ادریســیها ماجرای خانواده ی خانم
زلیخا ادریسی و فرزندان و نوههایش است .آنها
در خانهای بزرگ و اشرافی میزیند .این خانه را
نسل به نســل به ارث بردهاند .خانه ی دست به
دســت گشــته ُپر از خاطره ی نسلهای پیش از
خود اســت .اتاقها و سرســرا و حیاط درندشت،
رنگ و بوی پیشــینه ی این خاندان را میدهد.
زندگی این خانواده آرام و ماللانگیز است .همه
تنهاییشــان
باهماند و با وجود این ،تنهایند و به
ِ
خُ وگرند .هرکدام از افراد این خانه در گذشــته ی
خود مانده اســت و با یادآوری گذشته زندگیاش
را میگذراند .تا این که انقالب میشود و افرادی
با نام «آتشکار» به خانه میآیند و آهستهآهسته
روند زندگی این بازماندههای ادریسی را به راهی
تازه میکشانند.
من در ایــن مقاله زبــان غزاله علیــزاده را
پی چگونگی نثر این نویسندهام.
برمیرســم .در ِ
میخواهــم ترفندهــای زبانــی و نیــز چرایی
دشوارخوانی این رمان را واکاوم .با این چشمانداز،
ِ
زبان علیزاده را در این رمان از زاویه ی «توصیف
و تصویر»« ،پیونــد جملهها با هم»« ،چگونگی
بهرهگیــری از ضمیرهــای چســبان و جــدا»،
«کاربرد فعل ساده» و «واژههای کهن و لهجه»
میسنجم.
 )۱توصیف و تصویر
در اینجــا باید دربــاره ی دو واژه حرف بزنم:
«خیــال» و «تخیــل» .این دو کلمــه در معنا
متفاوتند .خیال به معنای «تصور» است و تخیل
به معنای «تصویر» اســت .خیال مرحله ی پیش
از تخیل است .در خیال ،عکس است .خیال مانند
عکس ،فقط آنچه گزینش شده است ،بازمیتاباند
و بدون کموکاســت توصیف میکند .خیال مانند
آینه است .هرآن چه پیش آینه ی ساده بگذاریم،
همان را بازمیتاباند .از رنگ و شــکل گرفته تا
انــدازه و حجــم .در خیال نوآوری یا نیســت یا
ارزیابی با
دســتکم نوآفرینی کمتری اســت در
ِ
تخیل .در تخیل آفرینش اســت .تصویر اســت:
عکســی را که خیال گرفته اســت در چرخه ی
دســتگاه ذهنی میبریم و با جنس نگرش مان از
هستی میآمیزیم و سپس تصویری نوپدید را به
دست میدهیم.
توصیف
رماننویســان یا توصیفیاند یــا تصویری یا
توصیفیتصویری .نویســندگان توصیفی ،آنچه
در جهان میبینند ،بدون کمترین دست کاری در
داستان شان میآورند .در توصیف ،تخیل نیست؛
بلکه خیال است .نویسنده آنچه در واقعیت جهان
بیرون اســت ،روی کاغذ میآورد؛ یعنی خواننده
نمونــه ی همان توصیف نویســنده را در جهان
میبیند ،نه کمتر و نه بیشتر .به این نمونه بنگرید:
[« -رکســانا] سر را بین دستها گرفت .برق

رفــت .تاالر تاریک شــد .قهرمانکاوه شــمعی
افروخــت .یونس بقچهای از زیر میز برداشــت»
(علیزاده.)۴۳۰ :۱۳۹۹ ،
 «پشت شمشادها ایستاد .چند شاخه توسه وبلوط ،سوخته بود .در یونجهزار ،رمههای گوسفند،
جابهجا میچریدند» (همان.)۶۰۲ ،
در این دو نمونه هیچ صفتی نمیبینیم .اجزای
جهان بیرون ،پیش چشــم نویسنده ،یکبهیک
بــدون هیچ دخــل و تصرفی پیــش روی مای
خواننده مینشیند .نویســنده در صحنه ی پیش
چشــمش دســت نمیبرد .تصویرهــا از صافی
ذهنش میگذرند بدون اینکه برچســبی به آنها
بچســباند .حال این توصیف اگر با صفت همراه
باشــد ،واقعیت جهان هســتی ،کمــی با ذهن
نویســنده میآمیزد؛ زیرا صفتدادن ،بخشــی از
نگرش نویســنده به جهان است« :مرد کفشها
را َکند .با جورابهای پشمی نیم دار از پلکان باال
رفت» (همان.)۵۸۲ ،
نویسنده با کاربرد دو صفت «پشمی و نیم دار»
برای جوراب ،زاویه ی نگرشــی خود را نمایانده
اســت .اگر صفت «رنگو رو رفته» را برگزیده
بود ،باز نوع نگرشــش مانند «نیــم دار دیدن»
جوراب میشــد؛ اما جــوراب را ریزنگرتر دیده
بود؛ چون کاربــرد واژه ی نیم دار ،بیانگر همه ی
صفت
خصیصههای کهنگی اســت؛ امــا مانند
ِ
«رنگورورفته» ریزبینانه نیست.
یا جمله ی «مردی از درشکه پیاده شد .یقه ی
پالتــو بلند را باال زده بود .لبه ی کاله با خط ابرو
مماس .وهاب تکان خورد .با قدمهایی شتاب ناک
رفت» (همان.)۴۲۰ ،
در این نمونــه دو صفت میبینیــم« :بلند و
شــتاب ناک ».با همین دو صفت نویســنده به
آنچه میخواهد به ما بگوید خصیصهای چسبانده
است؛ بنابراین کمی از نگرش خود را به توصیف
چسبانده است .نیز به توصیف زیر بنگرید:
ـ «پرتو آتش فروشندگان بر بلور سرخ اللهها
میلرزید .لب نردهها ســایهای دیــد ،موجدار و
سپید .از طارمی سنگی ،مالفهای پایین ُسرید ،در
گردبادی خُ رد چرخید» (همان.)۴۱۸ ،
در ایــن جملهها اگر صفتها را کنار بگذاریم،
از شــاعرانگیبودنش میکاهیم و به زبان روایی
معیار (استاندارد) نزدیکترش میسازیم:
پرتو آتش فروشندگان بر بلور اللهها میلرزید.
لب نردهها ســایهای دیــد .از طارمی ،مالفهای
پایین ُسرید ،در گردبادی چرخید.
 تصویر
تصویرگرایــان ،آنچه میبیننــد ،در چرخه ی
تخیــل میاندازنــدش و در چرخه ی تشــبیه و
استعاره و مجاز و کنایه میبرند.
ـ «آفتاب بلوغ و شــهد چرخان باروری که در
پرتو خورشید نیمروز ،بهنازکی گلبرگ نیلوفر کبود
از بطــن او روییده بود ،با خار کاکتوس هزار پاره
شد» (همان.)۴۴۸ ،
در این بنــد غزاله علیزاده شــادابی دختری
دمبخت را با چند تشــبیه و استعاره در چرخه ی
توصیــف میانــدازد« .بلوغ» را بــه «آفتاب»،
«باروری» را به «عسل» (شهد) مانند کرده است
و نوجوانی و طنازی زن را با استعاره ی «نیمروز»
و نرینگی را با استعاره ی «خار کاکتوس» نمایانده
است .بهجز این ،به طراوت بلوغ و گردش شهوت
صفت «بهنازکــی گلبرگ نیلوفر کبود»
در بدن،
ِ
هم داده است؛ همچنین «هزار پاره» را بهگونهای
به کار برده اســت که ایهــام دارد :پارگی گل و
پارگی بطن.
کالف دیریابی
نکته ی دیگر که این بند را در
ِ
میاندازد ،استعاره ی دادن خصیصه ی «روییدن»
به آفتاب و شهد است .جمله این است:
آفتاب ...و شهد ...که ...از بطن او روییده بود،
با خار کاکتوس ،هزار پاره شد.
درک وتخیــل اینهمه تصویــر ،متن را دور
از ذهن و دیریاب میکنــد .اینهمه نثر خانه ی
ادریسیها را به سمت پیچیدگی کشانده است.
به سخنی روشنتر ،خواندن متنهای توصیفی
راحتتر از متنهای تصویری است .متن خانه ی
ادریسیها شاعرانه است .سرشار از تصویر است؛

پس یکی از علتهــای اینکه در هنگام خواندن
رمانُ ،کند پیش میرویم ،شاعرانگی نثرش است.
آن گاهی که داریم نثر شاعرانهای را میخوانیم،
باید همزمان ،مفهوم ذهنی نویســنده را با تخیل
و تصویر آن مفهــوم ،در ذهن مان جفت بزنیم و
پس از درک مفهوم ،تصویــر تخیلی را خودمان
تخیل کنیم و بینگاریم .این فرایند ،زمان بر است.
بهتعویقاندازنده ی فهم مفهوم جمله اســت .به
همین دلیل ،سرعت پیشرویمان کم است.
بند زیر را بخوانید .ببینید در نخستینباری که
میخوانید ،تصویر را درمییابید یا نه:
ـ «[لقــا] از پلــکان باال رفت .پا به سرســرا
گذاشــت .طاق گنبدی را نگاه کرد .تنپوشهای

خودنمایی کنی».
لقا داد کشید« :چرا از اول نگفتید؟!»
[شــوکت]« :مهلت ندادی! تا این دکل سیخ
را دیدی بیاختیار شــدی و پریــدی باال .افراد
این خانواده حد وســط ندارند ،شــور همهچیز را
درمیآورند».
[لقا]« :ترس حواسم را پرت کرده بود».
[شوکت]« :دستوپا چوبی! آنقدر قر و قربیله
نریز! وقتی شوکت تشــخیص میدهد ،ترسیدن
ندارد» (همان ۳۳۳ ،و .)۳۳۴
ســرجمع اینکه ،رمان غزاله علیزاده توصیفی
ـتصویری اســت .هم «خیال و توصیف» در آن
است ،هم «تخیل و تصویر» .به بند زیر بنگرید.

ارغوانی
صورتی ازحالرفتــه،
آبی رنگباختــه،
ِ
ِ
ِ
رمق چهار پری ،در شعلهای
ی
ب
گردگرفته و سب ِز
ِ
نیلــی بخار میشــد .زیر خیمه ی شــفاف جا ِم
شیشهها انگار تبسم میکردند ،زنجیر گسسته ی
چلچراغ با نفسهایشان میلرزید» (همان)۶۰۳ ،
بیگمان در البهالی تصویرها گم شــدهاید.
تازه ،من برای این بند حرکت گذاشــتهام؛ وگرنه
بیشتر میافتادید به دســتاندازش .بند باال دارد
لباسهای چهار پری را بر تاق عمارت مینمایاند.
غزالــه برای توصیف شــخصیتها نیز از این
ترفند بهره برده اســت؛ چون هم شخصیتهای
شاعرپیشــه دارد و هم شــخصیتهای ساده و
عام .یوسف یکی از شــخصیتهای شاعرپیشه
اســت .ســخنش را ببینید که پرتصویر اســت:
«شــبی تصویر قرص ما در آینه ی بیضی باالی
تاقچه افتاد .همه خــواب بودند .ماه در آینه بود،
آینه در ماه ،مثل ماهــی در آب .از پنجره پایین
پریدم .رفتم ســر حوض .عکس ماه در آب چند
تکه میشد .باد که میخوابید قرص کاملی بود»
(همان.)۴۶ ،
و حاال سخنگفتن زنی به نام شوکت را ببینید.
در صحنهای با لقا ،یکی دیگر از شــخصیتها،
بگومگو میکند که باید لقــا برود باالی نردبان
و در و دیوار و شیشههای عمارت را پاک کند:
ـ صدای شــوکت بلند شد« :راست خیکت را
گرفتهای ،ســیخکی باال میروی؟! سطل آب و
صابونت کو؟! با تُف میخواهی دیوار بشویی؟»
لقا به پیکر پرتکاپــوی زرد نگاه کرد« :جای
من خوب است».
شــوکت لگدی به پایه ی نردبان زد« :چیزی
از کالغ کــم نــداری! نفرســتادمت آن باال که

در این جملهها نویســنده از توصیف پدیدههای
بیرونــی خردکخــردک بهجانــب تصویرگری
میخزد .باز به وصفکردن برمیگردد و ســپس
باز بر سر تصویرگری میرود:
ـ «دور بوتههای زنبق ،گروهی نشسته بودند.
یاور وسط دشــت رفت .دست سایبان چشم کرد
[تا اینجا توصیف است و از اینجا به بعد تصویر]:
شــیب قلهها تیرگی گرفته بود .پشــت شــاخ و
برگ غان ،آتشی کمسو شعله میکشید[ .دوباره
توصیف] :زانوزد ودستها را رو به آسمان گرفت.
شــلوار و کفشهای او از شــبنم ،تر شد[ .دوباره
تصویر] :عطر خــزه ی ســایهپرور و زنبق را به
سینه کشید .با قدمهای شتابناک رفت به سمت
ویرانههای بنای اربابی ده( ».همان.)۵۸۴ ،
 )۲بههم نچســباندن جملهها با واو و قیدهای
پیوندی
نکته ی دیگر اینکه نیاوردن واو و نچسباندن
جملهها به کمک انواع قیدها ســبب لحن ادبی
شده اســت .اگر بین جملهها واو و قید بگذاریم
از ســنگینی لحن ادبی میکاهیم و به لحن زبان
معیار نزدیکتر میسازیم .در جملهای که در زیر
برای نمونه آوردهام ،نویســنده جملهها را با نقطه
از هم بریده اســت .هیچ قیدی هم بین جملهها
نیست:
 «پرتو آتش فروشندگان بر بلور سرخ اللههامیلرزید .لب نردهها ســایهای دیــد ،موجدار و
سپید .از طارمی سنگی ،مالفهای پایین ُسرید ،در
گردبادی خُ رد چرخید» (همان.)۴۱۸ ،
حــال اگر بیــن جمله ها واو و قیــد بیاوریم،
جملهها سرســرهوارتر میشــوند .خواننده بدون
ایستادن پیش میرود:

پرتو آتش فروشــندگان بر بلور ســرخ اللهها
میلرزید[ .تــا اینکه] لب نردهها ســایهای دید،
موجدار و ســپید [و ناگهان] از طارمی ســنگی،
مالفــهای پایین ُســرید [و] در گردبــادی خُ رد
چرخید.
 )۳ضمیرهای جدا بهجای ضمیرهای چسبان
از دســتاندازهای این متــن ،کاربرد ضمیر
جداســت .علیزاده در قلمــش از ضمیرهای جدا
بیشــتر بهره میبَرد .با این شیوه ،متنش از روانی
افتاده اســت و از ســرعت پیــشروی خواننده
میکاهد؛ زیرا کاربرد ضمیرهای چســبان متن را
روانتر و به زبان گفتــار نزدیکتر میکند؛ پس
اگر ایشــان ضمیرهای چســبان را به کار بسته
بود ،نثرش از ســکته میافتاد و خواننده راحتتر
میلغزید و پیــش میرفت .بــه نمونههای زیر
بنگرید؛
 «خانم ادریســی رو به دیوار کرد .لقا هنوزمیخورد .انگار حفرهای خالی را در وجود خود ُپر
میکرد .غــذا پناه به او میداد» (علیزاده:۱۳۹۹ ،
.)۴۱
در این جمله اگــر «ش» ضمیر را به «پناه»
میچســباند ،زبان نثرش بیشــتر بهجانب روانی
میرفت« :غذا پناهش میداد».
 «دیوار بنا را لمس کرد .انگشــتهای او برشــیارهای مرمر لغزید :گرم و زنده بود» (همان،
.)۶۰۱
حاال با ضمیر پیوســته بخوانید« :دیوار بنا را
لمس کرد .انگشــتهایش بر شــیارهای مرمر
لغزید :گرم و زنده بود».
 «لقا از اتاق بیرون رفت .ســر پلکان ایستادو موهای مرطوب را بافت .پاگرد را پشــت ســر
گذاشــت و روی ســومین پله نشست .لبهای
نازک او کج شد» (علیزاده.)۶۰۴ :۱۳۹۹ ،
بخوانیدش با ضمیر پیوســته ی شین بهجای
«او» ...« :و روی ســومین پله نشست .لبهای
نازکش کج شد».
 «پیرزن به پاهای عریان خود نگاه کرد .جیغکشید .گونهها را خراشید .رو به اتاق دوید و در را
محکم کوبید .گچی از قرنیز جدا شد .روی سر او
افتاد» (همان.)۵۵ ،
روانتــر بود نثرش اگر مینوشــت ...« :روی
سرش افتاد».
 «کنار لقا نشست و از شکاف بین دو دندان،قطرهای شــیر به حلق او ریخت» (همان.)۵۶ ،
میتوانست بنویسد ...« :شیر به حلقش ریخت».
 )۴کاربرد فعل ساده
از ویژگیهای نثر علیزاده کاربرد فعل ســاده
است .فعلهای ســاده به قلم علیزاده چسبیدهاند
و تا آنجا که به قلم آســیب نمیزده است از فعل
ســاده بهره برده اســت .همین نکته نثر علیزاده
را جان بخشــیده است و خواننده هنگام خواندن،
با نثری با طراوت روبهروســت .گرایش کاربران
امروز زبان فارســی به فعل مرکب ،سببی است
تا متنهای با فعل ســاده ُپرجلــوه به نظر آیند؛
بنابراین توجه خواننده را برمیانگیزانند و ســبب
میشــوند تا فرد به هنگام خواندن متن ،نیروی
ذهنی بیشتری را به کار ببرد و همه ی توانش با
متن گره بخورد .به نمونههای زیر بنگرید:
«پنداشــتن» بهجای «تصور کــردن»« :در
سراسر زندگی شــاید یک امشب خود را صاحب
خانوادهای میپنداشت» (همان.)۴۵۳ ،
«لیســیدن» بهجای «لیس زدن»« :رشــید
هســته ی خرمایی را کنار بشقاب گذاشت ،لبها
را لیسید» (همان.)۴۵۴ ،
«غریــدن» بهجای «غرش کردن»« :زیر لب
غرید» (همان.)۴۴۷ ،
«اندیشــیدن» بهجای «اندیشه کردن و فکر
کردن»« :در کلیســا زیر بخور ُکندر درگیر جذبه
میاندیشیدم نقش بانوی نیکوکار برازنده است»
(همان.)۴۴۷ :
«باورانــدن» و «باور کردن»« :نوعدوســتی
باسمهای را به خود میباوراندم» (همان.)۴۴۷ ،
غزالــه در برخــی از جملههــا فعلهای نابی
را دوبــاره جان داده اســت .صفحه ی  ۴۵۵و در
جمله ی «زن با گیجی میخندید و سفره ی چرک

را برمیچید» ،فعل «برمیچید» را بهجای «جمع
میکرد» آورده است؛ همچنین به «میشُ رید» در
جملۀ صفحۀ  ۵۶بنگرید« :کنار لقا نشســت و از
شــکاف بین دو دندان ،قطرهای شیر به حلق او
ریخت .از روی لبهای خشــک ،قطرهها پایین
میشُ رید تا گردن و سینه فرومیچکید».
اما علیزاده در جاهایی که میپندارد اگر فعل
ســاده را به کار گیرد سبب فاصلهگیری خواننده
از زبان متن میشــود ،سراغ فعل مرکب میرود:
«برزو خمیر نان را با جدیت ورز میداد» (علیزاده،
 .)۴۵۳ :۱۳۹۹در اینجــا دیگــر لحن متن اجازه
نمیداده است تا نویسنده «میورزانید» را بهجای
«ورز دادن» بنشاند.
همچنین در جمله ی« :یعقوب هیکل نحیفش
را در آغــوش یاور انداخت :بگذار تو را بو کنم!»،
نویسنده ننوشته است «بگذار تو را ببویم»؛ چون
جمله از زبان شــخصیت است و اگر فعل ساده را
به کار میبرد ،لحن و ضرباهنگ سخن شخصیت
دگرگون میشد.
اما در برخی از جملهها از بهکاربستن فعلهای
ســاده غفلت ورزیده اســت« :وهــاب کتری را
روی اجاق میگذاشــت .در انتظار مینشســت.
آب ،جــوش میآمد .چــای را دم میکرد .قوری
را روی فنجــان نقــره میگذاشــت .بــه تاالر
برمیگشــت .دو سه فنجان چای مینوشید .یاور
از اتاق کنار آشــپزخانه بیرون میآمد .لوالی در
ناله میکرد .تابســتان و زمستان ،در مه و برف و
پیشانی ُپرچین را رو به فلق
باران میرفت به باغ،
ِ
میگرفت .نور آبی نقرهای روی ریش جوگندمی،
پریشان کمپشــت ،گونههای استخوانی
موهای
ِ
و چشــمهای گودنشســته ی گیــج و خوابزده
میتابید( ».همان.)۱۴ ،
در بند پیشگفته ،همه ی فعلها سادهاند ،بهجز
ســه فعل .فعل «دم میکرد» و «بیرون میآمد»
جایگزینی ساده ندارند؛ اما بهجز این فعل ،علیزاده
فعل ســاده ی «مینالید» را بهجای
از یاد میبَرد ِ
«ناله میکند» بنشاند.
همچنین در صفحۀ  ۴۴نویســنده میتوانست
فعل «نیافت» را به جای «پیدا نکرد» بنویســد:
پــی قرص خواب میگشــت .در جیب
«وهاب ِ
ُکتهای دستدوز انگلیســی ،جلیقههای راهراه،
شــلوارهای گاباردیــن ،کتان هنــدی و فالنل
اسکاتلندی دست برد و پیدا نکرد».
 )۵کاربرد واژگان کهن و لهجه
نثر علیزاده از واژههــای کهن و نیز لهجه ی
تهرانی سرشار است .کمتر صفحهای را میتوانیم
بیابیــم که در آن از واژههای کهن یا لهجه بهره
نبرده باشد .واژههای کهن را بیشتر برای توصیف
و تصویر روایت راوی به کار میبندد و کلمههای
لهجه را در زبان شــخصیتها میگــذارد .چند
نمونه از صدها واژههای اینچنینی:
صفحــه ی  :۴۵فوجفوج ،خفتنگاه ،رخنه کرد،
جنباند ،جهید ،تکیده ،جاخوردن ،پس کشــیدند
(بهجای عقــب رفتن)؛ ص  :۴6میدمید ،پَرهیب
(سایه) ،دودو زد ،جبین ،گلگون؛ ص  :۴۹لندوک
(الغــر و مردنــی)؛ ص  :۵۳خُ رنــد (لبۀ آجری
باغچــه)؛ ص  :۳۳۴زینه (پله و پایۀ نردبان)؛ ص
ِ :۳۳۵ج ّز و پَر نزن (جوش نزن) ،شــ ّماس (خادم
کلیســا)؛ ص  :۳۵۹خِف کن (ببنــد)؛ ص :۴۸۱
موچکشــان (صدای چســبناک ماچ)؛ ص :۴۶۱
تعلیمی (تسمه ی سر افسار ،عصای کوچکی که
در دست می گیرند برای آموزش).
سخن آخر
نثر علیــزاده در رمــان خانه ی ادریســیها
توصیفپردازانه و ُپرنکته اســت .علیزاده خواننده
را در داالنــی از تصویرهای تخیلبرانگیز میبَرد
تا هنرش را بنمایانــد .نثرش از آن نوع نثرهایی
نیست که بتوان راحت در اتوبوس و مترو و جاهای
پررفتوآمــد خواند .خواندن ایــن کتاب ،نیازمند
دل استراحت»*
تمرکز است .باید نثرش را «س ِر ِ
خواند .نثر علیزاده مانند اســفنج ،همه ی نیروی
ذهنی خواننده را بهســوی خود میکشد .خواننده
باید با متن دســتوپنجه نرم کند .متن رمان بر
ذهن خواننده سوار است و نه خواننده بر متن .نثر
علیزاده سرســرهوار نیست .پیچوخم دارد .گرهدر
زن نث ِرکهندوست میطلبد تا
گره اســت .مرد و ِ
با واژهها َوربرود و ســپس در بافت جمله بنشاند
و از دریچــه ی تخیلش بگذراند تا ســرانجام در
چرخه ی واژه و تصویر ،معنا را دریابد.
دل استراحت» :باحوصله
* «س ِر ِ
کتابنامه
علیــزاده ،غزاله ،خانه ی ادریســیها ،چ ،۱۱
تهران :توس.۱۳۹۹ ،

آگهی
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  140160311035002643مــورخ  1401/5/19موضوع
پرونده کالسه شماره  1401114411035000105هیأت 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 مریم حاصلی کار به شماره شناسنامه 7313
کدملی  1910324728صادره رامهرمز فرزند حیدر در ششــدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  201/50مترمربع به پالک  10/5944مفروز
و مجزی شــده از پالک  10/1216بخش  3به آدرس شهرک گلستان
جنب دانشگاه پیام نور زمینهای ارتش کوچه  8کدپستی 7189441569
واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از

مالک رســمی آقای صمد قنبری 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 اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/6 :
/1949م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

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  140160311035002205مــورخ  1401/4/28موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000202هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس زمانی مظفرآبادی به شــماره
شناسنامه  10256کدملی  2291214128صادره از شیراز فرزند کرامت
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  353/53مترمربع به پالک
 12/39782مفروز و مجزی شده از پالک  12بخش  3به آدرس شیراز
حدفاصل ورودی گلستان و بزین صد متر قبل از ورودی بزین کدپستی
 7189778575واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه

 3خریداری از مالک رســمی آقای قربانعلــی تبریزی 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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/6 :
/1950م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

گردونه
سهشنبه  22شهریور 1401

کوه نور ،جزو بزرگترین الماسهای جهان است که امروزه بهعنوان گنجینه
خانواده سلطنتی انگلیس در برج لندن نگهداری میشود و چندین کشور از جمله
ایران و هند مدعی مالکیت آن هستند.
الماس کوه نور یکی از بزرگترین و مشهورترین الماسهای تراشخورده در
جهان است که به احتمال زیاد در فاصله سالهای  ۱۱۰۰تا  ۱۳۰۰میالدی در
جنوب هند یافت شد .نام این سنگ در زبان فارسی به معنی «کوهی از نور»
است که بهاندازه شگفتانگیز آن اشاره دارد .این الماس در طول تاریخ طوالنی
خود بارها دستبهدست شده و تقریبا همیشه در اختیار حاکمان مرد بوده است.
کوه نور مانند بسیاری از سنگهای قیمتی بزرگ با رمز و راز و نفرین و بدشانسی
گره خورده است و همین موضوع جذابیت آن را دوچندان میکند .الماس کوه نور،
از جواهرهای مشهور بینالمللی محسوب میشود که امروزه در دست صاحبان
کنونی خود ،خانواده سلطنتی انگلیس قرار دارد.
سرگذشت الماس کوه نور
برای قرنها ،هند تنها منبع الماس در جهان بود تا سال  ۱۷۲۵میالدی که
معادن الماس در برزیل کشف شد .اکثر سنگهای قیمتی آبرفتی بودند؛ به این
معنی که میتوانستند آنها را از ماسههای رودخانه الک کنند .به این ترتیب،
فرمانروایان شبه قاره نقش خود را بهعنوان اولین متخصصان الماس پذیرفته
بودند .در بسیاری از دربارهای هند ،جواهرات بهجای لباس عامل اصلی تزیینات
و نشانه سلسله مراتب در دربار بود و قوانین سختگیرانهای وجود داشت ،برای
تعیین اینکه چه درجهای از درباریان میتوانند کدام جواهر را در چه موقعیتی
استفاده کنند.
ظهیرالدین محمد بابر در سال  ۱۵۲۶میالدی از طریق گذرگاه کیبر (محلی
بین افغانستان و پاکستان کنونی) به هند حمله کرد و سلسله مغول اسالمی و
عصر جدیدی از عالقه به سنگهای قیمتی را به وجود آورد .مغولها ۳۳۰
سال بر شمال هند فرمانروایی کردند و قلمرو خود را تقریبا در تمام هند کنونی،
پاکستان ،بنگالدش و شرق افغانستان گسترش دادند؛ در همین حال بهسراغ
کوههای سنگهای قیمتی رفتند .در ادامه شاه جهان دستور ساخت تخت
طاووس پوشیده از سنگهای قیمتی را داد.
پس از یک قرن از ساخت تخت طاووس ،امپراتوری مغول برتری خود را
بر هند و فراتر از آن حفظ کرد .این کشور ثروتمندترین منطقه آسیا بود .دهلی،
پایتخت هند ،میزبان دو میلیون نفر بود که بسیار بیشتر از جمعیت لندن و پاریس
محسوب میشد .این رونق توجه سایر فرمانروایان آسیای میانه از جمله نادرشاه،
فرمانروای ایرانی را به خود جلب کرد.
هنگامی که نادر شاه در سال  ۱۷۳۹میالدی به دهلی حمله کرد ،عالوه بر
قتلعام دهها هزار نفر ،خزانه را خالی کرد .میزان طال و جواهرات غنیمتی بهحدی
زیاد بود که برای حمل آن از  ۷۰۰فیل ۴۰۰۰ ،شتر و  ۱۲,۰۰۰اسب استفاده شد.
نادر شاه تخت طاووس را بهعنوان بخشی از گنج با خود برد؛ اما یاقوت تیموری و
الماس کوه نور را از آن جدا کرد تا آنها را روی بازوبندی نصب کند.
کوه نور بهمدت  ۷۰سال از هند دور ماند و در کشور کنونی افغانستان نگهداری
میشد .این الماس در سرگذشتی خونینبار بارها بین فرمانروایان مختلف دستبه
دست شد؛ از جمله پادشاهی که فرزند خود را کور کرد و یک فرمانروای مخلوع
که سرش تراشیده و طالی مذاب روی او ریخته شد .با همه نبردها بین جناحها
و گروهها در آسیای میانه ،خالء قدرت در هند افزایش یافت و انگلیسیها از این
فرصت نهایت استفاده را بردند.
در ابتدای قرن  ،۱۹شرکت هند شرقی بریتانیا عالوه بر تسلط بر شهرهای
ساحلی هند ،کنترل بخشهای داخلی شبه قاره را نیز در دست گرفت .در نهایت
آنها سرزمینهایی بهمراتب بیشتر از همه فتوحات ناپلئون در اروپا را به خاک
خود ملحق کردند .انگلیسیها عالوه بر ادعای مالکیت منابع طبیعی ،به گنج
ارزشمندی به نام کوه نور نیز توجه داشتند.
پس از چندین دهه نبرد ،الماس کوه نور به هند بازگشت و در سال ۱۸۱۳
میالدی بهدست رانجیت سینگ ،فرمانروای سیک رسید .او نهتنها این الماس
را دوست داشت و ارزش مالی آن برایش مهم بود؛ بلکه به نظر میرسد که کوه
نور ارزش معنوی و نمادین بسیار بیشتری برای او داشت .رانجیت سینگ تقریبا
تمام سرزمینهای هند را که از زمان احمدشاه دورانی تصرف شده بود ،از خاندان
درانی افغان پس گرفت .وقتی یک الماس به نمادی از قدرت تبدیل میشود و نه
زیبایی ،اتفاق شگفتانگیزی به حساب میآید.
انگلیسیها نمیتوانستند از این نماد اعتبار و قدرت چشمپوشی کنند .اگر
آنها جواهر معروف هندی و همچنین کشور را تحت تسلط خود درمیآورند ،این
موضوع به نماد قدرت و برتری استعماری آنها تبدیل میشد .الماس کوه نور
بیش از هر زمان دیگری ارزش جنگیدن و کشتن را داشت .وقتی انگلیسیها از
مرگ رانجیت سینگ در سال  ۱۸۳۹میالدی و نقشه او برای اهدای الماس و
جواهرات دیگر به فرقهای از کشیشان هندو مطلع شدند ،مطبوعات انگلیسی تاب
نیاورند و از شرکت هند شرقی بریتانیا خواستند هر کاری برای ردیابی کوه نور
انجام دهد تا در نهایت در اختیار انگلیسیها قرار بگیرد .با این حال ،استعمارگران
در ابتدا مجبور شدند که منتظر یک دوره هرجومرج در زمان تغییر حاکمان شوند.
پس از مرگ رانجیت سینگ در سال  ۱۸۳۹میالدی ،تاج و تخت بین چهار
فرمانروای مختلف طی چهار سال منتقل شد .در پایان این دوره خشونتآمیز،
تنها افرادی که در صف تاجوتخت باقی ماندند ،پسر جوانی به نام دولیپ سینگ
و مادرش بودند.
در  ۲۹مارس  ۱۸۴۹میالدی ،مهارجه  ۱۱ساله پنجاب و آخرین شاه از
امپراتوری سیک به نام «دولیپ سینگ» به سالن باشکوه آینهکاری در مرکز قلعه
بزرگ الهور برده شد .در آنجا در مراسمی عمومی سرانجام تسلیم ماهها فشار
انگلیس شد و قانون رسمی فرمانبرداری را امضا کرد .طبق این سند که بعدها
به پیمان الهور معروف شد ،بخشهای وسیعی از ثروتمندترین سرزمین هند در
اختیار شرکت هند شرقی بریتانیا قرار گرفت؛ سرزمینی که در آن زمانبهصورت
پادشاهی مستقل سیک پنجاب در منطقه شمالی جنوب آسیا درآمده بود.
در همان زمان ،دولیپ سینگ مجبور شد ،باارزشترین شیء موجود نهتنها در
پنجاب ،بلکه در کل شبه قاره هند را به ملکه ویکتوریا تحویل دهد که الماس
معروف کوه نور بود .ماده سوم معاهده بین او و انگلیس بهصراحت ذکر میکرد،
الماس معروف به کوه نور که توسط «مهاراجه رانجیت» از «شاه شجاع درانی»
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گرفته شده بود ،بهدست مهاراجه الهور تسلیم ملکه انگلیس میشود.
شرکت هند شرقی ،اولین شرکت چند ملیتی جهان بود در طول یک قرن ،از
شرکتی با تنها  ۳۵کارمند ثابت توانست به قدرتمندترین و نظامیترین شرکت
تاریخ تبدیل شود .این شرکت سالها چشم به پنجاب و الماس آن دوخته بود
و شانس دستیابی به هر دو را در نهایت در سال  ۱۸۳۹میالدی به دست آورد
که مصادف با مرگ پدر دولیپ سینگ و متعاقبا ایجاد هرجومرج در پنجاب بود.
شاید جالب باشد که بدانید ،در  ۱۶آوریل  ۲۰۱۶میالدی« ،رانجیت کومار» ،
وکیل مدافع هندی به دادگاه عالی هند گفت که کوه نور در اواسط قرن نوزدهم
توسط مهاراجه رانجیت سینگ آزادانه به انگلیسیها داده شد و از همین رو نه
به سرقت رفته و نه به زور گرفته شده است .این اظهارات بسیار غیرتاریخی بود؛
بهخصوص موضوع واگذاری الماس به لرد دالهوزی در سال  ۱۸۴۹میالدی که
مورد مناقشه نیست.
هرکسی که امروز سعیکند ،حقایق تاریخ الماس را ثابت کند ،متوجه خواهد
شد که اشارههای قطعی و واضح به این مشهورترین جواهر دنیا بهطرز مشکوکی
بسیار انگشتشمار هستند .کوه نور ممکن است از سختترین ماده زمین ساخته
شده باشد؛ اما همیشه با داستانهای تخیلی و اساطیری موردتوجه بوده است .در
واقع ،بهرغم اشارههای متنی متعدد که به الماسهای بزرگ و ارزشمند در طول
تاریخ هند شده ،در هیچ منبع سلطنتی یا مغول بهطور قطع به یقین به کوه نور
اشاره نشده است .با اینکه برخی از آنها شاید به کوه نور پرداخته باشند؛ فاقد
توضیحات دقیق و کافی هستند.
کوه نور بزرگترین الماس در دستان مغول نبود و بعدها در حین برش به
دستور شاهزاده آلبرت ،همسر ملکه ویکتوریا در سال  ۱۸۵۲میالدی وزن زیادی
را از دست داد .با این حال ،همچنان سنگی ارزشمند و مشهور است که گوی
سبقت را از سنگهای بزرگتر میرباید .همین امر بیش از هر چیز دیگری باعث
درخواست غرامت برای غارت آن و تالشهای مکرر برای بازگشت الماس به
خانههای مختلف و اصلی آن شده است.
نزدیک به  ۳۰۰سال پس از اینکه نادرشاه الماس بزرگ را از دهلی برد و
امپراتوری مغول را در هم شکست و  ۱۷۰سال پس از آنکه کوه نور برای اولین
بار به دست انگلیسیها رسید ،ظاهرا این الماس هیچگاه قدرت خود برای ایجاد
تفرقه و اختالف را از دست نداده است .این طور به نظر میرسد که الماس کوه
نور برای هر کسی که آن را در دست میکند ،ثروت متفاوتی را به ارمغان میآورد.
الماس کوه نور چگونه به بریتانیا رسید؟
در بحبوحه جنگ قدرت ،مسمومیت مشکوک ،چندین ترور ،جنگ داخلی و
دو حمله از سوی انگلیس ،ارتش شرکت هند شرقی سرانجام در جنگ خونین
چیلیانواال در  ۱۳ژانویه  ۱۸۴۹میالدی ،سیکها را شکست داد .در همان سال
لرد دالهوزی ،فرماندار کل هند وارد الهور شد تا رسما جایزه خود را از دست
دولیپ سینگ دریافت کند.
بالفاصله پس از آن ،کوه نور به انگلستان فرستاده شد و در مراسم ویژهای
در ژوئیه  ۱۸۵۰میالدی به ملکه اهدا شد .کوه نور ،سنگ مرکزی یک الماس
سهتایی بود که روی بازوبندی از طال قرار داشت .طبق افسانهها ،همراه سنگ
یادداشتی یادآور نفرین آن بود:
«کسی که صاحب این الماس است ،صاحب جهان خواهد شد؛ اما همه
بدبختیهای آن را نیز خواهد دانست .فقط خدا یا زنان میتوانند آن را بدون
مجازات بپوشند».
در ادامه ملکه ویکتوریا آن را به نمایشگاه بزرگ سال  ۱۸۵۱میالدی قرض
داد .صفهای طوالنی در کریستال پاالس واقع در هاید پارک لندن تشکیل شد
و مردم با بیصبری مشتاق دیدن این غنیمت شاهنشاهی بودند .این الماس در
محفظه شیشهای با امنیت باال قرار داشت که درون قفس فلزی مخصوصی
گذاشته شده بود.
مطبوعات انگلیسی بهطور گسترده به آن پرداختند و بهشدت موردتوجه مردم
انگلیس قرار گرفت .به این ترتیب ،کوه نور بهسرعت به مشهورترین الماس
جهان تبدیل شد و نمادی از سلطه امپراتوری بریتانیا بر جهان و توانایی آن بود

که اشیای ارزشمند سرزمینهای مختلف را از آنها به غارت میبرد و با پیروزی
به نمایش میگذاشت؛ همان کاری که رومیها  ۲۰۰۰سال قبل پس از فتوحات
خود انجام میدادند.
با افزایش شهرت این الماس ،بسیاری از الماسهای بزرگ مغولی که زمانی
با کوه نور رقابت میکردند ،تقریبا به فراموشی سپرده شدند و کوه نور بهعنوان
بزرگترین گوهر جهان به موقعیت منحصربهفردی دست یافت .این الماس
هنگام ورود به بریتانیا  ۱۹۰٫۳قیراط وزن داشت و فقط تعداد کمی از مورخان
به خاطر داشتند که کوه نور ،دو رقیب دیگر داشت« :الماس دریای نور» که
اکنون در تهران است و برآورد میشود بین  ۱۷۵تا  ۱۹۵قیراط وزن داشته باشد؛
«الماس مغول کبیر» که به اعتقاد اکثر سنگشناسان ،الماس اورلوف با وزن
 ۱۸۹٫۶قیراطی روی عصای سلطنتی کاترین کبیر روسیه است که در کرملین
نگهداری میشود.
گفته میشود که ملکه تحتتاثیر اندازه سنگ قرار گرفت؛ با این حال ،از
درخشش کم در برش آن رضایت نداشت؛ بهخصوص در آن زمان که جواهرات
چندوجهی در اروپا مد بود و درخشش الماس بر اندازه واقعی آن اولویت داشت.
به همین دلیل همسر ملکه دستور برش الماس کوه نور را داد که توسط دوک
ولینگتون اولین برش را خورد و سپس دو متخصص هلندی الماس ،ادامه کار را
در دست گرفتند .تراش روی الماس کوه نور  ۴۵۰ساعت طول کشید تا به پایان
برسد و به این ترتیب ،وزن آن به میزان قابلتوجهی کاهش یافت .ابعاد این
سنگ  ۱٫۳ *۳٫۲ *۳٫۶سانتیمتر بود؛ اگرچه در حال حاضر بهطرز چشمگیری
کوچکتر است؛ چراکه این سنگ برای نصب روی سنجاق سینه مجددا تراش
خورد.
در حالی که ملکه ویکتوریا ،الماس کوه نور را بهعنوان سنجاق سینه استفاه
میکرد؛ این سنگ گرانقیمت در نهایت به بخشی از جواهرات تاج درآمد .در
حقیقت ،کوه نور ابتدا در تاج ملکه الکساندرا (همسر ادوارد هفتم ،بزرگترین
پسر ویکتوریا) و سپس تاج ملکه ماری (همسر جورج پنجم ،نوه ویکتوریا) مورد
استفاده قرار گرفت .این الماس در سال  ۱۹۳۷میالدی به محل فعلی خود یعنی
جلوی تاج ملکه مادر ،همسر جورج ششم و مادر الیزابت دوم منتقل شد .این تاج
آخرین بار در سال  ۲۰۰۲در مالءعام دیده شد که در مراسم تشییع جنازه روی
تابوت ملکه مادر قرار داشت.
شهرت جهانی الماس کوه نور
در اوایل قرن  ،۱۹هنگامی که الماس کوه نور به پنجاب و دست رانجیت
سینگ رسید ،نقطه آغاز شهرت جهانی این الماس بود .در واقع ،رانجیت سینگ
الماس را به یاقوت ترجیح میداد و این موضوع مشترکی بین سیکها و هندو
بود که به ارزش و اهمیت روزافزون کوه نور افزود؛ برعکس مغولها یا ایرانیها
که سنگهای بزرگ ،تراشنخورده و رنگ روشن را میپسندیدند .وضعیت رو به
رشد کوه نور همچنین تاحدی به افزایش قیمت سریع الماس در سراسر جهان
در اوایل و اواسط قرن  ۱۹مربوط میشد .این موضوع بهدنبال اختراع «تراش
برلیان» بود که جلوههای بصری سنگ الماس را بهطور کامل بیرون میکشید.
به این ترتیب ،الماس در حلقههای نامزدی طبقه متوسط اروپا و آمریکا به مد
روز تبدیل شد.
آخرین اقدام برای شهرت جهانی کوه نور پس از نمایشگاه بزرگ و پوشش
گسترده مطبوعاتی به وقوع پیوست .خیلی زود ،الماسهای هندی که اغلب
نفرین شده بودند ،در رمانهای محبوبی مانند ماه الماس اثری از ویلکی کالینز
در سال  ۱۸۶۸میالدی پدیدار شدند.
کوه نور سرانجام در تبعید اروپایی به موقعیت جهانی منحصربهفرد و تقریبا
افسانهای دست یافت که پیش از ترک سرزمین هندی خود هرگز به آن نرسیده
بود .از آنجا که دیگر الماسهای بزرگ مغول توسط همه (بهجز متخصصان) از
یادها رفته بودند ،وقتی در منابعی مانند خاطرات بابور ،امپراتور مغول در قرن
شانزدهم یا سفرنامه ژان باپتیست تاورنیه به هند (از جواهرسازان فرانسوی قرن
هفدهم) راجع به الماسهای هندی صحبت میشد ،باور عمومی آنها را ارجاع به
کوه نور در نظر میگرفت .در هر مرحله ،ویژگی اسطورهای آن بسیار چشمگیرتر
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و افسانهایتر میشد.
امروزه گردشگرانی که الماس کوه نور را در برج لندن میبینند ،اغلب از اندازه
کوچک آن شگفتزده میشوند؛ بهویژه در مقایسه با دو الماس بسیار بزرگتر
کالینان که در کنار آن در معرض نمایش گذاشته شده است .در حال حاضر ،کوه
نور نودمین الماس بزرگ جهان به حساب میآید.
مالک اصلی الماس کوه نور
با اینکه کوه نور خیلی بزرگ نیست؛ از شهرت و جایگاه عظیمی برخوردار
است و در مرکز اختالفات بینالمللی قرار دارد؛ زیرا دولت هند و چند کشور دیگر
خواستار بازگشت این جواهر هستند .اگرچه بهطور دقیق مشخص نیست که
کوه نور چه زمانی برای اولین بار در اختیار مغولها قرار گرفت ،در سند مکتوبی
آمده است که در سال  ۱۶۲۸میالدی ،شاه جهان دستور ساخت تختی پوشیده
از سنگهای قیمتی را داد .این تخت مملو از جواهر از تخت افسانهای حضرت
سلیمان الهام گرفته شده بود و ساخت آن هفت سال به طول انجامید و هزینه آن
چهار برابر تاج محل در حال ساخت بود .در میان بسیاری از سنگهای قیمتی که
برای تزیین تخت استفاده شده بود ،دو جواهر بسیار بزرگ وجود داشت که بعدها
از همه ارزشمندتر شدند :یاقوت تیموری که از ارزش باالتری برخوردار بود؛ زیرا
بیشتر مغولها سنگهای رنگی را ترجیح میدادند؛ سنگ بعدی کوه نور بود که
در باالی تخت و باالی طاووس درخشان قرار داشت.
در حقیقت ،تا قبل از محمد کاظم مروی ،مورخ ایرانی که در تاریخنویسی خود
از حمله نادرشاه به هند ،برای اولین بار خیلی قاطع و دقیق و با ذکر نام به الماس
کوه نور پرداخته است ،هیچگونه ذکر قطعی از کوه نور در هیچ سندی وجود ندارد.
این متن در اواسط دهه  ۱۷۴۰میالدی نوشته شد؛ یک دهه یا بیشتر پس از آنکه
نادر شاه این گوهر را از هند به ایران برد و این تنها زمانی نبود که الماس بین
دو کشور ردوبدل میشد.
با اینکه اصالت کوه نور از جنوب هند سرچشمه میگیرد و احتماال از معادن
کولور در گلکنده (در ایالت تالنگانا کنونی) استخراج شده است؛ ایران ،افغانستان
و پاکستان نیز مدعی مالکیت این الماس هستند .کوه نور در زمانهای مختلف
به نادرشاه تعلق داشت و در اواسط قرن هجدهم در اختیار احمدشاه درانی از
افغانستان بود و البته در برحهای از زمان در دست رنجیت سینگ از الهور افتاد
که اکنون بخشی از پاکستان است .هر سه کشور در زمانهای مختلف مالکیت
خود را اعالم کرده و اقدامات قانونی برای بازپسگیری آن انجام دادهاند .حتی
طالبان ادعای خود را در مورد این سنگ ثبت کرده است.
جالب اینکه ،رانجیت سینگ درست مانند انگلیسیها ،کوه نور را به زور گرفته
بود .همان طور که منابع انگلیسی ترجیح میدهند ،خشونت ذاتی در تصرف
سنگ را مخفی کنند؛ منابع سیک نیز همین روش را دارند .با این حال ،زندگینامه
شاه شجاع درانی بهوضوح درباره اصل ماجرا توضیح میدهد .پس از برکناری
پادشاه افغانستان در سال  ۱۸۰۹میالدی ،شاه شجاع درانی به هند تبعید شد.
او توسط رانجیت سینگ در سال  ۱۸۱۳میالدی به الهور دعوت شده و در بدو
ورود از حرمسرای خود جدا میشود .سپس در حبس خانگی قرار میگیرد و از او
میخواهند که الماس را تحویل دهد .شاه شجاع درانی در خاطرات خود نوشته
بود که جیره غذا و آب کاهش یافت یا خودسرانه قطع شد .او این موضوع را
بیاحترامی و زیر پا گذاشتن آداب مهماننوازی دانست.
بهتدریج ،رانجیت فشار را بر شاه شجاع درانی افزایش داد و او را در قفس قرار
داد .بر اساس یک روایت ،پسرش در مقابل او شکنجه شد تا اینکه او موافقت
کرد ،از ارزشمندترین دارایی خود بگذرد .میرزا عطامحمد ،تاریخنگار ،مینویسد:
«رانجیت سینگ به الماس کوه نور بیش از هر چیز دیگری در این دنیا طمع
داشت و تمام قوانین مهماننوازی را برای تصاحب آن نقض کرد .پادشاه (شاه
شجاع) مدت زیادی در زندان بود و نگهبانانش او را در زیر آفتاب سوزان رها
کردند؛ اما این موضوع هیچ تاثیری بر او نداشت و اعتراف نمیکرد که جواهر
را کجا پنهان کرده است .سرانجام آنها پسر جوانش ،شاهزاده محمد تیمور را
گرفتند و او را مجبور کردند که در آفتاب سوزان و بدون کفش از پلههای قصر
باال و پایین برود .این کودک که در پر قو بزرگ شده بود ،جسه ظریفی داشت
و نمیتوانست این شکنجه سوزان را تحمل کند .بنابراین ،او با صدای بلند فریاد
میکشید؛ گویی در حال مرگ است .پادشاه طاقت نمیآورد که ببیند فرزند
محبوبش چنین رنج میکشد».
سرانجام در یک ژوئن  ۱۸۱۳میالدی ،رانجیت سینگ با چند نفر از خدمه به
دیدن شاه شجاع رفت .شاه به او بسته کوچکی داد و وقتی رنجیت سینگ آن را
باز کرد،با الماس کوه نور مواجه شد.
نفرین الماس کوه نور
موضوع نفرین کوه نور بارها مطرح شده است .لرد دالهوزی بهشدت معتقد
بود که این الماس بزرگ نفرین نشده است .او از شاه شجاع درانی نقل قول
میکند که به رانجیت سینگ گفته بود ،کوه نور مایه خوششانسی است و کسی
آن را در اختیار داشته باشد ،قدرت شکست دشمنان خود را دارد .لرد دالهوزی
همچنین خاطرنشان میکند که این الماس متعلق به برخی از خوششانسترین،
ثروتمندترین و قدرتمندترین پادشاهان تاریخ بوده است .با این حال ،طبق
گواهی تاریخ ،بسیاری از صاحبان الماس نظیر شاه شجاع ،به وحشتناکترین
شکل ممکن ضربه خوردهاند و سرگذشت پرفرازونشیب الماس مملو از صاحبانی
است که از کوری تا مسمومیت آهسته ،شکنجه تا سرحد مرگ ،سوختن در
روغن ،تهدید به غرقشدن ،ریختن سرب مذاب روی سر و ترور توسط خانواده
و نزدیکترین محافظان خود را تجربه کردهاند .حتی مسافران و خدمه کشتی
« »HMS Medeaکه در سال  ۱۸۵۰میالدی ،كوه نور را از هند به انگلیس
منتقل میکرد ،از این نفرین جان سالم به در نبردند و در اثر همهگيری وبا و
طوفان كشته شدند.
بنابراین ،اکنون چه بر سر این الماس نفرینشده میآید؟ برخی پیشنهاد
کردهاند که باید موزهای در واهگه در مرز بین هند و پاکستان برای نگهداری از
کوه نور ساخته شود که دسترسی از هر دو کشور به آن امکانپذیر باشد .عدهای
دیگر گفتهاند که این الماس باید یک بار دیگر بریده شود و قطعهای از آن به
کشورهای مدعی از جمله ایران و افغانستان داده شود .با این حال ،بعید به نظر
میرسد که چنین تصمیمی برای انگلیسیها و حتی طرفهای مختلف دخیل
راضیکننده باشد.

آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای لطف اله دهقانی فرزند مهراب با تسلیم دو برگ استشهادنامه
دفترخانه  230شــیراز و اقرارنامه شــماره  22040مورخ 1401/6/17
دفترخانه  443صدرا مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
به پالک  1103/23842واقع در بخش  3شــیراز که اعیانی سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  112/11مترمربع
ذیل دفتر امالک الکترونیــک  139820311035012074به نام لطف اله
دهقانی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی 612382الف 98/صادر شده
که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1951م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311035001906مــورخ  1401/4/12موضوع
پرونده کالســه شــماره  1400114411035000733هیــأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا نوروزی سرشت به شماره
شناســنامه  14730کدملی  2291258311صادره از شیراز فرزند اکبر
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  105/58مترمربع به پالک
 11/7678مفروز و مجزی شده از پالک  11/278واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
محمد امیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/22 :
/1914م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

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  140160311035002729مــورخ  1401/5/25موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000761هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید دهقانی به شــماره شناسنامه
 168کدملــی  6489884348صادره مرودشــت فرزند ســهراب
در ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک
 10/5945مفروز و مجزی شده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
محمدصادق یوســفعلی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/6 :
/1947م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

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  140160311036001471هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حســین آقاباالزاده شــامقلو فرزند مختار به شــماره
شناســنامه  3صادره از مرند در ششدانگ اعیانی یکباب خانه با عرصه
وقفی به مساحت  173/63مترمربع پالک  37فرعی از  1024اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1024اصلی واقع در بخش  3و اجاره عرصه ملک
با حق احداث اعیان از متولی رســمی موقوفه عام حاج رمضان با تولیت
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شــهرداری شیراز محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایــی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/6 :
/1948م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی
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تشریح اقدامات کمیته امداد و نجات راهپیمایی اربعین

بازگرداندن  ۱۱۰بیمار و مصدوم ایرانی از عراق

رئیــس جمعیــت هــال احمر کشــورمان
با تشــریح آخرین اقدامات کمیتــه امدادونجات
راهپیمایــی اربعین اعالم کرد که تاکنون بیش از
 ۱۱۰زائــر ایرانی بــه دالیلی نظیــر بیماری یا
مصدومیت به داخل کشور انتقال داده شدهاند.
پیرحســین کولیوند در گفتوگو با ایسنا درباره
خالصه عملکــرد کمیته امداد و نجات در اربعین
حســینی ســال  ۱۴۰۱اظهار کرد :در خصوص
خدمترســانی به زائران اربعین حسینی طرحی
در نظر گرفته شــده اســت که از روز پنجشنبه
دهم شــهریور ماه آغاز شــده و تا روز پنجشنبه
 ۲۱شهریور ماه ادامه خواهد داشت که البته در صورت
لزوم مدت زمان طــرح افزایش پیدا خواهد کرد.
وی درباره به کارگیری امکانات ،منابع انسانی،
تجهیــزات امدادی فعال در ایــن طرح در داخل
کشور اظهار کرد :در این طرح هزار و  ۲۰۵مرکز
عملیاتی امداد و نجات فعال است که از جمله آن
 ۱۱۶پســت ثابت و موقت است که در نهایت به
مرزها منتهی میشــود .همچنین  ۱۹مرکز امداد
هوایی ۱۳ ،قــرارگاه مرزی ،یک قــرارگاه ویژه
در محدوده مرز مهران ،ســه قــرارگاه اصلی در
مرزهای شــلمچه ،چذابه و خسروی و  ۹قرارگاه
فرعی فعال هســتند و  ۵۷۴پایگاه امداد و نجات
بین شهری و  ۴۴۹شعبه شهرستان نیز به صورت
پشتیبان فعال هستند.
رئیــس جمعیت هــال احمــر در خصوص
منابع انســانی به کارگرفته شده در این طرح نیز
گفت :این طرح با مشــارکت  ۱۵هزار نفر نیروی
تخصصــی کادر و  ۴هــزار و  ۵۹۹نفــر نیروی
داوطلب در هر روز اجرا خواهد شــد .در مجموع
 ۱۸دستگاه آمبوالنس ۱۴ ،دستگاه موتورسیکلت،
سه دســتگاه خودرو نجات ،ســه دستگاه خودرو
سنگین ،ســه فروند بالگرد و  ۳۰دستگاه از سایر
خودروها در قرارگاههای مرزی در مســیر زائران
اربعین حسینی (ع) مستقر هستند.
به گفته کولیونــد  ۳۸۴نفــر در قرارگاههای
مرزی ۴۶۴ ،نفر در استانهای مرزی ،سه هزار و
 ۵۴۹نفر در استانهای معین و پشتیبان و  ۳۰نفر

در قرارگاههای کشوری که همان مراکز  EOCو
 ECCهستند ،حضور دارند.
رئیس جمعیت هالل احمر کشــورمان درباره
خودروهــای عملیاتی به کارگرفته شــده در این
طرح نیز گفت :چهار هزار و  ۵۰۸دســتگاه خودرو
عملیاتی و  ۱۹فروند بالگرد به کارگرفته شدند که
چهار فروند مستقر در مرزهای خروجی و  ۱۵فروند
در مرز های ورودی و معین مستقر هستند.
وی در ادامــه در خصوص اقدامات ســازمان
امداد و نجات در کشــور عراق نیــز اظهار کرد:
در خصــوص اعزام نیرو و خــودرو های امدادی
با مرکز پزشــکی حج و زیــارت جمعیت هالل
احمر همکاری های الزم صورت گرفته اســت.
در همین راستا شش دستگاه اتوبوس آمبوالنس
از اســتان  ها به عــراق اعزام شــدند .همچنین
بــرای اعزام  ۵۰دســتگاه خــودرو آمبوالنس از
اســتانها و ســازمان نیز هماهنگی انجام شد.
 ۱۶دستگاه تریلی نیز برای انتقال اقالم دارویی و
تجهیزات به کشور عراق اعزام شدند .در مجموع
 ۷۲دســتگاه خودرو و  ۲۰۲نفر نیروی پرسنل و
داوطلب تخصصی در عراق مستقر هستند.
رئیس جمعیت هالل احمر کشــورمان با بیان
اینکه در مجمــوع به  ۸۰هزار و  ۳۲۴زائر اربعین
حســینی خدمات ارائه شده اســت ،اظهارکرد :از

ابتدای طرح ملی امداد و نجات اربعین حســینی
در ســطح کشــور ،بــه قرارگاههــای مــرزی
به خصــوص در مرزهای غربی کشــور خدمات
ارائه شــد که  ۴۷درصد خدمات در مرز خسروی،
 ۴۶درصــد در مرز مهران ،یــک درصد در مرز
چذابه ،دو درصد در مرز شــلمچه و چهار درصد
در سایر نقاط کشور انجام شده است.
وی در خصوص اســکان اضطــراری برخی
از زائــران اربعین حســینی گفــت ۳۸ :هزار و
 ۲۱۶زائر اربعین از دهم تا بیســتم شــهریور ماه
به صورت اضطراری اســکان داده شــدند که در
همین راستا  ۷۴۰دستگاه چادر امدادی برپا شده
و شش اردوگاه اسکان اضطراری برپا شده است.
رئیــس جمعیت هــال احمر با بیــان اینکه
خدمات درمانی پیش بیمارستانی به حدود  ۲۹هزار
و  ۹۰۰مصدوم و بیمار ارائه شــده است ،گفت :از
ابتدای طرح ملی امداد و نجات اربعین حسینی در
سطح کشور  ۱۳۹۳نفر از مصدومان و بیماران به
مراکز درمانی منتقل شدند و  ۲۹هزار و  ۹۰۰نفر
در محل درمان شدند .طی این مدت نیز با برپایی
ســه دستگاه چادر راپ هال به ظرفیت  ۵۲تخت
به  ۱۸هــزار و  ۲۵۰نفر از افراد گرما زده در مرز
مهران خدمات درمانی الزم ارائه شده که پس از
آن ترخیص شدند.
کولیونــد درباره انتقال افراد بیمار و مصدومان
به کشــور نیز گفت :تاکنون  ۱۱۰بیمار و مصدوم
از کشــور عراق به ایران منتقل شدند .همچنین
تاکنــون حدود  ۳۰ماموریت امــداد و نجات در
سوانح جادهای مرتبط با زائران صورت گرفته است.
رئیسجمعیت هالل احمر در خصوص آموزش
کمکهای اولیه ضروری به زائران اربعین حسینی
نیز اظهار کرد :به منظور آشنایی زائران اربعین با
کمک های اولیه در شــرایط اضطراری تیم های
آموزشــی در مرزهای خروجی حاضر شــده و به
 ۲۷هــزار و  ۱۲۰نفر آموزش چهره به چهره ارائه
شده است .همچنین با توجه به گرمای شدید هوا
حــدود  ۱۲هزار و  ۸۹۶بطــری آب معنی توزیع
شده است.

واکنش پلیس به خبر ربایش و آزار یک فرد مبتال به اوتیسم
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ورود پلیس به
پرونده آزار و اذیت یک فرد مبتال به اوتیسم خبر داد.
به گزارش ایســنا ،روز یکشــنبه بود که سعیده
صالح غفاری ،مدیرعامل انجمن اوتیســم ایران
در گفتوگویی با ایســنا ،از ربوده شدن یک فرد
بزرگسال دارای اوتیسم در روزهای اخیر خبر داد.
او با اشــاره به ربایش یک فرد  ۲۱ساله مبتال به
اوتیسم در روز شــنبه  ۱۲شهریور ماه ،گفته بود:
«این معضل اولین و آخرین باری نیســت که رخ
میدهد و باید بــرای یکبار به صورت جدی این
پرونده توسط مراجع قضایی پیگیری شود .این فرد
 ۲۱ساله با نام «فرزاد» روز  ۱۲شهریور به همراه
پدر خود از منزل خارج شده و عصر همان روز که
قصد بازگشــت به منزل خود در قلعه حسنخان
را داشــته ،یک موتوری جلوی آنها توقف کرده
و میگویــد رایگان آنها را به پایانه اتوبوســرانی
محله آذری میرســاند .پس از رسیدن به پایانه،
فرد موتوری از پدر میخواهد از موتور پیاده شده
و بررســی کند که آیا میخواهند همین اتوبوس
را ســوار شــوند یا خیر و در همین فاصله کوتاه
اقدام به ربودن این بیمار اوتیسمی کرده است».
وی با بیان اینکه تا روز یکشــنبه  ۱۳شهریور
اصال مشــخص نبود که چه بالیی سر این بیمار
اوتیســم آمده است ،گفته بود« :تنها به نقل قول
اورژانس و بیمارســتانی کــه او را به آنجا انتقال
دادهاند ،مشخص است که افراد محلی فرزاد را به
شــکل برهنه و با آثار ضرب و شتم پیدا کردهاند
که در تمــاس با اورژانس  ۱۱۵به بیمارســتانی
در جنوب تهران منتقل شــد .متاسفانه علیرغم
آموزشهایــی که درباره افراد طیف اوتیســم به
نیروها داده شده اســت ،اما باز هم میبینیم که
خأل اطالعرســانی درباره فــرزاد در تمام الیهها
وجود دارد .متاسفانه تمام مدتی که فرزاد در این
بیمارستان بستری بوده است ،نقص پرونده دارد .از
روز یکشنبه  ۱۳شهریور تا چهارشنبه  ۱۶شهریور
فرزاد در بیمارســتان میماند و در تمام این مدت
در پرونــده او ارجاع به پزشــکی قانونی و ارجاع

بــه نیروی انتظامــی وجود نــدارد .درعین حال
آزمایش خون کاملی از فرزاد گرفته نشده و حتی
روانپزشــک هم او را ویزیت نکرده است .تنها در
روز آخر بستری بودن یعنی چهارشنبه مددکاری
بیمارستان به سازمان بهزیستی نامه میزنند که
چنین فرد مجهولالهویهای در بیمارستان حضور
دارد .اگر بیمارســتان به پزشکی قانونی ،نیروی
انتظامی یا بهزیســتی اطالع داده بود قاعدتا پدر
و مــادر در مراجعه اولیه خود بــه پلیس آگاهی
تهران (واقع در خیابان وحدت اسالمی) و هنگام
تشــکیل پرونده مفقودی متوجه میشــدند که
فرزندشان کجاســت ،اما این اتفاق هم نمیافتد.
با اطالعرسانیهای صورت گرفته توسط انجمن
اوتیســم و خود پدر و مــادر ،باالخره یک فردی
اعالم میکند که فرزاد را در بیمارســتان مذکور
دیده است».
مدیرعامل انجمن اوتیســم همچنین با تاکید
بر اینکه اولین خواســته ما و خانواده پیدا شــدن
موتورســواری اســت که اقدام به ربــودن فرزاد
کرده است ،گفته بود« :خواهش میکنیم نیروی
انتظامی تمام تالش خود را بکند که به واســطه
عکــس و فیلمی که از پایانه مســافربری آذری
گرفته شده و به پلیس آگاهی تهران تحویل داده
شــده اســت ،بتوانند این فرد که بزرگترین جرم
یعنی دزدیدن یک انسان را در کنار هتک حرمت
و تعرض انجام داده اســت ،پیدا کنند .به نظر ما

این فرد قطعا مجرم شــناخته شدهای است و بار
اولی نبوده است که توانسته به این شکل اقدام به
ربودن یک انسان بزرگسال کند .تشکیل پرونده
برای مفقود شدن فرزاد از روز یکشنبه  ۱۳شهریور
در پلیــس آگاهی تهران صورت گرفته اســت و
پس از آن ما هم برای به سرانجام رساندن پرونده
وکیل گرفتهایم و روز یکشنبه با مراجعه به ستاد
حقوق بشــر یک پرونده قضایی تشکیل دادهایم.
در خود قوه قضائیه هم دو شکایت دیگر از طرف
خانواده فرزاد و انجمن اوتیسم در حال تنظیم است»
ورود پلیس به پرونده آزار فرد اوتیسمی
درپی انتشــار این خبر ،سردار حسین رحیمی،
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ نیز از ورود پلیس
به این موضوع خبر داده و در گفتوگو با ایســنا
گفـــت :پلیس قطعا با متخلفان پرونده فرد مبتال
به اوتیسم برخورد میکند.
رحیمی با اعالم خبر رسیدگی پلیس به پرونده
این فرد مبتال به اوتیسم گفت :پرونده این فرد که
مبتال به اوتیسم بوده و مورد آزار قرار گرفته است،
بالفاصله پس از گزارش در دستور کار پلیس قرار
گرفــت و پلیس فتا و پلیس آگاهی بهویژه پلیس
آگاهی بیش از  ۴۸ساعت است که کار خود را برای
رسیدگی به این پرونده به طور ویژه آغاز کردهاند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اقدام انجام شده
در قبال این فرد مبتال به اوتیسم را عملی شنیع،
ظالمانــه و ناجوانمردانه توصیف کرد و گفت که
حتمــا پلیس با این اقــدام و عامالن آن برخورد
خواهد کــرد .تحقیقات در این زمینه از ســوی
ماموران پلیس در حال انجام است تا ابعاد و زوایای
نامشــخص موضوع به طور کامل معلوم شــود.
رییــس پلیس تهران بــزرگ درباره همکاری
با انجمن اوتیســم نیز اظهارکرد :در این مورد ما
کاری با انجمن اوتیســم نداریم و برابر قانون و
مقــررات با هرگونه جرم برخورد خواهیم کرد .در
این پرونده نیز قطعا با عامالن این اقدام برخورد
میکنیم و اجازه نخواهیم داد که افراد ســودجو و
فرصت طلب جامعه را ناامن کنند.

شناسایی  ۸۷۷بیمار جدید کرونا در کشور
 ۱۶استان بدون فوتی

بنابر اعالم وزارت بهداشــت طی  ۲۴ساعت
 ۸۷۷بیمــار جدیــد مبتــا به کرونا در کشــور
شناســایی شدند و  ۲۱بیمار نیز بر اثر ابتالبه این
بیمــاری جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختگان ایــن بیماری ،بــه  ۱۴۴هزار و
 ۱۹۹نفر رسید.
به گزراش ایســنا ،از روز یکشــنبه تا دیروز
 ۲۱شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۸۷۷ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی و  ۱۷۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون

و  ۵۳۹هزار و  ۶۹۸نفر رسید.
در طی همین مدت  ۱۶اســتان کشور ،بدون
مرگ و میــر بودهانــد و  ۱۰اســتان نیز ،فقط
یک مورد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹داشتهاند.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون  ۳۱۶هزار و
 ۴۴۴نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یــا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۵۰۴نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها
تحــت مراقبت قــرار دارند .همچنیــن تاکنون
 ۵۳میلیون و  ۹۳۶هزار و  ۳۳۹آزمایش تشخیص

کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
تاکنون  ۶۵میلیون و  ۴۹هزار و  ۶۴۸نفر ُدز اول،
 ۵۸میلیــون و  ۴۴۱هــزار و  ۹۳۳نفر ُدز دوم و
 ۳۱میلیــون و  ۶۵هزار و  ۹۱۴نفرُ ،دز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به
 ۱۵۴میلیون و  ۵۵۷هزار و ُ ۴۹۵دز رسید.
در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز
وجود ندارد و  ۳۵شهرستان در وضعیت نارنجی،
 ۳۴۲شهرستان در وضعیت زرد و  ۷۱شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

سال بیست و    هفتم
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شماره 7574

فارس
رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد

انهدام باند سارقان به عنف در شیراز

رئیــس پلیس آگاهی اســتان از انهدام باند  6نفره ســارقان به عنف در
کالنشهر شیراز و کشف اموال مسروقه به ارزش  3میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره ســرقت به عنف تلفن همراه و کیف
توســط راکب و سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر شیراز،
پیگیری موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب
پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان پایگاه جنوب با انجــام تحقيقات علمی ،فني و
بررســي صحنه های وقوع جرم  6متهم را در این زمینه شناســایی و طی
 2عمليات ضربتی و غافلگيرانه آنها را در مخفيگاهشان دستگیر کردند.
ســرهنگ حبیبی بیان کرد :در بازجویی های صورت گرفته مشــخص
شــد سارقان با اســتفاده از یک دستگاه موتورســیکلت پالک مخدوش و
ســاح سرد با پوشاندن صورت خود بوسیله ماسک و عینک هنگام تاریکی
هوا در معابر خلوت اقدام به  53فقره ســرقت به عنف از شهروندان کرده و
اموال مسروقه را نیز به  2نفر مالخر فروخته اند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی
 2نفر مالخر نیز شناسایی ،دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه متهمان مقادیری
اموال مســروقه شامل 20 :دســتگاه گوشــي تلفن همراه 25 ،عدد کیف،
یک دســتگاه موتورسیکلت 3 ،تیغه ســاح سرد ،ماسک ،عینک و تعدادی
مدارک شناســایی و کارت عابر بانک به ارزش  3میلیارد ریال کشف شد و
متهمان پس از انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

رفع تصرف اراضي ملي در زرین دشت

جانشــین فرمانده انتظامی استان از رفع تصرف  13هکتار از اراضی ملی
به ارزش  450میلیارد ریال در شهرستان زرین دشت خبر داد.
ســردار یوســف ملک زاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبــر بيان كــرد :در پي شــکايت نماينده اداره
راه و شهرســازی شهرستان زريندشــت مبني بر يک فقره زمين خواري
به ميزان  13هزار متر مربع  ،موضوع به صورت ويژه در دســتور کار پليس
قرار گرفت.
وي بــا بيان اينكه پــس از هماهنگــي قضایي ماموران یــگان امداد
شهرســتان زرین دشــت به همراه نماينده اداره راه و شهرسازی به محل
مورد نظر اعزام شــدند ،گفت :در اين خصوص  13هزار متر از اراضي ملي
كه افراد ســودجو در آن ساختمان مسکونی احداث كرده بودند ،رفع تصرف
و به بيتالمال بازگردانده شد.
جانشین فرمانده انتظامي اســتان فارس با اشاره به اينكه ارزش اراضي
ملي رفع تصرف شــده برابر نظر كارشناسان  450میلیارد ريال برآورد شده
است ،گفت :دستگيري متهمان این پرونده در دستور كار پليس قرار دارد.

كشف بیش از  85کیلو تریاک در شیراز

فرمانده انتظامی شــیراز گفت :ماموران انتظامي اين شهرســتان موفق
شــدند در بازرسي از يك ســواري پژو پارس 85 ،کیلو و  500گرم تریاک
كشف كنند.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :مأموران یگان امداد شهرستان شــيراز هنگام گشت زنی در سطح

حوزه اســتحفاظي ،به يك خودرو پژو پارس مشکوک شدند و پس از طي
مسافتي تعقيب و گريز آن را متوقف کردند.
وی با بيان اينكه در بازرســی از اين خودرو  85کیلو و  500گرم تریاک
کشف شــد ،گفت :در اين خصوص  2قاچاقچي دســتگير شدند و تحويل
مرجع قضایي شدند.

توقیف خودرو های حامل احشام قاچاق

فرمانده انتظامی مهر از توقیف  3دستگاه خودرو حامل  95رأس گوسفند
قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ بهادر رزمجويی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كرد :در اجــرای طرح مبارزه با قاچاق احشــام ،مامــوران انتظامي
این فرماندهي هنگام گشــت زنــی و نظارت بر محورهــای مواصالتی،
 3دستگاه خودرو ( کامیون ،وانت نیسان و پژو  )405حامل احشام قاچاق را
توقیف کردند.
وي افزود :در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها
در مجموع حامل  95رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز حمل می باشند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان مهر بــا بیان اینکه کارشناســان ارزش
احشــام قاچاق کشف شده را  4میلیارد و  850میلیون ریال برآورد کردهاند،
گفت :در این خصوص  3متهم دســتگیر و برای انجــام مراحل قانونی به
مرجع قضایی معرفی شدند.

كشف كاالي قاچاق میلیاردی در خرمبيد

فرمانده انتظامی خرمبيد گفت :در بازرسي از يك دستگاه اتوبوس ،انواع
كاالي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  500ميليون ريال كشف شد.
ســرهنگ علیاکبر کریمــی در گفتوگو بــا خبرنگار پايــگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران ايســتگاه ايست و بازرســي شهيد جنتيفر اين
شهرستان هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محورهاي مواصالتي به
يک دســتگاه اتوبوس مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشــتر
متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســی از این خودرو 100 ،ثوب انواع پوشــاك
خارجــي 20،گالن رزین (مواد اولیه پالســتیکی) و یک دســتگاه دوچرخه
برقی قاچاق و فاقد مجوز كشف شد ،گفت :كارشناسان ارزش اموال قاچاق
مكشوفه را يك ميليارد و  500ميليون ريال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامي شهرستان خرمبيد تصريح كرد :در اين خصوص پرونده
تشكيل و به همراه متهم دستگیر شده تحويل مرجع قضایي شد.

کشف  10فقره سرقت اماکن خصوصی در کازرون

فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از دســتگیری یک ســارق اماکن
خصوصی وکشف  10فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن
خصوصی در محالت مرکزی شــهر کازرون ،بررسی موضوع در دستور کار
ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی و بکارگیری اقدامات
پلیسی موفق به شناسایی یک سارق حرفه ای در این رابطه شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون تصریح کرد :سارق دستگیر شده در
بازجویی های علمی و تخصصی صورت گرفته به  10فقره سرقت اعتراف
کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

بین الملل

تیراندازی در یک مرکز خرید در استانبول

دیروز (دوشنبه) در پی وقوع حادثه تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر
استانبول ترکیه دست  کم شش تن از جمله چهار تبعه جمهوری آذربایجان،
یک شهروند ترکیه و یک شهروند ایرانی مجروح شدند.
به گزارش ایســنا ،این تیراندازی در پی مشاجره و سپس درگیری بین
دو گروه از افراد در مرکز خرید  Sariyerرخ داده است.
روزنامــه "صباح دیلی" ترکیه در این باره نوشــت :این حادثه توســط
دوربین های مدار بســته ضبط شــده و مصدوم ایرانی نیز در این درگیری
دخالتی نداشته و رهگذر بوده است.
همچنین اســپوتنیک نیز اعالم کرده کــه یکی از مصدومان این حادثه
با شــرایط وخیم جسمانی به بیمارستان منتقل شــده است .هنوز جزئیات
بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

توفان "موایفا" برخی مناطق ژاپن را درنوردید

بــا وقوع توفان "موایفا" در ژاپن بارش باران و وزش شــدید باد جزایر
اوکیناوا را درنوردید.
به گزارش ایســنا ،آژانس هواشناســی ژاپن اعالم کرد :توفان موایفا با
بارش شــدید بــاران و وزش باد در جزایر نزدیک به جزیره اصلی اســتان
اوکیناوا همراه بود و پیشبینی میشــود که پیشروی آن تا روز چهارشنبه
باعث بروز اختالل شود.
آژانس هواشناســی ژاپن نسبت به وزش شــدید باد و مواج شدن دریا
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  140160311036001484هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی شاپور صف شــکن بردجی فرزند شیرمست به
شماره شناســنامه  13053صادره از شیراز در ســه دانگ مشاع از
ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان با عرصه وقفی به مساحت 273/50
مترمربع پالک  295فرعی از  796اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 796اصلی واقــع در بخش  3و اجاره عرصه ملک با حق احداث اعیان
از متولی رسمی موقوفه خاص حاج ریســعلی زارع (شیادانی) محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/7 :
/1956م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

همچنین وقوع رانش زمین و طغیان رودخانه ها به دنبال بارندگی شــدید
هشــدار داده بود .طبق اعالم آژانس هواشناســی ژاپن دیروز (دوشنبه) از
شدت این توفان کاسته شده و به سمت شمال و دریای چین شرقی حرکت
کرده و از جزیره ایشیگاکی در اوکیناوا گذشته است.
بــه گــزارش ژاپن تایمز ،همچنیــن در پی وقوع این توفــان برخی از
پروازهای خطوط هوایی ژاپن لغو شد.

 ۳کشته و دهها مصدوم
در پی ریزش سد در آفریقای جنوبی

جاری شــدن سیالب شدید ناشــی از ریزش یک سد معدنی در بخش
مرکــزی آفریقای جنوبی منجر به تخریب خانهها و زیرســاختها در این
منطقه شد.
به گزارش ایسنا ،به گفته مقامات آفریقای جنوبی در این حادثه تاکنون
سه تن کشته و بیش از  ۴۰تن دیگر نیز زخمی شده اند.
همچنیــن مقامات آفریقــای جنوبی نیروهای امــدادی در بخش های
مختلف را به محل وقوع این حادثه اعزام کرده اند .یکی از مقامات آفریقای
جنوبی در این باره گفت :خسارات این حادثه گسترده است.
برخی از مردم از خانه های خود آواره شده اند ،برخی دیگر دارایی های
خود را از دست و برخی دیگر نیز زخمی و مفقود شده اند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،تحقیقات برای بررسی علت وقوع این
حادثه و ارزیابی میزان خسارات ناشی از آن آغاز شده است.
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  140160311036001483هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مجید عبدالهی فرزند خسرو به شماره شناسنامه
 5374صادره از شــیراز در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ اعیانی
یکباب ســاختمان با عرصه وقفی به مساحت  273/50مترمربع پالک
 295فرعی از  796اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  796اصلی
واقــع در بخش  3و اجاره عرصه ملک با حــق احداث اعیان از متولی
رسمی موقوفه خاص حاج ریسعلی زارع (شــیادانی) 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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 اول1401/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/7 :
/1954م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

اقتصاد
سه  شنبه  22شهریور    1401

 16صفر 1444
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سال بیست و    هفتم

شماره 7574

مسکن و اجارهبها  ۸۰درصد دریافتی کارگران را میبلعد

همه چیز درباره مالیات حسابهای تجاری
تفکیک حسابهای تجاری در راستای اجرای
قانون پایانههای فروشــگاهی و سامانه مودیان با
ابالغ دســتورالعمل بانک مرکزی به ایستگاه آخر
نزدیک شده که در پی آن حدود  ۸میلیون حساب
تجــاری از خدمات ویژه بانکــی تجاری بهرهمند
و حســابهایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری
داشته باشند ،زیر ذرهبین مالیات قرار میگیرند.
به گزارش ایســنا ،پس از اتصال دستگاههای
کارتخوان و درگاههای پرداخت کشــور به پرونده
مالیاتی ،تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای
شخصی دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان
امور مالیاتــی برای اجــرای قانــون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان است.
 ۸میلیون حساب تجاری داریم
بدین منظور ،ســازمان امــور مالیاتی از اوایل
خرداد ماه امســال ،تفکیک حسابهای تجاری را
آغاز کرد و حدود هشت میلیون حساب تجاری از
ســوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی
به ســازمان امور مالیاتی اعالم شده و این میزان
حســاب در ســازمان به عنوان حســاب تجاری
شناسایی و ثبت شده است.
در این زمینه ،از آنجا کــه کلیه تراکنش های
انجام شده صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی)
از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای
کارتخــوان بانکی و نیــز درگاههــای پرداخت
الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط
با فعالیت شــغلی صاحب حساب بانکی محسوب
شــده اســت؛ بانک مرکزی بایــد اطالعات این
تراکنشهای بانکی شامل مانده اول دوره ،وجوه
واریزی ،وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر
حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات
هویتی ،عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده
( ۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب
 ۱۳۶۶/۱۲/3بــا اصالحــات و الحاقات بعدی به
صورت برخط در اختیار ســازمان امــور مالیاتی
قرار دهد.
در حال حاضر ،پس از گذشــت چند ماه از آغاز
تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در سازمان
امور مالیاتی ،بانک مرکزی بهتازگی دستورالعمل
ناظر بر حساب ســپرده تجاری و خدمات بانکی
مرتبط با آن را برای اجرا به شــبکه بانکی ابالغ
کرد که طبق آن ،تمامی   حسابهای سپرده بانکی
اشخاص حقوقی ،حساب تجاری محسوب میشوند.
این دستورالعمل ،ارائه یکسری از خدمات بانکی

تجاری را مشروط به داشتن حساب تجاری کرده
که طبق آن ،ارائه هرگونــه خدمات بانکی برای
تأمیــن ارز مربوط به واردات کاال و خدمات منوط
به وجود حســاب تجاری به نام متقاضی واردات
است.
همچنین ،انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای
تأمین ارز به منظور واردات کاال و خدمات نیز فقط
از محل حساب تجاری امکانپذیر است و هرگونه
اعطای تســهیالت ریالی و ارزی منوط به وجود
حســاب تجاری به نام متقاضی تسهیالت و واریز
وجه آن در حساب تجاری است.
شش مشوق بانکی برای حسابهای
تجاری
عالوه بر این ،بانک مرکزی شــش مشــوق
بانکی برای حســابهای تجاری اعمال کرده که
شامل موارد زیر است:
 )۱اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت
تمامی   برگههــای دســته چکهای قبلــی و نیز
بازگشت سه پنجم ( ۶۰واحد درصد) از برگههای
آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری.
 )۲اعمــال تخفیــف در کارمــزد خدمــات
بانکــی حداکثر تــا " ۴۰درصد" فقــط در رابطه
با ســرفصلهای "صــدور انــواع ضمانتنامه"،
"حواله   ها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول
کارمــزد خدمــات بانکی ریالــی و الکترونیکی»
مصوب هیأت عامل بانک مرکزی.
 )۳افزایــش محدودیــت روزانــه برداشــت
غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری،
حداکثر تا  ۵۰۰میلیون تومان.
 )۴افزایــش محدودیــت ماهانــه برداشــت

تصمیم جدید دولت برای    ETFها
ســرانجام اصالحات اساسنامه صندوقهای دارا یکم و پاالیشی یکم به تصویب هیأت دولت رسید و
امید میرود با این اتفاق ضرر سهامداران این صندوقها جبران شود.
به گزارش ایسنا ،اصالحات اساسنامه صندوقهای ســرمایهگذاری دارا یکم و پاالیشی یکم که روز
یکشنبه به تصویب هیات وزیران رسید به این صورت است که:
این صندوقها به صندوقهای ســرمایهگذاری بخشی تبدیل میشــود .همچنین مدیریت صندوق از
مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شــد .از طرف دیگر رکــن بازارگردان برای صندوقهای مزبور
اضافه میشود.
با اعمال اصالحات اساســنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه
و صنعت مربوطه را خواهد داشــت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق
اضافه شــده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین  navو قیمت بازار مجاز به صدور و
ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.
بر اســاس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار ســرمایه ،اجرایی شــدن تغییرات فوق بدین
صورت اســت که پس از ابالغ اصالحات مزبور توســط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به
تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصالحات اساسنامه به تصویب مجمع
صندوق برسد.
ماجرای    ETFها چیست؟
ســال  ۱۳۹۹و در روزهایی که شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود،
وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب  ETFاز سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی
و بیمهای ،صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد .در واقع دولت بنا داشت باقیمانده
ســهم خود در برخی بانکها ،بیمهها ،پاالیشگاهها ،شرکتهای خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از
این طریق ســهام خود را به مردم واگذار کند .این صندوق  ها با  ۲۰تا  ۳۰درصد تخفیف به مردم واگذار
شد و هر ایرانی دارای کدملی میتوانست خریدار آنها باشد.
نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوقها فرصت خوبی
برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانیان اســت .همچنین اعالم کرد که با توجه به تخفیف  ۲۰درصدی این
صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان سهام پاالیشی یکم بخرد ،یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت
و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهرهمند خواهد شد.
در این راســتا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال  ۱۳۹۹عرضه و در سوم تیرماه قابل
معامله شد .در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت ،باقیمانده
سهام خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.
در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند .صندوقی که هم راستا با
روزهای صعودی بازار سرمایه ،بازدهی چشمگیری داشت و تا  ۲۰۰درصد سود هم پیش رفت .سوددهی
دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از
یک میلیون واحد ،این صندوق همچنان در سود قرار داشت ،اما عمر این سود طوالنی نبود و سقوط   های
پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند.
ادامه ضرر سهامداران مسئوالن بازار ســرمایه را بر آن داشت تا با اصالح اساسنامه این صندوقها
حداقل جلوی ضرر بیشتر خریداران گرفته شود.

علت افزایش قبوض آب پس از نصب انشعاب فاضالب
مشــترکان پس از نصب انشــعاب فاضالب با افزایش هزینه قبوض آب خود مواجه میشــوند؛
علت این مســاله طبق گفتههای رئیس گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی آبوفاضالب کشور
براســاس مصوبه سال  ۱۳۹۴است که در ســال  ۱۴۰۰نیز در مصوبه هیات وزیران آمده و طبق آن
کارمزد دفع فاضالب مشــترکان خانگی  ۷۰درصد و غیرخانگی  ۱۰۰درصد آببهای مصرفی تعیین
شده است.
آزاده جزایری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه اکنون طبق مصوبه عمل و این میزان از مشترکان
اخذ میشــود ،اظهار کرد :این مشــترکان به شبکه فاضالب شــهری متصل و فاضالب آنها تصفیه
می شود.
وی با اشــاره به پیشرفت شبکه فاضالب در کشــور گفت :درصد پیشرفت در استانهای مختلف
متفاوت بوده است؛ در برخی استانها بیشتر و در برخی استانها کمتر بوده و عدد واحدی ندارد و این
مساله در هر شهر و استان متفاوت است.
رئیس گروه مطالعات اقتصادی شــرکت مهندسی آبوفاضالب کشــور با بیان اینکه هزینه نصب
انشعاب فاضالب برای واحدهای مسکونی بســته به هر منطقه و شرایط موجود متفاوت است ،تاکید
کرد :هر کدام از شرکتها باید مصوبه وزیر را اخذ کنند ،بهگونهای که پس از برآورد هزینه تمام شده،
نرخ پیشنهادی را برای دریافت میزان حق انشعاب به وزیر اعالم و مصوبه دریافت می کنند.
به گفته جزایری همه چیز بر اســاس قوانین و مقررات اســت و خالف ایــن چارچوب مبلغی از
مشترکان دریافت نمی شود.
به گزارش ایســنا ،جمع طرحهایی که در بخش آب کشور تعریف شده ۱۲۰ ،پروژه است که برای
تکمیل آنها به  ۲۷۰هزار میلیارد تومان نیاز اســت و برای بخش فاضالب هم  ۱۹۵طرح با  ۱۶۶هزار
میلیارد تومان تعریف شده است ،همچنین  ۶۷طرح فاضالب با جمعیت هفت میلیون و  ۲۵۰هزار نفر،
احداث  ۵۱تصفیهخانه فاضالب شهری در نظر گرفته شده است.

غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری،
حداکثر تا سه میلیارد تومان.
 )۵در اولویــت قــراردادن ضمانت اشــخاص
دارای حســاب تجاری به عنــوان یکی از وثایق
قابل قبول برای اعطای تســهیالت خرد ،موضوع
«دســتورالعمل اجرایی اعطای تســهیالت خرد»
مصوب کمیســیون مقررات و نظارت مؤسســات
اعتباری بانک مرکزی.
 )۶عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد
مجاز حســاب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و
نگهداری حساب تجاری برای مشتری.
البته ،از دیگر مشوقهای بانکی برای صاحبان
حسابهای تجاری این است که دیگر الزم نیست
بــرای نقل و انتقاالت بیش از  ۲۰۰میلیون تومان
خود به بانک مستند ارائه کنند ،بلکه بانکها فقط
برای نقل و انتقاالت باالتــر از مبلغ یک میلیارد
تومان باید از این اشخاص مستندات بخواهند.
روشهای شناســایی حســابهای
تجاری از شخصی
فارغ از خدمات ویژه بانکی برای حســابهای
تجــاری ،نحوه برخورد شــبکه بانکی با صاحبان
حســابهایی حائز اهمیت است که تجاری بودن
خــود را اعالم نکردهاند کــه در این زمینه ،طبق
مصوبه شــورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از
 ۱۰۰تراکنش در ماه داشــته باشــد و  ۳۵میلیون
تومان در تراکنشها جابهجا شود ،تراکنش تجاری
تلقی میشود.
در این زمینه ،بانــک مرکزی توضیح داده که
داشــتن  ۱۰۰تراکنش واریزی در ماه فقط مالک
تجاری تلقی شــدن یک حساب نیست بلکه باید

بهطــور همزمان در یکماه بیش از  ۱۰۰تراکنش
و  ۳۵میلیون تومان جابهجا شــود که صرفا تعداد
واریزی به حساب مالک است نه هر تراکنش.
الزم به ذکر اســت که پس از اینکه حســابی
تجاری شناخته شد ،ابتدا پیامکی برای افراد ارسال
میشــود که تراکنشهایی باالیی که دارد حساب
تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات
اســت .البته ،اگر صاحب حســاب مدعی شود که
فعالیت تجاری انجام نمیدهد و به اشــتباه جزو
حســابهای تجاری شناســایی شــده میتواند
مــدارک مربوطه را به ســازمان مالیاتی ارائه کند
و مساله حل میشود.
چه تراکنشهایی مشکوک به تجاری
نیست؟
اما بررسیها نشــان میدهد که سازمان امور
مالیاتی برای شناســایی حسابهای مشکوک به
تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم
تراکنش در کنار دادهکاوی استفاده میکند که بر
این اســاس یکســری تراکنشها از جمله یارانه،
واریزی از یک حســاب به حساب دیگر متعلق به
فرد ،تســهیالت بانکی و حقوق جز تراکنشهای
مشکوک به تجاری محسوب نمیشود.
بنابراین ،زمانی که حســابی را ســازمان امور
مالیاتی بهعنوان حساب تجاری شناسایی میکند،
دو حالت پیش میآید؛ یکی اینکه صاحب حساب
تجاری پرونــده مالیاتی دارد کــه در این حالت،
حساب تجاری شناسایی شــده به پرونده مالیاتی
وی متصل میشود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی
شده ،پرونده مالیاتی نداشته باشد ،به آن فرد برای
تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطالعرسانی
میشود و او بهعنوان مودی جدید در سازمان امور
مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخــذ مالیات از حســابهای
تجاری
در نهایت ،از تراکنشهای حسابی که بهعنوان
حساب تجاری شناسایی شده است ،مالیات گرفته
میشــود .در این بین ،اگر مشــخص شود که آن
فرد پیش از این مالیات آن تراکنشها را پرداخت
کرده باشــد ،هیــچ مالیات اضافــهای برای این
تراکنش گرفته نمیشــود .البتــه ،در صورتی که
مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد ،نرخ
مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد
محاسبه و اخذ میشود.
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درحال حاضر  ۸۰درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه   های مســکن و اجاره بها میشود.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران ،خط اعتباری ۴۰۰
میلیارد تومانی با اولویت مسکن کارگری به تعاونیهای مسکن اختصاص پیدا کردهاست.
به گزارش ایســنا ،درحال حاضر "مسکن" نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانوادهها دارد و به
لحاظ تأثیرگذاری در ســبد هزینه خانوارهای کم   درآمد به خصوص دهکهای متوسط و پایین جامعه
از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بــه گفته مقامات کارگری و فعاالن حوزه کار ،بیــش از  ۸۰درصد دریافتی کارگران را هزینه های
مســکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و از این جهت مســکن یکی از دغدغه   های اساســی
خانوارهای کارگری به شمار می   رود.
در این بین تعاونیهای مسکن با ساخت مسکن به قیمت تمام شده می   توانند واحدهای مسکونی
را ارزانتر از ســایر بخشها حتی انبوه سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مسکن اقشار
محروم و کم درآمد کمک کنند.
دولت در برنامه ساخت مسکن ،بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع  ۴میلیون واحد مسکونی
 ۴۰۰هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود.
مهدی مســکنی ـ معــاون امور تعاون وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی ـ اخیرا از اختصاص
 ۴۰۰میلیارد تومان تســهیالت به تعاونیهای مسکن در قالب خط اعتباری با اولویت ساخت مسکن
کارگری خبر داده است.
وی پیش از این از ســاخت شهرکهای مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی
خبر داده و تنها راه خانه دار    شــدن طبقات ضعیف و متوسط را اجرای مدل تعاونیهای مسکن عنوان
کرده بود.
در سال  ۱۳۹۹با تفاهم نامهای که میان معاونت تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک
توسعه تعاون به امضا رسید ،خط اعتباری  ۷۵۰۰میلیارد تومانی برای  ۷۵هزار تعاونی مسکن با اولویت
کارگران و بازپرداخت  ۱۰ســاله اختصاص یافت تا تعاونیهای مســکن از طریق بانک توسعه تعاون
به ازای هر واحد به طور میانگین  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.
آن زمان اعالم شــد تعاونیهای مسکنی که بیش از  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشته ولی به
دلیل افزایش قیمتها امکان تکمیل پروژه   های خود را نداشته باشند ،می   توانند از خط اعتباری بانک
توسعه تعاون بهره مند شوند.
هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن   های صنفی کارگران ـ در گفت وگو با ایسنا ،بهترین ساز
و کار تامین مسکن کارگران را تعاونیهای مسکن کارگری می   داند.
وی با بیان اینکه  ۸۰درصد دریافتی کارگران را مســکن و اجاره بها می   بلعد ،معتقد اســت :برای
خانه  دار   شــدن کارگران از طریق تعاونی   ها الزم است در ابتدا تعاونی   های مسکن کارگری تشکیل و
سپس توسط آنها وام   های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.
ابوی تامین زمین رایگان ،پرداخت وام   های ارزان و نظارت بر ســاخت و ســاز را از جمله اقدامات
موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می   گوید :کارگران برای خانه دار    شدن آورده کمی   دارند؛
لذا اگر قرار اســت مســکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود ،بهترین راه این است
که کارگران در قالب تعاونیهای مســکن ساماندهی شــوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها
نظارت کند.
به گفتــه دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ،دریافتی کارگران آنقدری نیســت که
بتوانند اقســاط ســنگین وام و تســهیالت بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل الزم است وام   های
بدون   بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.
کارشناســان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونیهای مسکن استفاده و
بر آنها نظارت شــود؛ چرا که در تعاونیهای مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی
با قیمت تمام   شده کمتر و کیفیت قابل  قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
به گزارش ایســنا،در تعاونیها نگاه سود  آوری حاکم نیســت و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت
قابل    قبول به شــکل مقرون    به   صرفه ســاخته و در اختیار متقاضیان قرار داده می   شــود؛ لذا توجه به
تعاونیهای مســکن میتواند ضمن رونق بخشــیدن به اقتصاد و اشتغال کشور ،بستر ساخت مسکن
ارزان برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده و بسیاری از اقدامات سوداگرایانه را کاهش دهد.

افزایش  ۱۲۵درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای اربعین تخلف است
مدیرکل دفتر حملونقل مســافری سازمان
راهداری و حملنقل جادهای گفت :پس از اعالم
وزیــر راه مبنیبر افزایــش  ۱۰۰درصدی قیمت
بلیت اتوبوس ،افزایش قیمتی تصویب نشــده و
درصورت تخلف از ایــن مبلغ ،با متخلف برخورد
میشود.
داریوش باقرجوان در گفتوگو با ایسنا درباره
اخبار منتشرشــده مبنیبر افزایش  ۱۲۵درصدی
ت اتوبوسهای اربعین ،اظهار کرد :این
قیمت بلی 
موضــوع صحت ندارد و همان مبلغی که ســتاد
مرکزی اربعین اعالم کرده بود باید از مســافران
گرفته شــود .ابتدا قرار بود افزایش  ۷۵درصدی
صورت گیرد ،اما پــس از اعالم وزیر راه مبنیبر
ت بلیت اتوبوس ،دیگر
افزایش  ۱۰۰درصدی قیم 
افزایش قیمتی تصویب نشده و مبلغ باالتر از آن
غیرمجاز اســت و درصورت تخلف از این مبلغ ،با
متخلف برخورد میشود.
وی با بیان اینکه بهدلیل یکســر خالی بودن
اتوبوسها چنین تصمیمی   گرفته شده بود ،گفت:
ســفرهای دوره رفت زائران بهصورت یکطرفه
انجام شده و در حال حاضر ناوگان مسافری برای
بردن زائران از ایران به عراق متوقف شده است.
از روز شنبه هفته جاری ،زائران در حال بازگشت
به کشور هستند و با توجه به اعالم ستاد مرکزی

اربعین ،ناوگان برگشــت مجددا بهصورت خالی
گسیل میشــوند تا بتوانیم زائرانی را که هر روز
وارد کشور میشوند ،به مقصدشان برسانیم.
مدیرکل دفتر حملونقل مســافری ســازمان
راهــداری و حملنقل جــادهای در ادامه توضیح
داد :زائرانی که وارد خاک جمهوری اسالمی   ایران
میشوند ،اگر متقاضی حملونقل عمومی   هستند،
درخواســت میدهندو بر اساس میزان تقاضا به
درخواستها پاسخ داده میشود؛ بخشی از ظرفیت

ناوگان بهصورت آمادهباش در مرزها حضور دارند
کــه بتوانند ســریعتر زائران را به شهرهایشــان
برسانند و مشکل کمبود وجود نداشته باشد.
باقرجوان دربــاره مواجهه زائران با قیمتهای
نامتعارف بیان کرد :همکاران ســازمان راهداری
و حملونقــل جادهای هم در محــل پایانههای
مسافری در ســفرهای رفت و هم در برگشت در
محل پایانههای مرزی ،حضور دارند و مســافران
میتوانند نه تنها افزایــش قیمتهای نامتعارف،

بلکه هر شکایت و انتقادی که در حوزه حملونقل
وجود دارد را اعــام کنند .همچنین تلفن گویای
 ۱۴۱برای ارتبــاط زائران با ســازمان راهداری
فراهم است.
وی ادامــه داد :این تلفن گویا پیشــنهادات،
انتقادات و شکایات را دریافت میکند و مشخصات
سفر و زائر ،ثبت میشــود و کد رهگیری به زائر
ارائه میشود ،براساس این مشخصات ،اطالعات
بررســی و رای صادر میشــود؛ هــر اجحاف و
اضافهدریافتی که از زائران گرفته شــده باشــد،
اوال شــرکت حملونقل باید پول زائر را برگرداند
و رضایت زائر را کسب کند و در کنار آن ،برخورد
و محدودیتهای حملونقلی هم برای شرکت در
نظر گرفته میشود.
مدیرکل دفتر حملونقل مســافری ســازمان
راهداری و حملنقل جــادهای با بیان اینکه روز
یکشــنبه ورود زائران به کشــور از خروج آنها در
پایانههــای مرزی بیشــتر بود ،گفــت :اگر ورود
یک باره باشــد که از روز یکشنبه شدت گرفته،
ممکن اســت در مواردی با کمبود اتوبوس مواجه
شــویم .برای سفرهای رفت تقاضا شده بود که از
ناوگان نهادها کمک بگیریم که تاکنون ناوگانی
اعالم نشــده ،اما هر زمانی که اعالم کنند ،ما از
ظرفیتها استفاده میکنیم.

صادرات لوازم تحریر ایرانی به کشورهای همسایه
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار با بیان اینکه در حال
حاضر فقط واردات مداد ممنوع اســت ،از صــادرات برخی از اقالم
مثل مداد ،خودکار ،پاک کن و دفتر به کشــورهای همسایه و بعضا
کشورهای اروپایی خبر داد.
محمودرضا صنعتگر در گفتوگو با ایســنا ،از افزایش تولید لوازم
تحریر در سال جاری نسبت به سالهای قبل و زمان کرونا به دلیل
بازگشــایی مدارس خبر داد و گفت :برخی از واحدهای تولیدی دو
یا سه شیفت فعالیت میکنند تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین
کسری در بازار وجود ندارد.
وی همچنین درباره افزایش قیمت لوازم تحریر در ســال جاری
گفت :قیمتها در ســال جاری  ۵تا  ۳۰درصد افزایش یافته است.
البته اگر قرار بود بهای تمام شده مالک باشد ،افزایش قیمت بیش
از این بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار در پاسخ به سوالی درباره
ممنوعیــت واردات لوازم تحریر ،گفت :در حال حاضر فقط واردات
مداد ممنوع است و ســایر لوازم تحریر ممنوعیت واردات ندارد ،اما
با توجه به مدیریت منابع ارزی ،ثبت سفارش آنها محدود است.

مداد ،خودکار ،پاک کن و دفتر صادر میشود
بــه گفته وی تولید برخی از اقالم مثــل مداد ،خودکار ،پاک کن
و دفتر بیش از نیاز کشــور اســت و بخشــی از این محصوالت به
کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی هم صادر میشود که
البته رقم چندان باالیی نیست.
صنعتکار در پاســخ به ســوالی درباره ممنوعیت واردات ماژیک
گفت :واردات ماژیک ممنوع نیســت ،اما محدودیت دارد .سیاست
کالن کشور میگوید کاالهایی که تولید داخل دارند نباید وارد شود.
در حال حاضر تولیدکنندگان به اندازه نیاز کشور توان تولید ماژیک
را دارند و کســری در بازار وجود ندارد ،مگر در زمینه اقالم فانتزی
که آن هم جزو ضروریات نیست.
ایــن اظهــارات در حالی مطرح میشــود که رئیــس اتحادیه
فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی اخیرا گفته بود تولید انواع
ماژیک به اندازه نیاز کشور نیست و ممنوعیت واردات این محصول
در بازار مشکلساز شده است.
دو مشکل تولیدکنندگان لوازم تحریر
وی در ادامه به دو مشــکل تولیدکنندگان اشــاره کرد و گفت:

مشــکل اول افزایش نرخ پایه حقوق گمرکــی از  ۴۲۰۰تومان به
 ۲۶هــزار تومان اســت اما حقــوق و عوارض از پنــج درصد به
چهار درصد کاهش یافته اســت .کاهش این میران به یک درصد
میتواند بخشــی از مشکالت را حل کند ،اما اگر همین قانون ادامه
پیــدا کند ،در آینده افزایــش قیمت عوارض مــواد اولیه بین  ۷تا
 ۱۰درصد روی محصول نهایی اثر خواهد گذاشــت .در حال حاضر
بســته به نوع محصــول ۱۵ ،تا  ۲۵درصد مــواد اولیه لوازم تحریر
وارداتی است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشــت افزار مشــکل دوم را نحوه
پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده دانســت و گفت :تولیدکننده باید
 ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که در اصل این مبلغ
باید از مصرف کننده دریافت شــود ،اما توزیع کنندگان این مبلغ را
به تولیدکننده پرداخت نمیکنند .از طرف دیگر آنها مشخصات خود
را نیز بــه تولیدکنندگان اعالم نمیکننــد و بنابراین امکان صدور
فاکتور رســمی   وجود ندارد؛ به همین دلیل تولیدکنندگان از ســوی
اداره مالیــات جریمه میشــوند و حدود  ۱۰درصــد هم مضاعف
پرداخت میکنند.
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فجر سپاسی در اندیشه نخستین برد در لیگ دسته یک فوتبال
ایرنا :تیم فوتبال فجر شــهید سپاســی شیراز
برای اینکه همچنان به عنوان مدعی خود را نشان
دهد در اندیشه نخستین برد در هفته چهارم لیگ
دسته یک (جام آزادگان) است.
به گزارش خبرنگار ایرنا،هم اینک زرد پوشان
شــیرازی پس از انجام ســه بازی ســه تساوی
کســب کرده اند و برای قطع نوار مساوی   ها نیاز
به پیروزی برابر تیم چــادر ملو اردکان یزد که با
خریدن امتیاز تیم قشــقایی شیراز وارد مسابقات
لیگ دسته یک شد ،دارد.
تیم کامال متحول شــده فجر سپاســی نیاز به
زمان دارد تا به شرایط آرمانی برسد و باید تا هفته
پنجم یا ششم صبر کرد تا رجب زاده سرمربی تیم
که باید بر اعصاب خود مســلط باشــد ،بتواند به
ترکیب ایده ال خود دست یابد هر چند که باید در
این مدت نیز به فکر جمع  کردن امتیاز آن هم در
بازی   های خانگی باشند.
هشــدار به مسئوالن باشــگاه فجر،
بوقچی  های شبکه   های اجتماعی
به نظر می   رســد برخی کسانی که دستشان از
باشگاه فجر کوتاه شده و در کار این تیم در گذشته
دخالت می   کردند از بیــرون و از طرق مختلف و
حتی شــبکه   های اجتماعی به فکر ضربه   زدن به
تیم هستند و حاشیه می   سازند و بوقچی   های خود
را در شــبکه   های اجتماعی خواسته یا ناخواسته
وارد این کارزار پلشــت کرده  اند تا به خواسته خود
برسند.
مدیرعامل و دســت اندرکاران باشگاه فجر به

ویژه در راس آن سردار بوعلی باید مواظب باشند
تا این افــراد تیم جوان فجر را به حاشــیه نبرند
همانگونه که در لیگ برتــر این کار راکردند ،هر
چند خودزنی بود.
آرامش بر روی نیمکت تیم فجر
با این حال تیم فجر سپاســی بیش از هرچیز
نیاز به آرامش به  ویــژه بر روی نیمکت دارد؛ زیرا
اشتباهات داوری زیاد اســت و برای رفع آن هم
تاکنون هیچ اقدامی   صورت نگرفته و از کمک داور
ویدئویی هم خبری نیست ،شــاگردان رجب زاده
باید آمادگی آن را داشــته باشــند تا اگر داور هم
اشــتباه کرد بتوانند با زدن گل   های بیشتر و بازی
روان  تر جبران اشــتباه   های داوری که عمدی هم
در کار نیست ،بکنند.

عصبانیــت بر روی نیمکت هــر تیمی   موجب
می   شــود به بازیکنانی که در حال بازی هستند
ســرایت کرده و آنها نتوانند بــا فکر راحت بازی
و اندیشــه   های مربی را در زمین پیاده کنند؛ زیرا
احســاس می   کنند دست   هایی در کار است تا تیم
نتیجه نگیرد ،اما اینگونه نیست .عدم آرامش روی
نیمکت روی روح و روان بازیکنان و حتی داوران
اثر می   گذارد و نمی   توانند با تمرکز الزم قضاوت
کنند.
با این حال تیم فجر توانایی آن را دارد تا بتواند
همچنان به عنــوان یکی از مدعیان باقی بماند و
با پرهیز از رفتن به حاشیه قدرت و جوانی خود را
نشان دهند.
چادر ملو اردکان چگونه تیمی   است

حضور جودوکار شیرازی در جام ریاست جمهوری تاجیکستان

ایسنا :جودوکار شیرازی در جام ریاست جمهوری تاجیکستان شرکت خواهد کرد.
مسابقات جودوی جام ریاست جمهوری تاجیکستان در حالی طی روزهای  ۲۷تا  ۲۹شهریورماه
در شــهر "خوجند" برگزار خواهد شد که تیم ملی جودو مردان کشورمان با سه    ملیپوش در این
رقابت حضور پیدا میکند.
به گفته رئیس هیأت جودو اســتان فارس ،به منظور آمادگی تیم ملی جودو کشــورمان جهت
حضور در این مسابقات ،نفرات اعزامی   به تاجیکستان از روز شنبه  ۱۹شهریورماه وارد اردو شده اند.
اردوی تیم ملی جودو تا روز اعزام به مسابقات در آکادمی   ملی المپیک پیگیری خواهد شد.
این رقابتها در پنج وزن برگزار خواهد شــد ،اما تیم ملی ایران با سه نماینده در این مسابقات
حضور خواهد داشت.
طبق تصمیم مســئوالن فدراسیون جودو تاجیکســتان به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴ ،هزار
دالر ۲ ،هزار دالر و هزار دالر به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
حمیدرضا پاپی در وزن منهای  ۶۶کیلوگرم ،مهدی فتحیپور در وزن منهای  ۸۱کیلوگرم ،قاسم
باغچقی در وزن منهای  ۹۰کیلوگرم ،سه نماینده ایران در این رقابت   ها خواهند بود.
مربیگری این تیم بر عهده حسین قمی   است و بابک مهاجری رئیس کمیته داوران فدراسیون
نیز به همراه با تیم ملی راهی تاجیکستان خواهد شد.

تیم چادر ملو اردکان یزد که امتیاز تیم قشقایی
شیراز را خریداری کرد برای نخستین بار است که
نماینده ای در لیگ دسته یک دارد و با برنامه ریزی
که کرده اند دنبال آن هســتند تا تیمی   قوی برای
ادامه مسابقات داشته باشند و حتی مدعی شوند.
این تیم تازه شــکل گرفته ۱۶بازیکن جدید را
به خدمت گرفته که برخی از آنها نیز سابقه بازی
در لیــگ برتر دارند و با ســعید اخباری که مربی
جوانی است به دنبال کســب رتبه   های باالتر در
لیگ هستند.
تیــم چادر ملو هم اینک از ســه بــازی با دو
مســاوی و یک بــرد با پنج امتیــاز در رده پنجم
جدول جای دارد و این تیم از نظر ســاختار دفاعی
تیمی   خوب نشان داده است.
این تیم جدید هم بــه مانند فجر نیاز به زمان
دارد تا به ترکیب ایده ال دســت یابد ،اما تیم فجر
هم با  ۳امتیاز از سه بازی در رده چهاردهم است
قطعا این تیم به جایگاه باالتری در ادامه مسابقات
دست خواهد یافت.
هم اینک در جدول رده بندی تیم شــمس آذر
قزویــن با  ۹امتیاز در صدر قــرار دارد و تیم   های
آرمان گهر سیرجان و استقالل مالثانی اهواز هم
با هفت امتیاز در رده دوم و سوم جای دارند.
در مســابقات فوتبال لیگ دسته یک  ۱۸تیم
شــرکت دارند که پس از انجام  ۳۴بازی تیم   های
اول و دوم جدول به لیگ برتر دوره بیست  و  سوم
راه می   یایند و سه تیم انتهای جدول راهی دسته
دوم می   شوند.

بوکسورهای فارس برای رقابتهای بینالمللی آبادان
به اردو میروند

ایسنا :دومین اردوی انتخابی تیم بوکس فارس جهت اعزام به مسابقات بین المللی بزرگداشت
شکســت حصر آبادان روز پنجشنبه  ۲۴شهریور ماه راس ساعت  ۱۱صبح در سالن بوکس استان
فارس برگزار می   شود.
به گفته وحید اصالح ،ســرمربی تیم بزرگســاالن استان فارس ،روسای هیأت   های بوکس و
مربیان شهرســتان   ها می   توانند  ۲بوکسور واجد شرایط و مدعی مدنظر خود را با هماهنگی کادر
فنی تیم ،به این اردو معرفی کنند.
به گزارش ایسنا ،نفراتی مثل محمد جواد خلیفه ،امیر حسین کوچک ،علی کالهی ،نیما بیگی،
داریوش تقی زاده ،حمید قربانی ،علی شفیعی ،عرفان صیادی ،آریا جاللی ،احمدرضا بنایی ،محمد
ملکی و امیر شــکاری ،از جمله بوکسورهایی هستند که به گفته سرمربی تیم فارس ،حضورشان
در این اردو الزامی   است و عدم حضورشان به منزله غیبت و عدم آمادگی بوکسور می   باشد.

منصوریان دستیار کیروش میشود

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به قهرمانی ایتالیا پس از  ۲۴سال
تیــم ملی والیبال ایتالیا موفق شــد پس از  ۲۴ســال بار دیگر
قهرمان رقابتهای جهانی والیبال شود.
به گزارش ایسنا ،مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲
که از چهارم شــهریور به میزبانی اسلوونی و لهستان آغاز شده بود،
یکشنبه شب  ۲۰شهریور با برگزاری دو دیدار مرحله نهایی در سالن
اسپودک آرنا شهر کاتوویتسه لهستان به پایان رسید.
تیم ملی والیبال ایتالیا در دیدار نهایی این رقابتها که نخســتین
فینال این مســابقات با حضــور دو تیم اروپایی در قــرن  ۲۱بود،
به مصاف لهســتان میزبان رفت و  ۳بر ۱به پیروزی رســید تا برای
چهارمین بار بر روی سکوی نخست جهان قرار گیرد.
این بازی در  ۴ست و به ترتیب با نتایج  ۲۲بر  ۲۵ ،۲۵بر ۲۵ ،۲۱
بر  ۱۸و  ۲۵بر  ۲۰به سود والیبال ایتالیا به پایان رسید.
فدراســیون جهانی والیبال در خصوص قهرمانــی والیبال ایتالیا
نوشــت :ایتالیای خارق العاده پس از  ۲۴سال دوباره قهرمان جهان

شد! ایتالیا در فینال با برتری  ۳بر  ۱مقابل لهستان میزبان ،قهرمانی
را به نام خود کرد.
فدراســیون جهانی والیبال ادامه داد :انتظار  ۲۴ساله ایتالیا برای
چهارمین عنوان قهرمانی جهان روز یکشــنبه به پایان رســید ،زیرا
ایتالیایی ها ورزشــگاه مملو از جمعیت را ساکت کردند و با شکست
لهستان به عنوان مدافع قهرمانی ،طال گرفتند.
ســیمونه جیانلی ،پاســور و کاپیتان تیم والیبال ایتالیا گفت :این
احساس واقعی نیســت .پارسال که قهرمان اروپا شدیم خیلی گریه
کردم ،امــا اکنون نمی توانم گریه کنم؛ زیرا بســیار خوشــحال و
هیجان  زده هســتم .نمی توانم به چیــزی فکر کنم ،فقط می توانم
لبخنــد بزنم و بخندم .خیلی به تیمم افتخار می کنم .باید بگویم که
به ایتالیایی بودنم و به قهرمانی جهان افتخار می کنم.
ســرمربی تیم فردیناندو دی جورجی تنها ایتالیایی است که در
هــر یک از چهار افتخار این کشــور در رقابتهــای جهانی حضور

صعود تیم والیبال فارس به لیگ دسته یک آینده سازان کشور

ایســنا :در پایان روز سوم رقابت   های والیبال پسران زیر شانزده سال کشور تیم فارس صعود
خود را به نخستین دوره رقابت   های والیبال لیگ آینده   سازان کشور قطعی کرد.
در روز سوم این رقابت   ها که در شیراز برگزار می   شود ،تیم فارس موفق شد  ۲بر صفر کرمان
را شکســت دهد و با توجه به ســایر نتابج صعود خود را به نخستین دوره رقابت  های لیگ دسته
یک قطعی کند.
تیم فارس پیش از این زنجان را نیز  ۲بر صفر شکست داده بود و در برابر تیم   های اصفهان و
تهران  ۲بر صفر شکست خورده بود .برنده رقابت  های والیبال زیر شانزده سال بر اساس  ۲دست
پیروزی مشخص می   شود.
قهرمانی والیبال زیر  ۱۶سال کشور به مازندران رسید
به گزارش ایســنا ،تیم مازندران با وجود شکست سنگین در ست اول دیدار فینال ،توانست در
دو ست بعدی به پیروزی رسیده و قهرمان رقابت های والیبال زیر  ۱۶سال کشور در شیراز شود.
دیدار نهایی این رقابتها ســاعت  ۱۱صبح دیروز دوشنبه  ۲۱شهریور ماه در سالن مجموعه
ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار شد و دو تیم گلستان و مازندران به مصاف هم رفتند.
در این مســابقه تیم گلســتان در ست اول مقتدرانه ظاهر شد و با حساب  ۲۵بر  ۱۶به پیروزی
رســید ،اما تیم مازندران خیلی خوب بازی برگشت دست دوم را با حساب  ۲۵بر  ۱۹به سود خود
خاتمه داد تا کار به ست نهایی کشیده شود.
مازندران در ست سوم این مسابقه از ابتدا کار را بهتر آغاز کرد و در پایان با نتیجه قاطع  ۱۵بر
 9حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.
همچنین تیم تهران با برتری مقابل تیم گیالن در دیدار رده بندی روی ســکوی ســوم این
مسابقات ایستاد.
به گزارش ایســنا رقابت های والیبال زیر  ۱۶ســال پسران کشــور از روز هفدهم شهریور ماه
با شــرکت  ۱۷تیم در شیراز آغاز شد و در پایان هشــت تیم برتر ،جواز شرکت در نخستین دوره
رقابتهای لیگ یک والیبال زیر  ۱۶سال کشور را کسب کردند.

تیم ملی کشتی آزاد عازم بلگراد شد

ایسنا :تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در قابت های جهانی ،بامداد دیروز (دوشنبه) راهی کشور
صربســتان شد .رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای  ۲۴لغایت  ۲۷شهریورماه در شهر
بلگراد صربســتان برگزار می شود .برنامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به شرح زیر است:
چهارشنبه  ۲۳شهریورماه :ساعت  ۱۷تا  :۱۸قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
پنجشنبه  ۲۴شهریورماه :ســاعت  ۱۳تــا  :۱۷مسابقات مقدماتی اوزان  ( ۷۰امیرمحمد
یزدانی) ( ۷۹محمد نخودی) ( ۸۶حسن یزدانی) و ( ۱۲۵امیرحسین زارع) کشتی آزاد
ساعت  ۱۹:۱۵تا  :۲۰:۱۵مسابقات نیمه نهایی اوزان  ۸۶ ،۷۹ ،۷۰و  ۱۲۵کیلوگرم کشتی آزاد
جمعه  ۲۵شهریورماه :ســاعت  ۱۳تا  :۱۷مسابقات مقدماتی اوزان ( ۵۷علیرضا سرلک)
( ۷۴یونس امامی) و ( ۹۲کامران قاسم پور) کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد مسابقات روز قبل
ساعت  ۱۹:۱۵تا  :۲۰:۱۵مسابقات نیمه نهایی اوزان  ۷۴ ،۵۷و  ۹۲کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت  ۲۰:۳۰تا  :۲۳:۳۰مسابقات رده بندی و فینال اوزان ( ۷۰امیرمحمد یزدانی) ( ۷۹محمد
نخودی) ( ۸۶حسن یزدانی) و ( ۱۲۵امیرحسین زارع) کشتی آزاد
شــنبه  ۲۶شهریورماه :ســاعت  ۱۳تا  :۱۷مســابقات مقدماتی اوزان ( ۶۱رضا اطری)
( ۶۵رحمان عموزاد) و ( ۹۷محمدحسین محمدیان) کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد مسابقات روز قبل
ساعت  ۱۹:۱۵تا  :۲۰:۱۵مسابقات نیمه نهایی اوزان  ۶۵ ،۶۱و  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد
ســاعت  ۲۰:۳۰تا  :۲۳مسابقات رده بندی و فینال اوزان مسابقات مقدماتی اوزان ( ۵۷علیرضا
سرلک) ( ۷۴یونس امامی) و ( ۹۲کامران قاسم پور) کیلوگرم کشتی آزاد
یکشــنبه  ۲۷شهریورماه :ساعت  ۱۹تا  :۲۰مسابقات شانس مجدد اوزان اوزان ۶۵ ،۶۱
و  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد
ســاعت  ۲۰:۳۰تا  :۲۳مسابقات رده بندی و فینال اوزان ( ۶۱رضا اطری) ( ۶۵رحمان عموزاد)
و ( ۹۷محمدحسین محمدیان) کیلوگرم کشتی آزاد

کارلوس کیروش برای تقویت کادرفنی خود نام علیرضا منصوریان را به جای جواد نکونام به
تیم ملی داده است.
به گزارش ایســنا ،کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بامداد چهارشنبه
وارد ایران خواهد شــد و از همان روز اردوی تیم ملی شــروع میشــود و او بر کار شاگردان خود
نظارت خواهد کرد.
ســرمربی پرتغالی برای شروع اردو چندین دســتیار خارجی را با خود به ایران خواهد آورد .از
کادرفنی پیشین ،دو نفر یعنی لوپز و میکائیل ،او را همراهی خواهند کرد.
همچنین چند چهره خارجی جدید نیز سرمربی پرتغالی را همراهی خواهند کرد که هنوز اسامی
آنها مشخص نشده است.
با این حال به نظر میرســد جــواد نکونام که گزینه اول کارلوس کــیروش برای حضور در
تیــم ملی ایران بود ،قصد جدایی از فوالد را ندارد و او نــام علیرضا منصوریان را برای حضور در
کادر فنی تیم ملی داده است.
از طرفــی هنوز وضعیت ماندن یا رفتن وحید هاشــمیان از تیم ملی مشــخص نیســت .قرار
اســت با حضور کیروش در ایران ،جلســهای میان او و هاشمیان برگزار شود و در صورت توافق،
وحید با ســومین ســرمربی متوالی تیم ملی هم همکاری خواهد کرد .هاشــمیان با ویلموتس و
اسکوچیچ هم در تیم ملی کار کرده است.

داشته اســت .این مربی  ۶۰ســاله در رقابتهای  ۱۹۹۴ ،۱۹۹۰و
 ۱۹۹۸بهعنوان پاســور تیم ،در رقابتهای جهانی حضور داشــت.
این پیروزی همچنین برای بازیکن  ۲۰ساله الساندرو میچیلتو ویژه
بود او پس از کســب عنوان جهانی زیر  ۱۹ســال در سال  ۲۰۱۹و
عنوان جهانی زیر  ۲۱ســال در سال گذشــته ،به گروه کوچکی از
بازیکنانی میپیوندد که مدالهای طال را در هر سه سطح رده سنی
کسب کرده اند.
جیانلی افزود :این یک تیم باورنکردنی است .ما فقط سخت بازی
می کنیم .مهم نیست که تیم دیگر چه می کند ،ما فقط در بازی می مانیم
و سخت بازی می کنیم .ما عاشق انجام این بازی هستیم و از انجام
آن با هم بسیار لذت می بریم .امیدوارم این شروع موفقیت ها باشد.
ما بچه های جوان زیادی داریم که بســیار با استعداد هستند و باید
به رشد خود ادامه دهیم و افتخار بزرگی خلق کنیم .این یک لحظه
بسیار خوب برای ما است .باید به آینده نگاه کنیم.

عابدینی:
یکی از مدیران پیشــین فوتبال ایران میگوید
کیروش بهتر از اسکوچیچ با تیم ملی نتیجه میگیرد.
امیر عابدینی در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط
فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج اظهار کرد:
آقای تاج غیر قانونی نیامده است .غیرقانونی یعنی
چارچوب احراز شرایط را طی نکند و بیاید .او کامال
قانونی آمده ثبتنام کرده و آقایان فرصت داشتند
بررسی کنند و بگویند او شرایط الزم را ندارد .تاج
تایید شد و انتخابات در حضور ناظران برگزار شد
و رای آورد .خودم از آقــای تاج انتقاد میکردم و
پرونده شکایت او از من به دو سال قبل برمیگردد
که غیابی علیه من حکم صادر شد.
او ادامه داد :من منتقد تاج بودم ،اما باید انصاف
داشته باشیم .این آقای تاج دو سال از فوتبال دور
بود ،چرا در این دو ســال به مواردی که میگویند
رسیدگی نشد؟ چرا نگفتند او در اینجا یا آنجا گیر
دارد؟ چرا پا را فراتر از اخالق گذاشــتیم و حاضر
شدیم او را به گونهای تخریب کنیم که ثابت کنیم
قلبش بیمار نیســت یا ثابت کنیم او آدم صالحی
نیســت؟ او با توجه به شــرایط فدراسیون فوتبال
آمده و رای آورده اســت؛ چرا فکــر میکنیم هر
میکروفونی در اختیار داریم میتوانیم در راســتای
رضای خدا به هر بنده خدایی بد و بیراه بگوییم؟
عابدینی افزود :انتقادات ،کارشناسی و مدیریتی
نبــود و فقط به دنبال جایگزیــن آقای تاج بودند.
میخواســتند فردی را رئیس فدراسیون کنند که
بضاعتــش ضعیفتر بــود .برخوردی کــه با تاج
شــد را منصفانه نمیدانم و هنــوز هم این برنامه

آوردن کیروش ریسک خوبی بود
برخوردی که با تاج شد را منصفانه نمیدانم

ادامه دارد.
او درباره پرونده ویلموتــس هم گفت :در فیفا
همیشــه ما به عنــوان کارفرما بدهکار هســتیم.
بازیکنی داشــتم که قرار بود یک ســال برای من
بازی کند ،اما به دالیل ضعف نتوانست بازی کند.
او ســه بازی انجام داد و رها کــرد و رفت .بعد از
مدتی شکایت شد که ما حق آموزش او را پرداخت

کنیم .فیفا ما را محکوم کرد و آن جرایم را پرداخت
کردیم .در فوتبال مثل خیلی از محافل دیگر مظلوم
هستیم و در فیفا به راحتی علیه ما حکم میگیرند.
میگویند ویلموتس نتیجه نگرفت که این اتفاقات
جزو فوتبال است .همین آقای کیروش در دو سال
اخیر نتیجه نگرفته است .بارسا بارها مربی عوض
کرد تا بتواند نتیجه بگیرد .این همه مربی عوض شد

آیــا مربی قبلی از حقش گذشــت؟ خیر! ما درباره
پرونده ویلموتس بد عمــل کردیم و این موضوع
قابل دفاع نیســت .فوتبال هزینــه دارد ،اما منابع
درآمــدیاش هم قفل اســت و بــه همین خاطر
بدهی ایجاد میشود .ویلموتس یک نقطه تاریک
در فوتبال ایران بــود ،اما خیلی مربیان دیگر هم
شرایط او را داشتند.
وی درباره حضور کیروش در تیم ملی فوتبال
ایــران هم گفت :دو نگاه وجود دارد .باید بگویم از
منظر عاطفی و احساسی نباید اسکوچیچ را برکنار
میکردیم .او بر گردن فوتبال ایران حق داشــت و
باید از او دفاع میکردیم و نمیگذاشتیم این اتفاق
رخ دهد ،اما در بحث فنی ،موضوع ریسک مطرح
اســت .تاج ریســک کرد و کیروش را آورد چون
افــکار عمومی موافق کیروش هســتند .از طرف
دیگــر بازیکنان تیم ملی هم موافق او هســتند و
از نظر فنی کیروش در بازیهای ســخت ،حرف
بــرای گفتــن دارد .او به نیمکت ایران بیشــتر از
اســکوچیچ "پرســتیژ" میدهد .از نظر ابعاد فنی
ریســک قابل قبولی انجام شد .اگر تیم ملی موفق
شــود هم آقای کــیروش چهره میشــود و هم
خیلی از مســائل فدراســیون حل میشود ،اما اگر
تیم ملی موفق نشــود مشــکلی بر مشکالت تاج
اضافه میشود.
عابدیدنی درباره پیشبینیاش از تیم ملی تحت
هدایــت کیروش هم گفت :فکر میکنم تیم ملی
با کیروش کمتر از آقای اسکوچیچ نتیجه نگیرد و
باید بیشتر بگیرد و این اتفاق رخ خواهد داد.

دستیار کیروش :زمان کمی برای آمادهسازی ایران داریم
روجر دیســا ،دســتیار کارلوس کیروش در آستانه جامجهانی
فوتبال  ۲۰۲۲به عنوان مربی در تیم ملی ایران مشغول به کار شده
است .او در اظهاراتی گفته که زمان کمی برای آماده سازی تیم ملی
فوتبال ایران وجود دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت  ،deporticosروجر دیسا
پرتغالی بخشــی از کادر مربیگری کارلوس کیروش برای تیم ملی
فوتبال مصر بود که اوایل امســال به فینال جــام ملت های آفریقا
رســید ،ولی برابر سنگال شکست خورد .ســرمربی سابق اورالندو
پیراتــز در آفریقای جنوبی به زودی به تهــران میآید تا به عنوان
دستیار ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی به کیروش
کمک کند.
او دربــاره حضور در تیم ملی فوتبال ایــران گفت :زمانی که به
جام جهانی راه یابید ،باید نگاه واقع بینانهای داشــته باشــید .گرما و
رطوبت برای بســیاری از بازیکنان در مســابقات چالش خواهد بود.

مــا زمان کمی برای آماده ســازی داریم و این ایدهآل نیســت ،در
حالت ایده آل یک ســال باید تیم را داشته باشیم ،اما کیروش تیم
و بازیکنان او را میشناســند ،زیــرا او آنها را در دو جام جهانی اخیر
آموزش داده است.
آماده ســازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی آخر هفته
جاری و پیش از رویارویی با اروگوئه و سنگال آغاز میشود.
دســتیار کیروش درباره حضور در تیم ملــی مصر نیز گفت :ما
یک دوره نه ماهه در آنجا بودیم .زمانی که ما برای همکاری با مصر
فراخوانده شدیم ،آنها در آفریقا جزو بیست تیم برتر نبودند که برای
کشوری مانند مصر غیرعادی اســت .بنابراین آنها جنگیدند و ما از
ابتدا توانستیم نتایج خوبی بگیریم .ما به فینال جام ملت های آفریقا
رسیدیم و با شکست دادن بسیاری از تیم های برتر به فینال رسیدیم
که در ضربات پنالتی به سنگال باختیم.
وی ادامــه داد :در جام ملت ها فراتر از انتظــارات بودیم .وقتی

به پایان رسیدیم در آفریقا چهارم یا پنجمین تیم بودیم .ما مراکش،
ســاحل عاج و کامرون را شکست دادیم .متأســفانه بازی مقدماتی
جام جهانی را دوباره در ضربات پنالتی به ســنگال باختیم .هدف ما
صعود به جام جهانی بود که به آن نرســیدیم .ما خاطره خوبی را در
مصر به جا گذاشتیم ،اما نتوانستم برای مدت طوالنی آنجا بمانیم.
به نوشــته سایت  sowetanliveاو همچنین درباره اردوی تیم
ملی فوتبال ایران اظهارکرد :چهارشــنبه و پنجشنبه تمرینات خود را
با تیم آغاز خواهیم کرد .شــنبه به اتریش پرواز میکنیم و در آنجا با
اروگوئه و ســنگال بازی میکنیم .ما به ایران برمیگردیم و در آنجا
به روند هماهنگی با تیم ادامه میدهیم.
وی درباره دیدار با اروگوئه و سنگال نیز گفت :این دو بازی به ما
ایده خوبی درباره شناخت از تیم می دهد .من ممکن است برای تماشای
برخی از بازیکنان با باشــگاه هایشــان به اروپا پرواز کنم و احتماال
یک هفته قبل از رفتن به قطر در دبی اردو خواهیم داشت.
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صاف در بعضی ساعات غبارمحلی در بعدازظهر وزش باد

مدیرکل ارشاد فارس:

برگزاری هفتههای فرهنگی مشترک با سایر کشورها در دستور کار است

ایرنا :مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
   فارس با بیــان اینکه هفتــه فرهنگی ایران
در کشور سوریه و شــهر دمشق از روز ششم
مهرمــاه آغاز خواهــد شــد،گفت :برگزاری
هفتههــای فرهنگــی را در دســتورکار قرار
دادهایم؛ روز یازدهم مهرمــاه هفته فرهنگی
تاجیکســتان در شــیراز و هفتم آبــان هفته
فرهنگی در شهر دوشنبه برگزار میشود.
حمیدرضا قانعی روز دوشنبه در گفتوگو با
ایرنا اظهار کرد :روز جمعه هجدهم شهریورماه
وزیر فرهنگ کشــور ســوریه در سفری که
بــه دعــوت رســمی   وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   جمهوری اسالمی   ایران صورت گرفت
با جمعی از همراهان به شــهر شیراز سفر کرد
و در این ســفر دو روزه که به منظور آشنایی
با ظرفیت   های فرهنگی ،هنری و گردشگری
شهر شیراز و اســتان فارس طراحی شده بود،
رئیس امور ســینمایی کشور ســوریه ،معاون
بین  الملــل وزیر و رئیس امــور اجتماعی این
کشــور ،خانم لبانه مشوح وزیر فرهنگ کشور
سوریه را همراهی می   کردند.
قانعی اضافه کرد :بازدید و زیارت حرم مطهر
حضرت شــاهچراغ علیه السالم و حرم مطهر
حضرت علی ابــن حمزه ،حافظیه ،ســعدیه،
مسجد نصیرالملک ،باغ ارم ،نارنجستان قوام،
سرای مشیر ،تخت جمشــید و نقش رستم از
جملــه برنامه   هــای پیش بینی شــده در این
ســیدعلی کاشفی خوانســاری با انتقاد از درخواست
واگذاری کتابخانههــای کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،هشــدار داده این اتفــاق به معنای تعطیلی
کانون است؛ زیرا با جدا شدن کتابخانهها برخالف تصور
حجم بزرگی از هزینههــای کانون و بخش زیانده آن
جدا نمیشود ،بلکه محل اصلی درآمد و چرخش چرخه
اقتصادی کانون حذف خواهد شد.
این نویســنده و منتقد ادبی ادبیات کودک و نوجوان
در پی خبر درخواســت واگــذاری کتابخانههای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای
عمومی   کشور در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده،
نوشته است:
«خبر کوتاه و کوبنده بود .قرار است که کتابخانههای
کانــون را واگــذار کنند .کانون بدون شــک مهمترین
برنــد ایرانی در موضوع کودکان و نمــادی از همه آن
چیزهایی اســت که ما عمر خود را پای آن گذاشتهایم.
ما نویسندگان کودک و نوجوان حتی اگر پایمان را هم
در کانون نگذاشته باشیم ،نسبت به کانون عالقه و حتی
تعصــب داریم .تعرض به کانون به معنای حمله به همه
کسانی است که برای بچهها مینویسند و میکوشند و
میاندیشند.
حاال ما نویسندگان و فعاالن حوزه کودک و نوجوان
میتوانیم اعتراض کنیم .بیانیه و طومار منتشر کنیم .پست
بگذاریم و هشــتگ درست کنیم و ترند کنیم .میتوانیم
کمپینی چند صدهزار نفری از بچههای دیروز و امروز که
کانون را دوست دارند راه بیندازیم .ما میتوانیم این طرح
را لغــو کنیم .بعد هم دولتمردان پز میدهند که به افکار
عمومی   و درخواســت نخبگان احترام گذاشــتند و طرح
منتفی شد .چه بسا که از روز اول هم برنامه همین بوده
باشد و ماجرا فقط رقابت دو گروه داخل دولت بوده باشد.
کانون برای ما عزیز اســت؛ عزیــز مثل فرزند و یا نه
عزیز و مقدس مثل مادر .کوچک کردن و تعطیل کردن
آن بدون اطــاع صاحبان معنــوی آن توهین بزرگی
بــه میلیونها کانونی دیروز و امروز به حســاب میآید.
میگویم تعطیل شــدن و نمیگویم کوچک شدن؛ چرا
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سفر بود.
وی بیان داشــت :همچنیــن دیدار هیأت
سوری با استاندار فارس و معاون گردشگری
در محــل اســتانداری فــارس و بــا حضور
رایزن فرهنگی ایران در ســوریه و مدیرکل
همکاریهــای فرهنگــی و امــور ایرانیان
خارج از کشور ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی   شکل گرفت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس
در خصوص اهداف این ســفر گفت :ســطح
ارتباطات فرهنگی دو کشور ایران و سوریه به
واسطه قرابت مردمان و وجود اشتراکات متعدد
فرهنگی از دیرباز زمینه ســاز همکاری   های

کاشفی خوانساری در نوشتاری مطرح کرد:

خداحافظ کانون نازنین

که با جدا شدن کتابخانهها برخالف تصور حجم بزرگی
از هزینههای کانون و بخش زیانده آن جدا نمیشــود،
بلکه محل اصلــی درآمد و چرخش چرخــه اقتصادی
کانون حذف خواهد شد.
کانون دو محل درآمد عمده داشــته اســت :کانون
زبان و بودجه مستقیم و غیر مستقیم دولتی .سود کانون
زبان که بســیار کم شده چرا که کالسها غیرحضوری

و خودشــان کل تیراژ کتاب را از خودشــان خریدهاند و
کتابخانهها را با کتابهای کانون انباشتهاند و یک کتاب
یــا مجله غیرکانونی به کتابخانهها نفرســتادهاند .وقتی
کانون کتابخانه نداشــته باشد و این بودجه حذفشود،
پس انتشارات هم که توزیع و فروشگاه و مشتری ندارد
تعطیل میشــود .فروشــگاههای کانون هم که همگی
ضررده و بیشــتر تعطیل هستند .ســایر تولیدات هم که

شــد و صدها هزار جلد کتابی که در هــر ترم به اجبار
به زبانآموزان فروخته میشــد حذف شد .مضاف اینکه
کانــون دیگر چاپخانه هم نــدارد و حتی اگر هم کتاب
زبان بفروشــد از سود سابق خبری نیست .بودجه دولتی
هم که برای تجهیــز کتابخانهها و خدمات کتابخانهای
داده میشــود ،اما مدیران کانون در دورههای مختلف
به جــای اینکه این بودجه را صــرف خرید کتابهای
مناسب از ناشــران بکنند ،خودشان کتاب چاپ کردهاند

در هیچ مغازهای دیده نمیشوند .پس شک نکنید کانون
بدون کتابخانههایش نمیتواند پابرجا بماند.
من میگویم با پیگیری اهل فرهنگ بحث واگذاری
کتابخانه   ها منتفی خواهد شد و بودجههای سابق کانون
کــه به دلیل برخــی تخلفات و بعضــی بیقانونیها و
بســیاری ناکارآمدیها محل تردید جدی بوده ،بیشتر از
پیش برقرار میشــود و آب از آب تکان نمیخورد .بعد
از آن چه خواهد شــد؟ آیا این کانون که امروز میبینیم

متعــدد بــوده اســت ،اما ســایه جنگ طی
ســالهای اخیر مردمان دو کشــور را از این
نعمت محــروم کرده و یکــی از اهداف این
ســفرها احیای این ارتباطات فرهنگی است.
وی ادامه داد :هفته فرهنگی ایران در کشور
سوریه و شهر دمشق از روز ششم مهرماه آغاز
خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم بخش ویژه
شیراز و استان فارس را بهطور خاص در این
نمایشگاه فرهنگی راه اندازی کنیم و فضایی
برای مــراودات و معرفی ظرفیت   های هنری
شیراز در بخشهای مختلف فراهم نماییم.
قانعی افزود :برگزاری هفته   های فرهنگی
را بهطــور ویژه و جدی در دســتور کار قرار

همان کانونی اســت که دوســتش داریم؟ آیا از مدیران
فعلی و بعدی کانون انتظار معجزه داریم؟ آیا ندیدهایم با
هر مدیری که آمد بخشی از داراییهای مادی و معنوی
کانون گم شد؟
کانون عزیز و پاره دل ماست؛ مادر ماست و این عزیز
دل ما ســخت بیمار است و بیماری چنان در جایجای
اندامش ریشــه دوانده که شاید مرگ و یا قطع عضوش
ناگزیر باشــد .گم شدن اندام این شــیر بی  یال و دم و
اشکم چنان گسترده شده که حاال دست و پایش را هم
قرار اســت واگذار کنند .مگر مرکز موســیقی ،جشنواره
مطبوعات ،فروشگاهها ،چاپخانه ،زمینها ،چندین مجله
کانونی ،روشــنان و پویش ،فهرست کتابها و فهرست
مقاالت سالیانه ،آرشیو روزآمد کتب و نشریات خارجی و
چه و چه در این سالها گم نشدند؟
من از واگذاری کتابخانههای کانون بسیار اندوهگین
خواهم شــد و امیدوارم چنین نشود .من امیدوارم کانون
بماند و روزآمد و قانونمدار و پیشــرو و ایدهآل شود ،اما
میترســم چرخه پرخطا و ناکارآمد فعلی تکرار شــود و
این شــرکت دولتی که قرار بــوده بزرگتر و حامی   اهل
قلم و هنرمندان و بخــش خصوصی و نهادهای مدنی
باشد و حاال رقیب آنها شده ،روزی به دلیل ناکارآمدی و
ضرردهی از پای بیافتد.
شاید روزی عقالنیت جمعی و مصالح عمومی   اقتضا
کند که کانون به جای یک شــرکت بــزرگ و زیانده
خصولتی به یک نهاد ملی و فرادستی بدل شود .نهادی
چابک ،شــفاف ،قانونمدار و پرتاثیــر که کتابخانه ملی
ادبیات کودک و نوجوان و موزه ملی کودک را در کشور
مدیریت کند .جشــنوارههای ملی و بینالمللی انیمیشن
و قصهگویــی و پژوهش و کتــاب و مطبوعات کودک
برگــزار کند .پژوهشهــای فرهنگ و هنــر و ادبیات
کــودک و نوجوان را حمایت کنــد .کتابهای مرجع و
نظری و تخصصی منتشر کند و نمایندگی همه اهل قلم
و هنر ایران را در اســیتژ ،آسیسییو ،مسابقات جهانی
تصویرگری ،نمایشگاههای بینالمللی نقاشی کودکان و
دیگر نهادهای بینالمللی تقبل کند».

انتشار پیام و دغدغه   های انجمن منتقدان برای روز ملی سینما
انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمای ایران در پیامی   به مناسب روز
ملی سینما به مسایلی که این روزها مبتالبه سینمای ایران است ،پرداخت.
به گزارش ایســنا ،پیام انجمن نویسندگان و منتقدان آثار سینمای ایران
برای روز ملی ســینما ( ۲۱شــهریورماه) بدین شرح است« :گردش روزگار،
روزی دیگر برای یادمان سینما فراهم کرد ،فرصتی که از این روزنه ،نگاهی
بیتعارف به وضعیت نهچندان مساعد سینمای ایران بیندازیم.
اعتقادمان بر این اســت در این اوضاع و شــرایط؛ همدلی ،هم اندیشی و
هم افزایی تنها راه برون رفت از وضعیت ســینمای امروز ماست ،اما متولیان
این حوزه در ســالی که گذشــت نتوانســتند با تدبیر میانه داشــته باشندو
برخیهایشان هم هیچ کم نگذاشتند در دوری و انشقاق.
ســینمای به احتضار افتاده و بحرانزده از گرفتاری کرونا ،طبیب بر بالین
میخواست نه دستور و فرمان و بگیر و ببند و ممیزی و احکام.
سالنها خالی از تماشاگر شدهاند ،تولید به سمت رکود رفته و با این ایست
و بازرسیها و اتفاقاتی که مدیریت نمی   شود ،چشمها از سرمایهگذاریهای
تازه در سینما ترســیده و ذرهبین انداختنهای ناتمام و نیتخوانیها ،اهالی
این هنر را مضطرب و نگران و امیدها را کمرنگ و بیرنگ کرده است!
موضوعات مدیریت ناکارآمد رســمی    را کنــار چندپارگی و بیبرنامگی

و سیاســیکاری و البی گــری جریانهای صنفــی میگذاریم ،اینجا هم
کشــتیبان را سیاستی دیگر افتاده است! رضایتمندی و اتحاد حلقه گمشده
این روزهاست! با این دســتفرمان دور نیست خاکسترنشینی سینمایی که
روزی روزگاری افتخار بود و از داشتههایمان بهحساب میآمد .بهقول استاد
علی حاتمی   در عاشقانههای سینمایش ،بالروزگاری است.
ما نویســنده و منتقد سینما هســتیم ،خارج از قابیم ،بینفعی مستقیم از
ســینما داریم ،و اعالم میکنیم که به وضع موجود خوشــبین نیستیم .این
سراشــیبی و ســرعت در این ســیر گســترده تغییر ،این بیبرنامگیها و...

ســینمای ما را تهدید میکند .درک آن خیلی ساده است ،میتوان کمی   بعد
را هم دید که بیکاری گسترده ،ســالنهای خالی ،اضمحالل و بیانگیزگی
و انباشــت مطالبات ،بدل به مهمترین موضوعات این حوزه شــده اســت.
دوســتان گرامی! مدیومهای هنری ایران عزیز ما و ســینما در معرض
تهدید هستند.
آری! ما نویســنده و منتقدان خارج از قابیم ،اما از داخل ،شکنندگی آن را
بیش از پیش حس میکنیم.
روز ملــی ســینما را میتوان با یکــی دو مراســم و خندههای تصنعی
گرامی   داشــت ،اما این لشــگر فرهنگی وقتــی از این روز بهــره میبرند
که احســاس خوب بــودن ،کار داشــتن ،مفید بــودن و سازندگیشــان
بــه ایشــان برگردد .این نگاههــای از باال به آدمها و فیلمهــا ،نگاه از باال
به ســینماگران فاقد اعتبار اســت .پل را باال ببرید و آســتانه تحملتان را
افزایش دهید ،اگر احســاس مسئولیت میکنید .بگذارید یک بار دیگر مردم
ما دوباره شــاهد جریان آن رودخانه خروشان باشند .مطمئنا شما هم افتخار
خواهید کرد.
به امید مبارک شدن واقعی روز ملی سینما
انجمن نویسندگان و منتقدان آثار سینمای ایران»

دادهایم و انشــاا ...روز یازدهم مهرماه هفته
فرهنگی تاجیکستان را در شهر شیراز خواهیم
داشــت و هفتم آبان ماه نیــز هفته فرهنگی
شیراز را در شهر دوشنبه برگزار خواهیم کرد.
وی عنــوان کــرد :در صــورت همکاری
دســتگاه   های فرهنگی استان و شکلگیری
حمایت   هــای الزم در گفتگــو بــا رایزنان
فرهنگی در کشــورهای مختلف و هماهنگی
با ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی   این
مسیر را در تعامل با کشورهای دیگر نیز ادامه
خواهیــم داد و تالش میکنیــم با برگزاری
ایــن هفتههــای فرهنگی امــکان معرفی
ظرفیت   هــای فرهنگی و هنری اســتان در
ســطح بین الملل فراهم شود و فضای کسب
و کار   های فرهنگی و هنری اســتان رونقی
بیش از پیش یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس
اظهــار کرد :بسترســازی جهــت تعامالت
فرهنگــی و گفتگوهای علمــی   و ادبی در
ســطح نخبگان کشورهای مختلف و آشنایی
با فرهنگ بومی   و منطقــهای آنها ،همکاری
اهالی هنر و فرهنگ شــیراز را بیش از پیش
نیازمند اســت تا امکان معرفی ابعاد مختلف
و جنبه   های متنوع فرهنگی اســتان را فراهم
کنــد و مــا در اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی   فارس مجدانه برای تحقق این امر
تالش خواهیم کرد.

معاون شهرداری شیراز:

هنر ابزاری موثر برای پاسخ به سئواالت
فرهنگی دینی است

ایســنا :معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه رویداد
نمایشی "محشــر" عالوه بر جذابیتهای بصری و نمایشی ،پاسخگوی
بخشی از ســئواالت نسل جوان در مباحث فرهنگی و مذهبی نیز خواهد
بــود ،هنر را ابزاری موثر برای پاســخ به ســئواالت و ابهامات جوانان و
نوجوانان پیرامون بسیاری از مباحث فرهنگی و مذهبی دانست.
مصطفی مشفقیان دوشنبه  ٢١شهریور با بیان اینکه نمایش محشر به
عنوان یک اثر فاخر و تاثیرگذار در سومین حرم اهل بیت(ع) اجرا میشود،
اظهــار کرد :در عصر ارتباطات و اطالعــات ،بهترین روش برای تبلیغ با
توجه به نیاز جامعه ،بهرهگیری از فضای رســانه و هنر از جمله هنرهای
نمایشی و میدانی است که سازمان هنری و رسانه  ای اوج سابقه درخشانی
را در زمینه فعالیتهای اینچنینی دارد.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری شیراز بیان کرد:
اجــرای نمایشهایی کــه احیاگر واقعیتهای معــاد و دنیای برزخ بوده،
اقدامی   الزم و ضروری ،بجا ،شایســته و جذاب اســت که نقشآفرین و
اثرگذار نیز خواهد بود.
مشفقیان تاکید کرد :باور معاد و شــناخت دنیای پس از مرگ ،دارای
تأثیرات فراوانی در حیطه زندگی فردی و اجتماعی انســان و از مهمترین
مؤلفههای تربیت دینی جامعه است.
معاون شــهردار شیراز خاطرنشــان کرد :قویترین و مؤثرترین وسیله
برای هدایت و نجات جامعه معاصر از منجالب فســاد ،چیزی جز نهادینه
کردن باور به معاد و شــناخت دنیای برزخ نیست و این نمایش ،با ظرافت
و با اســتفاده از ابزار هنر به بســیاری از سئواالتی که برای نسل جوان و
نوجوان در این حوزه پیش میآید پاســخ خواهد داد و قطعا بهترین شیوه
برای پاســخ به سئوال این نســل ،تولید و اجرای همین کارهای نمایشی
است.
مشــفقیان در ادامه با بیان اینکه طراحی صحنه نمایش محشر یکی از
اتفاقات تازه در تئاتر میدانی است که در عین سادگی ظرفیتهای مناسب
و جذابی را داراســت ،افزود :این نمایش از لحاظ کیفیت عناصر نمایشی
از جمله متن ،کارگردانی ،بازیگری ،نور ،صدا و صحنه اثر بســیار خوبی را
برای شهروندان به صحنه نمایش خواهد برد.
او اضافــه کرد :با توجه به اســتقبال مردم از نمایش فصل شــیدایی،
پیش  بینی میشــود این نمایش بزرگ میدانی نیــز نزدیک به  ۱۵۰هزار
بازدیدکننده داشته باشد.
مشفقیان عنوان کرد :نمایش محشر به همت سازمان هنری رسانهای
اوج و مشــارکت شهرداری شیراز و فرماندهی ســپاه فارس از تاریخ ۲۲
شــهریور تا  ۵مهرماه در شیراز اجراء خواهد شد و عالقمندان میتوانند از
طریق نماتیک ،برای تهیه بلیت رایگان این رویداد نمایشی اقدام کنند.

جایزهای به نام «بابک برزویه»
اهدا میشود

هشــتمین مســابقه عکس ســینمای ایران با یاد و بزرگداشت بابک
برزویه برگزار میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی   انجمن صنفی عکاسان سینما،
با نزدیک شــدن به زمان برگزاری مسابقه عکس سینمای ایران به رسم
هر ســال ،برگزاری این دوره از مسابقه همانند دو سال گذشته به صورت
غیرحضوری و فقط با ارســال آثار و فرم مربوطه به دبیرخانه هشــتمین
مسابقه عکس سینما صورت میپذیرد.
در این دوره از مســابقه عکس سینمای ایران عالوه بر معرفی عکاس
برگزیده سال ،برای بزرگداشت زندهیاد ،بابک برزویه ،بخش ویژهای برگزار
و جایــزهای به نام او به عکاس و یا مجموعه برگزیده اهدا خواهد شــد.
فراخوان هشــتمین مسابقه عکس سینمای ایران به زودی اطالعرسانی
خواهد شد.

