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ایمانیه استاندار فارس:

مرندی:

همچنان به توافق نزدیک هستیم
مشـاور رسـانهای تیـم مذاکـره کننـده ایـران در مذاکـرات ویـن تاکیـد
کـرد کـه علیرغـم فشـارهای وارد شـده بـه دولـت آمریـکا همچنان به
توافـق نزدیک هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مرنـدی ،مشـاور رسـانهای تیـم مذاکـره
کننـده ایـران در مذاکـرات ویـن در گفتوگو با شـبکه قطـری الجزیره
تاکیـد کـرد کـه علیرغـم فشـارهای وارد شـده علیـه دولـت آمریـکا
همچنـان بـه رسـیدن بـه توافـق نزدیـک هسـتیم.
وی گفـت کـه نگـران نشسـت شـورای حـکام آژانـس بیـن المللـی
انـرژی اتمی نیسـتیم .مرنـدی تاکیـد کـرد کـه جـو بایـدن ،رئیـس
جمهـور آمریـکا بایـد تصمیماتـی بـرای حل مسـائل موجود بر سـر راه
رسـیدن بـه توافـق هسـته ای اتخـاذ کنـد.

میرزازاده نایب قهرمان جهان شد
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مجمع خیرین تامین سالمت اجتماعی
به فعال شدن صنایع راکد کمک کند
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عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان
در مجلس:

2

امنیت در گرو توجه به
هویت جامعه است

تاکید معاون اجتماعی
قوه قضاییه بر شناسایی
بسترهای آسیبزا
در جامعه
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عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
تأکید کرد:

لزوم عملیاتی شدن الگوی کشت

2

4

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ضوابط تشویقی ساخت  وساز
در بافت فرسوده

معاون علمی
رئیسجمهوری
استعفا کرد
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تحویل پیکر  ۱۰زائر حادثه
آتش سوزی عراق به پزشکی قانونی

2

سخنگوی قوه قضاییه:

9

سند مالکیت سه جزیره جنوبی
صادر شد

واکنش «فریدون عباسی»
به تغییر موضع تروئیکای
اروپا و اتهام به ایران

 ۹اثر طبیعی در فارس به ثبت ملی رسید

2

کمالوندی:

خالء نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در پاسـخ
بـه برخـی گفتههـای مدیـرکل آژانـس گفـت :خلاء
نظارتـی مـورد ادعـای آژانـس مبنـای حقوقـی نـدارد.
ایـران درخصـوص سـه مـکان ادعایـی آژانـس کمال
همـکاری را داشـته اسـت.
بـه گـزارش حـوزه سیاسـت خارجـی ایرنـا ،بهـروز
کمالونـدی در پاسـخ بـه برخـی گفتههـای مدیـرکل
آژانـس و درخواسـت پاسـخ جمهـوری اسلامی
ایـران بـه سـواالت آژانـس اظهـار کـرد :بیـان وجـود
خلاء نظارتـی و اینکـه ایـن خلاء هـر روز بزرگتـر
میشـود ،مبنـای حقوقـی نـدارد زیـرا آنچـه امـروز
انجـام نمیشـود مربوط بـه توافق  ۵ + ۱بـا جمهوری
اسلامی ایـران اسـت کـه در قالـب سـند برجـام
مجـدد آن مطابـق
تعریفشـده و همچنیـن برقـراری ّ
قانـون اقـدام راهبردی بـرای لغو تحریمهـا و صیانت
از منافـع ّملـت ایـران ،مسـتلزم رفـع تحریمهـا و
اجـرای تعهـدات طرفیـن متعاهـد اسـت.
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی دربـاره موضـوع
سـه مـکان ادعایـی آژانـس تصریـح کـرد :ایـران
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درخصـوص سـه مـکان ادعایـی آژانـس؛ کمـال
همـکاری را داشـته اسـت ،اطالعـات و پاسـخ بـه
سـؤاالت آژانـس را ارسـال کـرده و جلسـات گفتوگـو
بـرای رفـع ابهـام نیـز برگـزار کـرده اسـت.
کمالونـدی تأکیـد کـرد :آژانـس نبایـد بـر مبنـای
اسـناد سـاختگی رژیـم صهیونیسـتی کـه بـا اهـداف

خـاص سیاسـی در اختیـار آژانس قرار داده میشـود،
قضـاوت و براسـاس آنهـا اعلام نظـر کنـد .ایـن نـوع
قضـاوت برخلاف اصـل بیطرفـی و حرفهایگـری
اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :از آنجائـی کـه آژانـس تمـام
مـواد هسـتهای اظهارشـده ایـران را مـورد حسابرسـی
قـرار داده اسـت و هیـچ اختلاف حسـابداری مـواد
مطـرح نیسـت؛ صـرف مشـاهده آلودگـی در چنـد
مـکان را نمیتـوان نشـانهای از وجـود مواد هسـتهای
اظهارنشـده تلقـی کـرد .ایـن نـوع نتیجهگیـری
برخلاف رویـه و اسـتانداردهای شناختهشـده آژانـس
حتـی بـا مـوارد مشـابه در کشـورهای مختلـف اسـت.
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی افـزود :متأسـفانه
ایـن بیانـات ریشـه در اهـداف و مقاصـد مغرضانـه
سیاسـی دارد کـه رژیـم صهیونیسـتی آن را هدایـت
میکنـد .توصیـه مـا بـه آژانـس و طرفهـای
مذاکراتـی ،دوری جسـتن از اینگونـه برخوردهاسـت
کـه تاکنـون هـم ایـن شـیوه هیـچ نتیجـهای را عایـد
آنهـا نکـرده اسـت.

هشدار سازمان اطالعات آمریکا به رژیم صهیونیستی
درباره آمادگی حزبالله برای اقدام نظامی
رسـانههای اسـرائیلی اعلام کردنـد کـه سـازمان اطالعـات آمریـکا بـه رژیـم
صهیونیسـتی دربـاره آمادگـی حزباللـه لبنـان بـرای اقـدام نظامـی هشـدار داده
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقل از شـبکه خبـری المیادین ،رسـانههای اسـرائیلی اعالم
کردنـد :سـازمان اطالعـات آمریـکا بـه اسـرائیل هشـدار داده کـه حزباللـه لبنان
آمـاده اقدام نظامی اسـت.
در ایـن راسـتا یعقـوب دیـان ،کنسـول سـابق رژیـم صهیونیسـتی در لـس آنجلـس
گفـت :مـا بـه اطالعـات آمریـکا نیـاز نداریـم امـا ایـن مسـئله خوبـی اسـت چراکه
همـکاری فوقالعـادهای میـان اسـرائیل و آمریکاییهـا وجـود دارد .مـن معتقـدم
کـه ایـن مسـئله دربـاره توافـق گازی اسـت کـه قـرار اسـت بـه زودی میـان لبنـان
و اسـرائیل امضـا شـود .آنهـا میخواهنـد اطمینـان یابنـد کـه ایـن توافـق امضـا

میشـود.
حاییـم رامـون ،تحلیلگـر سیاسـی شـبکه  ۱۳تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی گفت:
فشـارهایی از سـوی آمریـکا وجـود دارد .گفتگـوی تلفنـی اخیـر میـان یائیـر الپیـد،
نخسـت وزیـر اسـرائیل و جـو بایـدن ،رئیس جمهـور آمریکا بیشـتر دربـاره موضوع
ترسـیم مرزهـای دریایـی بـود .طـرف آمریکایـی به شـدت خواهان این توافق اسـت
و مـن معتقـدم کـه ایـن توافق بـرای اسـرائیل حیاتی اسـت.
از زمانـی کـه دولـت رژیـم صهیونیسـتی از آغـاز اسـتخراج گاز از میـدان کاریـش
خبـر داد ،تنـش میـان ایـن رژیـم و لبنان بر سـر منابع دریایـی وارد مرحلـه جدیدی
شـد .سـید حسـن نصراللـه ،دبیـرکل حزباللـه لبنان نیـز تأکیـد کرد که اسـتخراج
گاز بـرای اسـرائیلیها بـدون توافـق ممنـوع اسـت .وی گفتـه بود :رفتـن به جنگ
شـرافتمندانهتر از مـردن از گرسـنگی اسـت.
المیادیـن شـامگاه یکشـنبه بـه نقـل از یـک منبـع مطلـع اعالم کـرده بـود :آموس
هوکشـتاین ،میانجـی آمریـکا در پرونـده ترسـیم مرزهـای دریایـی میـان لبنـان و
اراضـی اشـغالی مختصـات محـل قـرار گرفتـن شـناورهای دریایـی بـرای ترسـیم
خـط آبـی را بـه مقامـات لبنـان تحویـل داده اسـت.
لبنـان و رژیـم صهیونیسـتی بـر سـر منطقـهای به مسـاحت  ۸۶۰کیلومتـر مربع در
دریـای مدیترانـه کـه دارای منابـع نفتـی و گازی اسـت ،اختالفنظـر دارند.
مذاکـرات غیـر مسـتقیم میـان بیـروت و تلآویـو اکتبـر  ۲۰۲۰بـا نظـارت سـازمان
ملـل و بـا هـدف تعییـن مرزهای دریایی میان دو طرف آغاز شـده و پنـج دوره برگزار
شـد کـه آخریـن آنها مـه  ۲۰۲۱بود.
اخیـرا منابـع لبنانـی اعلام کردند کـه لبنان و رژیـم صهیونیسـتی به توافـق درباره
ترسـیم مرزهـای دریایـی نزدیک شـدهاند.
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درگیری شدید مرزی میان
جمهوری آذربایجان و ارمنستان
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سفیر ژاپن:

با وجود تحریمها همکاریهای خوبی با ایران داریم
سـفیر ژاپـن در تهران گفـت :با وجـود تحریمها ،ژاپن
و ایـران همکاریهـای خوبـی دارنـد و در برنامههـای
احیـای دریاچـه ارومیـه ،آژانـس همکاریهـای بیـن
المللـی ژاپـن (جایـکا) برنامههـای مختلفـی اجـرا
کرده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا ،کازو توشـی آیکاوا روز سـه شـنبه در
دیـدار با اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اشـاره به اینکه
آذربایجـان شـرقی از جملـه اسـتان های اسـتراتژیک
و مهـم ایـران اسـت ،اظهـار کـرد :عالقـه منـد بـه
افزایـش ارتباطـات و توسـعه تعاملات اقتصـادی و
فرهنگـی بـا این اسـتان هسـتیم.
وی افـزود :تبریـز و آذربایجان شـرقی در طـول تاریخ
همـواره نقطـه اتصـال بین شـرق و غرب بـوده و آماده
گسـترش روابـط و اسـتفاده از مزیـت هـای تبریـز و
آذربایجان شـرقی هسـتیم.
عالقهمنـد حضـور سـرمایهگذاران توانمنـد خارجی در
آذربایجانشـرقی هستیم
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی نیـز در دیـدار بـا اشـاره
بـه فضـای باثبـات سـرمایهگذاری در اسـتان ،گفـت:
آذربایجـان شـرقی مزیتهایـی متعـددی بـرای
سـرمایهگذاران خارجـی دارد و عالقهمندیـم در
حوزههـای مختلـف پذیـرای سـرمایهگذاران توانمنـد
خارجـی باشـیم.
عابدیـن ّ
خـرم افـزود :ایـران و ژاپـن بیش از  ۹۰سـال
سـابقه روابـط دیپلماتیـک دارنـد و ژاپن بـه عنوان یک
کشـور متمـدن کـه در تعامالت بـا دنیا نقش اساسـی
دارد بـرای ایـران بسـیار مهم اسـت و امیدواریم روابط
دیپلماتیـک تحـت تاثیـر مزاحمتهایـی کـه دیگـران
ایجـاد میکننـد ،قـرار نگیرد.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای آذربایجان شـرقی در
حـوزه هـای مختلف ،ادامه داد :تبریـز به عنوان مرکز
تمـدن و تاریـخ ایران اسلامی و منطقه همـواره نقش

بسـیار مهمـی در مسـائل منطقـه ای در حـوزه هـای
فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی داشـته
اسـت.
ّ
خـرم گفـت :قـرار گرفتـن در مسـیر تاریخـی جـاده
ابریشـم و همچنیـن مسـیر ترانزیـت بـه کشـورهای
اروپایـی و اوراسـیا توانسـته نقش برجسـته و بی بدیلی
بـرای اسـتان در افزایـش روابـط تجـاری ایفـا کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آذربایجـان شـرقی از لحـاظ
امنیـت سـرمایه گـذاری همچـون سـایر اسـتان های
کشـور بسـیار باثبـات اسـت ،اظهـار کـرد :شـهرک
اختصاصـی سـرمایه گـذاری خارجـی بـرای تجـار
و بازرگانـان خارجـی در تبریـز وجـود دارد کـه مزیـت
خوبـی بـرای حضـور سـرمایه گـذاران ژاپنـی در ایـن
شـهر اسـت.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه اینکـه تبریز
قطب سـوم تولیـد قطعات خودرویی در کشـور اسـت،
گفـت :مـی تـوان از توانمنـدی هـای ژاپـن در حـوزه
خودروسـازی و تولیـد قطعـات خـودرو در تبریـز بهـره
مند شـد.

میرزازاده نایب قهرمان
جهان شد

نماینـده سـنگین وزن کشـتی فرنگـی ایـران آخریـن نماینده ایـران در
رقابتهـای جهانـی صربسـتان ،با شکسـت مقابـل حریف عنـواندار
خـود از ترکیه شکسـت خورد و او نیز از رسـیدن به مـدال طال بازماند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پایـان رقابتهـای کشـتی فرنگـی قهرمانـی
جهـان  2022در بلگـراد صربسـتان ،امیـن میـرزازاده دارنـده مـدال
طلای زیـر  23سـال جهـان در دیدار نهایـی وزن  130کیلوگـرم برابر
رضـا کایالـپ دارنـده  ۴مـدال طالی جهـان و نقـره و برنـز المپیک از
ترکیـه بـه روی تشـک رفـت و در پایـان بـا نتیجه یک بر یک شکسـت
خـورد و بـه مـدال نقـره جهـان بسـنده کرد.

وی بـا تاکیـد بـر حضـور هیات هـای اقتصـادی ژاپن
در تبریـز و سـرمایه گـذاری در بخـش هـای علمـی و
فنـاوری ،افزود :شـرکت هـای دانش بنیان ،اسـتارت
آپ هـا و مراکـز رشـد بسـیار خوبـی در حـوزه هـای
مختلـف از جملـه کشـاورزی و صنعتـی و هایتـک در
اسـتان فعال هسـتند.
ّ
خـرم بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای گردشـگری ،میراث
فرهنگـی و آثـار ثبـت شـده جهانـی ایـن اسـتان ،بـر
افزایـش حضـور گردشـگران ژاپنـی در اسـتان تاکیـد
کرد.
وی ادامـه داد :منطقـه آزاد ارس مزیـت بسـیار خوبی
از لحـاظ صنعتـی ،ارتباطـات ترانزیتـی و معافیـت
هـای اقتصـادی بـرای توسـعه و گسـترش روابط بین
دو کشـور اسـت.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی همچنیـن بـا اشـاره بـه
اینکـه حـل مسـاله مسـکن از جملـه اولویـت هـای
دولـت سـیزدهم اسـت ،گفـت :میتـوان از تخصص
و تکنولـوژی هـای جدید ژاپن در حوزه سـاخت و سـاز
در اسـتان بهـره منـد شـد.

ترکیه قهرمان کشتی فرنگی جهان شد
تیـم ملـی ترکیـه عنـوان نخسـت رقابتهـای کشـتی فرنگـی قهرمانـی جهـان را از آن خـود
کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پایـان رقابتهـای کشـتی فرنگـی قهرمانـی جهـان  ۲۰۲۲در بلگـراد
صربسـتان ،ترکیـه بـا کسـب  ۲مدال طلا و  ۳برنز و مجمـوع  ۱۲۵امتیاز در صـدر قرار گرفت
و آذربایجـان بـا یـک طلا ،یـک نقـره و  ۳برنـز و مجمـوع  ۱۱۸امتیـاز نایـب قهرمـان شـد و
صربسـتان میزبـان نیـز کـه تنهـا بـا  ۶کشـتیگیر در ایـن رقابتهـا حاضر شـده بود ،با کسـب
 ۴مـدال طلا و مجمـوع  ۱۱۰امتیـاز در جایـگاه سـوم تیمـی قـرار گرفت.
تیـم ملـی کشـتی فرنگـی ایـران نیـز بـا هدایت محمـد بنا بدون کسـب مـدال طال و بـا  ۲نقره
و یـک برنـز و مجمـوع  ۸۱امتیـاز از رفتـن بـه روی سـکو بازمانـد و بـه عنـوان چهارمـی تیمی
بسـنده کرد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

مادران ایران
چشـمانی نافذ و نگـران ،اراده ای بـا نیروی امید و
باوری به وسـعت دریـا در موج خیـز حادثه-ها...
عشـقی پیـدا و پیمـان بـا دلواپسـی دائمی بـرای
انجـام رسـالتی کـه بـار سـنگین مهـر را روی
شـانه های سـتبر حمـل می کنـد.
عبـوری ناباورانـه از سـرباالیی های تاریـخ بـه
سـختی صعـود بـه قلـه دماونـد در ایام پیـری با
قدم هایـی اسـتوار که خسـتگی را از آغـاز حیات
تـا مـرگ جـواب داده انـد .مـادران ایران.
از کـوچ آغازیـن که زاده هـای پهلـوان را بارها از
مرزهـای زمیـن عبـور دادنـد تا بـه اینـک که تن
خونیـن گل آرای خـود را به دوش می کشـند بدان
باورنـد که وطن همانسـت کـه باید بمانـد هرچند
ما نباشـیم و آیندگان نیـز فرصتی دارنـد تا بیایند
و برونـد و ایران در مسـیر تاریخی خـود از تهاجم
دشـمنان محفوظ باشـد که زادگاه ماسـت.
مـادران ایـران در بهشـت شـمال ،در گرمـای
جنـوب ،در کویـر مرکـزی ... ،بهشـت و جهنـم
و بـرزخ را دیـده و بـا آن خـو گرفته انـد در رنـج،
بـه امیـد گنـج ،گنجـی کـه نـه از اعمـاق و درون
اسـتخوان های پوسـیده شـاهان بیـرون آیـد .بل
گنجـی کـه قناعـت نـام دارد در این آشـفته بازار
اقتصـادی تحمیلـی که انتخابی به خواسـته ندارند
و نـه اختیاری.
مـادران صبـور ،مـادران غیـور ،مـادران بی نظیـر
تاریـخ چنـد هـزار سـاله ما در ایـن عالم وانفسـا
که باورشـان پیوندی با خـدا دارد آنقـدر متفاوتند
کـه مردمـان دنیـا در صبـوری آنهـا انگشـت بـه
دهـان دارند.
مـادران روسـتایی و عشـایری مـا کـه دسـتی بر
تـار و پـود فـرش ،دسـتی در دوشـیدن شـیر،
دسـتی در نگهداری فرزندان خردسـال بر پشت،
دسـتی بـر تهیـه خـوراک و دیگی کـه روی آتش
درختـان بلـوط می جوشـد و پاهایـی رهـوار برای
عبـور از کوهسـتان ها و دره های سـخت و جانکاه
دارنـد و بار سـنگین زاد و قوت خـود و دیگران را
بر دوش می کشـند چقـدر می ارزند؟
آیـا بـه انـدازه بهـای عشـقی پایـدار در اوج
سـختی ها و نرمی محبت ها نرخ گذاری می شوند؟
آیا رواسـت کـه از پس سـالها رنج و فرسـودگی
تـن در جوانـی در صـف انتظار پزشـکی کـه تازه
از مرخصـی فرنگ برگشـته تا دوبـاره پس اندازی
فراهم آورد برای گشـت و گـذاری دیگر فقط مثل
یـک بیمـار عـادی دیـده شـوند و کـس نداند که
ایـن مادران چـه رنج ها بـرده و چه کوهسـتان ها
را در پـی هـم از پیـش پـای برداشـته بـه زمـان
کودکـی ،نوجوانـی و جوانـی بدفرجام.
مـادران مـا ،مـادران شـما ،مـادران آنـان کـه
هزاران سـال اسـت در زیر خـاک خفته انـد کدام
نشـانه هایی واضح تر از ایثار آنان را سـراغ داریم
جـز مانایـی کشـوری کـه ایرانـش می خوانیم به
قدمـت تاریـخ و شـهرتی کـه چشـم جهانیـان
بـرای دیـدن و گشـودن راز و رمـز آن بـاز اسـت
تـا حدقه هـای چشـم مویرگـی مجسـمه های باز
مانـده از تمـدن بی نظیـر کهن مـا را دنبـال کنند.
مـادران ایـران شـهیدان کـه اگـر چراغـی قرمز
بـر بـام سـرای آنـان نورافشـانی می کـرد شـب
هنـگام از سـتاره های آسـمان پرفروغ تـر و
نمایان تر می شـدند در گوشه های نزدیک و دور و
دورتـر ایـن سـرزمین ،بی منت و بی ادعـا فقط در
بـاوری می سـوزند و می سـازند که نهایـت آن به
خواسـت خـدا می رسـد و همین بس کـه یاد خدا
باالتریـن آرامش هاسـت و هیچ توجـه و قدردانی
بـه شـرافت و نجابـت ،حاصـل از آن بـه محـک
درنمی آید.
مادران ایران که پیوسـته در صـف خرید مایحتاج
کمـر خـم کرده انـد آنقـدر عـزت نفـس دارند که
از بـاور خـود دسـت برندارنـد و سـنگینی این بار
امانـت را بـه دوش کشـند بی آنکه خستگی شـان
را بـا دیگـران تقسـیم کنند حتـی با فرزنـدان! آیا
بـه مادران خـود فکـر کرده ایم؟
راستی مادران خود را چقدر می شناسیم؟
بـه هنگام پیـری و ناتوانـی چه میزان دیدارشـان
برایمـان مغتنـم و لطیـف اسـت؟ با کـدام حواس
جمـع بعضـی از مـا ،مادرانمـان را بـه خانـه
سـالمندان می فرسـتیم؟ سـهم مـا بـرای جبران
زحمات شـبانه روزی آنـان چقدر اسـت؟ آیا ادای
دیـن کرده ایم؟
چه خـوب بود اگر مـادران ایران سـهمی از خزانه
دولـت می داشـتند بـه هنـگام پیـری تـا بعضـی
از آنـان دستشـان بـه سـوی فرزنـدان ناتـوان و
قدرناشـناس دراز نشـود.
سـهم مادران که فرزندانشـان در نگهـداری این
آب و خـاک و فرهنـگ و تمـدن و دیـن از جـان
مایـه گذاشـته اند،چه انـدازه اسـت؟
اگـر طبـق بـاور اسالمی می خواسـتند از
شوهرانشـان حـق شـیر ،خانـه داری و بسـیار
کارهـای دیگـر کـه وظیفـه ای در انجـام آن
نداشـته اند بگیرنـد حـال چـه میـزان پس انـداز
می داشـتند؟
مـادران ایـران نـه آنکـه تقاضایـی بـرای انجام
امـورات بیـش از وظیفـه نداشـته اند بلکه جسـم
و جـان و روح خـود را خالصانـه بـرای زندگـی
فرزنـدان و دیگرانـی کـه از دسـترنج آنهـا بهـره
برده انـد صـرف کرده انـد.
بدانیـم کـه اگـر مـادری توانمنـد و یا ناتـوان در
کوچـه و خیابـان دیدیم ایـران ماسـت ایرانی که
آنـان برای مـا به یـادگار گذاشـته اند.
والسالم
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آیتاهلل رئیسی:

امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران
بسیار حائز اهمیت است
رئیـس جمهور با اشـاره بـه اینکه امنیـت در منطقه
قفقـاز بـرای جمهـوری اسلامی ایران بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت ،تصریـح کـرد :تهـران مصمـم بـه
ادامـه همـکاری در همـه زمینههـا بـه نفـع رفـاه و
ثبـات منطقه اسـت.
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه سـید
ابراهیـم رئیسـی پیـش از ظهـر دیـروز سهشـنبه
در پاسـخ بـه تمـاس تلفنـی «نیکـول پاشـینیان»
نخسـت وزیـر ارمنسـتان ،بـا ابـراز نگرانـی از تداوم
تنـش در منطقـه گفـت :منطقـه قفقـاز شـرایط
خاصـی را طـی میکنـد و متاسـفانه هنـوز آرامـش
بـه ایـن منطقـه بازنگشـته اسـت.
رئیـس شـورایعالی امنیـت ملـی همچنیـن بـا

اشـاره بـه نفـوذ رژیـم صهیونسـیتی در منطقـه،
حضـور آن را ضـد امنیـت و تهدیـدی بـرای کل
منطقـه ازجملـه میزبانانشـان معرفـی کـرد.

معاون قوه قضاییه :تحریمهای یکجانبه ،حق
رفاه مردم ایران را هدف قرار داده است
معـاون امـور بینالملـل قـوه قضاییـه و دبیر سـتاد
حقـوق بشـر جمهـوری اسلامی ایران گفـت:
تحریمهـای یکجانبـه بـه طـور مسـتقیم ،منبـع
اصلـی درآمـد کشـور و حـق توسـعه و رفـاه مـردم
ایـران را هـدف قـرار داده اسـت.
بـه گـزارش روز سهشـنبه ایرنـا از معاونـت امـور
بینالملـل قـوه قضائیـه و سـتاد حقـوق بشـر،
کاظـم غریبآبـادی در جریـان اجلاس پنجـاه
و یکـم شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل ،روز
سهشـنبه  ۲۲شـهریور بـا سـفرا و نماینـدگان
جنبـش عـدم تعهـد در ژنـو دیـدار و گفـت و گـو
کـرد.
در این نشسـت ،گزارشـگر ویژه بررسـی آثار منفی
اقدامـات قهـری یکجانبـه بـر بهرهمنـدی از
حقـوق بشـر نیـز حضـور داشـت.
غریبآبـادی خـود ضمن تشـکر از گزارشـگر ویژه
بـرای گزاش اقدامـات قهری یکجانبـه در بازدید

از ایـران در اردیبهشـت سـال جـاری ،از همـه
کشـورهای عضـو جنبـش عـدم تعهـد خواسـت تا
اساسـا توسـط
در حمایـت از ایـن مأموریـت کـه
ً
جنبـش عـدم تعهد تأسـیس شـده و در مخالفت با
تحریمهـای یکجانبـه در نشسـت جاری شـورای
حقـوق بشـر ،مواضع خـود را که مبتنـی بر مواضع
اصولـی عـدم تعهـد اسـت ،ابـراز کنند.
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر بـه برخـی آثـار منفـی و
مخـرب تحریمهـا بـر حقوق مـردم ایـران از جمله
بـر اسـاس یافتههـای گزارشـگر ویـژه پرداخـت و
گفـت :تحریمهـای یکجانبـه و تبعیـت بیـش
از حـد از آنهـا ،موجبـات نقـض همـه حقهـای
مـردم ایـران را فراهـم کـرده اسـت .در ایـن
چارچـوب میتـوان از حقـوق مدنـی ،سیاسـی،
اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی وتوسـعه یـاد
کـرد کـه در نتیجـه تحریمهـای یکجانبـه نقـض
شدهاند.

درگیری شدید مرزی میان جمهوری
آذربایجان و ارمنستان

دولـت ارمنسـتان اعلام کـرد ،نخسـت وزیـر
در تماسـی تلفنـی بـا وزیـر امـور خارجـه آمریـکا
دربـاره تنـش در مـرز بـا جمهـوری آذربایجـان
صحبـت کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
اسـپوتنیک ،در ایـن بیانیـه همچنیـن آمـده
اسـت :نیکـول پاشـینیان ،نخسـت وزیـر
ارمنسـتان جزئیـات مربـوط به درگیـری صورت
گرفتـه "از سـوی طـرف جمهـوری آذربایجـان"
علیـه قلمـروی مسـتقل ارمنسـتان را مطـرح
کـرد.
در ایـن میـان ،کابینه ارمنسـتان پس از نشسـت
شـورای امنیـت ارمنسـتان بـه رهبـری نیکـول

پاشـینیان اعلام کـرد کـه بـه دلیـل وخامـت
اوضـاع در مـرز با جمهوری آذربایجان از روسـیه
کمـک میگیـرد.
پاشینیان و علیاف
کابینـه ارمنسـتان اعلام کـرد :در ایـن دیـدار
گامهـای بعـدی بـرای مقابلـه بـا اقدامـات
تجاوزکارانـه جمهـوری آذربایجـان علیـه
ارمنسـتان کـه از نیمـه شـب آغـاز شـد ،مـورد
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت .در رابطـه بـا تجاوز
بـه قلمرو مسـتقل جمهوری ارمنسـتان ،تصمیم
گرفتـه شـد بـه منظـور اجـرای مفـاد معاهـده
دوسـتی ،همکاری و کمـک متقابل و همچنین
سـازمان معاهـده امنیـت جمعـی و شـورای
امنیـت سـازمان ملـل ،رسـما از فدراسـیون
روسـیه درخواسـت کمـک شـود.
بـه گفتـه کابینـه ارمنسـتان ،آنتونـی بلینکـن،
وزیـر امـور خارجـه آمریـکا نیـز نگرانـی عمیـق
خـود را بابـت اوضـاع پیـش آمـده اعلام کـرد و
آن را غیرقابـل قبـول دانسـت و اعلام کـرد کـه
آمریـکا آمـاده انجـام اقداماتـی بـا هدف بـا ثبات
سـازی اوضـاع اسـت.

رئیسـی بـا بیان اینکه پیوسـته اوضـاع و تحوالت را
در منطقـه قفقاز رصـد میکنیم ،خاطرنشـان کرد:
منطقـه تحمـل جنگ دیگـری را ندارد.

رئیـس جمهور با اشـاره بـه اینکه امنیـت در منطقه
قفقـاز بـرای جمهـوری اسلامی ایران بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت ،تصریـح کـرد :امضـا کننـدگان
بیانیـه سـه جانبـه آتشبـس بـه مفـاد آن پایبنـد
باشـند و از هرگونـه اقدامـی در جهـت ایجـاد تنـش
در منطقـه دوری کننـد.
رئیسـی افزود :مرزهای تاریخی ایران و ارمنسـتان
بسـتر رفـاه ،همگرایـی و امنیـت منطقـه محسـوب
میشـود و تهـران مصمـم بـه ادامـه همـکاری در
همـه زمینههـا بـه نفـع رفـاه و ثبـات منطقه اسـت.
ارمنسـتان بـه دنبـال تعمیـق روابـط بـا
جمهـوری اسلامی ایران در تمامی زمینههـا
است

ادعای آمریکا در استثنای غذا و دارو از
شمول تحریمها دروغی بزرگ است
معـاون امـور بینالملـل قـوه قضائیـه و دبیر سـتاد
حقـوق بشـر جمهـوری اسلامی ایران در ادامـه
برنامههـای خـود در جریـان اجلاس پنجـاه و
یکـم شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملل ،با سـفرا
و نماینـدگان جنبـش عـدم تعهـد در ژنـو دیـدار و
گفتوگـو کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـتاد حقـوق بشـر،
کاظـم غریبآبـادی ،معـاون امـور بینالملـل
قـوه قضائیـه و دبیـر سـتاد حقـوق بشـر جمهوری
اسلامی ایران ،در ادامـه برنامههـای خـود در
جریـان اجلاس پنجـاه و یکـم شـورای حقـوق
بشـر سـازمان ملـل ،روز سهشـنبه  ۲۲شـهریور
مـاه بـا سـفرا و نماینـدگان جنبـش عـدم تعهـد
در ژنـو دیـدار و گفتگـو کـرد .در ایـن نشسـت،
گزارشـگر ویـژه بررسـی آثار منفـی اقدامات قهری
یکجانبـه بـر بهرهمنـدی از حقـوق بشـر نیـز
حضـور داشـت.
غریبآبـادی در ایـن نشسـت ،در ابتدای سـخنان
خـود ضمـن تشـکر از گزارشـگر ویـژه اقدامـات
قهـری یکجانبـه در ارائـه گـزارش از بازدیـد
خـود از ایـران ( ۱۸تـا  ۲۸اردیبهشـت مـاه) ،از
تمامی کشـورهای عضـو جنبـش عـدم تعهـد
اساسـا
خواسـت تـا در حمایـت از این مأموریت که
ً
توسـط جنبـش عـدم تعهد تأسـیس شـده اسـت و
در مخالفـت بـا تحریمهـای یکجانبه در نشسـت
جـاری شـورای حقـوق بشـر ،مواضـع خـود را کـه
مبتنـی بـر مواضـع اصولی عـدم تعهد اسـت ،ابراز

نماینـد.
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر کشـورمان سـپس بـه
برخـی آثـار منفـی و مخـرب تحریمهـا بـر حقـوق
بشـر مـردم ایـران ،از جملـه بـر اسـاس یافتههای
گزارشـگر ویـژه ،پرداخـت و گفـت :تحریمهـای
یکجانبـه و همچنیـن تبعیت بیـش از حد از آنها،
موجبـات نقـض تمامی حقهـای بشـری مـردم
ایـران را فراهـم کـرده اسـت .در ایـن چارچـوب
میتـوان از حقـوق مدنـی ،سیاسـی ،اقتصـادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی ،توسـعه و ...یـاد کـرد که در
نتیجـه تحریمهـای یکجانبـه ،نقـض شـدهاند.
وی در خصـوص آثـار تحریمهـا بـر حق سلامتی
مـردم ایـران بیـان داشـت :ایـران یکـی از
کشـورهایی اسـت کـه در زمینـه سلامتی مـردم
خـود سـرمایهگذاری خوبـی کـرده اسـت و امـروزه
بسـیاری از داروهـا و تجهیـزات پزشـکی را تولیـد
میکنـد .بـا ایـن وجـود ،مـا در برخـی مـوارد
نیازمنـد واردات مـواد اولیـه دارو و همچنین برخی
داروهـای نادر بـرای بیماران خاص از کشـورهای
دیگـر هسـتیم و خـودداری شـرکتها از فـروش
آنهـا ،حـق حیات و سلامت این دسـته از ایرانیان
نیازمنـد را بـه طـور جـدی بـه مخاطـره انداختـه
اسـت.
غریبآبـادی ادعـای آمریـکا در خصـوص
اسـتثنای بشردوسـتانه حوزههـای غـذا و دارو از
شـمول تحریمهـا را دروغـی بـزرگ خوانـد کـه بـا
واقعیـات موجـود همخوانـی نـدارد.

مرندی:

همچنان به توافق نزدیک هستیم
مشـاور رسـانهای تیـم مذاکـره کننـده ایـران
در مذاکـرات ویـن تاکیـد کـرد کـه علیرغـم
فشـارهای وارد شـده بـه دولـت آمریـکا
همچنـان بـه توافـق نزدیـک هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مرنـدی ،مشـاور
رسـانهای تیـم مذاکـره کننـده ایـران در
مذاکـرات ویـن در گفتوگـو بـا شـبکه قطـری
الجزیـره تاکیـد کرد که علیرغم فشـارهای وارد
شـده علیـه دولت آمریـکا همچنان به رسـیدن
بـه توافـق نزدیـک هسـتیم.
وی گفـت کـه نگـران نشسـت شـورای حـکام
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی نیسـتیم.
مرنـدی تاکیـد کـرد کـه جـو بایـدن ،رئیـس
جمهـور آمریـکا بایـد تصمیماتـی بـرای حـل
مسـائل موجـود بـر سـر راه رسـیدن بـه توافـق
هسـته ای اتخـاذ کنـد.
اخیـرا آنتونـی بلینکـن ،وزیـر امـور خارجـه
آمریـکا در جریـان سـفر بـه مکزیـک در یـک
کنفرانـس خبـری ،بـا تلاش بـرای مقصـر
جلـوه دادن ایـران ،دربـاره رونـد احیـای توافق
هسـتهای گفـت :آنچـه در مـدت اخیـر در

پاسـخ ایـران بـه پیشـنهاد ارائـه شـده از سـوی
اتحادیـه اروپا[بـرای توافـق در مذاکـرات
ویـن] بودهایـم ،بـه وضـوح پسرفـت اسـت
و چشـمانداز توافـق در بـازهای کوتاهمـدت را
غیرمحتمـل میسـازد.
بلینکـن بـر ادعاهایـش افزود :به نظر میرسـد
ایـران یـا نمیخواهـد یـا نمیتوانـد کاری کـه
بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق الزم اسـت را
انجـام دهـد و آنها همچنان بـه مطرح کردن
مسـائل خـارج از چارچـوب ادامـه میدهند که
انجـام شـدن توافـق را غیرمحتملتـر میکند.

تاکید معاون اجتماعی قوه قضاییه بر شناسایی بسترهای آسیبزا در جامعه
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه
قضاییـه عنـوان کـرد کـه بـا ورود ،شناسـایی و
اطالعرسـانی عرصههـای آسـیبزا میتوانیـم از
عـوارض دامنگیـر آنهـا بـرای جامعـه جلوگیـری
کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییـه،
تفاهمنامـه سـهجانبهای بـه منظـور کاهـش
آسـیبها و پیشـگیری از جـرم بیـن معاونـت
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضائیه،
ی حقوقـی بـا
بیمـه مرکـزی و پژوهشـکده نـوآور 
حضـور مسـئوالن سـه دسـتگاه منعقـد شـد.
در ابتـدای ایـن نشسـت ،اصغـر جهانگیـر معـاون
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضائیـه
گفـت :در سـایر سـازمانها و ارگانهـا ظرفیتهـای
خوبـی در راسـتای کاهـش پروندههـای قضایـی
کـه یکـی از مشـکالت و ابرچالـش ماسـت وجـود
دارد و ایـن نـگاه در سـند تحـول بـه خوبـی دیـده
شـده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه اسـتفاده از دادههـا
و اطالعـات جمـعآوری شـده در بیمـه درخصـوص

خودروهـا و موتورسـیکلتها کـه در صـورت فقدان
بیمـه شـخص ثالـث و تصادفـات جرحـی و فوتـی
پروندههایـی را بـه دسـتگاه قضایـی تحمیل میکند
و سـاماندهی آنهـا بـرای تسـریع در شناسـایی و
الـزام بـه بیمه آنـان ،کمک مناسـبی به پیشـگیری
و تشـکیل پرونـده در دسـتگاه قضایـی میباشـد و
یکـی از اهـداف ایـن تفاهمنامـه اسـت.
جهانگیـر ادامـه داد :متاسـفانه تـردد
موتورسـیکلتهای فاقـد بیمه ،پلاک ،کاله ایمنی
و ناقـض قانـون ،علاوه بـر ایجـاد خطـرات جانـی
و مالـی بـرای خـود موتورسـواران و مـردم ،امنیـت
روانـی ،نظـم اجتماعـی را نیـز بـا مشـکل روبـهرو
کـرده اسـت کـه انشـاالله بـا همـکاری پلیـس و
سـایر بخشها نسـبت بـه سـاماندهی ایـن موضوع
نیـز اقـدام خواهـد شـد.
ایـن مقـام قضایـی افـزود :سـاماندهی بیـش از
۹میلیـون موتورسـیکلت فاقـد بیمهنامـه کـه در
کشـور در حال تردد هسـتند ،بسـیار ضروری است.
وی ادامـه داد :شناسـایی ،اصالح و رفع بسـتر این
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پروندههـا در قالـب این تفاهمنامه دیده شـده اسـت
و امیدواریـم بـا امضـای ایـن تفاهمنامه بـه برقراری
بهتر عـدل در جامعـه کمک کنیم.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه
قضائیـه بـا اشـاره بـه پروندههـای قضایـی گفـت:
پروندههـای زیـادی در قـوه قضائیـه وجـود دارد که
بخشـی از علـل آن خارجـی و برخـی داخلـی اسـت
و بـه دلیـل سـوءمدیریتها ،فرایندهـا و تـرک فعلها
بـه وجـود آمـده اسـت و پرداختـن بـه آنهـا نیازمنـد
اولویتبنـدی اسـت امـا بـه دلیـل محدودیتهـای
مالـی و منابـع انسـانی ،هـر سـازمانی بـه تنهایـی
قـادر بـه حل مشـکل نیسـت و به یـک واسـطه نیاز
اسـت کـه ایـن حلقههـا را بـه هـم وصـل کنـد و بـا
شناسـایی توانمنـدی هـر سـازمانی از امکانـات آنها
اسـتفاده شـود.
جهانگیـر بـا اشـاره بـه موضوعـات کالن و
آسـیبهای احتمالـی ناشـی از آن ماننـد بـورس،
رمزارزهـا و  ...گفـت :مـا اکنـون در جامعـه بـا
چالشهـای جدیـدی مواجه هسـتیم که بـرای حل

آنهـا میتـوان از تجربیـات و مدلهـای موفـق دنیـا
اسـتفاده کـرد و با انجـام کار گروهی دسـتاورد قابل
قبـول و موفقـی بـرای کل دنیـا ارائـه داد .وظیفه ما
بـه عنـوان دسـتگاه حاکمیـت ایـن اسـت کـه وارد
ایـن عرصههـای آسـیبزا شـویم و بـا شناسـایی،
اطالعرسـانی از عـوارض دامنگیـر آن بـرای
جامعـه جلوگیـری کـرد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه
قضائیـه افـزود :اگر در همه موضوعات به درسـتی
ورود کنیـم و کار تیمی انجـام دهیـم بسـیاری از
مشـکالت برطـرف میشـود و مـا نبایـد منتظـر
بودجههـا باشـیم و میتوانیـم ایـن بـار را بـه کمـک
مـردم برداریـم.
جهانگیـر با تاکیـد بر کار گروهـی در حل معضالت
جامعـه گفـت :اگر ایـن تفاهمنامههـا و کار گروهی
چندیـن دسـتگاه خروجـی خـوب و موفقـی داشـته
باشـد باعـث ترغیـب دیگـر بخشهـای جامعـه
شـده و فرهنـگ کار مشـترک باعـث رفـع بسـیاری
از مشـکالت میشـود.

معاون علمی رئیسجمهوری
استعفا کرد

برخـی از اخبـار منتشـر شـده در فضـای مجـازی خبـر اسـتعفای
سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهوری را منتشـر
کردهانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،طبـق اخبـار منتشـر شـده در فضـای مجـازی،
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فناوری رئیـس جمهـوری که حکم
خـود را در آبانمـاه سـال  ۹۲و مـرداد مـاه  ۹۶از حسـن روحانـی
دریافـت کـرده بـود ،پـس از یـک سـال ادامـه فعالیـت در همیـن
جایـگاه در دولـت آیتاللـه ابراهیـم رئیسـی ،اسـتعفای خـود را
تقدیـم رئیـس جمهـوری کرده اسـت .با ایـن حال ،تا لحظـه تدوین
ایـن گـزارش ،خبـری رسـمی از سـوی دفتر دکتـر سـتاری مبنی بر
اسـتعفا منتشـر نشـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از کانالهـای خبـری تلگرامی از
اسـتعفای سـتاری خبـر دادهانـد و خبـری بـا عنـوان "شـنیدهها
حاکـی از آن اسـت کـه سـورنا سـتاری ،معـاون علمـی و فنـاوری
ریاسـت جمهوری از سـمت خود اسـتعفا کرده اسـت" منتشـر شـده
است.

سخنگوی قوه قضاییه:

سند مالکیت سه جزیره
جنوبی صادر شد
مسـعود ستایشـی روز سهشـنبه در نهمین نشسـت خبری با اشـاره
بـه اقـدام سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشـور مبنـی بـر صـدور
سـند مالکیـت سـه جزیـره ،گفـت :مالکیـت قطعـی جزایـر تنـب
بـزرگ ،تنب کوچک و ابوموسـی در اسـتان هرمزگان بـه نام دولت
صـادر و مالکیـت مطابـق قانـون تثبیت شـده اسـت.

واکنش "فریدون عباسی"
به تغییر موضع تروئیکای اروپا
و اتهام به ایران
رئیـس پیشـین سـازمان انـرژی اتمی کشـور گفـت :مسـئله اصلـی
طرف هـای غربـی بـر سـر بسـته شـدن پرونـده  PMDیـا همـان
ابعـاد احتمالـی نظامی ایـران اسـت کـه آنهـا سـعی دارنـد آن را بـاز
نگـه داشـته و صرفا ایـران را وادار به اجرای تکالیـف برجامی کنند.
فریـدون عباسـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا اشـاره بـه تغییـر موضع
تروئیـکای اروپـا در بیانیـهای کـه روز شـنبه صـادر کـرده انـد ،بیان
کـرد :ایـن تغییـر موضـع کشـورهای اروپایـی و وارد کـردن اتهـام
علیـه ایـران بـه دنبـال بسـته شـدن پرونـده  PMDیـا همـان ابعاد
احتمالـی نظامی ایـران اسـت .در سـال  ۱۳۹۴کـه اجـرای برجـام
کلیـد خـورد یکـی از شـروط اساسـی ایـن بـود کـه پرونـده PMD
ایـران بسـته شـود .در سـال  ۲۰۱۵آژانـس در خصـوص ابعـاد
احتمالـی نظامی ایـران اظهـار نظر کرد و قـرار بود بر مبنـای برجام
ایـن پرونده بسـته شـود.
مسئله بر سر پرونده ابعاد احتمالی نظامی است
وی در ادامـه اظهـار کـرد :قـرار بـود پرونـده  PMDایـران بسـته
شـود و ایـران نیـز در مقابـل یـک سـری تکالیـف ماننـد بازرسـی
و نظـارت آژانـس را بپذیـرد و تحریم هـا نیـز برداشـته شـود امـا
طرف هـای غربـی نـه تنهـا تحریم هـا را برنداشـتند بلکـه هـر نـوع
تحریـم دیگـری را علیـه مـا اعمـال کردنـد .سـپس بـا روش هـای
دیگـر ماننـد اینسـتکس بـرای تبـادل مالـی جلـو آمدند کـه آن هم
موفـق نبـود .دولـت یازدهـم و دوازدهـم نیـز در آن مقطـع کوتاهی
کـرد تـا اینکـه مجلـس در سـال  ۹۹دولـت را ملـزم کرد کـه اجرای
تعهـدات کشـور را در برابـر بدعهـدی غربی هـا کاهـش دهـد.
ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی ،تصریـح
کـرد :طرف هـای غربـی نتواسـتند نفـوذ منطقـه ای ایـران و تـوان
موشـکی مـا را کاهـش دهنـد ،پـس بـه اضافـه کـردن تحریم هـا
روی آوردنـد تـا اینکـه آمریـکا هـم از برجـام خـارج شـد بـا تصـور
اینکـه می توانـد زیـر برجـام بزند و کارهـای خود را پیـش ببرد .حال
زمانـی کـه ایـران اجـرای تکالیـف برجامی خـود را کنـار گذاشـت و
سـطح غنـی سـازی خـود را افزایـش داد و نظارت هـای آژانـس را
محـدود کـرد اروپایی هـا و آژانـس بـه فشـار بـر روی آمریـکا روی
آوردنـد تـا بپذیـرد کـه امتیازاتـی بـه ایـران داده تـا ایـران بـه برجـام
بازگـردد و تکالیـف خـود را اجرایـی کنـد.
غربی هـا می خواهنـد شـرایط را در حالـت اسـتخوان در
زخـم نگـه دارند
رئیس پیشـین سـازمان انرژی اتمـی در ادامه تاکید کـرد :ایران نیز
در ایـن دور قیـدی گذاشـته کـه عالوه بر برداشـته شـدن تحریم ها
بایـد بـرای همیشـه پرونـده  PMDیـا همـان ابعـاد احتمالـی
نظامی بسـته شـود .طرف هـای غربـی نیـز می خواهنـد شـرایط
را در حالـت اسـتخوان در زخـم نگـه دارنـد تـا ایـران غنـی سـازی
خـود را کاهـش داده و تعهـدات خـود را اجرایـی کنـد امـا بـاز
طرف هـا غربـی بـه تعهـدات خـود عمـل نکننـد .اروپایی هـا بایـد
تضامیـن الزم را بدهنـد کـه تحریم هـا برداشـته خواهـد شـد
و پرونـده  PMDنیـز بسـته خواهـد شـد .حتـی از نظـر بنـده بایـد
خسـارت نیـز پرداخـت کنند.عباسـی افـزود :طرف هـای غربـی
بـه دنبـال فشـار بـر روی ایـران هسـتند و معیشـت مـردم را هـدف
قـرار داده انـد .اگـر دولـت هوشـیاری بیشـتری در جهـت تامیـن
معیشـت مـردم و رفـع تبعیض ها داشـته باشـد قطعا مـردم پای کار
ایسـتاده اند .روحیه اسـتکبار سـتیزی در بین مـردم همچنان قوی
است.

تمهیدات پلیس عراق برای
استقبال از زائران اربعین
حسینی
پلیـس فـدرال عـراق اعلام کـرد ،کلیـه تمهیـدات امنیتـی و
خدماتـی بـرای اسـتقبال از زائـران اربعیـن حسـینی در نظـر
گرفتـه شـده اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
"واع" بغـداد ،فرماندهـی نیروهـای فـدرال عـراق اعلام کـرد ،بـه
منظـور تامیـن امنیـت زائـران اربعیـن حسـینی ،یک طـرح امنیتی
ویـژه ایـن روز اجرایـی شـده اسـت.این نهـاد اعلام کرد ،براسـاس
ایـن طـرح یگانهـای پلیـس فـدرال در دو اسـتان بغـداد و نجـف
اشـرف و گروههـای پزشـکی نیـز علاوه بـر دو اسـتان مذکـور در
اسـتان کربلای معلـی جهـت درمـان مـوارد اضطـراری مسـتقر
شدهاند.
ژنـرال انـور عبـاس ،مدیـر روابـط عمومـی و رسـانهها در پلیـس
فـدرال گفـت ،یگانهـا تمامی تلاش خـود را بـرای اجـرای
ایـن طـرح امنیتـی مشـترک در مراسـم اربعیـن حسـینی بـه کار
میگیرنـد.
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مجمع خیرین تامین سالمت اجتماعی به فعال شدن صنایع راکد کمک کند
اســتاندار فارس گفت :در صورت همکاری مجمع خیرین تامین سالمت اجتماعی
برای فعال شدن صنایع راکد و نیمه راکد استان ،امکان فعالیت ...

معزز معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی:

اراضی ملی معطل مانده در فارس رسیدگی و تعیین وضعیت میشود
ایرنا:معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی فـارس در رابطه
بـا مدیریـت و نظـارت بر واگـذاری اراضی گفت :اراضی واگذار شـده سـالهای
گذشـته رصد میشـوند تـا اگر واگـذاری در عرصههـای منابـع طبیعی صورت
گرفتـه و بـا گذشـت زمـان فعالیتی انجام نشـده،زمین معطل نمانـد و اقدامات
الزم بـرای رسـیدگی بـه وضعیت ایـن اراضی صـورت گیرد.
ایـاز معـزز بـا اشـاره بـه ضوابـط واگـذاری اراضـی منابـع ملـی اظهـار کـرد:
نظـارت بـر اراضـی واگـذار شـده سـالهای گذشـته طبـق قانـون بـر عهـده
مدیریـت امـور اراضـی اسـت امـا بـا توجـه بـه اهمیتی کـه ُبعـد نظـارت دارد به
شهرسـتانها تأکیـد کردیـم کـه در ایـن زمینـه فعـال شـوند و اراضـی واگـذار
شـده سـالهای گذشـته را هـم رصـد کننـد تـا اگـر واگـذاری در عرصههـای منابـع طبیعـی صـورت گرفتـه و بـا
گذشـت زمـان فعالیتـی انجـام نشـده ،زمیـن معطـل نمانـد؛ این مـوارد بایسـتی بـا هماهنگـی جهاد کشـاورزی و
مدیریـت امـور اراضـی شهرسـتان صورتجلسـه و بـه کارگـروه مربوطـه ارائـه شـود.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعی اسـتان فارس ادامـه داد :یکی از مباحث اساسـی در این
حـوزه برخـورد جـدی بـا متجاوزین بـه عرصههـای منابع طبیعی اسـت کـه خوشـبختانه نیروهای یـگان حفاظت
بـا تلاش شـبانه روزی توانسـتند از تخریـب و یا تصرفـات در این بخش جلوگیـری کنند.
معـزز اضافـه کـرد :در حـال حاضر تشـکیل پرونـده در خصوص تخریب و تصـرف در عرصه منابع طبیعی اسـتان
به شـدت کاهش یافته و همین مسـئله باعث شـد یگان حفاظت منابع طبیعی اسـتان در سـطح سـتاد سـازمان
جنگلهـا ،رتبـه اول را بـه خـود اختصاص دهد.
وی بیـان کـرد :بـه دلیـل اهمیـت موضوع و برای دفـاع از حقوق منابـع طبیعی در محافل قضایی ضمن داشـتن
نیروهـای حقوقـی رسـمی ،توانسـتیم نیروهـای حقوقی مشـاور را هم به کار بگیریم تـا این افراد بتواننـد در دادگاه
از پروندههـای متشـکله یـگان و حقوق منابع طبیعـی دفاع کنند.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس عنـوان کـرد :در ایـن حوزه هم پیشـرفت
خوبـی داشـتهایم و گزارشـات الزم در جلسـات شـورای پیشـگیری اسـتان ارائـه شـده اسـت و امیدواریم بـا ادامه
ایـن رونـد شـاهد بـه حداقل رسـیدن تجـاوز در عرصـه منابع طبیعی اسـتان باشـیم.
معـزز بـا اعتقـاد بـه اینکه توسـعه اسـتان در عرصههـای منابع طبیعی در حال شـکلگیری اسـت ،گفت :شـاهد
توسـعه صنعـت در عرصـه منابـع طبیعـی هسـتیم و بـا مدیریـت امـور اراضـی اسـتان در بحـث واگـذاری اراضـی
مسـتعد و بالمعارضـی کـه از لحـاظ فنـی مشـکلی را بـرای منابـع طبیعـی ایجـاد نمیکننـد همـکاری و تعامـل
خوبـی داریم.
وی یـادآور شـد :آنچـه را کـه امـور اراضـی در رابطـه بـا طرحهای توسـعه اسـتان پیشـنهاد میدهد مورد بررسـی
قـرار میدهیـم و در ایـن زمینـه بـا ایـن بخـش همـکاری میکنیـم .همچنین کمیسـیونهای تخصیـص اراضی
را فعـال کردهایـم و جلسـاتی را بـه صـورت هفتگی برگزار میکنیـم تا بتوانیـم گامهای مؤثری در مسـیر واگذاری
اراضی ،اشـتغالزایی و توسـعه اسـتان برداریم.
او بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۲/۱۰میلیـون هکتـار از عرصـه  ۱۲میلیـون هکتـاری اسـتان فـارس تحـت مدیریـت
ادارهکل منابـع طبیعـی اسـت ،اظهـار کـرد :حفاظـت و حراسـت از منابـع طبیعـی جـزو وظایـف اساسـی ایـن
ادارهکل محسـوب میشـود؛ ایـن در حالیسـت کـه فعالیتهای ایـن مجموعه با توجـه به بضاعت مالـی و کمبود
نیـروی انسـانی بـا چالشهـای بسـیاری مواجـه اسـت.
معـزز خواسـتار افزایـش مشـارکتهای عمومـی و مردمـی در عرصـه منابـع طبیعـی شـد و گفـت :البتـه شـاهد
همـکاری نیروهـای منابـع طبیعـی در شهرسـتانها ،بسـیج و حتـی گروههـای مردمی بـه ویـژه در حـوزه
اطفـا حریـق هسـتیم کـه جـا دارد تشـکر و قدردانـی ویـژهای از آنهـا داشـته باشـم امـا افزایـش مشـارکتهای
مردمی میتوانـد کمـک شـایانی بـه مـا در رسـیدن بـه اهدافمـان کنـد.
معـاون حفاظـت و امـور اراضـی اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان فـارس در رابطـه بـا رویکـرد دولـت سـیزدهم در
صیانـت از منابـع طبیعـی گفـت :دولت سـیزدهم رویکـرد خوبی را در حـوزه حفاظت و امور اراضـی دنبال میکند
و مـا نیـز ایـن انگیـزه را داریـم کـه در مسـیر تحقـق اهـداف دولـت و خدمـت بـه مـردم گام برداریـم و امیدواریـم
بتوانیـم ِدیـن خـود را در ایـن عرصـه ادا کنیم.

عبداهلل زاده جانشین فرمانده سپاه فجرخبرداد

ارائه خدمات پزشکی به زائران اربعین در موکبهای استان فارس
جانشـین فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس گفـت ۵ :ایسـتگاه سلامت در
اسـتان فـارس آمـاده خدمـات درمانـی وپزشـکی بـه زائـران اربعیـن اسـت.
سـرهنگ پاسـدار حسـن عبدالله زاده اظهار داشـت :با توجه به خیل مشتاقان
پیـاده روی اربعیـن حسـینی در اسـتان از راه اندازی موکب در شهرسـتانهای
نیریـز ،اسـتهبان ،کوهچنـار ،نورآباد و شـهر شـیراز خبر داد.
جانشـین فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس گفـت :همچنیـن موکبهایـی
در خروجـی اسـتان منتهـی بـه جـاده بوشـهر _ شـیراز ،جـاده فسـا_ شـیراز،
ً
مرودشـت بـه شـیراز و  ...آمـاده پذیرایـی از زائـران ایرانـی خصوصـا زائـران
خارجـی از کشـور پاکسـتان اسـت.
او بـا بیـان اینکـه زائـران ایرانـی کـه احتیـاج بـه اسـتراحت و یـا در صـورت خرابـی خـودرو در شـهر شـیراز نیـاز به
اسـکان موقـت دارنـد ،افـزود :در امامـزاده اسـماعیل شهرسـتان فسـا و خروجیهـای شـهر شـیراز نیـز زائـران
خارجـی اسـکان داده میشـوند.
سـرهنگ عبداللـه زاده بـا تصریـح بـر اینکـه هماهنگیهـای الزم بـا دسـتگاههای اجرایـی و دولتـی جهـت زوار
خارجـی از ورود بـه اسـتان فـارس تـا خروج از اسـتان داده شـده اسـت ،تصریح کـرد :خادمان موکبهـا خدماتی
همچـون اطعـام ،اسـکان و خدمـات پزشـکی به ائـران اربعیـن ارائـه میدهند.
جانشـین فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس خاطـر نشـان کـرد ۵ :ایسـتگاه سلامت در فـارس آمـاده خدمـات
درمانـی وپزشـکی بـه زائـران اربعیـن اسـت.

قزل سفلی رئیس سازمان بسیج سازندگی مطرح کرد:

خدمت رسانی گروههای جهادی فارس به زائران پاکستانی
ایسـنا :رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس از خدمـت رسـانی گروههـای
جهـادی ایـن اسـتان بـه زائـران پاکسـتانی خبـر داد.
اسـماعیل قـزل سـفلی سهشـنبه  ۲۲شـهریور بـا گرامیداشـت فـرا رسـیدن
اربعیـن حسـینی در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد :گروههـای جهـادی و
جهادگـران ،در مناسـبتهای مختلـف و در مواقـع الزم وارد صحنـه میشـوند
و در قالبهـا و برنامهپهـای مختلـف ،اقدامـات جهـادی میکننـد.
او افـزود :بـه مناسـبت اربعیـن سیدالشـهدا (ع) نیز ۸۱ ،موکب خدمترسـانی
بـه زائـران آقـا امـام حسـین (ع) برپـا شـده و فعالیـت ایـن موکبها تـا چند روز
پـس از اربعیـن حسـینی ادامه خواهد داشـت.
رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس بـا تشـریح برنامههـا و فعالیتهـای موکبهـای بیـن راهـی کـه خدمات
مختلفـی را بـه زانـران خارجـی و داخلـی ارائـه میکننـد ،اظهـار کـرد :برخـی از شـهرهای فـارس ماننـد نیریـز
 ،اسـتهبان ،سروسـتان ،شـیراز ،کوهچنـار ،نورآبـاد در مسـیر حرکـت کاروانهـا و زانـران همسـایگان شـرقی
کشـورمان بویـژه پاکسـتان قـرار دارنـد بنابرایـن موکبهـای بیـن راهـی در ایـن شهرسـتانپها راهپانـدازی شـده
و جهادگـران مـا علاوه بـر خدمـات رسـانی بـه زائـران ایرانـی از زائـران خارجـی نیـز میزبانـی و مهمـان نـوازی
میکننـد.
قـزل سـفلی خاطرنشـان کـرد :البتـه در مابقی شهرسـتانهای فـارس نیـز موکبها و مراکـز خدماتـی راهاندازی
شـده تـا تعداد ایـن مراکز بـه عدد  ۲۸برسـد.
جانشـین قـرارگاه محرومیـت زدایـی سـپاه فجر فارس با اشـاره به اینکه برخـی از گروههای جهـادی ،موکبهایی
در مـرز شـلمچه و کشـور عـراق برپـا کردهانـد ،گفـت ۳ :موکب جهادگران اسـتان فـارس در پایانه مرزی شـلمچه
و  ۱۶موکـب در مسـیر نجـف بـه کربلا و  ۱۴موکـب در شـهر کربال قرار دارد و خادمان حسـینی تلاش میکنند
تـا در مسـیر پیـاده روی زائـران و همچنیـن خـروج از مرز کشـور خدماتی مانند اسـکان ،تامین اغذیـه ،راهنمایی،
خدمـات پزشـکی و  ...ارائه کنند.
قـزل سـفلی در خصـوص موکبهـای تخصصـی درمانـی و پزشـکی نیـز گفـت ۶ :موکـب با همـکاری اسـاتید و
دانشـجویان جهادگـر سلامت فـارس در مسـیر نجف بـه کربال شـکل گرفته و کمک رسـانی درمانی ،پزشـکی،
بهداشـت و سلامت را ارائـه میکننـد.
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امنیت در گرو توجه به هویت جامعه است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تامین و حفظ امنیت
در گرو توجه به هویت جامعه است ،گفت :نمیتوان مشکالت و ...

اراضی ملی معطل مانده در فارس رسیدگی و تعیین وضعیت میشود
معاون حفاظت و امور اراضــی اداره کل منابع طبیعی فارس در رابطه با مدیریت و
نظارت بر واگذاری اراضی گفت :اراضی واگذار شده سالهای ...

ایمانیه استاندار فارس:

مجمع خیرین تامین سالمت اجتماعی
به فعال شدن صنایع راکد کمک کند

عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :در صـورت همـکاری مجمـع
خیریـن تامیـن سلامت اجتماعـی بـرای فعـال شـدن
صنایـع راکـد و نیمـه راکـد اسـتان ،امـکان فعالیـت
مددجویـان بهزیسـتی در ایـن صنایـع فراهـم می شـود.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه ،در جلسـه شـورای
مشـارکت های مردمی بهزیسـتی در شـیراز افـزود :در
صـورت ورود مجمـع بـه ایـن موضـوع مـا نیـز کمـک
خواهیـم کـرد تـا هـم رونـق تولید شـکل گیرد و هـم منافع
مددجویـان تامیـن شـود.
وی ادامـه داد :همچنیـن ایـن مجمـع می توانـد بـا راه
انـدازی سـه شـرکت تولیـدی ،تخصصـی و یـک شـرکت
غیـر تخصصـی بـه اشـتغال مددجویـان و اسـتقالل مالـی
آنـان کمـک کنـد.
دکتـر ایمانیه اظهار داشـت :با راه اندازی شـرکت تولیدی،
محصوالتـی کـه توسـط مددجویـان تولیـد می شـود قابـل
عرضـه بـه بـازار خواهـد بـود و همچنیـن می تـوان ادارات
دولتـی را ملـزم کـرد کـه کاالهای مـورد نیاز خـود را از این
شـرکت ها تهیـه کنند.
اسـتاندار فـارس گفـت :در شـرکت تخصصـی نیـز
مددجویـان زیـر مجموعـه بهزیسـتی یـا اعضـای خانـواده
آنـان کـه تامیـن کننده هـای مالـی آن مددجویان هسـتند
بـه فعالیـت و ارائـه خدمـات تخصصـی خواهنـد پرداخـت.
وی در ادامـه افـزود :در شـرکت غیـر تخصصـی نیـز
مددجویـان می تواننـد بـه ارائـه خدمـات غیـر تخصصـی
بپردازنـد.
تمـام سـمنها در سـامانه مشـترک اطالعـات مددجویـان
نـام نویسـی کنند.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان گفـت :تمـام موسسـهها

و سـمنهای فعـال در زمینـه خدمـات بهزیسـتی بایسـت
در سـامانه مشـترک اطالعـات مددجویـان ثبت نـام کنند.
دکتـر ایمانیـه افـزود :در صورتـی کـه ایـن سـمن ها از نـام
نویسـی در این سـامانه خـودداری کنند هیـچ گونه خدمت
و حمایتـی دریافـت نخواهنـد کرد.
وی بیـان کـرد :ثبـت اطالعـات در این سـامانه بـه معنای
خـروج از محرمانـه بـودن نیسـت و اطالعـات مددجو تنها
در اختیـار سـازمان بهزیسـتی اسـت تا از سـوء اسـتفاده از
نیت هـای خیـر جلوگیری شـود.
اسـتاندار فـارس ،در خصـوص کمـک مجمـع خیریـن
تامیـن سلامت اجتماعـی بـه اردوگاه های مـاده  ۱۵و ۱۶
کـه در زیرمجموعـه بهزیسـتی قـرار میگیرنـد هـم گفت:
بنـا شـد کـه یـک چهـارم از مجمـوع کمک هایـی کـه از
سـوی این مجمع و سـایر خیرین می شـود توسـط شـورای

مشـارکت های مردمی بهزیسـتی صـرف کمـک بـه تـرک
اعتیـاد معتادیـن و بازگشـت آنان به خانواده و جامعه شـود.
دکتـر ایمانیـه گفـت :اخیـرا انجمـن حمایـت از زندانیـان
اسـتان متقاضـی دریافـت یـک معـدن و همچنیـن ۱۰۰
هکتـار زمیـن اسـت تـا از منافـع آنهـا بـرای حمایـت از
خانـواده زندانیـان اسـتفاده شـود.
وی در ادامـه افـزود :آمادگـی داریم که چنان چه شـورای
مشـارکت های مردمی بهزیسـتی و مجمـع خیریـن تامیـن
سلامت اجتماعـی ،نیـز متقاضـی زمین و معدن باشـند با
قیمت هـای کمتـری واگـذاری انجام شـود تـا از منافع آن
بـرای حمایت از مددجویان اسـتفاده شـود.
اسـتاندار فـارس همچنیـن از مـردم نیـک اندیـش کـه در
سـال  ۱۴۰۰کمک هـای خـوب و متنوعـی بـه مددجویان
بهزیسـتی ارائـه داشـته انـد قدردانـی کرد.

عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:

امنیت در گرو توجه به هویت جامعه است
ایسـنا :عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی
مجلـس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه
تامیـن و حفـظ امنیـت در گـرو توجـه بـه
هویـت جامعـه اسـت ،گفـت :نمیتـوان
مشـکالت و کاسـتیهای خانـواده را بـه
عنـوان مرکـز هویتـی نادیـده بگیریـم بعـد
ادعـای تامیـن امنیـت و افزایـش نـرخ
امنیـت داشـته باشـیم.
ابراهیـم عزیـزی در همایـش آغـاز کشـت
شـتوی فـارس با بیان اینکـه تصویب قانون
امنیـت غذایی نشـان از اراده مجلس برای
ایـن مهـم دارد ،گفـت :اگـر امنیـت را بـه
عنـوان یـک موهبـت الهـی و وظایف مهم
حاکمیـت منظور کنیـم ،نمیتـوان آن تنها
در سـاختار فیزیکـی و نظامی دیـد.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه امنیـت جامعه
در گـرو چهـار مولفـه مهـم و اساسـی
اسـت ،افـزود :امنیـت هویتها ،سلامت
محیـط ،احسـاس امنیـت و توجـه بـه
سـرمایه اجتماعـی چهـار متغیـری اسـت
کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد و نمیتوانیـم به
دنبـال بـه تامیـن امنیـت در نظـام سیاسـی
بـدون توجـه بـه ایـن متغیرهـا باشـیم.
نماینـده مردم شـیراز و زرقـان در مجلس با
بیـان اینکـه امنیـت در گرو توجـه به هویت
جامعـه اسـت ،خاطرنشـان کـرد :نمیتوان
مشـکالت و کاسـتیهای خانـواده را بـه
عنـوان مرکـز هویتـی نادیـده بگیریـم بعـد
چشم شیشه ای

ادعـای تامیـن امنیـت و افزایـش نـرخ
امنیـت داشـته باشـیم.
عزیـزی با اشـاره به متغیر احسـاس امنیت
عنـوان کـرد :اهمیـت احسـاس امنیـت از
خـود امنیـت بیشـتر اسـت؛ برخـی مواقـع
همـه قـوا در تلاش بـرای تحقـق امنیـت
هسـتند اما باید احسـاس امنیـت را در کنار
آن افزایـش داد.
او بـا بیـان اینکـه متغیـر چهـارم سـرمایه
اجتماعـی اسـت ،گفـت :تاثیرگذارتریـن
عنصـر در تامیـن امنیـت همیـن متغیـر
اسـت؛ جمعیـت  ۸۰میلیونـی سـرمایه
اجتماعـی ایـران اسالمی اسـت.
عزیـزی بـا بیان اینکه شـعار جـدی در آغاز
انقلاب اسالمی اسـتقالل بـود ،افزود :در
برخـی از مسـیرها مثـل نظامـی ،پزشـکی
و بخشـی از صنعـت ایـن اسـتقالل کسـب
شـده امـا آیـا بـه قلـه اسـتقالل اقتصـادی

رسـیدهایم؟ آیـا خودکفایـی و بینیـازی در
اقتصـاد محقـق شـده اسـت؟ امـروز ۲۶
کشـتی نهادههـا منتظـر ترخیـص هسـتند
ایـن معنایـش اسـتقالل اقتصـادی اسـت
یـا خودکفایـی؟
او بـا بیـان اینکـه رسـالت سـنگینی در این
بخـش داریـم ،عنـوان کـرد :در برنامـه
هفتـم مهمتریـن محـور امنیـت غذایـی
اسـت بـرای اینکـه اسـتقالل اقتصـادی
مهـم شـمرده شـده و بـرای ایـن منظـور
سـرمایه اجتماعـی بایـد حفـظ شـود امـا
امـروز اعتمـاد اجتماعـی دچـار خدشـه
شـده اسـت که در چنین شـرایطی سـرمایه
اجتماعـی نیـز دچـار آسـیب شـده و نتیجه
آن خدشـه بـه امنیـت وارد میشـود.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
بـا بیـان اینکـه چـرا کشـاورزان و بخـش
خصوصـی بـه برنامههـا و سیاسـتهای

دولـت اعتمـاد نمیکننـد؟ خاطرنشـان
کـرد :امید و اعتماد را بایـد دوباره بازگرداند
و مهمتریـن وظیفـه جهـاد کشـاورزی ایـن
اسـت امیـد و اعتماد را افزایـش دهد و این
بـا شـعار محقـق نمیشـود.
عزیـزی بـا بیـان اینکـه امنیـت مسـتلزم
سـرمایه اجتماعـی اسـت کـه بایـد امیـد و
اعتمـاد را بـه عنـوان مهمتریـن ابـزار در
نظـر گرفـت ،افـزود :بـرای رسـیدن بـه
قلـه امنیـت همـه جانبـه بایـد اقدامـات مـا
مشـخص باشـد و مـردم دوبـاره اعتمـاد
کننـد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
گفـت :برنامـه هفتـم در شـرف ورود بـه
دولـت اسـت و از سـازمان جهـاد ایـن
انتظـار اسـت کـه موضـوع محـور و پـروژه
محـور متناسـب بـا برنامـه هفتـم پیـش
برود.
عزیـزی در بخـش دیگـری از سـخنان
خـود بـا اشـاره بـه اینکـه  ۷۷هـزار هکتـار
از اراضـی سـد درودزن بـا اقدامـات
غیرکارشناسـی قابـل اسـتفاده نبـود و تولید
 ۲۰۰هـزار تـن محصـول گندم را از دسـت
داده اسـت ،آن را نتیجه کار غیرکارشناسی
خوانـد و گفـت :کار کارشناسـی ،منظـم و
در راسـتای برنامـه بایـد پیـش بـرود؛ بایـد
میـدان را بـاز و از کمـک افـراد صاحبنظر
اسـتفاده کـرد.
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 ۹اثر طبیعی در فارس
به ثبت ملی رسید
ایرنا:مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی اســتان فــارس گفــت ۹ :اثــر
طبیعــی اســتان فــارس شــامل برخــی تاالبهــا و
نرگسزارهــا در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید.
صنایــع دســتی و گردشــگری فــارس ،ســید مؤیــد
محســننژاد روز سهشــنبه در ایــن بــاره افــزود:
آثــار ثبتشــده عبارتانــد از نرگــس زار طبیعــی
بلبلــک ،درختهــای شــماره  ۱و  ۲بنــه کهنســال
روســتای چنــار ،درخــت تــوت کهنســال امامــزاده
بــزم ،درخــت چنــار کهنســال شــیدان ،درخــت
بنــه کهنســال دهــدق آبــاده ،تــاالب هفــت بــرم،
درخــت داغداغــان مزایجــان و نرگــس زار طبیعــی
جــره اســت.
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان فــارس گفــت :شناســایی و
ثبــت ملــی ســایر نرگــس زارهــای اســتان فــارس در
شهرســتانهای خفــر ،جهــرم و ســایر شهرســتانها
دردســت اقــدام ایــن ادارهکل اســت.
محســن نــژاد بیــان کــرد :تمامــی  ۹اثــر طبیعــی
اســتان فــارس در فهرســت آثــار ملــی طــی تشــریفات
قانونــی در جلســه شــورای ملــی ثبــت طبیعــی
کشــور بــه تصویــب رســیدند و بــه اســتاندار فــارس
ابالغشــده اســت.
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان فــارس افــزود :بــا توجــه بــه
قوانیــن مرتبــط بــا ثبــت ،بــا تأییــد و نظــارت وزارت
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی،
اقدامــات حفاظتــی و مرمتــی در آثــار ثبتــی صــورت
میگیــرد و هرگونــه دخــل و تصــرف یــا اقــدام و
عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب یــا تغییــر اصالــت
اثــر شــود ،ممنــوع اســت و پیگــرد قانونــی خواهــد
داشــت.
محســن نــژاد افــزود :آثــار طبیعــی اســتان فــارس از
جاذبههــای گردشــگری طبیعــی کشــور بــه شــمار
میرونــد و از مقاصــد مهــم گردشــگران اســت.

قول وزیر برای اجرا کردن
قانون تبدیل وضعیت ایثارگران
عصرمردم:
نماینــده شــیراز و زرقــان بــه وزیــر ارتباطــات در
خصــوص قانــون تبدیــل وضعیــت ایثارگــران تذکــر
داد و گفــت :بنــا بــه قــول وزیــر ،ایــن قانــون بــه
زودی اجرایــی می شــود.
ابراهیــم عزیــزی در ایــن رابطــه اظهــار داشــت :در
گفــت و گــو بــا وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
خواســتار اجرایــی شــدن قانــون تبدیــل وضعیــت
ایثارگــران در دســتگاههای اجرایــی شــدیم کــه
ایشــان نیــز قــول مســاعد داد ایــن قانــون بــه زودی
اجــرا شــود.
عزیــزی خاطرنشــان کــرد :مجلــس جهــت خدمــت
بــه ایثارگــران و خانــواده معــزز ایشــان ایــن قانــون را
وضــع کــرده و از تمــام دســتگاههای اجرایــی انتظــار
مــی رود کــه هــر چــه ســریع تــر ایــن قانــون را اجــرا
کننــد.
نماینــده شــیراز و زرقــان در مجلــس شــورای
اســامی همچنین گفــت :از معــاون اول
رییسجمهــور نیــز می خواهیــم کــه هــر چــه زودتــر
ایــن قانــون را ابــاغ و اجرایــی نمایــد تــا دســتگاهها
تکلیــف خــود را بداننــد.
     عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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افت تحصیلی دانشآموزان جهرم به دلیل شرایط کرونایی جبران شود
فرماندار ویژه شهرســتان جهرم گفت :غیرحضوری شدن مدارس کشور از جمله این
شهرستان در پی شیوع کرونا ،منجر به افت تحصیلی دانش آموزان ...

لزوم عملیاتی شدن الگوی کشت
رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به تجهیز و ارتقای
مکانیزاسیون در کشاورزی از تامین  ۲۰هزار تراکتور با ...

گام یک میلیارد ریالی
نیک اندیشان سالمت
در راستای ماندگاری پزشکان
در شهرستان نی ریز
عصرمردم:
نیـک اندیشـان سلامت نـی ریز بـا تجهیز پانسـیون
پزشـکان شـهری و روسـتایی در مجموعـه سلامت
ایـن شهرسـتان بـه مانـدگاری پزشـکان غیربومـی،
بهبـود ارائـه خدمـت بـه شـهروندان و توسـعه عدالت
در بهداشـت و درمـان ،گام نهادنـد.
رییـس شـبکه بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :بـه همـت
نیـک اندیشـان سلامت شهرسـتان  ۶۰قلـم وسـیله
بـه ارزش یـک میلیـارد ریـال بـرای تجهیـز پانسـیون
پزشـکان غیربومی شـاغل در مناطـق شـهری و
مناطـق روسـتایی محـروم خریـداری شـده اسـت.
دکتـر «داور آل داود» بـا تاکیـد به فرهنگ سـازی در
زمینـه انجـام امـور ّ
خیریـه در حوزه سلامت ،افزود:
خیریـن عرصـه سلامت تمایل بیشـتری بـه افزایش
تجهیـزات بهداشـتی و درمانـی دارنـد ،در حالـی کـه
بایـد دیـدگاه آنهـا را علاوه بر ایـن موضوع به سـمت
ایجـاد زیرسـاخت های بهداشـتی نیـز هدایـت کنیم،
زیـرا تأمیـن یـک پانسـیون مجهـز بـرای حضـور یک
پزشـک از وجـود صدهـا تخـت بیمارسـتانی بـدون
پزشـک ،بـا اهمیـت تـر خواهـد بود.
او بـا تقدیـر از نیـک اندیشـان سلامت شهرسـتان
نـی ریـز کـه همـواره یـاری رسـان مجموعه سلامت
ّ
موقعیـت
هسـتند ،اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه
جغرافیایـی و ّ
جمعیتـی شهرسـتان نـی ریـز و ُبعد زیاد
مسـافت بـا مرکـز اسـتان و پراکندگی روسـتاهای زیر
ّ
متخصص
پوشـش آن ،حضـور و ماندگاری پزشـکان
بـه ویـژه در مناطق روسـتایی بسـیار با ّ
اهمیت اسـت
کـه امیدواریـم بـا کمـک ّ
خیریـن ،امکانـات رفاهـی
را بـرای مانـدگاری بیشـتر پزشـکان بیـش از گذشـته
فراهـم کنیـم.

 ۲هزار زائر اربعین توسط
پزشکان جهرمی ویزیت شده اند
مهر:تاکنـون نزدیـک بـه دو هـزار نفـر در درمانـگاه
موکـب حضرت صاحـب الزمان(عج) دانشـگاه علوم
پزشـکی جهـرم ویزیـت شـده اند.
دو روز از اسـتقرار تیـم درمانـی دانشـگاه در درمانگاه
موکـب حضـرت صاحـب الزمـان (عـج) در کربلای
معلـی میگـذرد و تـا کنـون نزدیـک بـه دو هـزار نفـر
بـه ایـن درمانـگاه مراجعـه و خدمـات بهداشـتی و
درمانـی دریافـت کـرده انـد.
در ایـن درمانـگاه ۴۰ ،نیـروی مجـرب بهداشـتی،
درمانـی در رشـتههای مختلـف اعـم از متخصـص
طـب اورژانـس ،پزشـک عمومـی ،پرسـتار در حـال
ارائـه خدمـت بـه زائریـن حسـینی هسـتند.
درمانـگاه امـام حسـین (ع) دانشـگاه علـوم پزشـکی
جهـرم در کربلا ،شـارع میثـم تمـار ،جنـب جسـر
الحسـین (ع) ،موکـب صاحـب الزمـان (عـج) قـرار
گرفتـه اسـت.

معاون حمایت و سالمت خانواده
کمیته امداد فارس اعالم کرد

توزیع  ۴۰هزار سبد کاالی
لبنی بین مددجویان ساکن
مناطق محروم

عصرمردم:
بـدری گفـت ۴۰ :هـزار سـبد کاالی لبنـی بیـن
مددجویـان سـاکن در مناطـق محـروم توزیع میشـود
محمـد بـدری ،معـاون حمایـت و سلامت خانـواده
کمیتـه امـداد فـارس از توزیـع  ۴۰هـزار سـبد کاالی
لبنـی در بیـن مددجویـان سـاکن مناطـق محـروم
اسـتان خبـر داد.
او افـزود :ایـن مددجویـان در مناطقـی از اسـتان
فـارس سـاکن هسـتند کـه بـر اسـاس شـاخص های
تعییـن شـده دارای ضریـب محرومیـت  ۷الـی ۹
هسـتند.
معـاون حمایـت امـداد فـارس گفـت :بـا توجـه بـه
آزادسـازی قیمـت محصـوالت لبنـی ،ایـن قبیـل
کاالهـا از سـبد غذایـی برخـی خانواده هـا کاهـش
یافتـه اسـت.
بـدری بـا اظهـار اینکـه توزیع سـبد کاالهـای لبنی با
دسـتور رئیـس کمیتـه امداد کشـور و مدیـرکل کمیته
امـداد اسـتان فارسـو مسـاعدت بنیـاد مسـتضعفان
اجرایی شـده اسـت اضافـه کرد :ماسـت ،شـیر ،پنیر
و خامـه صبحانـه اقلام توزیعـی این مرحله میباشـد.

کوچ زنبورداران از مناطق
سردسیر به فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت :بـا
آغـاز کوچـه زنبـورداران به این شهرسـتان اسـتقرار و
مـکان یابـی و مجـوز زنبـورداری توسـط واحـد بهبود
تولیـدات دامی صـادر می شـود.
امیـر ارسلان حـق شـناس در گفـت و گویی بـا بیان
اینکـه بـه دلیـل تنـوع اقلیمی ووجـود گونه هـای
گیاهـی متنـوع از جملـه درخت کنار کـوچ زنبورداران
از مناطـق سردسـیر بـه ایـن شهرسـتان آغـاز
گردیـده اسـت ،گفـت :تاکنـون نزدیـک بـه 200بنـه
زنبورسـتان مجـوز اسـتقرارصادر شـده و پیـش بینـی
می گـردد  80زنبورسـتان دیگـر در ایـن شهرسـتان
مجـوز اسـتقرار بگیرنـد.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد:

لزوم عملیاتی شدن الگوی کشت
ایسـنا :رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای
اسلامی با اشـاره بـه تجهیـز و ارتقـای مکانیزاسـیون
در کشـاورزی از تامیـن  ۲۰هـزار تراکتـور بـا مشـارکت
بانکهـا خبـر داد و گفـت :بایـد تسـویه حسـاب در
خریدهـای تضمینـی محصـول بـا فوریـت انجـام شـود.
محمدجـواد عسـکری در همایـش "کشـت شـتوی" که با
حضـور مسـئوالن ملـی و اسـتانی در شـیراز برگـزار شـد،
بـا تاکیـد بـر لـزوم دانشبنیـان کـردن بخش کشـاورزی،
بیـان کـرد :در مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان و
دانشـگاه شـیراز یـک حرکتـی در ایـن زمینه شـروع شـده
کـه امیـد اسـت ایـن روال بـه نتایـج خوبـی برسـد.
نماینـده مـردم داراب و زریـن دشـت در مجلـس بـا بیـان
اینکـه رتبـه  ۴در تولیـد گنـدم برازنـده فـارس بـا ایـن
ظرفیت کشـاورزی و تنوع اقلیم نیسـت ،گفـت :در زمینه
بهرهبـرداری از منابـع و مدیریـت آب بایـد چارهاندیشـی
کـرد امـا ایـن  2مبحـث تنهـا دالیـل تنـزل جایـگاه فارس
در تولیـد محصـوالت کشـاوری نیسـت لـذا بایـد بررسـی
دقیقتـری انجـام شـود.
او بـا بیـان اینکـه امـروز اعضـای کمیسـیون کشـاورزی
مجلـس شـورای اسلامی نگاه تخصصـی به ایـن مبحث
دارنـد در حالـی کـه تـا قبـل از آن اگـر نماینـدهای جایـی
نداشـت بـه این کمیسـیون هدایت میشـد ،افـزود :تمام
مشـکالت بخـش کشـاورزی بـا کمـک محققـان احصاء
شـده کـه راهـکار بـرای آن ارائه شـود.
عسـکری بـا اشـاره بـه طـرح امنیـت غذایـی و احصـای
مشـکالت بخش کشـاورزی عنـوان کرد :ایـن طرح پس
از اعلام در صحـن و رفـع ایـراد در شـورای نگهبـان و
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه زودی بـه دولـت
ارائـه میشـود و اگـر این طـرح عملیاتی شـود  ۸۰درصد
مشـکالت کشـاورزی حـل میشـود.
او بـا اشـاره بـه اصلاح رونـد شـورای قیمتگـذاری
محصـوالت کشـاورزی بـا مشـارکت تولیدکننـدگان
تصریـح کـرد :در ایـن رونـد  ۶نفـر از کشـاورزان خبـره در

ایـن شـورا گنجانده شـدند کـه قیمتگـذاری با مشـارکت
تولیدکننـدگان انجـام شـود و بـه نوعـی از پاییـن بـه بـاال
باشـد.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا اشـاره بـه
صـادرات محصـوالت کشـاورزی افـزود ۵۰۰ :میلیـون
جمعیـت اطـراف کشـور مـا عالقهمنـد بـه محصـوالت
کشـاورزی ایـران اسـت کـه بایـد از ایـن ظرفیت اسـتفاده
شـود؛ تعرفـه صـادرات کـه وزارت خانـه ابلاغ کـرده بـود
اصلاح شـد.
او بـا بیـان اینکـه الگـوی کشـت حتمـا بایـد عملیاتـی
شـود ،چراکـه راهـی جـز ایـن نداریـم ،خاطرنشـان کرد:
سـازوکارهای ایـن امـر در کمیسـیون تعریف شـده اسـت
کـه بایـد هـم سـرمایه در گـردش و هـم نهادههـای مورد
نیـاز کشـاورز تامیـن شـود همچنیـن سـنددار کـردن
اراضـی کشـاورزی از دیگـر اقدامـات اسـت که بایـد برای
ارائـه تسـهیالت بـه کشـاورز انجـام شـود.
عسـکری بـا بیـان اینکـه بیمه محصـوالت کشـاورزی نیز
از دیگـر اقدامـات کمیسـیون اسـت ،عنـوان کـرد :بـرای
ترغیـب کشـاورزان بـه بیمـه محصـوالت خـود در بودجـه

 ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱مبلـغ خوبـی بـرای بیمـه کشـاورزی
گذاشـته شـد و از هـم اکنـون رایزنـی بـا وزارت اقتصـاد
آغـاز شـده اسـت.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا بیـان اینکـه
فـارس بـا وجـود ظرفیتهـا عقبماندگیهـای زیـادی
وجـود دارد ،تاکیـد کـرد :در بخـش پایانـه صادراتـی
محصـوالت کشـاورزی بـرای یارانـه سـوخت هواپیمـا
اقداماتـی در کمیسـیون انجـام شـد و فارس پایلوت شـده
امـا زیرسـاختها فراهـم نیسـت باید هر چـه زودتـر پایانه
صادراتـی تکمیـل شـود.
او بـا اشـاره بـه تجهیـز و ارتقـای مکانیزاسـیون در
کشـاورزی از تامیـن  ۲۰هـزار تراکتـور بـا مشـارکت
بانکهـا خبـر داد و گفـت :اگـر بناسـت در ایـن کشـور
در بخـش کشـاورزی بـه یـک جایـگاه ارزشـمند برسـیم
بایـد تسـویه حسـاب در خریدهـای تضمینـی محصـول با
فوریـت انجـام شـود.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا اشـاره بـه اینکه
بـه دلیـل کمبـود نقدینگـی امـکان ترخیـص نهادههـا در
بنـادر وجـود نـدارد ،افـزود :رایزنی بـا دولت برای تسـریع
ایـن امـر انجام شـده و وزیر کشـاورزی برای کشـت پاییزه
مکلـف بـه تامیـن نهادهها شـده اسـت.
عسـکری بـا بیـان اینکـه در دولـت گذشـته دچـار سـوء
تدبیـر بودیـم ،گفـت :امـروز دولـت بـا مشـکل بودجـه
مواجه اسـت و  ۱۰هزار میلیـارد تومان ماهیانه بدهکاری
دولـت قبـل را میدهد امـا باید امید را در کشـاورز ایجاد و
مشـکالت را برطـرف کـرد تـا تولید محصوالت کشـاورزی
بـا خلـل مواجه نشـود.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا اشـاره بـه اینکه
مشـکل خـودرو و نیـروی انسـانی در بخش کشـاورزی در
کل کشـور وجود دارد ،خاطرنشـان کرد :تالش میشـود
تـا ایـن مشـکل حـل شـود؛ امـروز وزارت کشـاورزی ۱۰
هـزار نیـروی متخصـص نیـاز دارد کـه اگـر دولـت مجوز
دهـد بحـث اسـتخدام نیـز دنبـال میشـود.

تدارک اقامتگاههای زیباشهر و جنت شیراز برای زوار
خارجی و ایرانی اربعین حسینی
عصرمردم:
افسـانه خواسـتخدایی عضو هیأترئیسـه
شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا همراهـی
جمعـی از مدیـران شـهرداری ایـن
کالنشـهر ،بهمنظـور سرکشـی از رونـد
خدماترسـانی بـه زوار اربعیـن حسـینی
در اقامتگاههـای جنت ،زیباشـهر و شـهید
خرمشـکوه حضـور یافـت.
بـه گزارش پایگاه اطالعرسـانی شـهرداری
شـیراز ،افسـانه خواسـتخدایی عضـو
هیأترئیسـه شـورای اسالمی شـهر شـیراز
بـا همراهـی جمعـی از مدیـران شـهری
بهمنظـور سرکشـی از رونـد خدماترسـانی
بـه زوار اربعیـن حسـینی در اقامتگاههـای
جنـت ،زیباشـهر و شـهید خرمشـکوه
حضـور یافـت.
افسـانه خواسـتخدایی در ایـن حضـور
میدانـی بیـان کـرد :از آنجـا کـه اسـتان
فارس و شـهر شـیراز در مسـیر زوار اربعین
حسـینی از اسـتانهای شـرقی و چنـد
کشـور مجـاور واقـع شـده اسـت ،توفیـق
خدمتگـزاری ایـن کالنشـهر بـه زائـران
فراهـم آورده شـد.
عضـو هیأترئیسـه شـورای اسالمی شـهر
شـیراز ادامـه داد :بـا توجـه بـه
سیاسـتگذاری و هماهنگیهـای
انجامشـده بـا معاونـت سیاسـی فرمانداری
شـیراز و گروههـای جهـادی مردمـی در
راسـتای خدمتگـزاری بـه زائـران دو کمـپ
دائمی بـرای زوار اربعیـن حسـینی توسـط
شـهرداری شـیراز تجهیـز و تـدارک دیـده
شـده اسـت.
وی کـه در حـال حضـور و سرکشـی از
اقامتگاههـای جنـت ،زیباشـهر و شـهید
خرمشـکوه بـود ،اضافـه کـرد :اقامتـگاه
زیباشـهر بـرای زوار خارجـی و اقامتـگاه
جنـت را نیـز بـرای زوار ایرانـی تـدارک

دیدهایـم و در کنـار ایـن کمپهـا در بـدو
ورود و خـروج زائـران ،اسـتراحتگاه موقـت
و موکـب شـهدای ظفرآبـاد در ورودی پـل
فسـا واقـع در اقامتگاه خرمشـکوه با کمک
گروههـای جهـادی مردمـی و شـهرداری
در حـال خدمترسـانی بـه زائـران ایرانـی و
خارجـی هسـتند.
خواسـتخدایی بـا تقدیـر از اینکـه این سـه
مجموعـه بـا همـت سرپرسـت شـهرداری
شـیراز ،معاونـت محیـط زیسـت و خدمـات
شـهری ،سـازمان فرهنگـی ،اجتماعـی
و ورزشـی ،شـهرداریهای مناطـق
چهـار ،سـه و هفـت و گروههـای جهـادی
مردمی بـا همـکاری ویـژه فرمانـداری و
همراهـی آمـوزش و پـرورش فراهـم آمـده
اسـت ،از هماهنگی و فضاسـازی محیطی
شـهرداری شـیراز نیز قدرانـی بهعمل آورد.
حسـامالدین اسـدزاده شـهردار منطقـه ۴
شـیراز نیـز در این حضور میدانـی در معیت
افسـانه خواسـتخدایی بـا ابـراز خرسـندی
از توفیـق خدمـت بـه زائـران اباعبداللـه
الحسـین(ع) اظهـار کـرد :در تلاش
هسـتیم تا در شـهرداری منطقـه  ۴و کمپ
مختـص ایـن منطقه در بـاغ جنـت بتوانیم

خدمات شـایان و شایسـتهای را به میزبانی
شـهر سـوم حـرم اهـل بیـت(ع) بـرای زوار
اربعیـن حسـینی رقـم بزنیـم.
بـه گفتـه ایـن مدیـر شـهری؛ نزدیـک بـه
 ۱۵۰کانکـس در اختیـار زائران قـرار گرفته
کـه امکانـات رفاهـی و آسایشـی از قبیـل
وسـایل سرمایشـی و گرمایشـی در ایـن
کانکسهـا تعبیـه شـده اسـت.
اسـدزاده همچنیـن بـه فراهم کردن بسـتر
گردشـگری مذهبـی و زیـارت حرم هـای
مطهـر امامـزادگان شـریف در شـیراز از
طریـق اتوبوسهـای گردشـگری تصریـح
کـرد :بـا همـکاری سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی ایـن فرصـت را فراهـم
کردهایـم تـا زائـران اربعیـن از فرصـت
محـدود در شـیراز به خوبی اسـتفاده کنند.
قاسـم اکبـری شـهردار منطقـه  ۷شـیراز
نیـز در ایـن حضـور میدانـی در اقامتـگاه
خرمشـکوه در پـل فسـا گفـت :شـهرداری
ایـن منطقـه بـه همـراه هیـأت شـهدای
ظفرآبـاد و گـروه جهـادی رزمنـدگان
فاطمیـون بـا همـکاری معاونـت محیـط
زیسـت و خدمـات شـهری و سـازمان
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی از یـک

هفتـه قبـل اقـدام بـه برپایـی موکـب در
اقامتـگاه شـهید خرمشـکوه کـرده اسـت.
وی بیـان کـرد :ایـن موکـب در ورودی
شـرقی شـیراز از زوار ایرانـی و خارجـی کـه
از شـیراز سـومین حـرم اهل بیـت(ع) عازم
کربلا هسـتند ،پذیرایـی میکننـد.
شـهردار منطقه  ۷شـیراز ادامه داد :تالش
کردیـم در مسـیر عبـور راهیان حسـینی در
اقامتـگاه شـهید خرمشـکوه خدماتـی نظیر
اسـتراحتگاه ،نمازخانه ،سـرویس بهداشتی
و خدمـات پزشـکی بـا کمـک هیأتهـای
مذهبی داشـته باشـیم.
اکبـری تصریـح کرد :ایـن افتخـار را داریم
کـه میزبـان بسـیاری از زوار خارجـی کـه
عـازم کربلا هسـتند ،در شـیراز سـومین
حـرم اهـل بیـت(ع) داشـته باشـیم.
محمدجـواد شمسـایی رئیـس اداره
مطالعـات بحـران شـهرداری شـیراز نیـز
گفـت :طبـق هماهنگـی بعمـل آمـده
بـا سـتاد بزرگداشـت اربعیـن ،شـورای
اسالمی شـهر و شـهرداری شـیراز و
پیگیریهـای الزم بـا معاونـت خدمـات
شـهری شـهرداری کمـپ اسـکان موقـت
جنـت و زیباشـهر در کوتاهتریـن مـدت
تجهیـز و آمـاده پذیرایـی از زائـران اربعیـن
حسـینی شـد که اولین گـروه از ایـن زائران
از کشـور پاکسـتان در کمـپ زیباشـهر و
تعـدادی از زائـران ایرانـی نیـز در کمـپ
جنـت مسـتقر شـدند تـا پـس از پذیرایـی و
اسـتراحت بـه سـمت کربلای حسـینی به
مسـیر خـود ادامـه دهنـد.
وی همچنیـن گفـت :شـهرداری شـیراز
در ایـن ایـام میزبـان زائـران و هموطنـان
عزیـز در شـهر شـیراز بـوده و زائـران ایرانی
و خارجـی میتواننـد بـه صـورت رایـگان در
کمـپ بـاغ جنـت و زیباشـهر اسـتقرار و از
آنجـا بـه مسـیرهای خـود ادامـه دهنـد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه  ۱۱۴واحدی
نهضت ملی مسکن امام شهر قیروکارزین
عصرمردم:
عملیـات اجرایـی پـروژه  ۱۱۴واحـدی نهضت
ملـی مسـکن امـام شـهر در شهرسـتان
قیروکارزیـن بـا حضـور دکتـر پـروری معـاون
مسـکن شـهری بنیـاد مسـکن فـارس  ،دکتـر
فروردیـن نماینـده مـردم درمجلـس شـورای
اسلامی ،فرمانـدار و بخشـداران بخـش
مرکـزی وافـزر آغـاز شـد.
دکتـر پـروری معـاون مسـکن شـهری بنیـاد
مسـکن فـارس در ایـن آییـن بـر لـزوم شـتاب
بخشـی در اجـرای طرح هـای نهضـت ملـی
مسـکن تاکیـد کـرد و افـزود :مبلـغ آورده
متقاضیـان و مشـارکت در اجـرای طـرح

نهضـت ملی مسـکن در اسـتان فـارس حدود
 6010میلیـارد ریـال اسـت .
وی اظهـار داشـت  :از ایـن مبلـغ  3هـزار و
 993میلیـارد ریال در شهرسـتان های شـمال
و شـرق و غـرب اسـتان فـارس و  2هـزار و
 16میلیـارد ریـال در شهرسـتان های جنـوب
اسـتان واریـز وجـه شـده اسـت.
بـه گفتـه وی  ،طـرح نهضـت ملـی مسـکن
در دو حـوزه شهرسـتان های تابعـه اداره کل
راه و شهرسـازی فـارس و اداره کل راه و
شهرسـازی الرسـتان اجـرا می شـود از ایـن
رو شهرسـتان های جنـوب اسـتان از سـایر
شهرسـتان ها قابـل تفکیـک اسـت و در دو

حـوزه بصـورت مجـزا و مسـتقل کار نهضـت
ملـی مسـکن دنبـال می گـردد.
دکتـر پـروری اضافـه کـرد  :بـر ایـن اسـاس
 26شـهر در حـوزه جنـوب فـارس و  82شـهر
در سـایر مناطـق ایـن اسـتان مجـری طـرح
نهضـت ملی مسـکن هسـتند  ،پـروژه نهضت
ملـی مسـکن تـا کنـون بـرای  6هـزار و 962
واحـد در اسـتان فـارس و بـرای یـک هـزار
و  414واحـد در حـوزه جنـوب ایـن اسـتان
تخصیـص یافتـه و در مجمـوع  8هزار و 373
پـروژه اختصـاص یافتـه اسـت.
معـاون مسـکن شـهری بنیـاد مسـکن فارس
گفـت  :زمیـن مـورد نیـاز بـرای سـاخت نیـز

بـرای  24هـزار و  334واحـد نهضـت ملـی
مسـکن در اسـتان فـارس تامیـن شـده اسـت
 ،در ایـن دو حـوزه از اسـتان فـارس  11هـزار
و  308متقاضـی واریـز وجـه کـرده انـد کـه از
ایـن تعـداد  11هـزار و  164نفـر بیـش از 40
میلیـون تومـان واریـزی انجـام داده انـد .
دکتـر فروردیـن نماینـده مـردم این شهرسـتان
در مجلـس شـورای اسلامی نیز بـا تقدیـر از
خدمـات بنیاد مسـکن در پیشـبرد طرح ها ی
نهضـت ملـی مسـکن  ،تامین مسـکن را یکی
از ضـروری تریـن نیازهـای اجتمـاع دانسـت
و گفـت  :بایـد از همـه ظرفیت هـای قانونـی
بـرای پیشـبرد ایـن طـرح بهـره گیـری کرد.

تدارک اقامتگاههای زیباشهر و جنت شیراز برای زوار خارجی و ایرانی
اربعین حسینی
افسانه خواستخدایی عضو هیأترئیسه شورای اسالمی شهر شیراز ...
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شعبانی فرماندار ویژه جهرم:

افت تحصیلی دانشآموزان جهرم به دلیل شرایط کرونایی جبران شود
ایرنـا :فرمانـدار ویـژه شهرسـتان جهـرم گفت :غیرحضوری شـدن مـدارس کشـور از جمله این شهرسـتان در پی
شـیوع کرونـا ،منجـر بـه افـت تحصیلـی دانـش آمـوزان شـده کـه انتظار اسـت بـا کار ویـژه و جهـادی فرهنگیان
جبران شـود تا شـاهد شـکوفایی آموزش شهرسـتان باشـیم.
محمدحسـن شـعبانی سهشـنبه در جلسـه تکریـم و معارفـه مدیـران آمـوزش و پـرورش شهرسـتان جهـرم افزود:
اولیـا و دانشآمـوزان ،توقـع خاصـی از آمـوزش و پـرورش دارند و سرنوشـت ۳۲هـزار دانشآموز در اختیـار متولی
تعلیـم و تربیت شهرسـتان اسـت.
وی افـزودوی بـا بیـان اینکـه اتفاقـات خوبـی در آمـوزش و پرورش جهـرم در زمینـه عمرانی رخ داده اسـت ،بیان
کـرد :مـدارس نوسـاز یکـی پـس از دیگـری در سـطح شهرسـتان جهـرم در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار میگیرد
امـا الزم اسـت در حـوزه علمـی و آمـوزش نیـز هـم وقـت مضاعفی گذاشـته شـود و به صـورت ویژه در ایـن زمینه
حرکـت کنیـم تـا بتوانیـم شـاهد درخشـش فرزنـدان شهرسـتان در مسـابقات و جوامـع علمی اسـتانی و کشـوری
باشیم.
شـعبانی گفـت ۱۲ :سـال بـرای تعلیـم و تربیـت مـدت زمـان کمی نیسـت و حضـور فـردی کـه از بدنـه مجموعه
آمـوزش و پـرورش در اصلـی تریـن قسـمت مدیریـت تعلیـم و تربیـت شهرسـتان باعـث میشـود توقع هـا بـه بـاال
تریـن حـد خـود برسـد و امیدواریـم کـه شـاهد رونق بیـش از بیـش مجموعه باشـیم.
رئیـس شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان جهـرم ادامـه داد :کمبود هـای آمـوزش و پـرورش جهرم بـه زودی
رفـع خواهـد شـد و اعتقـاد داریم کـه تعهد و تخصـص فرهنگیان شهرسـتان جهرم مشکلگشـای هر مسـئلهای
خواهـد بود.
وی تاکیـد کـرد :بـا توجـه به برهه زمانی حساسـی کـه در آن قرار داریم ،الزم اسـت که برنامههـای جدید آموزش
و پـرورش را بـا همـکاری و هماهنگـی پیش برود تا دغدغـه فرهنگیان ،اولیا و دانشآموزان رفع شـود.
مشکل تأمین معلم در جهرم به حداقل رسیده است
سرپرسـت سـابق آمـوزش و پـرورش جهـرم نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان گزارشـی گفـت :مهر ماه امسـال بـا توجه
بـه بازگشـت شـیوه بازگشـایی مـدارس بـه صـورت حضـوری ،کار بسـیار دشـواری پیـش روی مدیـران مـدارس و
اولیا اسـت.
یوسـف بخشـی افـزود :در حـال حاضـر  ۸۷درصد دانش آموزان شهرسـتان در سـامانه «سـیدا» ثبتنام شـدهاند
کـه بـرای آنهـا کتـاب درسـی تهیـه شـده و به موقـع توزیع می شـود امـا نیاز اسـت دیگـر دانشآموزان نیـز هر چه
سـریعتر ثبتنـام خـود را قطعـی کنند تا در روند شـروع سـال تحصیلی مشـکلی نداشـته باشـیم.
وی بیـان کـرد :سـازماندهی نیروهـای آموزشـی مدارس در حال انجام اسـت و بـا توجه به قرارداد نیروی انسـانی
کـه بـا آمـوزش و پـرورش فـارس داریـم ،مشـکل تامیـن نیـروی انسـانی بـه حداقل خـود رسـیده و تلاش کردیم
بـرای اول مهـر هیـچ کالسـی بدون معلم نباشـد.
بخشـی بـه اجـرای رتبـه بنـدی معلمان نیز اشـاره کـرد و اظهار داشـت :اجـرای فرآیند رتبـه بندی معلمـان باعث
میشـود کـه انگیـزه آموزشـی و پژوهشـی آنهـا افزایـش پیـدا کنـد کـه بـا اجـرای کامـل آن شـاهد تغییـر قابـل
محسـوس در نظـام آمـوزش و پـرورش هسـتیم.
در ایـن آییـن همچنیـن معـاون پژوهـش و برنامـه ریـزی و مدیریـت منابـع انسـانی اداره کل آمـوزش و پـرورش
فـارس ،معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی فرمانـدار ویـژه جهـرم و برخـی مسـئوالن اسـتانی و محلـی نیـز
حضـور داشـتند.
در این جلسـه از زحمات یوسـف بخشـی سرپرسـت سـابق آموزش و پرورش جهرم تقدیر و عبدالصمد یاسـمیپور
بـه عنوان مدیـر جدید این اداره معرفی شـد.
یاسـمیپور دارای مـدرک لیسـانس و  ۲۷سـال سـابقه فعالیـت اسـت و در سـوابق وی ،کارشـناس و کارشـناس
مسـئول امـور اداری و تشـکیالت و کارشـناس آمـوزش دیـده میشـود.

تقدیر شهرداری شیراز از برگزیدگان مسابقه نقاشی
رنگین کمان صلح ،نقشی از فلورانس

عصرمردم:
برگزیدگان مسابقه نقاشی "رنگین کمان صلح :نقشی از فلورانس" تقدیر شدند.
مسـابقه نقاشـی «نقشـی از فلورانـس» در دو رده سـنی کـودکان  ۹تـا  ۱۱و  ۱۲تـا  ۱۵برگـزار شـد کـه ایـن رقابـت
اولیـن رویـداد از طـرح «رنگیـن کمـان صلـح» اسـت کـه در آن شـیراز و شـهرهای دوسـت و خواهرخوانـده از
کـودکان شـهر خـود دعـوت می کننـد تا پس از مطالعه و بررسـی شـهرهای یکدیگر آثـاری با موضـوع جاذبههای
تاریخـی ،فرهنگـی و گردشـگری شـهر مـورد نظـر را بـه تصویر بکشـند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ شـیرین کریمـی ،فاطمـه نـوروزی و کیانـا بردبـار رتبههای نخسـت گـروه سـنی  ۹تا ۱۱
سـال و زهـرا معتمـدی ،مریـم سـرکوبی و مبیـن کارگـر نیـز رتبههـای برتـر گـروه سـنی  ۱۲تـا  ۱۵سـال را به خود
اختصـاص دادند.
همچنین ،آثار برگزیده توسط شهرداری فلورانس در معرض دید شهروندان این شهر قرار خواهد گرفت.

نماینده استانداری فارس در پیگیری امور شرکت های مستقر
در شهرک های صنعتی استان منصوب شد
عصرمردم:
اسـتاندار فارس با صدور حکمی نماینده اسـتانداری فارس در پیگیری امور شـرکت های مسـتقر در شـهرک های
صنعتـی اسـتان را منصـوب کرد.متـن حکم دکتـر محمد هـادی ایمانیه خطاب بـه علی صداقت پور به شـرح زیر
اسـت :نظـر بـه مراتـب تعهد  ،تخصص و شایسـتگی جنابعالی را به عنوان نماینده اسـتانداری فـارس در پیگیری
امـور شـرکت های مسـتقر در شـهرک های صنعتـی اسـتان تعییـن می نمایم.ضـرورت دارد تحت نظـارت معاونت
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری نسـبت بـه بررسـی و انعـکاس موانـع و مشـکالت واحدهـای اقتصـادی
فعـال  ،نیمـه فعـال و غیرفعـال شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان به مدیـران مربوطه اقـدام و در جهت پیگیری
رفـع معضلات و مشـکالت ایـن واحدهـا اهتمـام الزم داشـته باشـید.بازدید هفتگـی و گفتگـوی حضـوری بـا
مدیـران شـرکت ها و سـرمایه گـذاران مرتبـط جهـت انتقال و پیگیری مسـائل ایشـان مـورد انتظار و تاکید اسـت.

قرعه کشی اولویت بندی  69متقاضی نهضت ملی مسکن
در شهرستان سپیدان
عصرمردم:
نخسـتین جلسـه اولویـت بنـدی متقاضیـان نهضت ملی مسـکن که در سـامانه مسـکن ملی تایید نهایی شـده اند
در محل فرمانداری شهرسـتان سـپیدان برگزار شـد .
ایـن نشسـت بـا حضـور هیـأت نظارت شـامل معـاون فرمانـدار سـپیدان  ،نماینـده دادسـتان ،مدیر بنیاد مسـکن
انقلاب اسالمی شهرسـتان ،مدیـر اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان و نماینـدگان سـنی متقاضیـان برگزارشـد و
اولویـت بنـدی تعـداد  ۶۹متقاضـی بصـورت قرعه کشـی تعییـن گردید.
مهنـدس علـی شـیروانی دوسـت مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان سـپیدان در حاشـیه ایـن نشسـت با برشـمردن
مراحـل اجرایـی طـرح نهضـت ملـی مسـکن در ایـن شهرسـتان خاطـر نشـان کـرد  :ایجـاد اولویـت بنـدی گام
مهمی اسـت کـه بـر اسـاس آن می تـوان برنامه هـای اجرایـی طـرح را بـه پیـش بـرد.
مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان سـپیدان اضافـه کـرد  :بـر اسـاس آورده  40میلیـون تومانـی متقاضیـان اجـرای
طرح هـای مسـکن ملـی درایـن شهرسـتان کلیـد می خـورد و امیـد اسـت بـا تکمیـل ایـن فراینـد شـاهد بـه ثمـر
نشسـتن طـرح نهضـت ملـی مسـکن در ایـن شهرسـتان در ماههـای پیـش رو باشـیم.
شـیروانی دوسـت طـرح نهضـت ملـی مسـکن را یکـی از طرح های کلیـدی برای سـاخت واحد های مسـکونی و
ایجـاد سـرپناه مناسـب بـرای متقاضیـان مسـکن دانسـت و اظهار داشـت  :اسـتان فـارس از جمله اسـتان های
پیشـرو در اجـرای ایـن طـرح اسـت کـه  ۲۶۰هـزار واحد مسـکونی سـهمیه دارد .شهرسـتان سـپیدان نیـز دراین
همیـن راسـتا سـهمه قابـل قبولـی دارد و بـا تامیـن زمیـن مناسـب این طـرح به مرحلـه اجرا رفته اسـت.
مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان سـپیدان خاطر نشـان کرد  :بنیاد مسـکن در تعدادی از شـهرهای زیر  ۱۰۰هزار
نفـر جمعیـت طـرح نهضـت ملـی مسـکن را در فـارس کلیـد زده و آغـاز کـرده اسـت  ،تفاهـم نامه همـکاری بین
بنیـاد مسـکن و راه شهرسـازی درایـن زمینـه منعقـد شـده اسـت و وظایفـی در ایـن تفاهـم نامـه بین دو دسـتگاه
تبییـن گردیده اسـت.
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بررسی تومورهای سرطانی
با استفاده از فناوری یادگیری عمیق

باشگاه خبرنگاران :اخیرا پژوهشــگران فناوری یادگیری عمیق جدیدی را توسعه دادهاند که
ریزمحیط تومور را به دقت بررسی می کند.
پژوهشــگران دانشگاه ملی سئول در مطالعه جدیدشــان ،فناوری یادگیری عمیق جدیدی را
توسعه دادهاند که ریزمحیط تومور را به دقت مورد بررسی قرار داده و میزان بقای بیماران مبتال
به سرطان را مشخص میکند.
تومورها پیچیده هستند و از انواع مختلفی از سلولها تشکیل شدهاند .مطالعه این نوع سلولها
به صورت جداگانه میتواند در مورد ویژگیهای تومورهای موضعی مانند الگوهای رشد و شکل
آنها به پژوهشــگران اطالعات مفیدی ارائه کند .برای یافتن اطالعات بیشتر ،باید تومور را در
زمینه وسیعتری بررسی کنیم تا نحوه تعامل سلولها با ریزمحیط تومور را آشکار کنیم .در حالی
که ویژگیهای موضعی ممکن است یک پیشآگهی را نشان دهد ،محیط وسیعتر تومور میتواند
نشانههای دیگری را آشکار کند.
ریزمحیط تومور ،محیط اطراف تومور اســت که شامل رگهای خونی اطراف آن ،سلولهای
ایمنی ،فیبروبالســتها ،مولکولهای ســیگنالینگ و ماتریکس خارج سلول ( )ECMاست.
تومور و ریزمحیط اطراف دائما در تعامل نزدیک با هم هســتند .تومورها میتوانند با آزاد کردن
سیگنالهای خارج ســلولی ،القای رگزایی تومور و القای تحمل ایمنی موضعی ،بر ریز محیط
زیســت تأثیر بگذارند و همچنین مشخص شده است که سلولهای ایمنی موجود در ریز محیط
میتوانند بر رشد و تکامل سلولهای سرطانی تأثیر بگذارند.
فناوری یادگیری عمیق ،یادگیری ژرف یا ژرفآموزی یک زیر شــاخه از یادگیری ماشین و
بر مبنای مجموعهای از الگوریتمها است که در حوزههای مختلف از جمله پزشکی کاربرد دارد.
به تازگی ،گروهی از پژوهشــگران دانشــگاه ملی ســئول ( )SNUکره جنوبی از فناوری
یادگیری عمیقی را توســعه دادهاند که به تشخیص میزان بقای بیماران مبتال به سرطان با دقت
بســیار بیشتر کمک میکند .این فناوری یادگیری عمیق مبتنی بر گراف که نخستین نمونه در
نوع خود محسوب میشود ،بافتهای سرطانی را در یک دیاگرام شبکه نشان میدهد.
تشــخیصی مبتنی بــر یادگیری عمیق که تنها میتوانند شــکل
برخالف روشهای قبلی
ِ
هر کدام از سلولهای سرطانی را تجزیه و تحلیل کنند ،فناوری جدید یادگیری عمیق ،ریزمحیط
تومور را در نظر میگیرد که به عوامل زمینهای مرتبط با بافتهای سرطانی مانند فاصله ،تعامل
و همبستگی بین ایمنی و سرطان اشاره دارد.
تجزیه و تحلیل چنین ریزمحیطی برای تشــخیص ســرطان و پیشبینی نرخ بقای بیماران
مبتال به سرطان حیاتی است.
این فناوری جدید یادگیری عمیق میتواند الگوهایی را درون ریزمحیط تومور شناسایی کرده
و ارتباطات میان سرطان و سلولهای ایمنی را اندازهگیری کند .پزشکان میتوانند از این دادهها
برای پیشبینی نرخ بقای بیماران مبتال به سرطان استفاده کنند.
پژوهشگران در کنار توســعه فناوری یادگیری عمیق ،نرمافزاری را توسعه و نشان دادند که
ارتباطات بین سلولهای سرطانی ،سلولهای ایمنی و عروق خونی در یک بافت سرطانی دارد،
میتواند به عنوان شاخصی برای تعیین میزان بقای یک بیمار سرطانی عمل کند.

پنج نشانه برای پیش بینی خطر سکته در بزرگسالی

ایســنا :گروهی از متخصصان در بزرگترین مطالعه در حوزه قلب و عروق جهان به پنج نشانه
در دوران کودکی و نوجوانی اشاره کردند که خطر سکته مغزی و حمله قلبی در دوران بزرگسالی
را پیش بینی می کند.
این بررســی نشان داد :شاخص توده بدنی ،فشار خون ،کلسترول ،تری گلیسیرید و استعمال
سیگار از نظر بالینی با خطر ابتال به بیماری قلبی مرتبط هستند.
مطالعه ای که توســط کنسرســیوم بین المللی قلب و عروق کودکان و موسســه تحقیقاتی
کودکان مرداک ( )MCRIدر استرالیا انجام شد ۳۸ ،هزار نفر از استرالیا ،فنالند و ایاالت متحده
در سنین سه تا  ۱۹سال به مدت  ۳۵تا  ۵۰سال بررسی کرد.
متخصصان دریافتند که عوامل خطرزا از نظر بالینی با مشکالت قلبی عروقی از همان اوایل
 ۴۰سالگی مرتبط است.
پروفســور ترنس دوایر ،نویســنده ارشــد این مطالعه گفت :این قبیل مطالعات به دلیل عدم
گنجاندن اطالعات جامع دوران کودکی در مورد ســایز بدن ،فشــار خــون ،چربی خون و عدم
دریافت مراقبتهای الزم در ســنینی که بیماری قلبی عروقی شــایع می شــود با مشکل مواجه
بوده است.
پروفسور دوایر اظهار کرد :متخصصان این چالش را پذیرفتند زیرا می دانیم که مزایای بالقوه
آن برای سالمت انسان می تواند بسیار قابل توجه باشد.

یک ساعت پیاده روی در طبیعت
به کاهش استرس کمک می کند

مهر :محققان دریافتند که تغییرات ســبک زندگی
برای کاهش فشــار خون سیســتولیک به زیر ۱۳۰
میلی متر جیوه ممکن اســت از حمله قلبی و ســکته
جلوگیــری کند .در میان چندین تغییر مورد ســبک
زندگی در نظر گرفته شده ،مانند رژیم غذایی ،کاهش
وزن ،فعالیت بدنی و غیره ،این مطالعه نشــان داد که
بیشترین تأثیر بر کاهش حوادث قلبی عروقی ممکن
است ناشی از اتخاذ رژیم غذایی با رویکردهای غذایی
برای توقف فشــار خون باال موسوم به رژیم غذایی
 DASHباشد.
تجزیه و تحلیل نشــان داد که پذیرش گســترده
مداخالت غیردارویی در بزرگساالن کم خطر ایاالت
متحده با فشــار خون باال در مرحله  ۱ممکن است از
نزدیک بــه  ۲۶۰۰۰رویداد بیماری قلبی عروقی و از
 ۲۹۰۰مــرگ جلوگیری کند و حدود  ۱.۶میلیارد دالر
در هزینههای مراقبتهای بهداشــتی مرتبط در طی
ده سال صرفه جویی کند.
بر اســاس تحقیقات جدید ،در میان چندین تغییر
شــیوه زندگی که ممکن اســت موارد بیماری قلبی
عروقی را کاهش دهد ،اتخاذ رژیم غذایی DASH
(رویکردهــای غذایی برای توقف فشــار خون باال)
ممکن است بیشترین تأثیر را برای بزرگساالن جوان

مهر :عفونــت در زنان بــاردار بــا افزایش خطر
بیماریهای عصبی رشــدی مانند اوتیسم در کودک
در مراحل بعدی زندگی مرتبط است.
مطالعات قبلی ارتباط بین عفونت در مادر باردار در
دوران بــارداری و افزایش خطر ابتالء به بیماریهای
عصبی رشــدی مانند اوتیســم یا ناتوانی ذهنی را در
کودک در مراحل بعدی زندگی نشان دادهاند.
اما آنها نتوانســته اند بگویند کــه آیا قرار گرفتن
مادر در معرض عفونت واقع ًا علت آن است یا عوامل
دیگری پشــت این ارتباط هســتند .اکنون محققان
مؤسسه کارولینسکا ســوئد این موضوع را با جزئیات
بیشتری بررسی کرده اند.
«هاکان کارلسون» ،محقق دپارتمان علوم اعصاب
در مؤسســه کارولینسکا ،میگوید« :نتایج ما میتواند
به والدین باردار اطمینان دهد که عفونتهای دوران
بارداری ممکن است به اندازهای که قب ً
ال تصور میشد
خطر بزرگی برای مغز کودک ایجاد نکند».
مطالعه حاضر بر اساس دادههای بیش از  ۵۰۰هزار
کودک متولد شده بین سالهای  ۱۹۸۷و  ۲۰۱۰است.
هدف این بود که بررسی شود آیا بین عفونتهای زن
در دوران بارداری و اوتیسم یا ناتوانی ذهنی در کودک

سونامی آنفلوانزا با عبور از موج هفتم کرونا

بیماران توصیه اکید میکند که حتم ًا واکسن آنفلوانزا
را تزریق کنند.
وی میگوید :بیمــاران قلبی ،عالوه بر اینکه باید
حتم ًا دوز چهارم واکسن کرونا را تزریق کنند ،واکسن
آنفلوانزا هم باید بزنند.
اسالمی میافزاید :تزریق این دو واکسن به فاصله
دو هفته از یکدیگر باشد.
آمیتیس رمضانی استاد تمام بیماریهای عفونی،
با عنوان این مطلب که پاییز ،زمســتان و اوایل بهار
زمان شروع آنفلوانزا است ،میگوید :بیشترین ماههای
شیوع آنفلوانزا ،آذر ،دی و بهمن است.
وی با اشــاره به این نکته که از اواخر شهریور و
اوایل مهر موارد ابتالء به آنفلوانزا مشــاهده میشود،
در پاسخ به این ســوال که چه افرادی ضرورت دارد
واکســن آنفلوانزا تزریق کنند ،میافزاید :افراد مسن
باالی  ۶۵ســال ،خانمهــای باردار و افــراد دارای
بیماریهای زمینهای الزم است در خصوص تزریق
واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.
رمضانی در پاســخ به این ســوال کــه ویروس
آنفلوانــزا با ویروس ســرماخوردگی چه تفاوتی دارد،
میگویــد :این ویروس جزو آدنــو ویروسها و رینو
ویروسها (عامالن ســرماخوردگی) نیســت ،بلکه
شــامل آنفلوانزای  A ، Bو  Cاســت که بیشترین
مشکل انسان با گروههای  Aو  Bآنفلوانزا است.
استاد تمام بیماریهای عفونی در خصوص تفاوت
آنفلوانزا و سرماخوردگی ،میافزاید :آنفلوانزا شدیدتر،
جدیدتر و مهمتر از ویروسهای سرماخوردگی است.

این بیماری بسیار پر سر و صداست و با تب و سردرد
شدید بروز میکند و تدریج ًا بعد از یک هفته تخفیف
پیدا میکند.
وی میگوید :افرادی که به بیماریهای زمینهای
مانند بیماریهای قلبی ،ریوی ،کلیوی ،کبدی دیابت
و بیماریهای نقص سیســتم ایمنی مبتال هســتند،
به تزریق ســاالنه واکســن آنفلوانــزا اهتمام ورزند.
همچنیــن با توجه به اینکه شــکل جــدی بیماری
آنفلوانزا در مادران باردار دیده میشود این گروه حتم ًا
نیاز به تزریق واکسن آنفلوانزا دارند .در بیماران مبتال
به ســرطان که از داروهای شــیمی درمانی استفاده
میکنند نیز ضرورت تزریق واکســن آنفلوانزا وجود
دارد.
رمضانــی در مورد تزریق واکســن آنفلوانزا برای
کودکان نیز میافزایــد :تا  ۶ماه اول زندگی کودک،
آنتی بادی از طریق مادر تأمین شــده است و بعد از
 ۶ماه کودکان مســتعد ابتالء به آنفلوانزا هســتند و
نیازمند تزریق واکسن آنفلوانزا خواهند بود.
مدیر گــروه تحقیقات بالینی انســتیتو پاســتور
میگوید :ویروس آنفلوانزا مانند ویروس کرونا جهش
پیــدا میکند کــه البته این جهشهــا مختصرتر از
جهشهای کرونا است .تغییرات خفیفی که با جهش
آنفلوانزا ایجاد میشــود با تغییرات صورت گرفته در
ساخت واکسن ،ایمنی الزم را ایجاد خواهد کرد.
رمضانی مــی افزید :با توجه بــه اینکه ویروس
کرونا و ویروس آنفلوانزا از جمله ویروسهای تنفسی
هستند ،از این به بعد ،عالئم کرونا میتواند با عالئم

تاثیر تغییر رژیم غذایی
بر کاهش ریسک قلبی افراد مبتال به فشارخون

ارتباط عفونت دوره بارداری
و بیماری اوتیسم در کودک

رابطه علّی وجود دارد یا خیر.
مشــابه مطالعات قبلی ،محققان توانســتند ببینند
عفونتهایــی که نیاز به مراقبتهــای تخصصی در

دوران بارداری دارند ،با افزایش خطر ابتالء به اوتیسم
و ناتوانی ذهنی در کودکان مرتبط هستند.
امــا زمانی که محققان خواهــر و برادرها را مورد

آنفلوانزا اشــتباه شود ،بنابراین افتراق این دو بیماری
به دلیل تفاوت درمان آنها از اهمیت ویژهای برخوردار
است.
وی دربــاره راه انتقال آنفلوانزا میگوید :راه اصلی
انتقال از طریق قطرات و ترشــحات تنفسی است و
راه غیر مستقیم آن مانند دست دادن با همدیگر و یا
دست زدن به اشیایی است که قب ً
ال توسط فرد بیمار
آلوده شده است.
رمضانی در پاســخ به این ســوال که در صورت
ابتالء بــه آنفلوانزا چــه کنیم ،میافزایــد :در افراد
ســالم در صورت ابتالء ،با درمانهای حمایتی مانند
استراحت ،نوشــیدن مایعات گرم ،استفاده از مسکن
و آنتی هیســتامین ،بیمــاری کنترل خواهد شــد اما
افرادی کــه بیماریهای زمینهای دارند لزوم مراجعه
به پزشــک با احتمال درمانهای ضد ویروسی برای
کاهش موارد شدید بیماری و فوت ،ضرورت دارد.
وی بــه این نکته تاکید میکند که کودکان ،افراد
مســن ،خانمهای باردار و مبتالیان به بیماریهای
زمینهای در خطر هستند به خصوص در مادران باردار
مبتال به آنفلوانزا با احتمال مشــکل در جنین روبرو
خواهیم بود بنابراین تزریق واکســن آنفلوانزا به همه
مادران باردار توصیه میشود.
رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا آنفلوانزا نیاز
به قرنطینه دارد ،میگوید :تمام ویروسهای تنفسی
نیاز به قرنطینه دارند.
به نظر میرســد بــا خروج از مــوج هفتم کرونا،
میبایست منتظر موج آنفلوانزا در کشور بود.
و میانسال مبتال به فشار خون مرحله  ۱داشته باشد.
با توجه به راهنمای فشــار خون باال انجمن قلب
آمریکا ،مرحله  ۱فشــار خون باال به عنوان داشــتن
ســطح سیســتولیک (عدد بــاال)  ۱۳۹-۱۳۰میلی
متر جیوه یا داشــتن اندازه دیاســتولیک (عدد پایین)
 ۸۹ -۸۰میلی متر جیوه تعریف میشود.
طبق برآورد محققان ،تغییرات در ســبک زندگی،
مانند عدم مصرف الکل و ورزش منظم ،ممکن است
از هزاران مرگ جلوگیری کند و بیش از یک میلیارد
دالر در هزینههای مراقبتهای بهداشتی در  ۱۰سال
آینده صرفه جویی کند .تجزیه و تحلیل آنها نشان داد
که اتخاذ رژیم غذایی  DASHمیتواند بیشــترین
مزیت را داشــته باشــد ،به طوری کــه تخمین زده
میشــود که از  ۱۵۰۰۰رویداد بیماری قلبی در میان
مردان و  ۱۱۰۰۰رویداد در میان زنان جلوگیری شود.
برنامه غذایــی  DASHبه طــور خاص برای
کمک به مدیریت فشــار خون طراحی شــده است.
این رژیم غذایی بر مصرف بیشتر خوراکیهایی نظیر
میوهها ،سبزیجات ،منابع گوشت بدون چربی ،آجیل،
دانهها و غالت و محدود کردن مصرف گوشت قرمز،
ســدیم ،قندها و نوشیدنیهای شــیرین شده با شکر
تاکید دارد.

مطالعه قرار دادند ،نتیجه متفاوت بود .در مقایسه بین
خواهر و برادری که مادر در یکی از بارداریها عفونت
داشــته اســت اما در بارداری دیگر نه ،هیچ ارتباطی
بین عفونت و خطر ابتالء به اوتیســم در کودکان پیدا
نکردند .برای ناتوانی ذهنی ،زمانی که محققان جفت
خواهر و برادر را مقایســه کردند ،این ارتباط ضعیفتر
از زمانی بود که کودکانی را که با هم مرتبط نیســتند
مقایســه کردنــد .محققان همچنین خطــر ابتالء به
اوتیســم و ناتوانی ذهنی در کــودکان را در صورتی
که مادرشان در طول سال قبل از بارداری به عفونت
مبتال شده بود ،بررسی کردند.
در اینجا ،محققان مشاهده کردند که عفونتهای
سال قبل از بارداری با خطر ابتالء به اوتیسم به همان
میزان عفونتهای دوران بارداری مرتبط است ،اما با
خطر ناتوانی ذهنی مرتبط نیست.
به گفته محققان ،به نظر نمیرســد که ارتباط بین
عفونت در زنان باردار و افزایش خطر ابتالء به اوتیسم
در فرزندان آنها وجود داشته باشد .نتایج نشان میدهد
که افزایش خطر بیشتر با عوامل مشترک بین اعضای
خانــواده ،مانند تنوع ژنتیکی یــا جنبههای خاصی از
محیط مشترک قابل توضیح است.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :یک مطالعه جدید نشان داد که  ۶۰دقیقه پیاده روی در طبیعت باعث کاهش فعالیت در
مناطق مغزی درگیر در پردازش استرس می شود.
زندگی در شــهرها با نرخ باالتری از اختالالت ســامت روان همراه بوده است .نتایج یک
مطالعه جدید نشــان داد که  ۶۰دقیقه پیاده روی در طبیعت باعث کاهش فعالیت در مناطق مغز
درگیر در پردازش استرس میشود.
فعالیت مغز در آن مناطق پس از  ۶۰دقیقه پیاده روی در محیط شهری ثابت ماند.
چندین مطالعه میزان باالتری از بیماریهای روانی جدی را در مناطق شــهری در مقایسه با
روستایی نشان دادهاند.
به عنوان مثال ،یک متاآنالیز در ســال  ،۲۰۱۲افزایش خطر ابتالء به اســکیزوفرنی را برای
افرادی که در شهرها زندگی میکنند ،نشان داد.
تحقیقات دیگر نشــان داده اند افرادی که در شــهرها زندگی میکنند ،فعالیت بیشتری را در
آمیگدال ،ناحیه مغزی که احساسات از جمله ترس و استرس را تنظیم میکند ،تجربه میکنند.
در یک مطالعه جدید ،محققان مؤسسه توسعه انسانی ماکس پالنک در آلمان ،فواید سالمت
روان طبیعت را بررسی کردند.
محققــان به دنبال یافتن این موضوع بودند که آیا میزان باالتر بیماریهای روانی در مناطق
شهری مربوط به افرادی است که دسترسی کمتری به طبیعت دارند.
محققان بــرای تعیین فرضیه خود ،فعالیت مغز  ۶۳شــرکتکننده ســالم را با اســتفاده از
تصویربرداری تشــدید مغناطیسی عملکردی ( )fMRIقبل و بعد از پیادهروی  ۱ساعته در یک
جنگل یا یک خیابان خرید پرترافیک مورد بررسی قرار دادند.
شــرکت کنندگان در مطالعه شامل  ۲۹زن و  ۳۴مرد در سنین  ۱۸تا  ۴۷سال بودند .در طول
اسکن ،آنها چندین تمرین برای شرکت کنندگان داشتند که دو مورد از آنها در مطالعه مورد بحث
قرار گرفت .در اولین تمرین به شرکت کنندگان تصاویری از  ۱۵چهره مرد و  ۱۵زن نشان داده
شد که حاالت چهره ترسناک و خنثی را نشان میداد .مقاله در مورد این مطالعه توضیح میدهد
که در تمرین دوم ،به شرکتکنندگان وظایف محاسباتی ذهنی داده شد.
پس از تکمیل اســکنها ۳۱ ،شرکت کننده در یک خیابان شلوغ در برلین پیاده روی کردند،
در حالی که  ۳۲نفر در یک جنگل شهری قدم زدند.
«ســونجا سودیماک» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :نتایج مطالعه ما نشان
میدهد که تنها پس از یک ساعت پیادهروی در طبیعت ،فعالیت در نواحی مغز درگیر در پردازش
استرس کاهش مییابد».
به گفته ســودیماک« ،این تحقیق نشان میدهد که پیادهروی در طبیعت میتواند به عنوان
یک اقدام پیشــگیرانه در برابر ایجاد مشــکالت ســامت روانی و تأثیر منفی محیط شهری بر
سالمت روان باشد».

مهر :گفته می شــود با عبور از بحران کرونا و رها
شدن پروتکل های بهداشــتی ،باید منتظر سونامی
آنفلوانزا در کشــور باشیم که به نظر می رسد امسال،
پاییز و زمستان متفاوتی را داشته باشیم.
قبل از اینکه کرونا از راه برسد ،شایعترین بیماری
فصل پاییز و زمستان ،ویروس آنفلوانزای فصلی بود
که وقتی یک نفر از اهل خانه را مبتال میکرد ،باید
منتظر بیمار شدن سایر افراد خانواده میبودیم.
یک بیماری واگیردار که با درد اســتخوان و تب
و لرز همراه اســت و فرد مبتال را از پا میاندازد ،به
طوری که میبایســت چند روزی خانه نشین باشد.
جالب اینکــه با آمدن پاندمی کرونا ،بیماری آنفلوانزا
از میدان خارج شد و جای خودش را به این ویروس
ناشناخته اما شبیه خودش داد.
متخصصیــن عفونی ،متفق القــول به این نکته
اشــاره دارند که طی دو سال گذشــته کمتر شاهد
شــیوع آنفلوانزا بــوده ایم که علت اصلــی آن نیز،
رعایت بهداشــت فردی به خاطــر ترس از ابتالء به
کرونا بوده است.
پیام طبرســی فوق تخصص بیماریهای عفونی
و عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،میگوید :احتما ًال در پاییز امسال با بیماری
آنفلوانزا مواجه خواهیم شــد ،چون محدودیتهای
کرونایی را نداریم.
وی با عنوان این مطلب کــه آنفلوانزا از قدیمی
ترین ویروسهایی اســت که تا از قبــل از پاندمی
کووید در جهان شــناخته شده بود ،میافزاید :در دو
سه ســال اخیر که درگیر پاندمی کرونا شدیم ،کمتر
شاهد شیوع آنفلوانزا بودیم و در سال اول کرونا فقط
 ۱۰تا  ۱۵درصد عفونتهای تنفسی ناشی از آنفلوانزا
بود ،اما در ســال گذشــته با توجه به شدت گرفتن
کرونا ،موارد آنفلوانزا کاهش یافت.
طبرســی میگویــد :امســال با توجه بــه اینکه
محدودیتها را نداریم و مراکز آموزشــی به صورت
حضوری بازگشــایی میشــود و مردم هم ماســک
نمیزنند ،احتمال دارد دوباره درگیر آنفلوانزا شویم.
وی با عنوان این مطلب که شیوع بیماری آنفلوانزا
از اوایل آبان تا اردیبهشــت اســت که میبایست از
همین حاال برای تزریق واکســن آنفلوانزا اقدام کرد،
میافزایــد :اولویت تزریق واکســن آنفلوانزا همانند
گروههایی اســت که برای واکســن کرونا از آنها نام
می بریم .مثل افرادی که بیماریهای زمینهای دارند،
مادران باردار ،کودکان زیر  ۵سال و سالمندان باالی
 ۶۵سال ،در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.
این فوق تخصــص بیماریهای عفونی ،بهترین
زمان تزریق واکســن آنفلوانزا را از اواخر شــهریور
تا اوایل مهر دانســت ،زیرا دو هفته طول میکشــد
آنتی بادی در بدن ایجاد شود.
طبرسی میگوید :البته کســانی که به هر دلیلی
این واکسن را در زمان تعیین شده تزریق نکرده اند،
میتواننــد در آبان و آذر هم این واکســن را دریافت
کنند ،چون بیماری تا اردیبهشت ادامه دارد.
در همین حال ،مســعود اســامی فوق تخصص
قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،به
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :روش تربیتی شما ،نحوه تعامل و رفتاری که در
قبال تربیت فرزندتان دارید تا آخر عمر روی زندگی او تاثیر
می گذارد .محققین به طور کلی فرزند پروری را به سه سبک
مختلف تقسیم بندی می کنند.
 سبک فرزند پروری مقتدرانه سبک فرزند پروری مستبدانه سبک فرزند پروری سهل گیرانهالبته والدین در اغلب موارد در یک دسته خاص قرار
نمی گیرند و در برخی زمینه ها تمایل به سهل انگاری دارند
و گاهی اوقات رفتار مقتدرانه دارند.
سبک فرزند پروری مقتدرانه چیست؟
در سبک فرزند پروری مقتدرانه محدودیت های روشن و
واضح با نظم و انضباط عادالنه و منصفانه همراه می شود و
به فرزند حس دلگرمی و حمایت از جانب والدین را می دهد.
سبک فرزند پروری مقتدرانه چیست؟ آیا جمالت زیر در
رابطه شما با فرزندتان وجود دارد؟
برای ایجاد و حفظ رابطه مثبت با فرزندتان تالش می کنید.
دالیل پشت قوانینی که فرزندتان باید اجرا کند را برایش
توضیح می دهید.
قوانین را اجرا و عواقبش را مشخص می کنید ولی احساسات
فرزندتان را هم در نظر می گیرید.
اگر در تربیت فرزندتان از این شیوه ها استفاده می کنید به
این معنی است که شما یک والد مقتدر هستید.
والدین مقتدر قوانینی را وضع می کنند ولی در صورتی که
قوانین اجرا نشود ،از عواقبش استفاده می کنند ولی نظرات
فرزندشان را هم لحاظ قرار می دهند.
احساسات فرزندشان را تایید می کنند و در عین حال به
کودک می فهمانند که بزرگترها مسئول هستند.
در فرزندپروری مقتدرانه والدین وقت و انرژی خود را به
پیشگیری از مشکالت رفتاری اختصاص می دهند و از
استراتژی های انضباطی مثبت برای تقویت رفتار مثبت
فرزند استفاده می کنند مانند سیستم های تشویق و پاداش.
به عقیده محققان سبک فرزند پروری مقتدرانه باعث
می شود کودکان تبدیل به افرادی مسئولیت پذیر در آینده
شوند و بتوانند به راحتی احساساتشان را بیان کنند.
کودکانی که در این شرایط انضباطی بزرگ می شوند معموال
شاد و موفق هستند و بهتر میتوانند در مورد ارزیابی خطرات
یا تصمیم های بحرانی ،موفق عمل کنند.
والدین مقتدر اجازه بد رفتاری به فرزندشان نمی دهند و
خودشان هم تابع قوانین وضع شده هستند و از فرزندانشان
هم همین انتظار را دارند و فرزندش را از عواقب اجرا نکردن
قوانین آگاه می کنند.
حتی در این باره نظر فرزندشان را جویا می شوند و به طور
کامل به نظراتش گوش می دهند.
با وجودی که والدین مقتدر انتظارات و توقعات باالیی از
فرزندشان دارند ولی با حمایت عاطفی و رفتار گرم و صمیمی
به فرزندشان آرامش می دهند.
به فرزندان اجازه می دهند در مواردی به طور مستقل فکر و

طالی سیاه
ببین از وجود طالی سیاه
شده وضع ملت همه رو براه
کسی را نباشد غمی ،مشکلی
بخندند مردم همه قاه قاه
همه چهره ها شاد و سرخ و سفید
و هر چهره نورانی باشد چو ماه
بری لذت از دیدن روی شاد
به آن روی خندان کنی گر نگاه
در اینجا همه صاحب خانه اند
کسی را نیابی تو بی سر پناه
غذای همه مرغ و ماهی و گوشت
نباشد خوراک کسی اشک و آه
فقیر و گدا نیست در این محل
کند زندگی هر که چون پادشاه
توی ناز و نعمت نه یک قشر خاص
هر ایرانی باشد کنون در رفاه
نیازی نباشد به سگدو زدن
همه روز و هم نیمه شب تا پگاه
ز نظم و ز ارزانی و از وفور
توی صف نمی گردد عمرت تباه
نیازی نباشد کسی محض پول
گذارد سر این و آن هی کاله
شود طرح تولیدی احداث هی
نه تعطیل گردد همی کارگاه
بس آورده است راحتی ارمغان
بنازم به حق این طالی سیاه
مدیران کارا رفاه آورند
چرا می کنی ای «غمین» اشتباه
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فرزندپروری مقتدرانه
بهترین سبک برای تربیت فرزندانی با اعتماد به نفس

عمل کنند و از نظرات و فعالیت هایشان حمایت می کنند.
در جنبه های مثبت فرزندشان را تشویق می کنند و در
جنبه های منفی با ارائه دالیل منطقی او را قانع می کنند.
والدین مقتدر ،منعطف و معقول عمل می کنند و فرزندانشان
این موضوع را می دانند و با خیال راحت به والدینشان تکیه
می کنند.
سبک فرزند پروری مستبدانه
والدین قوانین سختی برای فرزندان ایجاد می کنند که باید
بی چون و چرا اطاعت کند در غیر اینصورت تنبیه می شود.
توضیحی به فرزندشان نمی دهند.
نوجون را زیاد سرزنش می کنند و کمتر از روشهای تشویقی
استفاده می کنند.
روابط احساسی سردی با فرزند دارند.
با وجود که انتظارات زیادی از فرزند دارند ولی درباره علت
آن ها توضیحی نمی دهند.
سبک فرزند پروری سهل گیرانه
والدین صمیمیت بیش از حدی با فرزند دارد.
کنترل زیادی بر نوجوان ندارند.
قوانین زیادی تعیین نمی کنند و در صورت سرپیچی به
فرزندشان سخت نمی گیرند.
فرزندان این خانواده ها از نظر دیگران افرادی پرتوقع ،منفعت
طلب و لوس هستند.

بیشتر از این که والدین محسوب شود دوست فرزندشان
محسوب می شوند و به همین دلیل فرزندشان حرف شنوی
کمی از آن ها دارد.
والدین انتظار زیادی از فرزندشان ندارند.
تشویق و تنبیه در سبک فرزند پروری مقتدرانه
در روش فرزندپروری مقتدرانه در صورتی که نوجوان
مرتکب اشتباه شود باید رفتارش را مدیریت کنید .ناراحتی
خودتان را از رفتارش بیان کنید و در این مورد با فرزندتان
صحبت کنید تا بتواند پیامدهای اشتباهش را بپذیرد.
پیامد اشتباه فرزندتان میتواند محروم شدن از کار یا چیزی
باشد که دوست دارد که باید با توجه به سنش انتخاب شود.
در صورتی که فرزندتان کار درست را انجام بدهد والدین
مقتدر از او حمایت می کنند و رضایتشان را بیان می کنند و
در صورت نیاز او را تشویق می کنند یا به او جایزه می دهند.
ویژگی فرزندان در سبک فرزند پروری مقتدرانه
معموال فرزندانی که با فرزند پروری مقتدرانه رشد می کنند،
ویژگی های مطلوب تری نسبت به کودکان و نوجوانان سایر
سبک های فرزند پروری دارد.
اعتماد به نفس شان بیشتر است و دوران مدرسه را با موفقیت
بیشتر می گذرانند.
کمتر درگیر مشکالتی از جمله اضطراب ،استرس و افسردگی
می شوند.

به «کرسی» نشاندن حرفمان در زندگی مشترک

ایسنا :یک روانشناس با بیان اینکه برخی زوجین از طریق «غر زدن» سعی
در به کرسی نشاندن حرف خود در زندگی مشترک دارند ،گفت :راه به کرسی
نشاندن حرف خود در زندگی مشترک «غر زدن» نیست ،بلکه زوجین باید از
طریق مهارت گفتگو نیازها ،خواستهها و اهداف خود در زندگی مشترک را به
همسر نزدیک کنند.
شبنم طلوعی با تاکید بر اهمیت احترام و اعتماد به همسر ،حمایت از او و
گوش کردن به حرفهایش به جای غر زدن و به اصطالح «ناله کردن»
در زندگی مشترک ،اظهار کرد :به جای آنکه زوجین دائما و به هنگام بروز
اختالف در زندگی مشترک به همسر خود غر زده و درباره مسائل پیش آمده
ناله کنند ،در ابتدا باید به صحبتهای همسر خود گوش کنند چراکه در
بسیاری از مواقع نداشتن مهارت کافی برای یک گفتگوی دو طرفه منجر به
ایجاد اختالفات در زندگی زناشویی می شود .بنابراین قبل از پیش داوری،
انتقاد و غر زدن به همسر باید به صحبتهای او گوش دهیم.

این روانشناس با بیان اینکه کمتر دیده شده است زوجین با غر زدن بتوانند به
خواستههای خود برسند ،تصریح کرد :حامی همسر باشید و به جای سرزنش
کردن او را تشویق کنید .به تصمیمات طرف مقابل حتی اگر بر خالف میلتان
باشد احترام بگذارید.
به گفته وی ،اینکه هر مسالهای در زمان رخداد خود در زندگی مشترک
حل شود بسیار حائز اهمیت است و زوجین نباید به راحتی از کنار مسائل و
اختالفات ایجاد شده عبور کنند چراکه به تعویق انداختن حل مسائل باعث
ایجاد کدورت و غر زدن در موقعیتهای مختلف میشود.

برای بزرگترها و قوانین خانواده و جامعه احترام قائلند.
مسئولیت پذیری و قدرت تصمیم گیری مستقل دارند.
می توانند با دیگران همدلی کنند و احساساتشان را درک
کنند.
روابط اجتماعی خوبی با دیگران دارند.
بهتر می توانند تصمیم بگیرند و در دوران نوجوانی تحت
تاثیر فشار دوستان و همساالن به سمت سیگار و مواد مخدر
روی نمی آورند.
فرزندان نسبت به پدر و مادر دلبستگی ایمن دارند و به شدت
به مادرش نمی چسبد یا نسبت به آن ها رفتار سردی ندارد.
مزایای سبک فرزندپروری مقتدرانه
به گفته الرنش اشتاین برگ ،استاد روانشناسی دانشگاه
تمپل ،هزاران پژوهش وجود دارد که نشان میدهد تربیت
کودکان توسط والدین مقتدر ،سالم تر خواهد بود.
این کودکان شادتر ،صالح تر ،اجتماعی تر و محبوب تر هستند
و عملکرد موفق تری در مدرسه دارند.
کمتر درگیر پرخاشگری ،تخلف ،بزهکاری و سوءاستفاده از
مواد مخدر می شوند.
اغلب کنترل خوبی روی احساساتشان دارند و درباره یادگیری
مهارت های جدید و قرار گرفتن در شرایط جدید ،اعتماد به
نفس بیشتری دارند.
قاطع و کاردان هستند.

همسر خود مطرح میکند و همسر به آن مساله بیتوجهی نشان میدهد ،زوج
یا زوجه دوباره و چندباره خواسته خود را یادآوری میکند .این در حالی است
که وقتی انجام کاری را یک بار به همسر خود گوشزد میکنید و او انجام
نمیدهد بیان صد باره آن کار را پیش نمیبرد .در این شرایط تنها به غر زدن
متهم میشوید .طلوعی در پایان سخنان خود با بیان اینکه غر زدن نتیجهای
جز فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر ندارد ،خطاب به زوجین جوان توصیه کرد:
با ناله کردن و غر زدن همسر را از خود دور میکنید ،حتی اگر حق با شما هم
باشد اما لحن آزار دهنده غر زدن و ناله کردن بر حجم مشکالت میافزاید و
این حس را در همسر بیدار میکند که فرد با ارزشی در زندگی شما نیست.
فراموش نکنید که زوجین خوشبخت تحلیل واقع بینانهای از شرایط ،چالشها
و مشکالت زندگی مشترک دارند .با غر زدن و نالیدن به سمت حل واقع بینانه ﺟﺪول 401-2708
مسائل گام بر نمیدارید بلکه باید از طریق مهارت گفتگو ،نیازها ،خواستهها و
اهداف خود در زندگی مشترک را به همسر نزدیک کنید.

طلوعی معتقد است که جمالتی نظیر اینکه «مثل همیشه فالن کار را
کردی»« ،چون فالن کار را انجام دادی نتیجه فالن شد» و «باز هم که
فالن کار را تکرار کردی» زوجین را از هم دور کرده و تنها لجبازی طرف
مقابل را تحریک میکند.
این روانشناس با بیان اینکه زوجین نباید زندگی را با غر زدن و نالیدن به کام
خود و اطرافیان تلخ کنند ،این را هم گفت که هم زنان و هم مردان از غر زدن
همسر بیزارند و میتوان گفت غر زدن آفت خطرناک 2
زندگی مشترک است.
وی ادامه داد :بعضا پیش میآید زمانی که یکی از زوجین موضوعی را با
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در چشــمه خورشید پنجره کوچکی است به
روی جهان قصه های امین فقیری ،قصه هایی
از زندگــی مــردم ،مــردم روســتا ،اندوه ها و
امیدهایــش ،قصه هایی که هر چنــد از فقر و
رنج و نابسامانی در تاریخ اجتماعی ایران حرف
می زنند به شــیرینی و خنکای برف و ســرکه
شــیره ماند ،در گرمای تابستان شــیراز .امین
فقیری در این کتابچه در میان قصه هایش کنار
ما می نشیند.
***
پیشگفتار ناشر
ناشــر صمیمانه به نکته ای اشــاره دارد که
به حق و خواندنی اســت .ناشــر از نویسندگان
سرشــناس کشــور نمی نویســد و بزرگانی را
نــام می برد و بعد اضافه می کنــد :با این همه
نویســندگانی هم هســتند که قصه هایشان بر
ذائقه بســیاری از ما مخاطبان عجیب شیرین
می آینــد اما به حــد کافی معرفی نشــده اند.
قصه هایی که مثل شــربت سکنجبین -خیارند
دل تابســتان ،شــیرین ،خنک ،گوارا ،مثل
در ِ
بــوی خاک اند ،بعد از بــاران جان بخش ،مثل
تصنیف هــای قدیمــی ،گل نراقی -ســخائی
ساده و دلنشــین اند ،مثل خوابیدن در خنکای
پشت بام ،الی لفاف نسیم تابستان در هیاهوی
بســیار هیچ امروز و امپراطوری ناشران بزرگ،
آثارشان دیده نشده ،وقتش است که برای این
نویســندگان هم شــناخت نامه های کوچکی
درســت کنیم ،تا مخاطــب مشــتاق ادبیات
داســتانی ایران فرصت شــنیدن آثار ارزشمند
آنهــا را پیدا کند و ســرانجام به ســراغ امین
فقیری می رود و می نویســد :این کتابچه یکی
از مجموعه شناخت نامه هایی هاست .پنجره ای
است کوچک به روی باغستان قصه های یکی
از گرامی ترین نویســنده ها یعنی امین فقیری
که قصه هایش بوی شــعرهای حافظ می دهد
و بوی شیراز.
***
خانم نســیم خلیلی نوشــتن درباره امین را
«با قصه هائی به شیرینی برف و سرکه شیره»
شروع می کند .نویسنده این شیرینی را در قصه
«کــوه برفی» امین دیده اســت .حاال دیگر از
برف و ســرکه شیره در شیراز ما خبری نیست.
من ،نویسنده این مختصر از برف و سرکه شیره
خاطره ای دارم که نمی توانم از آن بگذرم:
 ...من در خانواده پســر بزرگو هستم .برادر
دومی پرواز کرد .برادر سومی امین است .برادر
چهارمی مســعود بود کــه او هم تحمل ماندن
نداشــت به منصور پیوست .برادر پنجمی سعید
اســت که او هم با قلم بیگانه نیســت .او هم
ورزشی می نویسد .پدر نامش میرزا محمود بود.
خانواده صدایش می کردند «میز محمود» .پدر
تابســتان ها کــه از اداره می آمد در آن گرمای
تابســتان می گفت ایرج بپر زیــر بازارچه برف
بگیر».
خرید برف کار هــر روز من بود و می دیدم
که بقال محل چگونه برف را با اره می برید .در
حوله می پیچید و به دســتم می داد .پدر برف را
رنده می کرد .سرکه شیره روی آن می ریخت.
حاال برف و سرکه شیره آماده بود .سهم ما هم
می رسید.
خانه ما زیر طاق میرزا جانی نزدیک به ســر
دزک بود .صادق هدایت قصه داش آکل را که
می نویســد از همین محل «ســر دزک» بهره
می گیرد.
در ســر دزک کاروانسرائی بود که تمام برف
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در چشمه خورشید

[شناخت نامه امین فقیری]
نوشته :نسیم خلیلی

شــیراز در این محل جمع می شد .بعد بقال ها
می آمدنــد مکعبی از برف را که در نمد پیچیده
بود می خریدنــد و می بردند .سرپرســتی این
کاروان ســرا به عهده حاجی خان ســردزکی
بــود .نازنین مردی بود کــه بزرگ تری محله
ســردزک بهش می آمد .در ایام محرم و صفر
جلو سینه زن ها ،ابهتی خاص داشت .نمی دانم
برف و سرکه شیره را دیگر شهرها هم داشته اند
یا نه؟
سرکه شیره مخلوطی اســت از شیره انگور
خوبو و همراه با ســرکه خوبو .ما شــیرازی ها
واژه خوبــو را برای روغن و برنــج هم به کار
می گیریم.
***
خانم نســیم خلیلی این نکته هــا را در این
پژوهش عمده دیده[ :نویســنده امید و مالل-
داســتان نویس تاریخ نگار -فقیری راوی خبر-
زنان در قصه های امین فقیری -فقیری راوی
عشــق های ممنوعه -فقیری در جســتجوی
جان پناه -طبیعت گرائی در داســتان های امین
فقیری.
فقیری راوی انسان ها ،اسب ها ،لک لک ها،
کبک ها].
بخش دوم:
امیــن فقیــری و معلمــی اش -معلمی که
روستاها را قصه می کند -دنیای گل آلود معلم
بخش سوم:
امین فقیری :نمایشنامه ها و فیلم هایشاز داســتان تا نمایشــنامه های از دهکدهپرمالل تا شب
از اندوه قالی بافان تا خاک تاالر ابوریحانانتخاب هــای خانم نویســنده در خور توجه
است و نشــان می دهد که برای رسیدن بدین
وادی .نویسنده برای شــناخت امین فقیری و
قصه هایش آثار او را با دقت دیده و درباره آنها
نوشته است.
در میان موضوعاتی که نویسنده در کارهای
«امین فقیری» قابــل توجه دیده ،نگارنده این
عنوان را برگزیده که می خوانید.
طبیعت گرائی در داستان های امین فقیری
امین فقیــری در روایت هایــش طبیعت را
امیدبخــش توصیــف می کند .چناکــه وقتی
قصه هایش را می خوانید حس می کنید شما هم
به تماشای طبیعت ،کوه ،سپیدارها ،حواصیل ها،
رود و دشــت از رنج و اضطــراب و اندوه رها
شده اید.
کوه را نگاه کردم دود آتش ،فریبرز چوپانرا در بلندی کوه دیدم .گوسفندهای سفید روی
کوه ســبز ،منظره جالب و بدیعی داشتند .افق
شــیری رنگ بود .رگه های قرمز هم بفهمی،
نفهمی درونش موج می زد .باد سردی می وزید.
قله کــوه پر از بــرف بود .نگاهــم پائین آمد.
رودخانه باریک آبش ســبز ســیر می زد .هنوز
ذرات قیری شــب را در خود داشت .هر لحظه
که آب عبور می کرد ،به نظر می رســید که آب
صاف و روشن تر می شود[.فقیری 1348ص]21

در همین رابطــه میرعابدینی نیز می گوید:
«فقیری در بهترین داستان هایش منظره نگاری
را در جهــت توصیف دقیق تــر زندگی به کار
می گیرد .البته او در بســیاری از داستان هایش
مثل نقاشی رمانتیک شــیفته منظره می شود.
اما غالب ًا از طبیعت چون عاملی تزئینی استفاده
نمی کنــد .بلکه آن را زمینــه ضروری حوادث
داســتان قرار می دهد .طبیعت از سوئی نشانه
نیــروی زندگی و از ســوی دیگــر ویرانگر و
تباه کننده اســت .اما در داســتان های فقیری
طبیعت همواره چهــره ای دژم ندارد .بازی نور
بر آب رودخانه ،خورشــیدی که بر ســپیدارها
می تابد ،صفای گندمزارها ،کوه های برف پوش
و دشت های گســترده ،به شیوه ای خیال انگیز
در آثارش توصیف می شــود ،این منظره ها گاه
در مفهومــی نمادین به کار گرفته می شــوند
و احســاس هایی فراتر از حــد مفهوم ظاهری
داستان در خواننده ایجاد می کنند (میرعابدینی
 1383جلد  2ص)539-538
میرعابدینی با تفســیری چخوفــی از این
طبیعت گرائی فقیری می افزایــد تضاد زیبائی
طبیعت با زشــتی های زندگی انسانی همیشه
نقش بســیار مهمی در هنر بازی کرده اســت.
در آثار چخوف این تــم اهمیت دیگری یافت.

ایرج فقیری

او زیبائی طبیعت را به عنوان معیار ثابتی برای
ســنجش واقعیت اجتماعی بــه کار می گیرد
و بدین وســیله به یاد مــی آورد که زندگی در
این زمین دوست داشــتنی می توانــد ،و باید،
چون طبیعت زیبا باشــد .این تــم بر قدرت و
تغزل چشــم انداز چخــوف و خصلت اجتماعی
آن تأکید می ورزد .گوئی که چشم انداز چخوف
زندگی هائــی را که در داســتان هایش تصویر
می شــود مورد قضاوت قرار می دهد و خواستار
نوع دیگــر زندگی (آن زندگی که باید باشــد)
می شود .همان جا ....نمونه این نگرش و تفسیر
چخوفی از طبیعت را مث ً
ال در داستان «باد باد»
می بینیم.
هوا چنان عالی اســت که حد ندارد .باراندوش حیاط مدرسه را آب پاشی کرده و آسمان
پس از باران چنان صاف و بی خلل اســت که
انســان فراموش می کند موجودی است خاکی
(فقیری 1348ص)113
در واقع فقیری می خواهد بگوید انســان در
جایگاه موجودی خاکی چقدر درگیر مناســبات
بیمارگونــه ،مبتال به رنج و فقــر و محدودیت
است .کاش می شــد باران این اندوه را بشوید،
کاش می شــد از فقر و خفقان و چرخه معیوب
زندگی اجتماعی ،که گوئی الینحل اســت به

طبیعــت پناه برد .در طبیعــت در پی مأوا بود.
ایــن رویکرد مخصوصا از این منظر قابل درک
و توجیه اســت کــه راوی در بســیاری از این
روایت هــا در مقام معلمی که از شــهر آمده و
از فضای روستا و مناســبات پیچیده اش باخبر
نیســت در مواجهه با عریانی واقعیت های تلخ،
احساس تنهائی و بی پناهی می کند ،به صفای
طبیعت پناه می برد.
به روســتا آمــدم آرامش اســت ،گاهیاوقات صفا اســت ،ولی سادگی نیست .صفا که
می گویم صفای طبیعت است .صفای کوه است
و رودخانه پرآب ُکر و دیدار حواصیل های سفید
در کرت های درو شده شلتوک (همان ص)118
نویسنده گاه چنان پیش می رود که مفاهیم
بزرگ انسانی را در طبیعت می جوید ،مث ً
ال مرگ
را.
کرمک چراغ زنبوری را آهســته ،آهسته باز
کردم .خوشــم می آمد برچیده شــدن نور را از
روی دیوار کاهگلی تماشــا کنم .از این تماشا
کردن بیرون رفتن روح از بدنی در ذهنم تصور
می کردم (همان ص)271
یــا در همان داســتان ،داســتان «باد باد»
نویســنده وزش باد را به گونه ای زیبا به فریاد
مرگ تعبیر می کند.
خــزان در درختــان اخگر انداخته اســت و
خورشید آن باال مریض و بی جان برای خودش
حالی دارد .دل برگ ها خونین شــده و باد که
می آیــد فریاد مرگ اســت .برگ ها به صورتم
می خورنــد .درختان بهــم می پیچند و ده آرام
اســت .هوا دوگانگی غمناکی دارد یک طرف
تیغه آفتاب روی کوه مقابل فرو می رود ،و طرف
دیگر ابر ،ابر تیره مالل آور«همان ص»112
***
در داستان ربابه از مجموعه غم های کوچک
نویســنده به زیبائی روایتــی از دلدادگی دختر
جوانی را بازنمائی می کند که خیال معاشقه اش
با معشــوق با طبیعت و درخــت بتاوی که در
قصه های فقیری نماد طبیعت است درهم تنیده
می شود.
دختر ســاکت بــود ماننــد آب حوض کهشــفاف و بی تکان بــود .فکــرش را فقط به
جائــی که خودش دوســت می داشــت پرواز
مــی داد .غوغای گنجشــکان که تــوی دیوار
خانه چال کرده بودند بی وقفه شــنیده می شد.
درخت بتاوی [به فتح اول و کســر و ،نوعی از
مرکبات اســت که بزرگ شــود و سر آن پهن
گردد و قســمتی از آن که مغزش ســرخ باشد،
توســرخ نامند .این کلمه از بتاویا که نام سابق
پایتخت کشــور کنونی اندونزی اســت گرفته
شــده اســت زیرا که این میوه را از آن کشور
به ایــران آورده اند ].با برگ های ســبزش تا
پشــت بام رسیده بود .اوســا عباس سه -چهار
شــاخه اش را که باعث زحمت می شد و به در
و پنجره ها می خورد بریده بود و حاال بتاوی ها
کوچک بودند .دلش می خواســت اوسا عباس
برایش بتاوی می کند و او هم بتاوی را پوست

می کند و نمک می زد و در دهان اوســا عباس
می گذاشــت .موهای چربش را شانه می کرد و
بعد به شوخی می گفت« :بو رنگ می دی ،بوی
روغن جال مــی دی» آن وقت می خندیدند آن
قدر که کف باغچه ولو می شدند گل های خیلی
قشنگ الله عباسی را زیر تنشان له می کردند
و بعد اوسا عباس گل های سرخ الله عباسی را
روی قپ هایش می کشــید و روی لب هایش و
آن وقت گنجشک های باالی درخت بتاوی از
شرم خودشان را پشت برگ ها پنهان می کردند
(فقیری  1352ص.)33-32
***
البته گاهــی همین طبیعت نمــاد تباهی و
ویرانی می شــود .در همین زمینه میرعابدینی
تحلیلی موشــکافانه دارد .در داســتان رهاورد
چهره مخوف طبیعت و بی پناهی روســتائی در
مقابله با آن توصیف می شود .جوانانی که برای
کار بــه جیرفت رفته اند با ماالریا باز می گردند.
بعدازظهر تو پالس ساالر کریم نشسته بودم که
دوباره حسین لرزش گرفت .چقدر بد می لرزید.
باد هم شــروع شــده بود .دختر ساالر کریم به
دیرک وســط پالس چسبیده بود که باد پالس
را از جا نکند در نگاهش نوعی اضطراب خوانده
می شد که برایم بیگانه بود.
طوفان شــن به صورت فعالی توصیف شده
است .تا دریابیم که زندگی در متن این طبیعت
کپرنشین ها تناســب دارد و ترس انسان بدوی
را از طبیعت مهار نشــده به نمایــش بگذارد.
در داســتان های واویال حضور مزاحم طبیعت
به شــکل خشکســالی و مرگ احشام جلوه گر
می شود و در چاره ناچار در هیئت مرگ گاه کار،
بر اثر خوردن علف سمی در داستان گربه های
فقیری فضای شهرک های کویری را به شکل
وهم آمیز مجسم می کند.
غروب هنگام در شــهرکی آفتاب ســوخته
و شــوم مســافری توقف می کنــد .پیرمردی
کــه دهــان گربه هایش خونین اســت و او را
بــه نجیب خانــه می بــرد .خیال پردازی های
نویســنده برای خوفناک نمایاندن فضا کیفیتی
مالیخولیایی به داستان می بخشد (میرعابدینی
 .1383ج -2ص)538
***
در بخش ســوم این مطالــب را می خوانیم:
از داســتان تا نمایشــنامه -از دهکده پرمالل
تا شــب -از انــدوه قالی بافان تــا خاک تاالر
ابوریحان.
در پایان کتاب می رســیم به «تصاویر» که
خواننده با گذشــته امین فقیری بیشــتر آشنا
می شود .این عکس ها ما را به گذشته می برند.
گذشته هایی که با همه مشکالتی که به همراه
داشت خاطره انگیز می باشد.
در تصویــری زنده یاد میــرزا محمود پدر را
می بیند که مشغول خواندن روزنامه است .پدر
اهل مطالعه بود .در جائی نوشــته ام در خانه ما
خیلی از چیزها نبود ولی روزنامه بود .پدر دست
خالی به خانه نمی آمد.
مجلــه خواندنی هــا ،توفیــق و یک مجله
مذهبی را مشــترک بودیــم و از روزنامه های
شــیراز این روزنامه ها را می خواندیم :گلستان،
استخر ،پارس.
***
چاپ و انتشار ســری «در چشمه خورشید»
بی شــک موفقیتی خواهد بود برای نویسنده و
ناشر .به این امید که نویسندگان ایرانی را بهتر
بشناسیم.

آگهی

آگهي مناقصه عمومي
1401-408

نوبت اول 1401/06 /23 :عصرمردم
نوبت دوم 1401/06/24 :شیرازنوین
شهرداري شــيراز در نظر دارد عملیات اجرای جدول کانیوا و
اصالح شیب جداول منطقه یازده را از طريق برگزاری مناقصه
عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره
فراخوان  2001096688000069به اشــخاص واجد شرايط واگذار
نمايد .لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به
آدرس  WWW.Setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مناقصه
و تحویل آن اقــدام نمایند .در صورت عــدم عضویت قبلی،
ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
صاحبــان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان جهت شــرکت در
مناقصه الزامی اســت .ضمنا در صورت نياز به اطالعات بيشتر
شماره تلفن 07137259903 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 27/873/595/873 :ریال
 مدت قرارداد 8 :ماه
 شرایط شرکت کنندگان :متقاضیان داراي حداقل رتبه  5در
رشته راه و باند از ســازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین
گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانــکاران از وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی می باشد.
 محل انجام کار :سطح منطقه یازده
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1/395/000/000ريال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده
 100805504742کد مرجع  101228بانک شهر شعبه چمران بنام
شهرداری شيراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان
ضمانت حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا
فیش واریزی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اســناد :متقاضیان می توانند

حداکثر تا ســاعت 13:00روز دوشنبه مورخ  1401/07/04از طریق
مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در
سامانه حداکثر تا ســاعت  12:00روز دوشنبه مورخ 1401/07/18
می باشد .شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده
شــرکت در مناقصه را بــه صورت فیزیکی بــه آدرس بلوار
مدرس نرســیده به ضلع غربی پل غدیر کد پستی -13388:
 71557تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :روز چهارشنبه ساعت 14:15
مورخ  1401/07/20در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات
اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره  ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳مورخ
 ۸۲/۹/۱۵سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص
مبنای پیمان سه ماهه دوم سال  1401می باشد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشــنهادها مختار ميباشد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://
 shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس 1456 :
شناسه آگهی1380018 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی مناقصه مرحله اول (نوبت اول)

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
وراث مرحوم محمدتقی دباغ با تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140102154436000106مورخ  1401/5/2دفترخانه  6شــیراز و اقرارنامه
شــماره  225472مورخ  1401/5/2دفترخانه مذکور مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت به پــاک  12/33050واقع در بخش 3
شیراز که ششــدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت  62/91مترمربع
ذیل دفتــر الکترونیکی  139520311035004761بــه نام نامبرده ثبت
و سند مالکیت شــماره چاپی -651202ب 94صادر 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 میشود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تسلیم 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.
/1952م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

شــهرداری آباده طشــک در نظر دارد براســاس
مصوبه شماره  55شورای اسالمی نسبت به واگذاری
بخش های خدمات شــهری و فضای سبز به صورت حجمی یا
تأمین نیرو برای مدت یک ســال به پیمانکار واجد شــرایط
واگذار نماید .لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای صالحیت
جهت دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات دعوت به
عمل می آید.
شرایط عمومی:
-1متقاضیان می بایســت مبلغ  600/000/000ریــال را به عنوان
سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری  0108200040004نزد
بانک ملی شعبه آباده طشک واریز و یا به صورت ضمانت نامه
بانکی تهیه و ضمیمه اسناد خود نمایند.
-2چنانچه برندگان نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد
قرارداد نگردند ســپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
-3به پیشــنهادات مخدوش ،مبهم و فاقد ســپرده و یا ارائه
شده خارج از مهلت قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4کمیسیون عالی معامالت شهرداری در وقت مقرر تشکیل و
برنده مناقصه مشخص خواهد شد.
-5هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
-7آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم به مدت  10روز کاری می باشد.
چاپ نوبت اول1401/6/15 :
چاپ نوبت دوم1401/6/23 :
/3017م الف
شناسه آگهی1377215 :
جالل جعفری
شهردار آباده طشک
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/148واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست خانم مهران قاسمی مقدم با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  244شیراز تنظیم شده است مدعی است که تعداد یک
جلد ســند مالکیت مربوط به موازی  500سهم مشاع از  10375ســهم سهام یک سهم مشاع از  16سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 166000مترمربع تحت پالک  8/148واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت  5174صفحه  239دفتر  212امالک به نام فضیل زارعی فرزند علی یار ثبت
و ســند مالکیت به شماره  697399صادر و به موجب سند انتقال قطعی شماره  281982مورخ  1394/3/4دفترخانه اسناد رسمی  8شیراز به خانم
مهران قاســمی مقدم فرزند حسن منتقل شده اســت که به دلیل آتش سوزی سال  1398اداره ثبت از بین رفته و نامبرده تقاضای صدور المثنی
ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1955م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مناقصه عمومی – واگذاری خدمات
شهری ،حفظ نگهداری فضای سبز و امور
متفرقه خدماتی و عمرانی
آگهی نوبت اول1401/06/15 :
آگهی نوبت دوم 1401/06/23:
شهرداری سعادت شهر درنظر دارد به استناد مصوبه
شماره /۷۶۶ش مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۹اسالمی شهر نسبت
به واگذاری عملیات خدمات شهری ،فضای سبز و امور
متفرقه خدماتی ،عمرانی از طریق مناقصه عمومی و به
صــورت حجمی اقدام نماید .لذا از کلیه شــرکت های
واجد شــرایط دعوت به عمل می آیــد جهت دریافت
اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمائید.
 .1برآورده اولیه ساالنه  ۶۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰:ریال
 .2موضوع شــرکت می بایست مرتبط با شرح عملیات
مناقصه باشد.
 .3مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه  ۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
بصورت و جه نقد به شماره حساب  ۳۱۰۰۰۰۷۰۳۰۰۰۰به نام

مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول 1401/06/23
نوبت دوم 1401/06/29
شهرداري خنج به استناد مصوبه شماره /43ب6/
مورخ  1401/05/30شــورای محترم اسالمی شهر
خنج در نظــر دارد فراخوان اجــرای لبه گــذاری و نصب آبراه
در بافتهای فرســوده و متفرقه سطح شــهربه شماره فراخوان
 2001005020000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با
شرايط ذيل برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اوليه ( 10.000.000.000ده میلیارد)ريال مي باشد كه پس از
انجام عمليات در ازاي ارائه صورت وضعيت و پس از تاييد دستگاه
نظارت پرداخت خواهد شد .
 -1آخرین مهلت ارسال پیشــنهادات :پایان وقت اداری روز شنبه
مورخ 1401/07/09
 -2زمان بازگشــایی پاکت ها :ســاعت  10صبح روز یکشنبه مورخ
1401/07/10

 -3ســپرده شــرکت در مناقصه  500.000.000:ریــال  :به صورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب  328782932نزد بانک
رفاه (شماره شــبا  )IR 790130100000000328782932بنام سپرده
شهرداری الزامی است.
 - 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 - 5به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و يا اينكه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 6چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نشــود با نفر دوم در
صورت تصويب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
 - 7هزینــه درج آگهی در روزنامه به عهــده برنده مناقصه می
باشد.
 - 8شــرکت کنندگان در نظر داشته باشــند که "صرفا اسناد
پاکت های پیشــنهاد(ب) و (ج) دارای امضــای الکترونیکی مورد
پذیرش است .در جلســه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) ،اسناد
فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم)
به هیچ وجه مورد پذیرش نیست".
شناسه آگهی1380023 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج

شهرداری سعادت شهر نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه
معتبر بانکی با سر رسید سه ماه باشد.
 .4آخرین مهلت تحویل اســناد  ۱۴۰۱/07/۰۳به دبیرخانه
» ﺗﺠﺪﻳﺪآﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ«
مزایده عمومی
تجدیدآگهی
شهرداری می باشد.
1400/12/:12و
ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  1400/439ﻣﻮرخ  1400/07/12و 1400/952
اﺳﺘﻨﺎد :ﻣﺠﻮز
 .5شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختارﺷﻬﺮداري ﻓﺴﺎ در ﻧﻈﺮ دارد؛ ﺑﻪ
1401/06/30
ﻣﻮرخدوم
نوبت
1401/06/23
نوبت اول
1400/952
1400/07/12
شماره
شهر به
شورای
فسا4در نظر
ﻛﻠﻴﻪواﺷﺨﺎص
مورخﻧﻤﺎﻳﺪ .از
 1400/439اﻗﺪام
هایﺷﺮح ذﻳﻞ
ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻣﻼك
اسالمیﻧﻘﺪي
محترم ﻓﺮوش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
مجوز1401/
استناد02/31
به ﻣﻮرخ
دارد؛49
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
شهرداری ﺑﻨﺪ
 1400/1050ﻣﻮرخ  1400/12/25و
است.
مورخ 1400/12/12و  1400/1050مورخ  1400/12/25و بند  4صورتجلســه  49مورخ 1401/02/31نســبت به فروش نقدی امالک خود
برنده
چنانچه
ترتیب
به
ســوم
تا
اول
نفرات
سپرده
.6
09173326537
و
53339806
ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻋﺎت
اﻃﻼ
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
،
آﻳﺪ
ﻣﻲ
ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ
دﻋﻮت
ﻣﺰاﻳﺪه
در
ﺷﺮﻛﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ
و
ﺣﻘﻴﻘﻲ
به شــرح ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید ،متقاضیان جهت
نفع
به
نمایند
خــوداری
قرارداد
عقد
از
و
شــوند
اعالم
کسب اطالعات بیشترمی توانند با شماره تلفن  53339806و  09173326537تماس حاصل نمایند.
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
شهرداری ضبط می گردد.
ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺷﻤﺎره
به
پیشنهاد
ارائه
و
مناقصه
در
 .7بدیهی است شــرکت
ﺛﺒﺘﻲ
ﭘﻼك
ردﻳﻒ
آدرس
ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(
ﻣﺮﺑﻊ )رﻳﺎل(
ﻗﻄﻌﻪ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
منزله قبولی کلیه شروط و تصمیمات شهرداری خواهد
بود.
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
106.600.000
10.000.000
213.2
9
1356/2294
1
 .8هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 .9سایر شرایط و مشــخصات در اسناد مناقصه مندرج
108.400.000
10.000.000
216.8
10
1356/2294
2
است.
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
110.250.000
10.000.000
220.5
11
1356/2294
3
شناسه آگهی1377044 :
میالد احمدی -شهردار سعادت شهر

آگهی تحدید حدود عمومی سال  1401ثبت استهبان
پیرو آگهی نوبتی منتشــره  1401/05/01تحدید حدود امالک مشــروحه ذیل واقع در استهبان بخش  13فارس که تا
کنون تحدید حدود نشده در روزهای معین به شرح ذیل بعمل خواهد آمد:

4

1356/2294

12

224.2

10.000.000

112.100.000

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

5

1356/2294

13

228

10.000.000

114.000.000

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

6

1356/2294

14

315.9

11.000.000

173.745.000

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

7

2867/10786

5

220

33.000.000

363.000.000

 -1پالک  –3765/6آقای محمد حسین پیروی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت 49364
مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به پوزه خومه ای
 -2پالک  – 4293/722آقای بهرام رنجبر فرزند ذبیح اله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  217/40مترمربع
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻮﭼﻪ
ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
403.000.000
31.000.000
260
6
2867/10787
8
واقع در بخش  13فارس استهبان – روستای ماهفرخان
در روز شنبه 1401/07/16
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻮﭼﻪ
ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
315.967.500
31.000.000
203.85
8
2867/10789
9
 -3پالک  – 4906/1آقای محمد قنبری فرزند میرزا جواد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  4092/56مترمربع
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به بر پایین
 -4پالک  – 7474/129آقای محمد علی اعتمادی فرزند قاســم ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  14308مترمربع واقع در بخش 13
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻮﭼﻪ
ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
384.000.000
32.000.000
240
12
2867/10793
10
فارس استهبان – محل مشهور به توبش غربی
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
 -5پالک  – 7474/130آقای مصطفی حلیمی فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  44321مترمربع واقع در بخش  13فارس
ﺗﺠﺎري
81.840.000
80.000.000
20.46
17
2957/1و2953
11
استهبان – محل مشهور به توبش غربی
ﭘﺎﺳﺎژاﻧﻘﻼب
 -6پالک  – 7505/501آقای احمد علی اصطهباناتی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  6980مترمربع واقع در بخش 13
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري
ﻫﻤﻜﺎري
ﺑﺎ
و
ﺧﺮﻳﺪار
ﺑﻌﻬﺪه
ﺳﻨﺪ
اﺧﺬ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
اﻣﻮر
و
ﺷﻮد
ﻣﻲ
واﮔﺬار
ﻗﺮاردادي
ﺑﺼﻮرت
6
ﺗﺎ
1
ردﻳﻒ
اﻣﻼك
 امالک ردیف  1تا  6بصورت قراردادی واگذار می شود و امور مربوط به اخذ سند بعهده خریدار و با همکاری شهرداری می باشد.فارس استهبان – محل مشهور به توبش غربی
بصورت ﻣﻲ
ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ
باشد 11.
می ردﻳﻒ
ﺑﺎﺷﺪ .
دارایﻣﻲ
داراي ﺳﻨﺪ
زﻣﻴﻦ و
ﺑﺼﻮرت
اﻟﻲ107
ردﻳﻒ 7
ﺑﺎﺷﺪ .می باشد.
سرقفلی
ردیف 11
سند
زمین و
بصورت
الی 10
ردیف
 -در روز یکشنبه 1401/07/17
شهرداری فسا
ﺎﻟﻲامور مالی
اداره
مزایده :
دریافت اسناد
 -7پالک  –7523/2آقای اکبر صمد پور فرزند محمد حســین ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  4747مترمربع واقع در بخش  13فارس- -
ﺷﻬﺮداري ﻓﺴﺎ
اﻣﻮر ﻣ
ﻣﺰاﻳﺪه  :اداره
محلﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﺤﻞ در
 متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد شــرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم  ،به اداره امور مالی شهرداری مراجعهاستهبان – جنب پمپ بنزین در بلوار استهبان شیراز
نمایند .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺗﺎ ده روز ﭘﺲ از درج آﮔﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ،ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -8پالک  – 7756آقای اکبر ذبیحی فرزند علی نقی ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  4620مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان -ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
 .1401/می باشد .
اداری
ﭘﺎﻳﺎنفسا
شهرداری
ﺧﺎﻧﻪ دبیر
بسته به
پاکت
پیشنهادات
ﺗﺤﻮﻳﻞتحویل
ﻣﻬﻠﺖمهلت
 - 07/11ﺑﺎﺷﺪ
 1401ﻣﻲ
وقت/ 07
پایان /11
وﻗﺖتااداري
خانه ﻓﺴﺎ ﺗﺎ
ﺷﻬﺮداري
سر دﺑﻴﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
بصورتﺳﺮ
ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻛﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
– محل مشهور به گود موشان
 جلسه کمیســیون مزایده مورخ  1401/ 07 / 12ســاعت  13:30برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است-.برنده مزایده مکلف1401/07/18
شنبه
دو
روز
در
 ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻮرخ  1401/ 07 / 12ﺳﺎﻋﺖ  13:30ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ-.ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪتاســت ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب در آمد شهرداری واریز نماید-.متقاضیان می بایست سپرده شرکت
 -9پالک  – 10905/5آقای حسین سمیع پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  24650مترمربع واقع در بخش  13فارس
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻮرت
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه را
ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ-.
ﺷﻬﺮداري
بانکیﺣﺴﺎب د
نامه را ﺑﻪ
وﺟﻪ آن
ﺷﻬﺮداري
ﻛﺘﺒﻲ
 7روزدرﭘﺲ از
ضمانت
صورت
اﻋﻼم به
مزایده را
شهرداری
سپرده
0209012278004ﺑﻪبنام
شماره
حساب
ﻣﻲ به
ارایه یا
شهرداری فسا
درحق
آﻣﺪ ماهه
ترجیحا ًر سه
استهبان – محل مشهور به زیر گلوی الی بیر
عهده
نوبت به
آگهی
درج
وارﻳﺰهزینه
کارشناسی و
گردد-.
پیشــنهاد قیمت قید می
ﺑﻪ برگ
مزایده و
اسناد
موارد در
ســایرنمایند.
 -10پالک  – 11142آقای امیر رنجبر فرزند اکبر ششــدانگ یک قطعه انجیرســتان به مساحت  17143مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبانﺑﺎﻧﻜﻲواریز
ﻣﺰاﻳﺪه و
ﻣﻮارددردردواﺳﻨﺎد
ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ- .
هزینهﺷﻬﺮداري
ﺳﭙﺮده
 0209012278004ﺑﻨﺎم
ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
ﻓﺴﺎ اراﻳﻪ ﻳﺎ
ﺷﻬﺮداري
رﺣﻖ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ د
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً
برنده گان مزایده می باشد.
– محل مشهور به پوزه انجیری
حساب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
به ﻣﺰاﻳﺪه
نقداًﮔﺎن
مزایدهﺑﺮﻧﺪه
ﻧﻮﺑﺖکلﺑﻪ ﻋﻬﺪه
آﮔﻬﻲ در
برندهدرج
مزایده وو ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﮔﺮدد-.
ﺑﺮگ-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﻣﻲ
کارانﻗﻴﺪ
مقاطعهﻗﻴﻤﺖ
شهرداری واریز نمایند.
بایستیدومبلغ
شدن
ﻫﺰﻳﻨﻪ در
شرکت
صورت
در روز سه شنبه 1401/07/19
 با توجه به اینکه مســاحت بعضی از قطعات در تفکیک و صدور ســند احتمال کسر یا افزایش دارد مالک و معیار مساحت اصالحی خواهد بود که -11پالک  –11143آقای معین الدین حسینی فرزند حسین ششدانگ یک باب اطاق به مساحت  14/03مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه و ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻘﺪاً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
کتعاقباﻛﺎران
 ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﺻﻮرت شد.
اعالمدرخواهد
– خیابان توحید
1380459
آگهی:
شناسه
در روز چهارشنبه 1401/07/20
محمد صادق صفر پور
تحدید حدود امالک فوق راس ساعت  8صبح روزهای معینه طبق ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک در محل شروع و بعمل خواهد آمد بدینوسیله -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﻄﻌﺎت در ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺴﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دارد ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫ
شهردار فسا
به اطالع کلیه مالکین و صاحبان امالک مجاور می رســاند در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالکﺷﺪ.
فوق یا نمایندگان قانونی آن ها در محل حاضر نباشــند طبق ماده  15قانون ثبت ملک آن ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺩﻕ ﺻﻔﺭ ﭘﻭﺭ  -ﺷﻬﺭﺩﺍﺭ ﻓﺳﺎ
ﻧﻭﺑﺕ ﺩﻭﻡ ١۴٠١/٠۶/٣٠ :
ﻧﻭﺑﺕ ﺍﻭﻝ ١۴٠١/٠۶/٢٣ :
شد واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد
آگهی ابالغ اخطار پالک  3656بخش یک شیراز
شــد و بر اساس ماده  186اصالحی آئین نامه ماده قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
نظر به اینکه مرجان و محبوبه خجســته اصالتا و وکالتا از طرف زهرا و مسلم و مرجان و مرضیه همگی خجسته درخواست افراز سهمی خود از پالک
به مرجع قضائی تســلیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم
 3656واقع در بخش  1شــیراز به طرفیت از سایر مالکین مشــاعی را نموده اند و حســب اظهار متقاضیان افراز به آدرس سایر مالکین مشاعی
دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
دسترسی ندارند و در نتیجه انجام ابالغ واقعی به شریک مشاعی امکان پذیر نگردیده و بنا به اعالم متقاضی اعالم شده ابالغ و ادامه عملیات افراز
می دهد.
از طریق انتشار در جراید انجام گردد لذا مفاد اخطار جهت انتشار در روزنامه جهت اطالع به نامبرده ابالغ بدین شرح می باشد:
شناسه آگهی1379531 :
استهبان
وامالک
اسناد
ثبت
اداره
رئیس
ســند مالکیت :ششــدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی  0فرعی از  3656اصلی واقع در بخش یک ناحیه چهار حوزه ثبت ملک شیراز -استان فارس به
احمد انتظار
مســاحت  269/17مترمربع به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی محمد پوست فروش به میزان سه دانگ مفروز و عباس عابد به میزان یک دانگ
مفروز و علی محمد ده بزرگی به میزان یک دانگ مفروز و به موجب اظهارنامه دیگر صمد روزیطلب یک دانگ مفروز از ششــدانگ پالک مذکور
تقاضای ثبت نموده که به موجب صورت مجلس متمم تحدیدی مورخ  1321/9/21جهت ســهام یک دانگ مفروز صمد روزیطلب که عبارت است
 - 60/3802محسن شاهســونی فرزند علی مراد ششدانگ یک
از یکباب اطاق ســه دربی و صندوقخانه تحتانی به انضمام یکباب اطاق یک دربی در سمت غرب متصل به یکدیگر به شماره یک فرعی و جهت یک
آگهی تحدید حدود عمومی رقبات
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت  2/60متر مربع واقع در
دانگ مفروز عباس عابد که عبارت اســت از یکباب اطاق سه درکی و کفشــکن و صندوقخانه وصل به یکدیگر در سمت جنوب شماره  2فرعی و
واقع در بخش  22فارس شهرستان
نی ریز بخش  22فارس مشهور به کوی سجاد (روز یکشنبه مورخ
جهت یک دانگ مفروز علی محمد ده بزرگی که عبارت اســت از یک باب اطاق ســه دربی و پشتک فوق داالن در سمت شرق شماره  3فرعی و
) 17/07/1401
یکباب باالخانه یک دربی روی صندوقخانه عمارت یک دانگ صمد به شــماره  1فرعی در ســمت جنوب شماره  4فرعی و جهت عمارت سه دانگ
نی ریز
قطعه 6
مفروز محمد پوست فروش که عبارت است از یکباب اطاق سه دربی و صندوقخانه وصل به آن در سمت شرق و جای هشت درب عمارت که فعال
بــه موجب مواد  14و  15قانــون ثبت  ،تاریخ
ساختمان اطاق شده در سمت شمال شماره  5فرعی و یکباب اطاق یک دربی در سمت غرب به شماره  6فرعی کال از اصلی مذکور منظور گردیده
 - 5630رسول کوثری فرزند رضا ششدانگ یک قطعه انجیرستان
تحدیدحــدود پالک های واقــع در قطعات
و جهت مشــاعات پالک  3656منظور گردیده .سپس آقای محمد پوســت فروش فوت و ورثه حین الفوت نامبرده عبارتند از محمود و فاطمه و
به مساحت  18/8375متر مربع واقع در نی ریز بخش  22فارس
مختلف شهرســتان نی ریز به شرح ذیل و به
حشمت و نصرت و عبدالحسین پوستفروش و بانو بتول رضوی درودزنی و کبری عابدینی فرزندان و مرصع پوستفروش زوجه وال غیر می باشند که
مشهور به انجیر و بادام کره
ترتیب قطعات اعالم می گردد:
پنج سهم مفروز از نه سهم سهام سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور که عمارت مفروزه عبارتست از یکباب اطاق پنج دربی و پله و کفشکن
( روز دوشنبه مورخ ) 18/07/1401
قطعه 1
آن و چهار درب از زیرزمینی زیر پنج دربی نامبرده بانضمام یکباب اطاق یک دربی به استثنا زیرزمینی زیرپله و قسمتی از اطاق پنج دربی و زیر اطاق
 - 5738ابوالقاســم شریعت فرزند امیر ششــدانگ یک قطعه
 - 15/223شهرداری نی ریز ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
یک دربی مزبور به شــماره  5/3656با قدرالحصه از مشاعات و قســمتی از شماره سه هزار و ششصد و پنجاه و شش اصلی از طرف ورثه محمد
انجیرستان به مســاحت  14/9037متر مربع واقع در نی ریز بخش
 43/40متر مربع متخــذه از  223اصلی واقع در نی ریز بخش 22
پوســت فروش به نام های محمود و فاطمه و نصرت به آقای بلبل مکاری حقیقی منتقل که ذیل شــماره  6675صفحه  559دفتر  68امالک به نام
 22فارس مشــهور به انجیر و بادام کره ( روز دوشــنبه مورخ
فارس مشهور به خواجه شرف (روز شنبه مورخ ) 16/07/1401
ایشان ثبت و سند به شماره چاپی  8372صادر گردیده که پنج سهم مفروز از نه سهم سهام سه دانگ فوق العشاره مع الواسطه به موجب دادنامه
) 18/07/1401
مساحت
 - 22/223شهرداری نی ریز ششدانگ یک باب مغازه به
انحصار ورثه  140012390001108000مورخ  1400/2/22صادره از شعبه  20شورای حل اختالف شیراز و دادنامه انحصار ورثه  140012390002812867مورخ
 - 6030احــد قلمداد فرزنــد محمدرضا ششــدانگ یک درب
فارس
22
 38متر مربع متخذه از  223اصلی واقع در نی ریز بخش
 1400/4/20صادره از شــعبه  20شورای حل اختالف شیراز به الف) زهرا خجسته فر فرزند علی به شماره شناسنامه  861متولد  1348/9/15صادره از
باغ به مســاحت  47/1822متر مربع واقــع در نی ریز بخش 22
مشهور به خواجه شرف
شــیراز دارای شماره ملی  2296079301با جز ســهم  5از کل سهم  126به عنوان مالک پنج سهم مشاع از یکصد و بیست و شش سهم عرصه و اعیان
فارس مشــهور به تم آسیاب انجیر و بادام ( روز سه شنبه مورخ
)
16/07/1401
(روز شنبه مورخ
ب) زهره خجســته فر فرزند علی به شماره شناسنامه  2404متولد  1357/6/22صادره از شیراز دارای شماره ملی  2295428335با جز سهم  5از
) 19/07/1401
قطعه 4
کل ســهم  126به عنوان مالک پنج سهم مشاع از یکصد و بیست و شش سهم عرصه و اعیان ج) محبوبه خجسته فر فرزند علی به شماره شناسنامه
 - 6439زهــره قنبرپــور فرزنــد اصغر ششــدانگ یک قطعه
 - 2/3513اعظم مبارکی فرزند خلیل ششــدانگ یک قطعه زمین
 2647متولد  1362/4/7صادره از شــیراز دارای شــماره ملی  2298769044با جز سهم  5از کل سهم  126به عنوان مالک پنج سهم مشاع از یکصد و
انجیرستان به مساحت  61/6625متر مربع واقع در نی ریز بخش
محصور به مساحت  06/186متر مربع متخذه از پالک  3513واقع
بیست و شش سهم عرصه و اعیان د) مرضیه خجسته فر فرزند علی به شماره شناسنامه  536متولد  1364/2/6صادره از شیراز دارای شماره ملی
 22فارس مشهور به انجیر پلنگان
در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ قطبی ( روز شنبه مورخ
 2297110758جز سهم  5از کل سهم  126به عنوان مالک پنج سهم مشاع از یکصد و بیست و شش سهم عرصه و اعیان ه) مرجان خجسته فر فرزند
( روز سه شنبه مورخ ) 19/07/1401
علی به شــماره شناسنامه  537متولد  1364/2/6صادره از شیراز دارای شماره ملی  2297110766با جز سهم  5از کل سهم  126به عنوان مالک پنج
) 16/07/1401
لذا تحدیدحدود رقبات فوق وفق مقررات در تاریخ های مقرر از
سهم مشاع از یکصد و بیست و شش ســهم عرصه و اعیان و) مسلم خجسته فر فرزند علی به شماره شناسنامه  1376متولد  1351/9/20صادره از
 - 11/3573حسن پیری فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به
ساعت  8صبح در محل های مربوطه شروع و به عمل خواهد آمد
شــیراز دارای شماره ملی  2292110539با جز سهم  10از کل ســهم  126به عنوان مالک ده سهم مشاع از یکصد و بیست و شش سهم عرصه و اعیان
مساحت  97متر مربع متخذه از پالک  3573اصلی واقع در نی ریز
و بدینوســیله از کلیه صاحبان امالک فوق و مجاورین طبق ماده
ثبت و ســند صادر گردیده است .چهار سهم مفروز از نه ســهم سهام سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور مع الواسطه از طرف ورثه محمد
بخش  22فارس مشــهور به محمد مال قاسمی ( روز شنبه مورخ
 14قانون ثبت دعوت به عمل می آید که در محل حضور داشــته
پوســتفروش به نام های عبدالحسین پوســتفروش و بانو بتول رضوی درودزنی و کبری عابدینی به موجب سند  47663مورخ  1351/9/1به آقای
) 16/07/1401
زین العابدین اصطهباناتی منتقل شــده و برابر سند شماره  10895مورخ  1333/11/25دفتر  4شیراز از طرف مرصع پوست فروش ثمن اعیانی سه
باشــند  .واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 86
 - 266/3784اکبر شاهســونی فرزند یونس علی ششدانگ یک
دانگ مفروز به فاطمه و حشــمت و بانو نصرت بالسویه منتقل شده است و برابر سند  1397و  1405مورخ  1328/7/14دفتر  12شیراز و اعترافنامه
آئین نامه قانون ثبت از تاریخ تحدیدحدود امالک به مدت  30روز
قطعه زمین محصور به مساحت  50/201متر مربع متخذه از پالک
شماره  1455مورخ  1328/7/25همان دفترخانه سهام صمد روزیطلب به رباب عابدی و معصومه باقری شیراز انتقال یافته که سند  1397انعکاسی
پذیرفته خواهد شد لذا کسانی که نسبت به حدود امالک مذکور
 2/3784واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ رزی (روز
در پرونده مشاهده نشد و نسبت به سه دانگ دیگر ،سهمی آقایان عباس عابد ،علی محمد ده بزرگی و صمد روزیطلب.
اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد
یکشنبه مورخ ) 17/07/1401
نظر به اینکه مرجان و محبوبه خجســته اصالتا و وکالتا از طرف زهرا و مســلم و مرجان و مرضیه همگی خجسته ،به موجب آیین نامه افراز و فروش
و امالک شهرســتان نی ریز ارائه نمایند و ظرف مدت یک ماه از
 - 13/3786حســین امینی فرزند محمدکریم ششدانگ یک باب
امالک مصوبه آذرماه  57درخواست افراز سهام خود از پالک  3656واقع در بخش یک شیراز که در حال حاضر به صورت مشاع می باشد را از این
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت مهلت دارند که دادخواست
خانه به مساحت  18/164متر مربع متخذه از پالک  2/3786واقع
اداره نموده اســت لذا با عنایت به ماده ســه آیین نامه مذکور ساعت  11صبح مورخ  1401/7/9نسبت به تهیه نقشه و انجام تشریفات مقرر اقدام
به مراجع ذیصالح قانونی تقدیم نمایند  .در غیر این صورت اداره
در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ تخت (روز یکشنبه مورخ
خواهد شد از این رو مقتضی است در رأس ساعت مذکور در محل رقبه مورد افراز حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور شما مانع از انجام
ثبت وفق مقررات عملیات ثبتی را تا صدور ســند مالکیت ادامه
) 17/07/1401
عملیات افراز نخواهد شد.
خواهد داد.
 - 418/3789حسین نظربلند فرزند مرتضی ششدانگ یک قطعه
/1953م الف
شناسه آگهی1380043 :
زمین محصور به مســاحت  35/235متر مربــع متخذه از پالک
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه  4شیراز
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
 3/3789واقع در نی ریز بخش  22فارس مشــهور به شیخ لنگی
شاپور زارع شیبانی

(روز یکشنبه مورخ ) 17/07/1401

محسن زواران حسینی

ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
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تحویل پیکر  ۱۰زائر حادثه آتش سوزی عراق
به پزشکی قانونی

ایرنا :مدیرکل پزشــکی قانونی استان ایالم
از تحویل  ۱۰پیکر زائران فوت شــده در حادثه
آتش سوزی اتومبیل ون در شهر شوملی عراق
به پزشکی قانونی این استان خبر داد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از سازمان
پزشــکی قانونی کشور ،مهرشــاد طهماسبی
افزود :ظهر روز دوشنبه  ۲۱شهریور پیکرهای

زائران فوت شــده در این حادثه شامل  ۶مرد
و  ۴زن به تاالر تشــریح پزشکی قانونی ایالم
تحویل شد.
وی افــزود :پس از تحویــل پیکرهای این
عزیزان ،با هماهنگی های صورت گرفته و اخذ
دستور مقام قضایی ،معاینه و نمونه گیری برای
انجام آزمایش  DNAو تعیین هویت اجســاد

صورت گرفت.
طهماســبی با اشــاره به تالش همکاران
پزشکی قانونی برای تعیین هویت و شناسایی
پیکرها در کوتاه ترین زمان ممکن ،از بستگان
احتمالی افراد فوت شــده (خانواده هایی که از
زائر خود بی اطالع بوده و احتمال می دهند در
بین درگذشتگان این حادثه باشند) خواست که
به منظور تطبیق نمونه ژنتیکی و تعیین هویت
این درگذشتگان ،برای اخذ نمونه خون به اداره
کل پزشکی قانونی مرکز استان محل سکونت
خود مراجعه کنند.
بر اســاس این گزارش بــا هماهنگی های
صورت گرفته با تشــخیص هویــت فرماندهی
نیــروی انتظامی اســتان ایالم ،با تعــدادی از
بستگان احتمالی برای حضور و شناسایی پیکرها
تماس گرفته شده است.
گفتنی است یک دستگاه اتوبوس  ۲۰شهریور ماه
در پمپ بنزین شهر شــوملی استان بابل عراق
دچار انفجار شــده که در این حادثه  ۱۱تن جان
باختند و  ۳۰نفر هم مجروح شدند.

جزئیات بیشتر پرونده آزار و اذیت فرد مبتال به اوتیسم
رییس پلیس آگاهی پایتخت با بیان جزئیاتی
بیشــتر از پرونده آزار و اذیــت یک فرد مبتال به
اوتیســم گفت که بــا تحقیقــات صورتگرفته،
مشخص شده که در این پرونده تجاوزی صورت
نگرفته است.
به گزارش ایســنا ،روز یکشنبه  ۲۰شهریورماه
ســعیده صالح غفاری ،مدیرعامل انجمن اوتیسم
ایران از ربایش و آزار و اذیت یک بیمار مبتال به
اوتیســم خبر داد و گفت که فردی  ۲۱ساله روز
 ۱۲شــهریورماه ربوده شده ،فردای آن روز با آثار
ضربوشتم در بیمارستان پیدا شده است.
پس از آن سردار حسین رحیمی ،رییس پلیس
تهران بزرگ نیز به موضوع واکنش نشــان داد و
با اشاره به پیگیری پلیس درباره این پرونده گفت
که پلیس قطعا بــا متخلفان پرونده فرد مبتال به
اوتیسم برخورد میکند.
رحیمی با اعالم خبر رسیدگی پلیس به پرونده
این فرد مبتال به اوتیسم گفته بود :پرونده این فرد
که مبتال به اوتیســم بوده و مورد آزار قرار گرفته
اســت ،بالفاصله پس از گزارش در دســتور کار
پلیــس قرار گرفت و پلیس فتــا و پلیس آگاهی

رد موضوع تجاوز از سوی پلیس

بهویژه پلیس آگاهی کار خود را برای رسیدگی به
این پرونده به طور ویژه آغاز کردهاند.
در تازهتریــن پیگیریها از این پرونده؛ رییس
پلیــس آگاهی پایتخت جزئیات بیشــتری از این
پرونده را اعالم کرد.
او با اشــاره به پیگیری پلیــس درباره پرونده
آزار و اذیت یک فرد مبتال به اوتیســم ،موضوع
تجاوز به این فرد را نیز رد کرده است.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی در گفتوگو با
ایســنا ،با اشــاره به پرونده آزار و اذیت یک فرد
مبتال به اوتیسم که در روزهای اخیر اتفاق افتاده
اظهارکرد :از لحظه اولی که این موضوع به پلیس

اعالم شــد همکاران من در صحنه حاضر شدند
و برای شناســایی فرد موتورسوار و رسیدگی به
پرونده وارد عمل شدند.
وی ادامه داد :همچنین بــا مراجعه پلیس به
بیمارســتان و پیگیری موضوع و انجام تحقیقات
مشــخص شــد که بحث تجاوز منتفی اســت.
همچنیــن با اســتعالمی که پلیس از پزشــکی
قانونی گرفته اســت ،مشخص شده که تجاوزی
اتفــاق نیفتاده و اگر آثــاری روی بدن وی دیده
میشود به علت برخورد به تخت بوده است.
رییــس پلیس آگاهی تهران بــزرگ در ادامه
گفت :همچنان پیگیری توســط پلیس در جریان
اســت تا مشخص شود که چرا این فرد رها شده
و فــردی که اقدام به این کار کرده ،چه کســی
بوده اســت .هنوز پرسشهای زیادی در ارتباط با
صحت و سقم پرونده وجود دارد ،اما با اطالعات
دریافت شده از دادسرای جنایی مشخص شده که
موضوع تجاوز منتفی است .حتی نماینده انجمن
اوتیسم هم اعالم کرده که اگر اظهاراتی از جانب
وی درباره این موضوع منتشــر شــود درباره آن
اعالم شکایت خواهد کرد.

 ۲۲فوتی و شناسایی  ۶۱۸بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  24ساعت
 ۶۱۸بیمار کووید ۱۹در کشــور شناسایی شدند و
متأســفانه  ۲۲بیمار نیز به دلیل این بیماری جان
خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۲۲شــهریورماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۶۱۸ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناســایی و  ۱۸۷نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۴۰هزار و  ۳۱۶نفر رسید.
متأســفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۲ ،بیمار مبتال

به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار
و  ۲۲۱نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۳۱۷هزار
و  ۲۹۰نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۴۶۶نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۹۴۶هزار و  ۷۵۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنیــن تا کنــون  ۶۵میلیــون و  ۵۳هزار

و  ۶۷۳نفــر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۴۴۶هزار و
 ۶۳۸نفــر ُدز دوم و  ۳۱میلیــون و  ۸۵هــزار و
 ۶۶۶نفــرُ ،دز ســوم و باالتر واکســن کرونا را
تزریق کرده اند.
بــه ایــن ترتیــب مجمــوع واکســن های
تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۵۸۵هزار
و ُ ۹۷۷دز رسید.
در حال حاضر نیز هیچ شهرستانی در وضعیت
قرمز کرونا قرار ندارد.
 ۳۵شهرستان در وضعیت نارنجی  ۳۴۲شهرستان
در وضعیت زرد و  ۷۱شهرســتان در وضعیت آبی
قرار دارند.

بین الملل

سقوط مرگبار الوار روی سواری در برزیل

مقامات پلیس برزیل اعالم کردند که روز دوشــنبه بر اثر سقوط چندین
تنه درخت و الوار ســنگین از پشت یک کامیون که حامل این الوارها بوده
و برخورد آنها با یک خودروی ســواری در بزرگراهــی در ایالت "پارانا "،
چهار نفر کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.
به گزارش ایســنا ،به گفته یکی از مقامات پلیس برزیل ،این تصادف در
بزرگراهی در "تیباگی" و زمانی رخ داد که کامیون حامل الوار و کنده های
چوب برای جلوگیری از برخورد رو در رو با یک وســیله نقلیه دیگر ،چرخید
و واژگون شد.
گزارش ها حاکی اســت که الوار روی خودرویی که متعلق به شهرداری
شهر "اورتیگویرا"ی برزیل بوده افتاده و چهار نفر از پنج سرنشین آن جان
خود را از دســت دادند .همچنین یک تن دیگر در این حادثه مصدوم و به
بیمارستان منتقل شده که از حال وی خبری در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،راننده کامیون آسیب قابل توجهی از این
حادثه ندیده است.

از سرگیری فعالیتها در مناطق زلزلهزده چین

رســانه های دولتی چین دیروز (سه شــنبه) گزارش دادند که مقامات
استان سیچوان با از سرگیری خدمات حمل و نقل ،برق و ارتباطات ،سطح
"واکنش اضطراری" که در پی وقوع زلزله هفته گذشته در این استان صادر
شده بود را کاهش دادند.
به گزارش ایسنا ،این زمین لرزه تاکنون  ۹۳کشته برجای گذاشته است.
همچنین این زلزله ،شــدیدترین زمین لرزه ای بوده که طی پنج ســال
اخیر این استان چین را لرزانده و منجر به مرگ  ۵۵نفر در منطقه ای به نام
"گارزئی" و  ۳۸نفر در شهر "یاان" شده است.
 ۲۵نفر دیگر نیز همچنان مفقود هســتند که تالش ها برای نجات آنها
ادامه دارد.

روز دوشنبه نیز مراسم یادبودی برای قربانیان این حادثه در چندین شهر
سیچوان برگزار شد.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،بارش باران طی هفته گذشــته عملیات
امداد و نجات را دشــوارتر کرده است و انتظار می رود که بارشها ،دیروز و
امروز نیز در سراسر این منطقه ادامه داشته باشد.
بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری آمریکا ،روز دوشــنبه هفته گذشته زلزلهای
به بزرگی  ۶.۶ریشــتر مناطقی از استان ســیچوان را لرزاند که کانون آن
در عمــق  ۱۰کیلومتری از ســطح زمین گزارش شــده و مقیاس اولیه آن
 ۶.۸ریشتر اعالم شده بود.

وقوع آتشسوزی جنگلی
در بخشهایی از جنوب غرب فرانسه

در پی وقوع آتش ســوزی جنگلی در بخشهایی از جنوب غرب فرانسه
 ۱۳۰۰هکتار از اراضی در آتش سوخت.
به گزارش ایسنا ،آتش سوزی جنگلی که مناطقی از جنوب غرب فرانسه
را دربرگرفتــه ،موجب تخریــب چهار خانه شــده ۱۳۰۰ ،هکتار از اراضی
را گرفتــار آتش کرده و  ۵۴۰نفر را مجبور ســاخته تا محل زندگی خود را
ترک کنند.
بنابر اعــام مقامات محلی ،حدود  ۳۵۰نیروی آتش نشــان و شــش
بالگرد در تالش برای اطفای آتش ســوزی هستند که از روز دوشنبه آغاز
شده است.
گفته شده چهار خانه و چندین ساختمان در این آتش سوختهاند.
فرانسه همچون دیگر مناطق اروپا با موج گرما و خشکسالی مواجه است
که موجب وقوع آتش سوزیهای متعدد در این قاره شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،تاکنون در ســال جاری بیش از  ۶۰هزار
هکتار از اراضی این کشور طعمه آتش شده که شش برابر بیشتر از میانگین
کل سال در فاصله سالهای  ۲۰۰۶-۲۰۲۱است.
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مقصران آتش سوزی مهارلو به حبس محکوم شدند

ایسنا :رئیس نمایندگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروستان
در اســتان فارس از صدور حکم حبس برای متهمان پرونده آتشسوزی در
منطقه تاالب مهارلو خبر داد.
شیروانی سهشنبه  22شهریور به خبرنگاران گفت :سه متهم آتش سوزی
پوشــش گیاهی تاالب مهارلو و اســتفاده از آب آلوده در تولید محصوالت
کشاورزی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ،به تحمل هشت ماه حبس
تعزیری محکوم شدند.
به نقل از محیط زیســت فارس ،شــیروانی خاطر نشان کرد :متخلفین
با وصف ابــاغ در مهلت مقرر اعتراض کرده وکالی آنان ضمن اذعان به
اصل وقوع آتش ســوزی و استفاده از پساب کانال برای آبیاری محصوالت
دامی و مصرف پرندگان ،منکر اتهام انتصابی شده بودند.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیســت شهرســتان سروستان گفت:
با توجه به پیشینه کیفری و گزارش ماموران متولی امر صیانت از محیط زیست
که داللت بر وقوع جرائم داشت و عنایت ویژه قاضی به حفظ محیط زیست،
رای حبس برای این افراد صادر شد.
شــیروانی ضمن قدردانــی از دســتگاه قضایی و قاضی ایــن پرونده،
خاطرنشــان کرد :صدور رای خود یک عامــل بازدارنده برای جلوگیری از
تخریب و آلودگی محیط زیست خواهد بود.

رفع تصرف  10هکتار از اراضی ملی تنگ چشمه

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از رفع تصرف 10هکتار اراضی ملی
به ارزش  120میلیارد ریال در منطقه تنگ چشمه شهرستان زرقان خبر داد.
سردار یوســف ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی تصرف عدواني اراضی واقع در تنگ چشمه شهرستان
زرقان ،احداث باغشــهری همراه با ســاخت و ســاز فاقد مجوز توســط
افراد ســودجو در این منطقه ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار
قرار گرفت.
وی افزود :مأموران انتظامی شهرســتان زرقان در اجرای دستور قضایی،
با تشــکیل تیم های عملیاتی و حضور نمایندگان ســازمان های مربوطه
به محل اعزام شدند و  10هکتار از اراضی ملی تصرف شده را رفع تصرف کردند.
جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان فــارس ارزش اراضــی ملی رفع
تصرف شــده در این عملیات را بنــا به اظهار نظر کارشناســان مربوطه،
 120میلیارد ریال عنوان کرد و گفت :شناســایی و دستگیری متهمان این
پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد.

انتقامجويي از همسر سابق در فضای مجازی

فردي كه در فضاي مجازي و بوســيله شــبكه هاي اجتماعي اقدام به
انتشار تصاویر  ،نشر اکاذیب وتوهین علیه همسر سابق خود کرده بود توسط
ماموران پليس فتای شهرستان مرودشت شناسايي و دستگير شد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح ایــن خبر گفت :طی شــکایت یکی از شــهروندان با موضوع
هتک حيثيت و نشر اکاذيب علیه وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام ،پیگیری
موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :با انجام اقدامات فنی و تخصصی الزم توســط کارشناســان
پلیس ،هویت متهمه در کمترین زمان ممکن شناسایی و طی هماهنگی با
مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد.
وی ادامه داد :پس از حضور متهمه در پلیس فتا ،طی تحقيقات مقدماتي،
در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه بود و قصد فريب ماموران را داشت که
در ادامه با روبرو شــدن با اســناد و مدارک ،به بزه ارتکابي اعتراف و اظهار
ندامت کرد.
اين مقام انتظامي با اشــاره به اینکه متهم خانمی  46ساله بوده و انگیزه
خود را انتقام جویی از همســر ســابق خود اعالم کرد ،بیان داشت :در این
خصوص پرونده تشکیل و متهمه به مراجع قضایی تحویل داده شد.
رئیس پلیس شهرســتان مرودشت در پايان هشــدار داد :يكي از جرائم
ســايبري كه مي تواند آثار جبران ناپذيري در زندگي افراد داشــته باشــد
هتك حيثيت و انتشــار تصاوير شخصي و خصوصي ،نشر اکاذیب و توهین
در فضاي مجازي مي باشــد كه معموال با ســهل انــگاري خود كاربر در
دسترس مجرمان سايبري مي افتد ،وی همچنين گفت :شهروندان فضاي
مجازي را به عنوان محلي براي ابــراز اختالفات خانوادگي و انتقام جويي
انتخاب نكنند و مراتب را از طريق مراجع قانوني پيگيري کنند.

دستگیری  2سارق در قادرآباد

فرمانده انتظامی شهرســتان خرمبید از شناســایی و دستگیری  2سارق
ساختمان های نیمه کاره و باغ های قادرآباد خبر داد.
ســرهنگ علی اکبر کریمی در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره ســرقت از ســاختمان های
نیمه کاره و باغ ها در شهر قادرآباد ،موضوع در در دستور کار ماموران انتظامی
قرار گرفت.
وی ادامه داد :با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،در این راستا  2سارق
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرم بید گفت :ســارقان در بازجویی های
پلیســی به  11فقره سرقت از ســاختمان های نیمه کاره و باغ های شهر
قادرآباد اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف خودرو ام وی ام
با  80میلیون خالفی در اقلید

فرمانده انتظامی اقلیــد از توقیف خودرو ام وی ام با خالفی  80میلیون
ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مراد صارمی درگفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :ماموران پلیس راهور این یگان هنگام گشــت زنی در سطح شهر
به یک دستگاه خودرو ام وی ام مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در استعالم های صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای
 80میلیون ریال خالفی می باشــد که طبق مقررات توقیف و جهت انجام
مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان اقلید گفت :خودروهایی که خالفی باالی
 30میلیون ریال دارند درصورت عدم پرداخت ،توقیف و به پارکینگ انتقال
داده خواهند شد.

کشف 100هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

فرمانده انتظامی داراب از کشــف  100هزار نخ ســیگار قاچاق و توقیف
یک دستگاه خودرو سواری پراید خبر داد.
ســرهنگ علیرضانوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،

اظهار داشــت :ماموران انتظامی ایست و بازرســی قالتویه این شهرستان
هنگام نظارت بر خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودرو سواری پراید
مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی بــا بیان اینکه در بازرســی از خودرو توقیفی  100هزار نخ ســیگار
خارجی قاچاق کشف شد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان ،ارزش این محموله
قاچاق یک میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان داراب ادامه داد :در این خصوص یک متهم
دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از  47کیلو تریاک
در یک عملیات مشترک پلیس

فرمانده انتظامی شهرســتان نی ریز گفت :در عمليات مشترک ماموران
انتظامی این شهرستان و پلیس استان لرستان 47 ،کیلو و  500گرم تریاک
کشف شد.
ســرهنگ عظیم ا ...کرمی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مأموران انتظامی شهرســتان نی ریز از طریق عوامل پلیس
مبارزه با مواد مخدر اســتان لرستان از خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر در
محور مواصالتی سیرجان – نی ریز مطلع شدند.
وی ادامــه داد :موضوع در دســتور کار قرار گرفته و بــا انجام اقدامات
اطالعاتی و پلیسی ،یک دســتگاه خودرو پژو  405در این محور شناسایی
و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو
 47کیلو و  500گرم تریاک کشــف شد ،افزود :در این خصوص یک متهم
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در بوانات

فرمانده انتظامي شهرستان بوانات از اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
و دســتگيري تعداد  13معتــاد متجاهر ،توزيع کننده مواد مخدر و ســارق
خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف پاكســازي نقاط آلوده،
بــا توان انتظامي و عملياتي ماموران با قدرت و جديت در این شهرســتان
اجرا شد.
وي ادامه داد :در اين راســتا ماموران موفق شــدند ضمن دســتگيري
 3قاچاقچــی مواد مخدر و  10خرده فروش 2 ،کیلوگرم مواد مخدر از نوع
هروئین كشف كنند.
سرهنگ مزارعی تصریح کرد :دستگیری  3سارق و کشف  2فقره سرقت
و همچنین توقیف 10دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف از دیگر نتایج
اجرای این طرح بود.

کفش های خارجی قاچاق به بازار کازرون نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از توقیف یک دستگاه خودروپژو    پارس
و کشف  168جفت کفش خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كرد :مأموران انتظامي این فرماندهی هنــگام نظارت بر خودروهای
عبــوری در محورهاي مواصالتي و با همــکاری و رصد اطالعاتی پلیس
امنیت اقتصادی بوشــهر به یک خودرو پژو پارس حامل بار مشکوک شدند
و آن را با اقدامات فني و تخصصي متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از اين خودرو  168جفت کفش اسپورت خارجي
قاچاق كشف و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با بيــان اينكه ارزش این محموله
قاچــاق برابر نظر کارشناســان يــك ميليارد و  350ميليــون ريال برآورد
شــده اســت ،تصريح كرد :راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

اعالم آماده باش  ۲۴ساعته مدیریت بحران
در پی وقوع زلزله در عشقآباد

رئیس ســازمان مدیریــت بحران از اعالم آماده باش این ســازمان به
دســتگاههای امدادی و خدماتی در پی وقوع زمین لرزه در عشقآباد طبس
خبر داد.
محمد حســن نامی در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به وقوع زمین لرزه
در محدوده عشــقآباد اظهار کرد :ســاعت  ۴:۰۷روز صبح روز سه شــنبه،
 ۲۲شــهریورماه ،زمین لرزه ای با قدرت  ۵.۱ریشــتر حوالی عشــقآباد در
شهرستان طبس را لرزاند.
وی بــا بیان اینکه این زمین لرزه در طــول جغرافیانیی  ،۵۶.۷۳عرض
جغرافیایی  ۳۴.۲و عمق هشــت کیلومتری از ســطح زمین رخ داده است،
گفت :بر اســاس اعالم مرکز لرزه نگاری ،دو پس لرزه  ۲.۶و  ۳.۶ریشتری
نیز در ســاعات  ۴:۳۹و  ۵:۲۱رخ داده اســت .کانون ایــن زمین لرزه در
 ۲۵کیلومتری عشــق آباد ۶۹ ،کیلومتری طبس و  ۷۴کیلومتری بشــرویه
بوده است.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور در ادامه از اعالم آمادهباش به
دســتگاههای امدادی و خدماتی سطح کشــور خبر داد و گفت :البته اعالم
شده اســت که این زمین لرزه خسارتی نداشته اســت پس نیاز نیست که
هموطنان نگرانی بابت این زلزله داشته باشند ،اما الزم است که هوشیاری
خود را برای آمادگی بیشتر در برابر این دسته از حوادث حفظ کنند .در واقع
همواره الزم است که مردم عزیز برای مقابله با حوادث طبیعی آمادگی الزم
را داشته باشند.
نامی ادامه داد :در همین راســتا نیز ما به تمامی دستگاههای امدادی و
خدماتــی در مناطق تحت تاثیر زلزله اعالم کردیم که تا  ۲۴ســاعت آینده
در آمادهباش کامل باشند و تمهیدات الزم را در این خصوص اتخاذ کنند.

رهایی شهروند ریگانی از چنگال گروگانگیران

ایرنا :دادســتان شهرستان ریگان از رهایی یکی از کسبه این شهرستان
پس از چهار ماه از دست گروگانگیران خبر داد.
ســیدروحا ...میر تاج الدینی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
افزود :یکی از کسبه شهرستان ریگان به نام جواد ایرانمنش حدود چهار ماه
پیش در این شهرســتان ربوده شــد که امروز پس از آزادی به آغوش گرم
خانواده خود بازگشت.
وی تصریح کرد :فرد گروگان با هدایت دادســتانی شهرستان و تالش
مستمر و شبانه روزی جان برکفان سپاه پاسداران و پرسنل نیروی انتظامی
با همکاری سران طوایف از چنگ گروگانگیران رهایی یافت.
دادســتان شهرســتان ریگان تاکید کرد :برخورد قاطع و عبرت آموز با
عوامل این اقدام و جنایت در دســتور کار جدی دادسرا و نهادهای انتظامی
و اطالعاتی است.

اقتصاد
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سال بیست و    هفتم

شماره 7575

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد:

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ضوابط تشویقی ساخت وساز در بافت فرسوده

از شایعه فساد تا تالش برای حفظ کرسی

امکان ساخت تا دو طبقه بیشتر

پشت پرده اتهامات علیه اتاق بازرگانی چیست؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به شــایعه برداشتن
محدودیت دو دورهای ریاست اتاقها مطرح کرد که آئیننامه اجرایی
اتاقها هیچ تغییری نکرده و هیأت رئیســه اتاق ایران موافق تغییر
آییننامه هیأت نمایندگان نیست.
حسین ســاح ورزی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به تغییرات
آییننامه اجرایــی قانون اتاقهای بازرگانی گفت :به موجب بند (ه)
ماده  ۱۶قانون اتاق بازرگانی ،صنایعو   معادن و کشــاورزی ایران،
تهیه ،پیشنهاد و اصالحات بعدی آیین نامه های اجرایی این قانون از
جمله وظایف هیأت نمایندگان اتاق ایران اســت که باید توسط این
رکن تهیه و به شــورای عالی نظارت پیشنهاد شود .بنابراین اساسا
موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دورهای توسط هیأت  رئیسه
اتاق ایران کامال کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی
است.
نایب رییس اتــاق بازرگانی ادامه داد :تهیه و اصالح پیش نویس
آیین نامه ها از طریق کارگروهی منتخب از اعضای هیأت نمایندگان
صــورت می گیرد که در صورت تصویب در صحن هیأت نمایندگان
برای شــورای عالی نظارت ارســال میشــود .این رویــه قانونی
پابرجاســت و هیأت رئیسه اتاق ایران نیز نه تنها به آن پایبند است
که مخالف تغییرات پی  در    پی در آیین نامه ای اســت که هنوز یک
دوره از تصویب آن نگذشته است .همه به خوبی میدانیم و میبینیم
که این روزها از هر مستمســک و ســوژه بی ربط و حتی مضحک
اســتفاده میشود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد و گم
شــدن پولها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی را
به ســمت هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب
به زعم خود آنها را خسته و ناچار به کناره گیری کنند.
ســاحورزی در خصوص تاریخچه تغییرات آییننامه گفت :در
حقیقت آخرین بار اصالحات در “آیین نامه تشــکیل و نحوه فعالیت
هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان” بر اساس روال
قانونی در هیأت نمایندگان تهیه    شده و در جلسه مورخ  ۳۱شهریور
 ۱۳۹۸شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن تاریخ تاکنون

هیچ تغییری در آن به   وجود نیامده است .به موجب تبصره ذیل ماده
شش این آیین نامه ،اعضای هیأت نمایندگان نمی توانند بیش از دو
دوره عهده  دار سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستان  ها شوند.
نایــب رئیس اتاق ایــران اظهار کرد :در حالی کــه فقط حدود
پنج ماه دیگر انتخابات اتاق های سراســر کشــور برگزار میشود،
نظــرات گوناگونی پیرامون آیین نامه هیــأت نمایندگان و انتخابات
آینده مطرح میشود .برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال
از آخرین اصالحات آییننامه مربوطه نگذشــته اســت؛ لذا تغییرات
مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته تر و شایسته تر این است که
کماکان تا زمانی که هیأت نمایندگان اتاق ایران به جمع بندی کامل
و دقیقی در مورد ضرورت اصالح در آیین نامه مذکور نرســیده اند،
لزومی به تغییر و اصالح آن نیست و قاعدت ًا بند مربوط به محدودیت
بیش از دو دوره ریاســت اتاق ایران و شهرستان ها موضوع تبصره
ذیــل ماده  ۶آیین نامه مذکور ،کماکان به قوت خود باقی اســت و

تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامــه گفت :گروهــی دیگر از جامانــدگان و منتقدان
انتخابــات دوره قبل اتاق بازرگانی تهــران ،بعد از نتیجه نگرفتن از
طرح دعاوی و شــکایات متعدد در محاکم دادگســتری و ناامیدی
و ناکامــی از قانون نویســی جدید برای اتاق ،حــاال عالقمندند با
جو   سازی و تحت   تاثیر قرار دادن اعضای شورای عالی نظارت ،شاید
مســیری جدید و کوتاهتری برای دســتیابی به خواستههای خود از
طریق تدوین آیین  نامه  های جدید بدســت آورند که با توجه به نص
صریح قانون و مسیر تعیین   شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع
چندان ممکن و میسر به نظر نمی  رسد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیأت
نمایندگان اظهار کرد :تعداد دیگری هم از اعضای هیأت نمایندگان
با اســتناد به استداللهای حقوقی بر این باورند چون در متن قانون
محدودیتی برای طول مدت ریاست بر اتاقها و کاندیداتوری برای
این سمت آورده نشــده ،قاعدت ًا آییننامه اجرایی نمیتواند فراتر از
قانون عمل کند .بنابراین چنین محدودیتی باعث سلب حقوق اعضا
می شود به همین خاطر در طول  ۷-۶سال گذشته این ایراد را وارد
کرده و تقاضای حذف این محدودیت را از آیین نامه داشته اند.
ســاحورزی تاکید کرد :واقعیت ماجرا این است که نه   تنها هیچ
طرح یا پروژهای از سمت هیات رئیسه اتاق برای حذف تبصره ذیل
ماده  ۶آیین نامه یا برداشــتن محدودیت دو دوره  ای وجود خارجی
ندارد ،بلکه اکثریت هیأت  رئیســه اتاق بر این باورند که مادامی که
که هیأت نمایندگان به جمع  بندی و تصمیم نرســیدهاند ،ضرورت
و عجلهای بــرای تغییر یا اصالح در آیین   نامــه وجود ندارد .وقتی
آیین  نامــه اجرایی تغییری نکند محدودیت دو دوره ای ریاســت بر
اتاق ها همچنان پایدار و پابرجاست .در نتیجه ضمن تکذیب شایعات
اخبار کذب و تحلیل های نادرســت ،الزم به تاکید مجدد است که
او ًال تغییر و اصالح در آیین نامه اجرایی از وظایف و اختیارات هیأت
نمایندگان است و نه هیأت رئیسه و ثانی ًا هیأت  رئیسه موافق تغییر یا
تهیه آیین نامه جدیدی نیست.

مدیرعامل ایرانخودرو خبر داد :هایما  S5و  S7با قیمت قبل تحویل مشتریان حوالهدار میشود
مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه همانطور که
قبال نیز اعالم کردهایم ،ایرانخودرو در راستای ایفای تعهدات خود و
تامین نظر مشتریان ،خودروهای هایما  S۵و  S۷را با قیمت زمان
ثبتنام به مشتریان دارای حواله تحویل خواهد داد.
به گزارش ایســنا ،طبق اعالم گروه صنعتی ایرانخودرو ،مهدی
خطیبــی ضمن تاکید بر اینکه مشــتریان و حوالهداران به هیچوجه
نبایســت تحت تاثیر شایعهها و فضاسازیها قرار گیرند ،صریح کرد:

آنچه برای گروه صنعتی ایران خودرو حائز اهمیت اســت تامین نظر
مشتریان و مصرفکنندگان واقعی است و در این مسیر تمام تالش
ما بر این است تا از هرگونه نارضایتیها جلوگیری شود.
مدیرعامــل ایرانخــودرو ضمــن اشــاره به جریانســازی و
شــبههافکنی شبکههای داللی در ســطح بازار خودرو ،گفت :گروه
صنعتی ایرانخــودرو در چارچوب آییننامه اجرایی قانون حمایت از
مصرفکنندگان خودرو ،در تالش اســت تا تعهدات خود را ایفا کند،

شبکه خدمات پس از فروش سایپا و ایرانخودرو
ادغام می شود

پــس از آنکــه روز دوشــنبه مدیرعامل شــرکت ایســاکو از برنامهریزی بــرای راهاندازی
یک نمایندگی مشترک ایرانخودرو و سایپا به صورت آزمایشی ظرف یک ماه آینده خبر داد ،گروه
خودروســازی سایپا نیز اعالم کرده با احداث نخســتین نمایندگی مشترک میان دو شرکت برای
ارائه خدمات به خودروهای ســواری ،نیمهســنگین و سنگین ،ادغام شبکه خدمات پس از فروش
دو خودروساز بزرگ کشور کلید میخورد.
به گزارش ایســنا ،طبق اعالم گروه صنعتی ســایپا ،براســاس تصمیم اتخاذ شده در نشست
محمدعلی تیموری و مهدی خطیبی (مدیران عامل ســایپا و ایران خودرو) ،براساس هدفگذاری
دو خودروســاز بزرگ کشور ،عملیات احداث نمایندگی مشــترک خدمات پس از فروش در مدت
یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
این برنامه با هدف کاهش هزینه ،ایجاد دسترســی بهتر و ســریعتر برای مشتریان و افزایش
بهرهوری ظرفیتها و امکانات دو خودروساز دنبال خواهد شد.
در گام بعــدی ،ایجاد مدیریت مشــترک در نمایندگیهای دو خودروســاز که دارای مالکیت
مشــترک باشــند ،در دســتور کار قرار خواهد گرفت .ضمن اینکه اســتفاده از ظرفیت نمایندگی
هر یک از خودروســازان در شــهرهایی که خودروســاز دیگر فاقد نمایندگی اســت ،نیز از دیگر
برنامههایی است که در جلسه مشترک میان مدیران عامل دو خودروساز هدفگذاری شد.
از همینرو به منظور تســریع در اجــرای مفاد تفاهم میان ســایپا و ایرانخودرو ،آییننامهها،
فرآیندها و دســتورالعملهای مربوط به شــبکه خدمات پس از فروش حتیاالمکان به اشــتراک
درخواهد آمد تا نحوه پذیرش و خدمتدهی به مشــتریان با سهولت بیشتری صورت گیرد؛ بر این
اساس ،کمیته مشترکی متشــکل از معاونتهای بازاریابی و فروش و مدیران عامل شرکتهای
خدمات پس از فروش دو خودروساز ،طرح پیشنهادی برای رسیدن به اهداف ترسیم شده و نحوه
یکسانسازی فرآیندها و دستورالعملهای اجرایی را ارائه خواهند کرد.
همچنین ادغام شــبکه لجســتیک نیز از دیگر محورهای مذاکره در نشســت مدیران عامل
دو خودروســاز بزرگ کشــور بــوده که در ایــن زمینه نیز کمیته مشــترک دو شــرکت نحوه
به اشتراکگذاری امکانات و ظرفیتهای حوزه لجستیک در بخش حمل خودرو را بررسی و طرح
پیشنهادی الزم را ارائه خواهد کرد.
شرکت ایســیکو ،به عنوان محل اصلی اجرای این طرح انتخاب شده تا حمل خودرو با هدف
کاهش هزینهها به صورت مشترک با سایپا لجستیک برنامهریزی و اجرا شود.
ادغام ظرفیتهای موجود در دفاتر سایپا و ایرانخودرو در خارج از کشور نیز از جمله محورهای
مطرح شده در این نشست بوده است.
بر این اساس مقرر شد تا دفاتر دو خودروساز در یکی از کشورهای منطقه به عنوان نخستین
محــل اجرای اتحاد اســتراتژیک ایرانخودرو و ســایپا در خارج از مرزها ،با مدیریت مشــترک
به فعالیت خــود ادامه دهد .این اقدام نیز تاثیر قابل توجهی در هزینههای مدیریت دفاتر خارج از
کشور خواهد داشت.
کمیته مشترک خرید نیز برای خرید کاال و قطعات دو خودروساز فعالیت خود را با جدیت دنبال
خواهد کرد تا براســاس اقدامات این کمیته ،تصمیمات برای خرید از شبکه تامین و سازندگان نیز
به صورت مشترک و با هدف کاهش هزینه تولید صورت گیرد.
بهینه ســازی امکانات موجود در سایتهای تولیدی سایپا و ایران خودرو در خارج از کشور نیز
از دیگر محورهای مورد بررســی بود که در این زمینه نیز کمیته مشــترکی ،طرح تحقق اهداف
تعیین شده را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه خواهد داد.
روز دوشــنبه بابک سالجقه -مدیرعامل ایساکو (شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو) -
در این رابطه به برگزاری جلســات متعددی با مدیران سایپا یدک در راستای ایجاد این نمایندگی
مشــترک اشاره و اظهار کرد :جلســههای متعددی با مدیران سایپا یدک برگزار شده تا مشکالت
زیرســاختی حل شود و با توجه به تفاوتهای ساختاری ،امکان لینک شدن دو بخش باهم فراهم
شــود .در یک ماه آینده قرار است یک نمایندگی مشترک به صورت پایلوت راهاندازی شود و در
صورت موفقیت ،این طرح گسترش خواهد یافت.

امــا به منظور جلب رضایت حوالــهداران هایما و رفع نگرانی آنها،
قیمت جدید محصــوالت در حوالههای پیش فروش اعمال نخواهد
شــد و مابهالتفاوت نیز براساس قیمتهای قبل از مشتریان دریافت
میشود.
وی افزود :قیمتگذاری محصوالت این شــرکت مطابق ضوابط
ابالغی خواهد بــود؛ قیمت محصوالت هایما در تمامی فروشها به
جز حوالهداران براساس مبالغ جدید مصوب محاسبه خواهد شد.

معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن گفت:
تعــداد  ۲۸۲هــزار واحد نهضت ملی مســکن
بــا حمایت و نظارت بنیاد در مناطق شــهری و
روستایی در حال ساخت است که در این زمینه
با اســتفاده از تجربه مســکن مهر ،تقاضامحور
بــودن را مدنظر قرار دادهایــم و در مناطقی که
متقاضی نیست پروژه اجرا نمیکنیم.
حمیدرضا سهرابی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :وزارت راه و شهرســازی معادل  ۲۰۰هزار
واحــد زمین بــرای اجرای طــرح نهضت ملی
مســکن در مناطق شهری به ما تخصیص داده
و متقاضی تعریف شــده حدود  ۱۰۳هزار واحد
اســت .بنیاد مســکن تقریبا  ۱۰۰هزار واحد را
شروع کرده و طی یک سال اخیر  ۳۵۰واحد به
مرحلهی افتتاح رســید که شهریورماه در استان
قم  ۱۸۰واحد را به صورت نمادین افتتاح کردیم.
وی با بیان اینکه در تقاضامحور بودن پروژه
از تجربه مسکن مهر اســتفاده میکنیم ،گفت:
اعتقاد داریــم طرح نهضت ملی مســکن باید
متقاضی محور باشد .در واقع اگر متقاضی نباشد
و موضوعات تخصیص زمین ،کاربری و الحاقات
محقق نشود کار را شروع نمیکنیم.
ســهرابی درباره آخرین فرآیند اجرای طرح
نهضت ملی مســکن توســط بنیاد گفت :بنیاد
مســکن در سه بخش شامل گروه ساخت ،بنیاد
ســاخت و خودمالک ،پروژههــا را اجرا میکند.

10

معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت :ضوابط
کالبدی تشــویقی نوســازی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شــهری ،امروز به تصویب شــورای عالی
معماری و شهرسازی رسید که از جمله این مشوقها
میتوان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت
به تراکم طرح مصوب ،تسهیل در ضوابط پارکینگ،
امکان احداث واحدهای مســکونی با زیربنای کمتر
از حدنصاب و عدم   احتساب مساحت بالکن و تراس
در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.
محمــد آئینی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
سیاســتها و ضوابط تشــویقی نوسازی بافتهای
فرســوده و ناکارآمد که توسط شرکت بازآفرینی شهری تهیه شد توسط شورای عالی شهرسازی
و معماری به تصویب رسید.
وی افزود :در محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،افزایش تراکم ،تسهیل در ضوابط
پارکینگ و معماری و اختالط کاربریها برحســب گروههای چهارگانه با هدف ایجاد انگیزه برای
توسعهگرها ،سرمایهگذاران و مالکان اعطا میشود.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران با اشــاره به ویژگیهای گروههای چهارگانه مورد
هدف بهسازی و نوســازی گفت :این گروهها شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک    شهری،
نوســازی در مقیاس محورهای اصلی محلهای ،نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و نوسازی
قطعات غیرقابل تجمیع است.
آئینی تاکید کرد :از جمله مشــوقهای گروه اول میتوان به اعطای دو طبقه تشــویقی نسبت
به تراکم مجاز طرح مصوب ،امکان تخصیص ســطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربریهای
انتفاعی ،امکان تخصیص  ۲۰درصد از فضای باز غیرمســقف مجموعه به منظور تامین بخشی از
پارکینگهای مورد نیاز ،امکان استفاده از مساحت معابر بنبست فاقد   کارکرد و امکان تسهیل در
ضوابط معماری از جمله نحوه تودهگذاری و نما اشاره کرد.
وی گروه دوم را نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محلهای دانست و گفت :اعطای حداکثر
یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب ،امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه
همکف به کاربریهای غیرانتفاعی مشــروط به تامین ورودی مستقل ،عدم احتساب سطح بالکن
و تراس در محاســبه تراکم ساختمانی ،کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به  ۰.۷۵مشروط
به ورود پارک حاشــیهای در معبر ،امکان استفاده از مساحت معابر بنبست فاقد کارکرد و تراکم
حاصل از آن ضوابط تشویقی گروه دوم را تشکیل میدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری ،گروه سوم
هدف بهســازی و نوســازی را شامل میشود ،تاکید کرد :ضوابط تشــویقی این گروه نیز اعطای
حداکثر یک طبقه تشــویقی ،کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیــاز به  ۰.۷۵برای هر واحد،
امکان احداث یک در اضافه در راســتای تامین حداکثری پارکینگ در بافتهای فرســوده و عدم
احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی است.
آئینــی تصریح کرد :نوســازی قطعات غیرقابل تجمیع ،گروه چهارم بســتهی سیاســتها و
ضوابط نوســازی بافتهای فرسوده را تشکیل میدهد .امکان پیشــروی طولی تا  ۲متر پس از
اصالحی مشــروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی ،کاهش ضریب برای هر واحد تامین
پارکینگ مورد نیاز به  ،۰.۷۵امکان احداث حداکثر یک در اضافه مشروط به تامین ضریب تامین
یک پارکینگ برای هر واحد ،امکان احداث واحدهای مســکونی بــا زیربنای کمتر از حدنصاب
تعیین شده در طرح مصوب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی،
مشوقهای گروه چهارم را شکل میدهد.

معاون بنیاد مسکن:

متقاضی نباشد نمیسازیم

طبیعتا حیطه فعالیت بنیاد مســکن شــهرهای
کمتــر از  ۱۰۰هزار نفر اســت ولــی در برخی
شــهرهای بزرگتر نیز مثل قــم ،بندرعباس و
زاهدان در حال فعالیت هستیم.
وی تصریح کرد :عــاوه بر  ۱۰۰هزار واحد
مسکن شهری ،ساخت  ۱۸۲هزار واحد روستایی
نیز توسط بنیاد مسکن شروع شده که در بخش
زمین ،تسهیالت و نظارت ،خدمات ارایه میدهد.
بــرای  ۶۰۰۰متقاضی ،زمین تامین

نشده است
معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن انقالب
اســامی با بیــان اینکه برای حــدود ۶۰۰۰
متقاضی ثبت نامی نهضت ملی مســکن ،تامین
زمین نشده است ،گفت :اجرای پروژهها مقدماتی
دارد که شامل تخصیص زمین ،طراحی ،پروانه
و عملیات آمادهسازی است .در مواردی نیز ثبت
نام شــده ولی معادل آن زمین معرفی نشــد ،یا
زمین تخصیص یافت ،اما بعدا معارض پیدا کرد.

در برخی موارد زمین ،اختصاص یافته و طراحی
شروع شده ولی متقاضی معرفی نشده است.
بــه گفته ســهرابی ،بنیاد مســکن در حوزه
شــهری طرح نهضت ملی مســکن ،زمین در
اختیار ندارد و باید وزارت راه و شهرسازی اقدام
به معرفی زمینها کنــد .به دلیل اینکه اراضی
خارج از بافت شــهری است ابتدا باید در شورای
عالی معماری و شهرســازی به تصویب برسد،
ســپس پروانه صادر شود ،مناقصه برای انتخاب
پیمانکار صورت گیــرد و چون پروژهها معموال
بزرگ مقایس هســتند ،کارها زمان میبرد .در
برخــی موارد که این فرآیند تســریع میشــود
طرحها زودتر به اجرا میرسند.
پروژه صدرا در کمتر از سه ماه شروع
شد
وی تاکید کرد :در پروژه  ۳۱۵۲واحدی شهر
جدید صدرا شــیراز ما به عنوان کارگزار فعالیت
میکنیم .در این شهر طی کمتر از سه ماه تمام
مراحل را طی کردیم که االن پروژه به مرحلهی
بتنریزی رســیده و به زودی فونداسیون شروع
میشود.
معاون بنیاد مســکن با اعــام این وعده که
طرح نهضت ملی مسکن در آینده تسریع میشود،
گفت :بر اســاس ســرعت تامین زمینهای قابل
ســاخت امیدواریم در آینــده روند اجرای طرحها
سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وزیر نیرو خبر داد :امیدواریم زمستانی بدون خاموشی داشته باشیم
وزیر نیرو گفت :بر اســاس مذاکــرات صورت گرفته با وزارت
نفت امیدواریم که در تامین سوخت زمستانی نیروگاهها با مشکل
مواجه نشویم و چالشی برای تامین برق ایجاد نشود.
علیاکبر محرابیان در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه وزارت
نفت در چارچوب برنامهای که ما برای تامین برق زمستان داریم،
طی یک برنامهریزی خوب مانند ســال گذشــته کار را مدیریت
میکند و امیدواریم با همان تجربه موفقی که در زمســتان سال
گذشته در همکاری تنگاتنگی که با وزارت نفت داشتیم زمستان
را به خوبی مدیریت کنیم.
وی افزود :امیدواریم مشــکلی برای تامین برق وجود نداشته
باشد و پیشبینیها نیز گویای همین مساله است.
افزایش  ۳۰درصدی ذخیرهســازیهای سوخت
مایع در نیروگاهها
جواد اوجــی وزیر نفت نیز بهتازگی اعــام کرد :در روزهای
آغاز بهکار دولت ســیزدهم حجم ذخیرهســازی سوخت مایع در
نیروگاههای کشور پایین بود ،با اجرای سلسه اقدامهایی همچون

افزایش قیمت کرایه کامیونهای ویژه حمل ســوخت و استفاده
بهینه از خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی توانستیم  ۳۰درصد ذخیرهسازیهای
سوخت مایع در نیروگاههای کشور را افزایش دهیم.
وی با تأکید بر تأمین پایدار ســوخت نیروگاهها در زمســتان
پارســال و تابستان امسال که سبب جلوگیری از قطعی برق شده
است ،گفت :در همین تابستان روزانه  ۳۰۰میلیون مترمکعب گاز
طبیعی به نیروگاهها تزریق میشود.
پیش بینیهای الزم برای ذخیره ســوخت صورت
گرفته است
عبدالرســول پیش آهنگ مدیر عامل شرکت مادر تخصصی
تولید بــرق حرارتی نیز در همین رابطه به ایســنا گفت :تامین
ســوخت نیروگاهها به واســطه وزارت نفت صورت می گیرد .در
همین راســتا جلســات متعددی را با این وزارتخانه داشتهایم و
اکنون پیش بینیهای الزم برای ذخیره ســوخت صورت گرفته
است.

وی با بیان اینکه دی و بهمن هر ســال نیاز مصرف سوخت
را بــه وزارت نفت اعالم میکنیم و مطابق برنامهریزی امســال
نیز این مســاله صورت گرفته و باید گفت که روزانه در تابستان
 ۳۰میلیــون لیتر معادل ســوخت مصرف کردیم کــه این عدد
 ۳برابر تولید گازوئیل کشــور اســت ،اظهار کــرد ۲۶۰ :میلیون
گازوئیــل و مابقی ســوخت مایع برای مخازن پیش  بینی شــده
اســت به طوری که  ۳و نیم میلیارد گازوئیل ۳ ،میلیارد مازوت،
تا پایان آبان باید در ذخایر تامین شــود تا به عدد معقولی در این
مدت برسیم.
بهگزارش ایســنا ،صنعت بــرق عالوه بر پیــک مصرف در
تابســتان ،در فصل زمســتان به دلیل کمبود ســوخت با شرایط
سختی مواجه میشود ،با این حال سال گذشته علی رغم احتمال
وقوع خاموشــی در زمســتان اما با تعامل مناسب وزارت نفت و
نیرو زمســتان با کمترین خاموشــی پشت ســر گذاشته شد این
در حالی اســت که در ســال  ۱۳۹۹با چالشهایی در این بخش
مواجه بودیم.
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مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در دیدار با پهلوان خلیل عقاب:

احمدرضا میری مربی جوان کاراته فارس
عضو کمیته مربیان فدراسیون کاراته شد

تکریم پیشکسوتان ورزش ،امیدآفرینی برای نسل های آینده است

پاسداشــت افتخــارات و زحمات پیشکســوتان در واقع کمک به
تحکیم ریشه   های ورزش فارس و حفظ ارتباط بین نسل  های مختلف
ورزش اســت که به  عنوان یکی از اهــداف و وظایف اصلی برای خود
در نظر گرفته ایم.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان
اســتان فارس ،حیدر صفرپور مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس
در دیدار با پهلوان خلیل عقاب اظهار داشــت :باعث افتخار اســت که
در معیت بزرگان ورزش اســتان آقایان منصور سپهری ،مجید کاظمی
و حاج حسین غرقی و ســایر عزیزان حاضر که هرکدام باعث افتخار
ما هســتند اینجا جمع شدیم تا افتخارات یکی از اسطوره   های ورزش
فــارس که مایه افتخــار جوانترها و یکــی از ارکان غنای بی بدیل و
اصالت ورزش فــارس که همواره از آن یاد کردیم یعنی پهلوان خلیل
طریقت  پیما (عقاب) را پاس بداریم.

وی افزود :امروزه تکریم پیشکسوتان در واقع امیدآفرینی برای نسل
جوان ورزش اســت که بدانند در این عرصه بزرگان همواره چراغ راه
بوده اند و در یادها جاودان وماندگار و فراموشی نشدنی هستند.
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان فارس خاطر نشــان کرد :ثبت
دو عنــوان در کتاب گینس توســط پهلوان خلیل عقــاب ،که در نوع
خود در کشــور کمنظیر اســت نه تنها باعث افتخار فارس بلکه باعث
درخشش نام ایران اسالمی در عرصه بین المللی بوده است.
وی بیان داشــت :پاسداشــت افتخارات و زحمات پیشکسوتان در
واقع کمک به تحکیم ریشــه   های ورزش فــارس و حفظ ارتباط بین
نســل  های مختلف ورزش است که به  عنوان یکی از اهداف و وظایف
اصلی برای خود در نظر گرفته ایم.
صفرپور با اشــاره به افتخاراتی که توسط پهلوان خلیل عقاب برای
این استان آفریده شده است ،اظهار داشت :در ورزش کشور شاید بتوان

کسی را یافت که از نظر زور و بازو از پهلوان خلیل عقاب بیشتر باشد،
اما از نظر روحیه منش پهلوانی و بزرگواری به پایه پهلوان نمی رســد
و این منش در نســل بعد هم نمود دارد که در واقع سنگ بنای درستی
است که توسط شما بزرگان گذاشته شده است.
وی ادامــه داد :امروزه هر چند ورزش فارس در تالطم   های زیادی
قرار داشــته است ،اما توانسته همواره ثبات خود را داشته باشد و حفظ
این ثبات داشــتن ریشــه   های قوی اســت و قطع ًا پایه و اساس این
ریشه   ها تاثیر گرفته از منش شما بزرگان است.
مدیــر کل ورزش و جوانــان در پایان نیز گفت :بنــده به نیابت از
جامعــه ورزش و خصوص ًا از ســوی اســتاندار که همــواره بر تکریم
پیشکســوتان تاکید داشته اند شــخص ًا پیگیر امور پیشکسوتان ورزش
خواهم بود.
وی اضافه کرد :با توجه به پیشــنهاد اســتاندار مبنی بر راه اندازی
صندوق مســئولیت   های اجتماعی به منظور حمایت از ورزش ،به طور
قطــع در اولین شــورای ورزش و تربیت بدنی که با حضور اســتاندار
تشکیل می گردد پیشــنهاد تشکیل یک ساختار جدید در این صندوق
را ارائه خواهیم کرد.
صفرپور افزود :بخشــی از این ظرفیت که بنا است از ورزش فارس
حمایت شــود ،در قالب حمایت از پیشکســوتان ورزش فارس انجام
می پذیرد تا این موضوع هم تعریف گردد و دارای ساختار مدونی گردد
و ســنگ بنای خیر این مهم با نیت خیر شــما به نــام پهلوان خلیل
عقاب گذاشته خواهد شد تا ســایر بزرگان ورزش هم در عرصه   های
مختلف و طی سالیان بعد که در این مسیر قدم می  گذارند مشمول این
خدمات باشند.

سرمربی تیم قهرمان والیبال زیر  ۱۶سال کشور:

به بار فنی باالی تیممان ایمان داشتم
ایســنا :ســرمربی تیم قهرمان والیبال زیر  ۱۶ســال کشور ،یکی
از دالیل آمادگی تیمش را تعطیل نشــدن تمرینــات در دوران کرونا
می داند.
حمیدرضا حســن زاده در گفت و گو با ایسنا ضمن ابراز رضایت از
میزبانی شــهر شیراز ،گفت :باید تشــکر ویژه ای از فدراسیون داشته
باشیم که چنین مسابقاتی را برای نخستین بار برگزار کرد و بازیکنان
شاخص این رده سنی شناسایی شدند .امیدوارم فدراسیون پس از این
شناسایی ،بازیکنان را در اختیار داشته باشد چون اینها پشتوانه والیبال
کشور هستند و نباید رها شوند.
ســرمربی تیم زیر ۱۶ســال مازندران در خصوص برتری تیمش
در دیدار نهایی به رغم شکســت ســنگین در ست اول ،گفت :در این
رده ســنی طبیعی اســت که بازیکنان پس از اینکه یکی دو پوئن از
دســت می دهند ،وارد هیجانات روحی روانی می شوند و ممکن است

از شــرایط بازی خارج شوند .این وظیفه کادر فنی است که بتواند این
هیجانات را کنترل کرده و بازیکنان را به بازی برگرداند.
حســن زاده افــزود :ما به بار فنی باالی تیممان ایمان داشــتیم و
می دانستیم که می توانیم در ست دوم به بازی برگردیم .بازیکنان هم
به نحو احســن خواسته   های کادر فنی را انجام دادند و توانستیم ورق
بازی را به سود خود برگردانیم.
وی درباره قضاوت داوران در این دوره از مسابقات گفت :نمی توانم
گالیه خاصی از داوران والیبال داشــته باشم ،چون می دانم این کار با
استفاده از چشــم غیرمسلح چقدر دشوار است .حتی در سطح جهانی،
داورها بدون اســتفاده از ویدیو چک نمی توانند بدون اشتباه قضاوت
کنند ،اما طبیعی است که هر چه داور با تجربه تر باشد ،خطای دیدش
کاهش می یابد.
حمیدرضا حسن زاده درباره اینکه سه تیم خطه شمال توانستند در

پیروزی شاگردان شمسایی برابر ویتنام و صعود به
نیمهنهایی تورنمنت تایلند

تیم ملی فوتســال ایران توانست با پیروزی  ۳بر یک برابر ویتنام به نیمهنهایی تورنمنت تایلند
صعود کند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتســال ایران در دومین دیدار خــود در مرحله گروهی تورنمنت
دوســتانه تایلنــد به مصاف ویتنام رفت و بــا نتیجه  ۳بر یک برابر این تیم به پیروزی رســید تا
به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمهنهایی شود.
تیم ملی ایران در نیمه نخســت توســط علیرضا جوان به گل رســید تا این نیمه را با نتیجه
یــک بر صفر بــه رختکن رود .در نیمــه دوم ،تیم ملی ایران روی یک اشــتباه فردی توســط
فت انگوین دروازهاش باز شــد تا کار به تساوی کشیده شــود .در ادامه مهدی کریمی و علیرضا
جوان توانستند گلهای بعدی تیم ملی را به ثمر برساند تا شاگردان شمسایی برابر حریف آسیایی
خود نیز پیروز باشند.
این تیم در بازی قبلی خود نیز با نتیجه  ۲بر یک برابر فنالند به پیروزی رسید.
تیم ملی با ترکیب اولیه ســینا پرکاس (دروازهبان) ،علیرضا رفیعیپور ،مهدی کریمی ،حســین
طیبی (کاپیتان) و ساالر آقاپور به مصاف ویتنام رفت.
با توجه به پیروزی  ۴بر  ۲فنالند برابر ویتنام ،تیم ملی ایران با  ۶امتیاز به عنوان صدرنشــین
صعود کرد و فنالند نیز به رده دوم رسید.

کشتی فرنگی ایران سکوی جهانی را از دست داد

نفرات برتر  ۴وزن دوم کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی مشــخص شــدند که ایران
نایب قهرمان دوره قبل با توجه به کســب نتایج ضعیف و دور از انتظار ،شــانس ایستادن بر روی
سکوی اول تا سوم رقابتهای جهانی را از دست داد.
به گزارش ایســنا ،در پایان رقابتهای  ۴وزن دوم کشــتی فرنگی قهرمانی جهان  ۲۰۲۲در
بلگراد صربستان ،نفرات برتر اوزان  ۸۲ ،۶۷ ،۶۳و  ۹۷کیلوگرم مشخص شدند که با توجه به نتایج
بدست آمده ایران شانسی برای ایستادن بر سکوی اول تا سومی ندارد و رقابت برای کسب عنوان
قهرمانی تیمی میان ترکیه و آذربایجان خواهد بود.
در پایان رقابتهای  ۴وزن دوم ،محمدرضا گرایی در وزن  ۶۷کیلوگرم به مدال نقره رســید و
محمدهادی ســاروی در وزن  ۹۷کیلوگرم نیز مدال برنز را از آن خود کرد ،علیرضا نجاتی در ۶۳
و پژمان پشتام در وزن  ۸۲کیلوگرم نیز از رسیدن به مدال بازماندند.
در پایان مســابقات  ۸وزن فرنگی تیم صربســتان با  ۱۱۰امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد،
آذربایجان با  ۱۰۰امتیاز دوم است و تیم   های ترکیه با  ۹۲امتیاز ،گرجستان با  ۶۶امتیاز و ایران با
 ۶۱امتیاز در جایگاه   های سوم تا پنجم قرار دارند.
آذربایجان در دو وزن باقیمانده با داشــتن دو کشــتیگیر در گروه بازندهها ،شانس رسیدن به
 ۲مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی جهان را دارد و ترکیه نیز با یک فینالیست دیگر مدعی کسب
عنوان قهرمانی جهان است.
ایران نایب قهرمان دوره قبل جهان نیز با داشتن یک فینالیست ،شانسی برای ایستادن بر روی
سکوی اول تا سوم این رقابتها را ندارد .این در حالی است که با توجه به غیبت روسیه به عنوان
قهرمان دوره قبل جهان در این رقابتها ،ایران پیش از این رقابتها بخت اصلی کســب عنوان
قهرمانی جهان در صربستان بود.
نکته جالب توجه در رقابتهای امسال ،درخشش فوقالعاده کشتیگیران صربستان است که در
پایان رقابتهای  ۸وزن با نمایشــی خیره کننده موفق به کسب  ۴مدال طال شدهاند ،اما کشتی
فرنگی ایران همچنان در حسرت مدال طال باقی ماند.
کسب این نتایج در حالی است که صربستان تنها با  ۶کشتیگیر در  ۱۰وزن عازم این رقابتها
شــده است و این کشــور در اوزان  ۸۲ ،۶۰ ،۵۵و  ۱۳۰کیلوگرم کشتی فرنگی نماینده ای ندارد،
اما در  ۶وزن باقیمانده با نمایشی درخشان با کسب  ۴مدال طال ،مدعی ایستادن بر سکوی سوم
قهرمانی جهان است.

بین چهار تیم برتر رقابت   ها قرار گیرند ،گفت :استان   های مازندران
و گلســتان در کنار تهران و آذربایجــان غربی ،همواره مهد والیبال
کشور محســوب می شــوند .از طرف دیگر ،فکر می کنم خیلی از
اســتان ها در شرایط کرونا نتوانســتند به خوبی با بچه   ها کار کنند،
اما اســتان   های مازندران و گلســتان ســعی کردند ضمن رعایت
پروتکل   های بهداشتی ،تمرینات را هم به صورت مداوم انجام دهند
کــه نتیجه این تداوم ،آمادگی باالی دو تیمی بود که در دیدار فینال
شاهد آن بودیم.
به گزارش ایســنا ،رقابت   های والیبال زیر  ۱۶سال پسران کشور
که از روز هفدهم شــهریور ماه با شــرکت  ۱۷تیم در شــیراز آغاز
شده بود ،ظهر دوشــنبه  ۲۱شــهریور با قهرمانی تیم مازندران به
پایان رســید و تیم   های گلســتان ،تهران و گیالن به ترتیب دوم تا
چهارم شدند.

با حکم طباطبایی رئیس فدراســیون کاراتــه احمدرضامیری به عضویت کمیته مربیان
فدراسیون کاراته درآمد.
بــه گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبری ورزش و جوانان اســتان فــارس به نقل از
روابط عمومی هیات کاراته اســتان فارس طی حکمی از ســوی ســید حســن طباطبایی
رئیس فدراســیون کاراته احمدرضا میری مربی جوان و ممتاز شــیرازی به عضویت کمیته
مربیان فدراسیون کاراته در آمد .در حکم وی آمده است:
با عنایت به شایستگی ،تجارب ،تعهد و تخصص جنابعالی به عنوان عضو کمیته مربیان
این فدراسیون منصوب می شوید .توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری
اســامی و اعتالی ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم .امید است که با اتکال به درگاه
باریتعالی و تصدی این مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.

کشتیگیر صرب پس از شکست گرایی:

او تحت فشار روانی بود

فرنگیکار صرب پس از شکســت محمدرضا گرایی قهرمان جهان و المپیک ،گفت :در
تایم دوم مبارزه به لحاظ روانی برتر از او بودم و توانستم پیروز میدان شوم.
بــه گزارش ایســنا ،میت نمــس فرنگــی کار وزن  ۶۷کیلوگرم صربســتان بر خالف
پیش بینی   ها در دیدار فینال رقابت   های وزن  67کیلوگرم کشــتی فرنگی قهرمانی جهان
در شــرایطی که در پایان  ۳دقیقه نخســت مبارزه  ۴بر صفر از محمدرضا گرایی عقب بود،
در  ۳دقیقه دوم جبران کرد و با کسب  ۵امتیاز موفق به شکست گرایی شد و با ارزش ترین
پیروزی دوران قهرمانی خود را بدست آورد.
نمس پس از کســب این پیروزی با ارزش و رســیدن به مدال طالی جهان ،گفت :این
مبارزه فوق العاده ســخت بود .او در تایم نخست مبارزه خیلی قویتر از من بود ،اما توانستم
برابر حمالت مداوم و سخت او مقاومت کنم .کسانی که در مبارزه از نظر روانی در آمادگی
بهتری باشــند به پیروزی می رســند .در تایم دوم مبارزه من از نظر روحی و روانی قوی تر
از گرایی بودم .او قهرمان ســال گذشته جهان و المپیک بود و فکر می کنم او تحت فشار
روانی قرار داشت.
نمس در المپیک توکیو مغلوب فرانک اســتابلر آلمانی شد و با توجه به شکست استابلر
مقابل گرایی ،از دور مسابقات کنار رفت.
او همچنین با اشــاره به نقش تماشاگران هموطن خود در کسب این پیروزی ،تاکید کرد
به دنبال رسیدن به مدال طالی المپیک پاریس است.

رفع کامل محدودیت
حضور بانوان در ورزشگاههای عربستان

فدراســیون فوتبال عربســتان به خانوادهها اجازه حضور در همه ورزشگاهها را در این
کشور داد.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از البیان ،عربســتان برای نخســتین بار در ســال ۲۰۱۷
به خانوادهها و بانوان اجازه حضور در ورزشگاهها و دیدن بازیها را از نزدیک داد .البته این
اجازه در ابتدا به صورت محدود و تنها برای بعضی از سکوها و ورزشگاه   ها بود.
طبق اعالم فدراســیون فوتبال عربســتان در فصل جاری محدودیت حضور خانواده در
ورزشــگاه   ها برداشته شــده و بانوان میتوانند در هر ورزشــگاهی و در سکوی که دوست
داشته باشند بازیها را تماشا کنند.
البته تنها یک محدودیت وجود دارد و آن اینکه بانوان نمیتوانند در قسمتهای که برای
لیدرها و هواداران خاص باشگاه   ها تعیین شده قرار گیرند.

اساسنامه فدراسیونهای ورزشی تغییر میکند؟
بنابر اظهارات وزیر ورزش و جوانان با توجه به
برخی ایرادات وارد شده به اساسنامه فدراسیونهای
ورزشــی ،قرار است این اساسنامه مورد بازنگری و
اصالح قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،هیات وزیران در جلسات  ۱۴مهر
 ۱۳۹۸و  ۱۵اردیبهشــت  ۱۴۰۰به پیشنهاد وزارت
ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده ( )۱۱قانون
فهرســت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی -
مصوب  - ۱۳۷۳اساسنامه فدراسیون   های ورزشی
آماتوری جمهوری اســامی ایران را تصویب کرد
و اساسنامه جدید فدراســیونهای ورزشی پس از
تغییراتی در کمیســیون اجتماعــی هیات دولت و
طــرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه
سال  ۹۸به تصویب رسید.
این اساســنامه در آذر ماه همان سال نیز برای
اظهارنظر و تایید نهایی به شــورای نگهبان ارجاع
شد تا پس از تایید ،جهت اجرا به دولت ابالغ شود،
اما حدود  ۲۰ماه طول کشید تا نهایتا شنبه  ۱۲تیر
 ۱۴۰۰از سوی ســخنگوی شورای نگهبان اعالم
شد که اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری
جمهوری اسالمی ایران ،مورد بررسی قرار گرفته و
مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده
تا اینگونه به تایید شورای نگهبان برسد.
در نهایــت نیز  ۲۰تیر  ۱۴۰۰بود که اســحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور اساســنامه
فدراســیون   های ورزشــی آماتوری را ابالغ کرد.
بر اســاس اعالم وزارت ورزش پس از ابالغ این
اساســنامه ،انتخابات فدراســیونهای ورزشی با
استناد به این اساسنامه برگزار میشود.
تعییــن تکلیف آییننامــه هیاتهای
ورزشی
آیین نامه نحــوه فعالیت هیاتهای ورزشــی
ورزشی اســتانی و شهرستانی از ســوی معاونت
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش
و جوانان با اســتناد به اساســنامه فدراسیون   های
ورزشــی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ۱۴مهر ســال  ۹۸و  ۱۵اردیبهشــت سال ۱۴۰۰
هیــات وزیران تهیه و تصویب شــد و از ســوی
وزارت ورزش و جوانان به فدراسیونهای ورزشی
ابالغ شــد تا جهت اجرا در مجامــع عمومی این
فدراسیونها به تصویب برسد.
اصالح آییننامه
آییننامــه نحــوه فعالیت هیاتهای ورزشــی
استانی و شهرســتانی پس از آنکه از سوی وزارت
ورزش و جوانان تهیه ،تصویب و به فدراسیونهای
ورزشی ابالغ شد ،در نهایت پس از اعتراض جمعی

از روسای فدراسیونها ،اصالح و مجددا ابالغ شد.
روســای  ۲۸فدراسیون ورزشی در نامهای به وزیر
ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای
فدراســیونهای ورزشــی در مجمــع هیاتهای
ورزشــی اســتانی و شهرســتانی اعتراض خود را
اعالم کردند که در نهایت این مســئله مورد توجه
وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصالح آن،
آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیاتهای ورزشــی
اســتانی و شهرستانی به فدراســیونهای ورزشی
ابالغ شد.
یک چالش مهم!
پس از ابالغ اساســنامه فدراسیون های ورزشی
آماتوری جمهوری اســامی ایران پرسشــی در
رابطه با تعداد دوره   های ریاست در فدراسیون   های
ورزشــی به وجــود آمــد و برخی مدعی شــدند
با توجه به اینکه اساســنامه به تازگی ابالغ شــده
است ،دورههای ریاســت قبلی در یک فدراسیون
محاســبه نمی شــود و مالک عمل ،زمان بعد از
ابالغ اساسنامه جدید است.
در همیــن راســتا بــا توجــه به استفســاریه
صورت گرفته از ســازمان بازرســی ،این سازمان
در ابالغیه ای به تمامی روســای فدراسیون   های
ورزشــی و مدیــران کل وزارت ورزش و جوانان
استان   های کشور ،ابهام به وجود آمده در راستای
تعداد دوره   های ریاست در فدراسیون   های ورزشی
را برطــرف و اعالم کرد که ســوابق حضور افراد
به عنوان رییس فدراســیون در دوره   های گذشته
نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه میشود.
در نهایت امــا وزارت ورزش و جوانان با وتوی
ایــن ابالغیه در نامهای برخــاف نظریه مذکور،
اعالم کرد تا اطالع ثانوی بر اســاس روال سابق

اقدام شــود و تعیین تکلیف نهایی این مسئله باید
از ســوی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاســت
جمهوری صورت گیرد.
در حالی که نامه رســمی ســازمان بازرســی
در تاریــخ  ۲۵آبــان ســال جــاری به روســای
فدراســیونهای ورزشــی و مدیران کل اســتانی
وزارت ورزش و جوانان ابالغ شــد ،چهار روز بعد
مرتضی فالح ،مدیــرکل حقوقی و امالک وزارت
ورزش و جوانان در نامهای به خســروی ،مدیرکل
مشترک فدراســیون   ها که به صورت اختصاصی
در اختیار ایســنا قرار گرفت،نوشــت :با توجه به
ابهامات بند  ۲ماده  ۲۲اساســنامه فدراسیون   های
ورزشــی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ۱۴۰۰/۲/15هیات وزیــران ،این موضوع یکی از
چالشهای حقوقی فراروی دستگاه ورزش بوده و
تفاسیر متفاوت بر مقرره مذکور از سوی حقوق انان
مطرح شده است.
بنابراین نظر به این تفســیر ،از صالحیت   های

مرجع تصویب کننده هر مقرره اســت که ضمن
کان لــم یکن کردن نامــه صدرالذکــر (نظریه
اعالمی) ،پرسش آن اداره کل ،طی مکاتبهای در
اجرای مصوبه مورخ 1372/6/7هیات وزیران مبنی
بر "الزم االتباع بودن نظر معاونت حقوقی و امور
مجلس ریاست جمهوری در خصوص اختالف  نظر
دستگاههای دولتی در استنباط از قوانین و مقررات
به معاونت حقوقی ریاســت جمهوری ارسال  شده
و بنابــر مراتب فوق،تا زمــان اعالم نظر معاونت
حقوقی ریاســت جمهوری ،مقتضی است با تاسی
از اصل استصحاب،بر اساس رویه سابق اقدامات
الزم را معمول کنند.
حــال به نظر میرســد هنوز در مورد پاســخ
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاســت جمهوری
در رابطــه با عدم امکان فعالیــت بیش از  ۳دوره
ریاســت متوالی و متناوب فدراسیونهای ورزشی
جمعبندی صورت نگرفته باشــد تا مشخص شود
کــه آیا دورههای قبل هم جزو ســه دوره متوالی
محاسبه میشود یا خیر؟
سرنخهای وزیر از اصالح اساسنامه
در همین راستا به تازگی وزیر ورزش و جوانان
اعالم کرده اســت چند رئیس فدراســیون نسبت
به اساســنامه فدراســیونهای ورزشــی ایراداتی
گرفتند که درخواست کردم بازبینی شود ،روسای
فدراســیونها در چنــد نوبت آمدنــد و آییننامه
بازنگری شد ،اما هم آییننامه و هم اساسنامه نیاز
به بازنگری دارد که این کار سخت و زمانبر است.
وی همچنین بیان کرد که مســئله مربوط به
روسای فدراسیونهایی که  ۳دوره حضور داشتهاند
و اینکه امکان حضــور در انتخابات را برای دوره
بعدی خواهند داشت در دست بررسی قرار دارد و
باید اعالم کرد که اساسنامه و آییننامه بازنگری
خواهد شد.

مناف   هاشمی سخنگوی کمیته المپیک شد
جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بدون تعیین تکلیف سه پست به پایان رسید.
به گزارش ایســنا ،نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد .در این نشست رییس کمیته ملی
المپیک و اعضای هیات اجرایی از زحمات کیکاوس ســعیدی تقدیر و تشکر کردند و با موافقت اعضای هیات
اجرایی و طی حکمی از سوی محمود خسروی وفا او به عنوان دستیار ویژه رئیس کمیته انتخاب و معرفی شد.
همچنین با توجه به انتخاب ســید مناف   هاشــمی به  عنوان دبیر کل کمیته از سوی اعضای هیات اجرایی
در نشســت قبلی ،وی در نشســت دیروز حضور یافته و پس از برگزاری مراســم تودیع و معارفه به  عنوان
سخنگوی کمیته ملی المپیک نیز انتخاب شد.
در ادامه اعضای هیات اجرایی به بررسی مسائل جاری مربوط به کمیته ملی المپیک پرداختند.
به گزارش ایســنا ،در حالی که گفته می شد در این نشست اعضا در مورد انتخاب رییس مرکز نظارت بر
تیم   های ملی ،رییس آکادمی ملی المپیک و سرپرست کاروان ایران در بازی   های آسیایی   هانگژو تصمیم گیری
کنند ،اما کمیته ملی المپیک چیزی در این مورد اعالم نکرد.
در این نشست مهرداد علی قارداشی رییس فدراسیون تنیس روی میز و مهدی گودرزی رییس فدراسیون
سهگانه شرکت نکردند.

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

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

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

اذان صبح

05 :   25

طلوع آفتاب

06   :    44

اذان ظهر

12 : 56

اذان مغرب

19:    24

رتبه43:

ISSN: 1557 - 2008

17

آشنایی با شرکت
اهداف و استراتژی های شرکت پنتون

مقدمه

با توجه به نقش عمیق و سرنوشــت ساز رســانهها و تبلیغات در
رســانایی مناسب پیامهای تصویری و ضرورت هویتسازی ملموس
بصری ،سیســتمهای چاپی نقــش انکار ناپذیــری را ایفا میکنند و
شناسایی سیستمهای مناسب چاپی و بررسی روند استراتژیک آنها در
دنیای تبلیغات میتوانند دریچهی ایجاد تعامالت مناســب و با کیفیت
بصری باشد .نوشتار زیر به ســبب اهمیت این امر در چندین قسمت
متوالی تقدیم میگردد.

پنتون
پنتون یک شــرکت چاپ آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در
ایالت ساحل شرقی نیوجرسی مستقر است .این شرکت خالق سیستم
تطبیق رنگ پنتون اســت ،که همانطور که از نامش پیداست ،روشی
برای استانداردســازی رنگهای مختلف است .بنابراین تولیدکنندگان
قادرند هزاران مایــل دور از یکدیگر روی یک پروژه خاص کار کنند
و از یکنواختی رنگ اطمینان حاصل کنند .اســتفاده از سیستم تطبیق
رنگ پنتون در صنایعی مانند چاپ و تولید رنگ و پارچه رایج است.
برخی از محصوالت اصلی که در حال حاضر توســط پنتون تولید
میشــوند به عنوان "راهنماهای پنتون" شــناخته میشوند .اگر تا به
حــال برای انتخاب رنگهای جدید برای خانهتان وقت گذاشــتهاید،
احتما ًال بــا کاتالوگهای کارتی که حاوی نمونههایی از ســایههای
مختلف از همان رنگ هســتند ،آشنا هستید .راهنماهای پنتون شامل
طیف وســیعی از صفحات رنگی مختلف اســت که تنها از یک جهت
به یکدیگر متصل شــدهاند تا بتوان آنها را مقایســه کرد ،همچنین
به هر طیف نام یا شــماره مرجع منحصر به فردی داده میشود ،برای
مثال ،یک طیف رنگ خاص را میتوان PMS -24نامید.
توصیه میشود هر کســی که از این کاتالوگهای رنگی استفاده
میکنــد آن را تقریب ًا هر  ۱۲ماه یک بار بــه روز کنند؛ چرا که آنها
میتواننــد تحت تأثیر نور قــرار گیرند و در طی یک دوره زمانی محو
شــوند و دقت رنگی آنها تحت تأثیر قرار میگیرد .چنین هوشیاری و
دقتی نمونهای از تالش منحصر به فرد این شرکت است.
*
تاریخچه پنتون
شــرکت پنتون ،در سال  ۱۹۶۲تأسیس شد و در آن زمان در دسته
شرکتهای تجاری کوچک (با مسئولیت محدود) طبقهبندی میشد.
رســالت این شــرکت تولید کارتهای رنگی برای شرکتهای لوازم
آرایشی و بهداشــتی بود که این امر به ندرت توسط الرنس هربرت،
که از ســال  ۱۹۵۶کارمند این شرکت بود توسعه پیدا کرد و بالفاصله
بعد از زمانی که شــرکت توســط خود او خریداری شد ،مسیر خود را
تغییر داد تا به شرکتی برای توسعه اولین سیستم تطبیق رنگ در سال
 ۱۹۶۳تبدیل شــود و هربرت مدیر عامل ،رئیس هیأت مدیره و رئیس
شرکت باقی بماند.
* PANTONE

 PMSسیســتم رنگی یکپارچه اســت که عمدت ًا توسط طراحان
گرافیــک و شــرکت هــای چاپ اســتفاده می شــود تــا از طریق
استانداردســازی رنگ ،شــرکت های چاپ قادر بــه ارائه مواد چاپی
مطابق با خواسته های مشتری باشند .با استفاده از رنگ های PMS
از دریافت کار چاپی با رنگ های مناسب مطمئن خواهید بود.
مDesignface for Pantone :

امام عسكرى (ع)

غبارآلود در بعدازظهر وزش باد

ایرنا :مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی
فارس گفــت :مرمــت و احیاء
میراث جهانی کاخ سروستان از
مهمتریــن برنامههای این اداره
کل است که دنبال می شود.
ســید مؤیــد محســن نژاد
دیروز ســه شــنبه در بازدید از
میراث جهانی کاخ ساسانی سروستان،
اظهار کرد :مشــکالت کاخ ساســانی
سروســتان از قبیل مرمت اضطراری،
ســاماندهی اطراف کاخ و آبرسانی بنا
مورد بررســی قرارگرفته و راهکارهایی
برای آمادهســازی حضور گردشــگران
پیشبینیشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی فارس بابیــان اینکه
کارشناســان پایــگاه میــراث جهانی
فیروزآباد و سروســتان در حال بررسی
و ارائــه راهکارهایی برای ســاماندهی
هر چهبهتر میراث جهانی کاخ ساسانی
برای گردشــگران و معرفی بیشتر این
اثر تاریخی هســتند ،ادامــه داد :پروژه
مطالعاتــی تهیه طرح جامــع حفاظت
و مرمت بنــای سروســتان ،مطالعات
ژئوتکینــک خــاک برای شــناخت و

مسعود روسفید
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مرمت و احیا میراث جهانی کاخ ساسانی سروستان
در دستور کار است

Ahmad Reza Sohrabi

قسمت اول

عزتمندي ح ّق را فرو نگذاشت ،مگر اين كه به ذلّت افتاد وهيچ ذليل وناتواني
هيچ ّ
ح ّق را نگرفت مگر اين كه عزيز ونيرومند شد.

مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی فارس:
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روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
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نبش- 33
کوچه
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قصرد شت -
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چالشهای کانون پرورش فکری فارس:
ایرنــا :مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فارس در هفتههای گذشــته فراز و نشیبهای بسیاری را
پشت سر گذاشــتهاند؛ از مصوبه شورای شهر شیراز مبنی
بر تخریب قدیمیترین ساختمان کانون در فارس تا بحث
واگــذاری کتابخانههای کانون که هر کدام به فراخور خود
موجی از انتقاد و اعتراض را برانگیخت.
به گزارش ایرنا؛ چندی پیش مصوبه شــورای اسالمی
شهر شیراز مبنی بر تخریب ساختمان کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان در استان فارس که قدیمیترین مرکز
فرهنگی و هنری کانون در جنوب کشور محسوب میشود
واکنشهایی را به دنبال داشت.
ســعیدرضا کامرانی ،مدیر کل کانون فارس با انتقاد از
این مصوبه گفت :در شهری که دوستدار کودک و پایتخت
کتاب ایران اســت ،نباید تخریب قدیمیترین ســاختمان
کانون جنوب کشــور حتی مطر ح شــود و موضوعیت پیدا
کند و درخواست ما این است که کانون در نقطهای که گذر
حافظ اســت بماند و ما همواره تمام  قد از مسائل فرهنگی
دفاع کرد ه و برای حفظ مرکز فرهنگی و هنری شماره یک
شــیراز که قدیمیترین کانون در جنوب کشــور است ،نیز
ایستادگی خواهیم داشت.
به گفته کامرانی تصمیم شــورای اسالمی شهر شیراز
مبنی بر تخریب مرکز فرهنگی هنری شماره یک شیراز در
شورای اسالمی شهر بدون حضور نمایندگان کانون اتخاذ
و بعد از آن به صورت پیشــنهاد به کانون ارائه شده و ما به
این مصوبه معترض هستیم.
رویکرد وزارت ارشاد از واگذاری کتابخانههای
عمومی
هنــوز مدت زمان زیــادی از بحث تخریب نخســتین
ســاختمان کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در
اســتان فارس نگذشــته که به تازگی موضوع دیگری در
خصوص واگــذاری کتابخانههای کانــون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانههای عمومی کشور با
درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شده است.
بر اســاس اخبار منتشــر شــده ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی با اســتناد به مــاده  ۱قانون تأســیس و نحوه
اداره کتابخانههــای عمومی کشــور و بــا هدف کاهش
زیاندهی شــرکت دولتی کانون پــرورش فکری کودکان
و نوجوانــان و تأمین بخشــی از هزینهها از محل کاهش
و صرفهجویــی در هزینهها خواســتار صــدور مجوز برای
واگــذاری کتابخانههای کانون پــرورش فکری کودکان
و نوجوانــان بــه نهــاد کتابخانههــای عمومی کشــور
شده است.

استحکامبخشــی پی این بنای تاریخی
به همراه مطالعات دانشبنیان شناخت
مواد و مصالح این بنــای جهانی مورد
بررسی قرار گرفته است.
محسن نژاد گفت :مرمت اضطراری
و احیــاء بنای کاخ سروســتان ،تکمیل
استحکام   بخشــی گنبــد از مهمترین
برنامههــای اداره کل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی فارس در
این منطقه تاریخی است.
او بیان کرد :برای دفع نم و رطوبت
از پی این بنای ارزشمند پروژه سیستم
دفع نم و رطوبت در گنبد خانه مرکزی
و بخش شــرقی بنا باهدف حفاظت از
این بنا نیز در دست بررسی است.
محســن نــژاد افــزود :مطالعــات
بازنگــری عرصــه و حریــم ملی این
بنــای تاریخی باهدف عملیاتی شــدن

ضوابط اجرایــی حریم میراث
جهانــی در حال انجام اســت
و همچنیــن بهمنظور حفاظت
بیشــتر از عرصه ایــن بنای
تاریخی  ۳۰۰متر فنس  کشــی
تکمیلــی ،عالوه بر  ۱۸۰۰متر
فنس پیشین انجام میشود.
مدیــرکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی فــارس
افزود :خدمات و سرویسهای بهداشتی
جدید آمــاده بهرهبرداری اســت که با
رفــع مشــکل آب منطقــه در خدمت
گردشگران قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد :باهدف توســعه پایدار
و جلوگیری از خطــرت احتمالی نظیر
توفــان ،ســیل ،زلزله و ســایر بالیای
طبیعی ،پالن مدیریــت بحران میراث
جهانی سروســتان بهعنــوان یکی از
دستورالعملهای کمیته میراث جهانی
در حال انجام و اتمام است.
محســن نژاد با اشــاره به کندوکاو
صورت گرفته در اطراف کاخ سروستان
اظهــار کرد :این بنــای تاریخی دارای
عرصــه و حریم درجــه  ۱و  ۲مصوب
است و این عرصهها و حرایم این میراث
جهانی محفوظ و مدیریت میشود.

از تخریب تا واگذاری

اعــام خبــر واگــذاری کتابخانههای کانــون در روز
 ۲۰شهریور هم موجی از انتقاد و اعتراض را برانگیخت.
واکنش توییتری مدیرعامل کانون
حامد عالمتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانــان مخالفت خود را با این واگــذاری در قالب دو
توئیــت اعالم کرد .او که کتابخانــه را روح پرورش فکر و
اندیشــه کودک و نوجوان و جز الینفک کانون میداند در
توئیتی نوشــت :بال مرغک کانون کتاب است و آشیانه آن
کتابخانههایش ،صفحات پرافتخار آن از هم جدا نخواهد شد.
بیانیه مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشــگاه
شیراز
این اتفاق در استان فارس نیز با واکنشهایی همراه بود.
مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشــگاه شیراز در بیانیهای
مخالفت قاطع خــود را درباره واگذاری کتابخانهها و مراکز
فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد

متولیان آنها با هیچ منطق و توجیهی سازگار نیست و ویران
کردن این پشتوانه از تدبیر و خرد به دور است.
این مرکز پیشــنهاد داد :مرکز مطالعات ادبیات کودک
دانشگاه شــیراز ،با پیشــنهاد واگذاری مخالف است و راه
سنجیده را این میداند که مسئوالن امر درباره تصمیمهای
چنین خطیر و سرنوشتسازی با انجمنها ،نهادها ،مراکز و
صاحبنظران شناخته شده در گستره مطالعات ادبیات کودک
و نوجوان مشــورت کنند و تردید نداشــته باشند که اینان
بهترین ،امینتریــن و صالحیتدارترین نهادها و افراد در
این باره هستند.
مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشــگاه شــیراز که این
کتابخانهها و مراکز فرهنگی را بخشی بسیار مهم و اثرگذار
از کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان میداند و
جداسازی آنها را آســیبی جبرانناپذیر و اسفبار میداند ،در
ادامه این بیانیه افزوده اســت :توجه به دیدگاه و خواســت

صفد   ر د   وام

کتابخانه های کانون پرورش فکری
صدای ماندگار نسل دیروز ،امروز و فردای ما

با وجود پیشــینه پنجاه و هفت ســاله کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان کشور نیاز به شرح شناسنامه ای ندارد در هر
خانواده ایرانی از هر طبقه افراد یا فرزندانشــان به لطف واژه های
لطیف کتاب های انتشــارات کانون از از دهه هــای دور تا حاال
چشم  هایشان را نوازش کرده است.
برخــی بنیادهــای فرهنگی اجتماعی بــرای جامعه جدای از
ســابقه درخشان شان ،نماد و الگویی مناســب در ادوار و احوال
مختلف هستند و شک نکنید که کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان هم از قبیله همان نمادهای فرهنگی جامعه ایرانی است.
چنــد روزی اســت زمزمــه جداکردن کتابخانــه های کانون
پرورش فکری از این نهاد و پیوســتن شان به نهاد کتابخانه های
عمومی کشور چالش فکری فعاالن عرصه فرهنگ کتابخوانی و
دوستداران کانون پرورش فکری شده است.
دلهره شایســته و بایســته ای که این روزها از سوی اصحاب
فرهنگ و هنر عنوان می شــود جدایی کتابخانه هایی که نه تنها
نســل ما و پس از ما بلکه چند نسل قبل از ما هم مدیون نشرها
و گفتارهای صوتی آن هستند.
اشعار شــهریار ،اخوان ،فروغ ،سایه ،ســهراب و داستان های
جــذاب پندآموز کهن و امــروزی همه از کتاب های
خواندنی و
ِ
کتابخانه های کانون پرورش فکری یا نوشــتاری و یا صوتی با
نوار کاست های پرمخاطب به چند نسل جامعه ما هدیه داده شد.
به قول هوشــنگ مرادی کرمانی« شــما که غریبه نیستید»
کدام نویسنده کودک و نوجوان می تواند ادعا کند که بدون چراغ
راه فانوس کتاب های کانون ره به جایی برده است؟!
صــدای صوتی قصه ناب « علی مــردان خان» با هنرمندی
زنده  یاد مرتضی احمدی تا آثاری نظیر «شازده کوچولو» با ترجمه
محمد قاضی و یا « خانه دوســت کجاست؟» اثر زنده یاد عباس
کیارســتمی و بی انتها آثار صوتی با ضمیمــه کتاب ها دل هر
کودکــی را از بازی های کودکانه در کوچه ها را روانه آن حکایات
و روایات پر نغز می کرد و چه بسیاری از آنها اکنون قلم به دست
یا با کیبورد تلفن های هوشمند حدیث نفس خود را در قالب های
شعر و داستان می نگارند و منتشر می کنند!
با این پیشــینه و ماجرای روشــن بیهوده نیســت که اهالی
فرهنگ از اعالم پیوســتن کتابخانه های کانون به نهادی دیگر
نگران شــده اند و این قصه پــر غصه را با این پرســش دنبال
می کنند که تعطیلی کتابخانه های غنی با آثار شایســته در حوزه
کودک و نوجوان با کدام نظریه جامعه شــناختی و فرهنگی گروه
هدف انجام شده است؟!
و یا اصال اســاس این طرح از پشــتوانه فرهنگیو اجتماعی
الزم برخوردار است؟ که هرگز چنین نیست!
درخت کهنســالی مثل کانون خود ریشه عمیقی در سرزمین
فرهنگ و اندیشه ما دوانده است و این بنیاد با باران زالل کلمات
شاعران و نویسندگان این «کهن بوم و بر» استوار مانده و خواهد
ماند و چرا کــه به تعبیر فروغ «تنها صداســت که می مانَد» و
کتاب های ارجمند و صوت های جاودانه انتشارات کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان هم در شــش دهه صدای نسل دیروز
و امروز و فردای ماست ،ایدون باد.

معاون هنری تاکید کرد

جشنواره موسیقی نواحی در شأن
هنرمندانش باشد

کتابخانههای عمومی اعالم کرد.
در این بیانیه آمده است :شــوربختانه چنین گفته شده،
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی به هیأت دولت پیشنهاد
داده ،کتابخانهها و مراکــز فرهنگی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به کتابخانههای عمومی واگذار شود.
این در حالی اســت که تعــداد پرشــماری از ایرانیان
خاطــرات و تجربههــای زیبایی از نشســتن و مطالعه در
کتابخانههای ویژه کودکان دارند و این کتابخانهها به دلیل
بافت و نیروی انســانی متفاوت و اهل ،زمینه دلبستگی و
عالقهمندی این گروه از ایرانیان به کتاب و فرهنگ را پدید
آوردهاند؛ بی  گمان ،گذر سال  های زیاد ،از این کتابخانهها و
مراکز ،میراث فرهنگی شایستهای را فراهم آورده که تغییر

متخصصان و خانواده ادبیات کودک ایران و شنیدن صدای
آنان که در همین یکی دو روز در خبرگزاریهای گوناگون
بازتاب گســتردهای داشته است ،بیتردید به نفع فرهنگ و
جامعه ایرانی خواهد بود.
تصمیم واگذاری کتابخانههــای کانون در حال حاضر
به عنوان یک پیشــنهاد مطرح شده اســت و حاال پس از
ایــن واکنشهای انتقــادی ،اهالی فرهنــگ و مخاطبان
کانون پرورش فکــری در انتظار بازخورد این مخالفتها و
تصمیمات نهایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هستند.
آیا کتابخانههای کانون پرورش فکری برای همیشه تعطیل
خواهند شــد یا همچنان مانند گذشــته درهایشان به روی
کودکان و نوجوانان عالقمند به کتاب گشوده میماند؟

خانه تاریخی برکت در شیراز در حال مرمت است
ث فرهنگــی،
ایرنــا :مدیــر کل میــرا 
گردشــگری و صنایعدســتی استان فارس
گفت :عملیات اجرایی مرمت خانه برکت از
خردادماه سال جاری توسط استادکاران سنتی
شهر شیراز در چند جبهه در دست اجراست.
ســید مؤید محســن نژاد روز سهشنبه
در این بــاره افزود :خانه برکت در شــمال
مجموعه زندیه شیراز در خیابان ناصرخسرو
مجاور امامزاده واقعشــده اســت و دارای
 ۵۸۰متــر مســاحت و مهمتریــن بخش

تیتر آخر /یادداشت

این خانه ســالن بزرگ شاهنشین است که
زیبایی خیرهکننده اتاق شاهنشین مربوط به
دیوارهای گچبری شده و سقف نقاشی شده
سالن است که زیبایی آن را دوچندان کرده،
در این نقاشــیها نقش گلوبوته ،طرحهای
اســلیمی و تصاویــر قصرهایی به ســبک
اروپایی وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدستی اســتان فارس ادامه داد :این
نقاشیها شــباهت زیادی به سقف ایوان و

اتاقهای عمارت دیوانخانــه قوام الملکی
شیراز که اثر لطفعلی صورتگر است دارد و هنر
نقاشی روی سقف که اهلفن آن را مرجوک
مینامند در دوره قاجاریه کام ً
ال رواج داشته
اســت که در این بنا نیز مشــاهده میشود.
محســن نژاد بیان کرد :تعمیرات اساسی
بنــا برابر ضوابــط مرمتــی از جمله اجرای
کف  سازی بخشهای داخلی ،استحکامبخشی
دیوارهــای خارجی و تقویــت پی در ضلع
شــرقی بنا در دورههای قبل انجام شــد و

همچنین مرمــت درها ،پنجرههــا ،نرده و
پلههای چوبــی ،بخشهایی از شــیروانی
پشــتبام و جــداره آجری بدنههــای اتاق
با  اعتبــار فعلی قــرارداد به مبلغ متوســط
 ۱۳۰۰میلیون ریــال از اولویتهای برنامه
مرمتی سال جاری این بنا است.

معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با استاندار
کرمان دربارهی برگزاری پانزدهمین جشــنواره موســیقی نواحی
دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری،
در ایــن دیدار که محمود ســاالری معاون امــور هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،محمدمهدی فداکار استاندار کرمان،
محمد الهیاری مدیرکل دفتر موســیقی ،محسن روحی مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان ،محمدعلی مرآتی دبیر
جشــنواره و امیرعباس ستایشــگر مدیرعامل انجمن موســیقی
ایران حضور داشــتند ،طرفین پیرامون نحوه برگزاری پانزدهمین
جشنواره موسیقی نواحی ایران گفتوگو و تبادل نظر کردند.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به برگزاری
شایســته جشــنواره و درخور شــأن هنرمندان موســیقی اقوام
کشــور تأکید کرد و برگزاری جشنواره موســیقی نواحی ایران را
تجلــی حضور و همدلی هنرمندان اقوام مختلف ایران اســامی
دانست.
محمود ســاالری با اعالم آمادگی مجموعه معاونت هنری در
برگزاری این رویداد موســیقایی افزود :موسیقی نواحی از میراث
فرهنگی ارزشــمند کشور است که حفظ ،معرفی و پاسداشت این
ذخیره عظیم فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
محمدمهــدی فداکار اســتاندار کرمان با اشــاره به برگزاری
رویدادهای فرهنگی در اســتان کرمان و اثر فرهنگی موســیقی
بــر روابط فرهنگی میان ملتها ،ضمن ابراز خرســندی از تداوم
برگزاری جشــنواره موســیقی نواحی در کرمان ،از اعالم آمادگی
مدیریــت اســتان برای برگــزاری هرچــه بهتر این جشــنواره
با همکاری نهادها و دستگاههای مرتبط در استان با همکاری اداره
ارشــاد کرمان خبر داد و گفت :موسیقی زبان مشترک اقوام است.
همچنین در این دیدار محمد الهیاری مدیرکل دفتر موســیقی،
محســن روحی مدیر کل ارشــاد کرمان ،محمدعلی مرآتی دبیر
جشنواره و امیرعباس ستایشگر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران،
گزارشــی از روند هماهنگی ســتاد اجرایی در تهران و کرمان و
اقدامات اجرایی ،فراهم کردن تمهیدات زیرســاختی در کرمان و
فراخوان جشنواره توضیحاتی را ارائه دادند.

