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آمریکا در شورای حکام:

مراسم عزاداری هیأتهای
دانشجویی در اربعین با حضور
رهبر انقالب برگزار میشود
مراسـم عـزاداری جمعـی از هیئتهـای دانشـجویی سراسـر کشـور
همزمـان بـا اربعیـن شـهادت حضـرت اباعبداللـه الحسـین(ع) صبـح
شـنبه در حسـینیهی امـام خمینـی(ره) در حضـور حضـرت آیتاللـه
خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی برگـزار میشـود.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنـا ،همزمـان بـا اربعین شـهادت حضرت
اباعبداللـه الحسـین علیهالسلام و یـاران باوفـای ایشـان ،مراسـم
عـزاداری جمعـی از هیئتهـای دانشـجویی سراسـر کشـور ،صبـح
شـنبه  ۲۶شـهریورماه  ۱۴۰۱در حسـینیهی امام خمینی(ره) در حضور
حضـرت آیتاللـه خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی برگـزار
میشـود.
در ایـن مراسـم حجتاالسلام والمسـلمین مسـعود عالـی سـخنرانی
خواهـد کـرد و آقـای میثـم مطیعـی بـه ذکـر مصیبـت اهلبیـت
علیهمالسلام میپـردازد.

پاک فطرت نماینده مجلس :

آمادهایم به سرعت در وین
توافق کنیم

برای توسعه گردشگری شیراز
باید بودجه خاصی
در نظر گرفت

در پی اعالم شکایت اولیای
دانش آموزان انجام شد ؛

اخطار سازمان بازرسی به وضعیت
ثبت نام مدارس در فارس
راهپیمایی دلدادگان اربعین
در شیراز برگزار میشود

حجم تبادالت تجاری
تهران و تاشکند در گام
اول میتواند
 ۳تا  ۴برابر شود 2

صادق پور مدیر عامل آبفا فارس:

پساب فاضالب تصفیه خانه کازرون،
برای استفاده صنعتی به بخش
خصوصی واگذار میشود
 ۸۰هزار نفر از فرزندان اتباع
خارجی متقاضی تحصیل
در مدارس فارس

سخنگوی دولت:

الیحه «الحاق ایران به سازمان
همکاری شانگهای» تقدیم مجلس شد

2

تصادف بامدادی در شیراز
یک کشته به دنبال داشت

در اطالعیه قوه قضاییه مطرح شد
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رئیسی:

حکم اعدام زهرا صدیقی و الهام چوبدار
قابل فرجام خواهی است

12

جزئیاتی جدید از شناسایی
حسابهای تجاری

اربعین سید و ساالر شهیدان و یاران وفادارش تسلیت باد
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بازداشت یکی از مدیران شرکت های تامین اجتماعی به اتهام فساد

آید.
می آید.
برانگیزاننده می
هوایی برانگیزاننده
حال وو هوایی
با حال
همواره با
حســینی همواره
اربعین حســینی
اربعین
بار
اشک بار
چشــمانی اشک
اندوه وو چشــمانی
از اندوه
مملو از
قلبی مملو
با قلبی
زائران با
نیز زائران
امســال نیز
امســال
قدم در راه کربا خواهند گذاشت .آنان که از این سفر معنوی
جا مانده اند از دیگران بی قرارترند و حسرت این فیض عظیم
در دلشــان سنگینی می کند .فرا رســیدن اربعین قافله ساالر
کربا بر مــردم ایران زمین به خصوص اهالی شهرســتان های
آباده ،بوانات ،خرم بید و سرچهان تسلیت باد.

دکتر رحیم زارع
نماینده مردم فرهیخته و والیتمدار شهرستانهای
آباده ،بوانات ،خرمبید و سرچهان
در مجلس شورای اسالمی

مدیرعامـل سـازمان تأمیناجتماعـی گفـت :در روز
سه شـنبه در یکـی از زیرمجموعههـای اقتصـادی بـا
ورود مؤثـر و بههنـگام یکـی از سـازمانهای نظارتی،
بازداشـت یکـی از مدیـران و عامـل دخیـل بـه اتهـام
فسـاد صـورت پذیرفـت که جـای تقدیر و تشـکر دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،میرهاشـم موسـوی در دیـدار
جمعـی از نماینـدگان تشـکلهای کارگـری کـه در
محـل سـاختمان مرکـزی ایـن سـازمان برگـزار شـد،

بـا اشـاره بـه رویکـرد قاطـع دولـت سـیزدهم در زمینه
مبـارزه بـا فسـاد گفـت :در موضـوع مبـارزه بـا فسـاد
و صیانـت از امـوال و داراییهـای صنـدوق کـه
متعلـق بـه بیمهشـدگان و حقالنـاس اسـت؛ راهبـرد
ایجـاد شـفافیت ،مقابلـه بـا تعـارض منافع و فسـاد ،از
اولویتهـای اصلـی مـا بـوده و بـا قـوت ادامـه خواهد
داشـت .بـه همین منظـور در دولت مردمی سـیزدهم
کـه مقابلـه با رانت و فسـاد از اولویتهای مـورد تأکید

ریاسـت جمهـور اسـت؛ در سـازمان تامیناجتماعـی
و نیـز شسـتا ،کمیتـه صیانـت تشـکیل داده شـد تـا
ضمـن همـکاری نزدیـک و مؤثر بـاتمامـی نهادهای
نظارتـی ،رصـد درونـی و مسـتمر فعالیتهـا در
زیرمجموعههـای اقتصادی انجام شـود تـا از هرگونه
دسـتاندازی بـه امـوال و اقدامـات غیرقانونـی،
پیشـگیری و برخـورد بهموقـع و دقیـق انجـام
شود.

قالیباف :برخی رسانهها صحبتهایم
درباره ربوی بودن فعالیت بانکها را تقطیع کردند
ریـس مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکه برخی
از رسـانهها حرفهایـش دربـاره ربوی بـودن فعالیت
بانکهـا را بـه نادرسـتی منتشـر کردهانـد گفـت کـه
رسـانهها در ایـن خصـوص شـیطنت و صحبتهـا را
تقطیـع کـرده و در کنـار یکدیگـر قـرار دادنـد کـه اگر
مطالـب بهصـورت کامـل منتشـر میشـد ،تضـادی
در آنهـا وجود نداشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف رییـس
مجلس شـورای اسلامی با انتشار پسـتی در صفحه
اینسـتاگرام خـود نوشـت:

«برخـی از رسـانهها حرفهـای بنـده را در خصـوص
ربـوی بـودن فعالیـت بانکهـا بـه صـورت نادرسـت
منتشـر کردنـد ،رسـانهها در ایـن خصوص شـیطنت
کردنـد و صحبتهـا را تقطیـع کـرده و در کنـار
یکدیگـر قراردادنـد کـه اگـر مطالب بهصـورت کامل
منتشـر میشـد ،تضـادی در آنهـا وجـود نداشـت.
منظـور بنـده ایـن بـود کـه همـه عقـود و عملیـات
بانکـی بـدون ربـا و مبتنـی بـر فقه اسلامی و احکام
مراجـع بـوده و هیـچ شـکی در آن نیسـت ،امـا ایـن
موضـوع را همـه مـا میدانیـم کـه در مرحلـه آخـر

کـه در پیشـخوان شـعب بانکهـا اقداماتـی انجـام
عملا بخشـی از قراردادهایـی کـه
میشـود،
ً
منعقـد میشـود ،هـم طـرف بانـک و هـم مشـتری
میدانـد کـه مبلـغ دریافتـی در محـل دیگـری
هزینـه میشـود ،همچنیـن در بخشهـای دیگـری
ماننـد بـازار سـرمایه ،بانکهـا بهگونـهای عمـل
میکننـد و شـبهاتی در ایـن حـوزه وجـود دارد و نباید
منکـر آن شـویم البتـه بایـد دقـت و توجـه کنیـم کـه
اینگونـه رفتارهـا ،زحمـات شـبکه بانکـی را بیاثـر
میکند.

فرا رسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان کربال
حضرت آقا ابا عبداهلل الحسین(ع) و هفتاد و دو
الله گلگون کفن دشت کربال بر عاشقان و شیفتگان
خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم تسلیت باد.

حســینیه و خیریــه پوراســامی شــیراز ضمن
عرض تســلیت به مناســبت چهلم شهادت امام
حســین(ع) و یارانش روز جمعه  25شهریور بعد
از نماز مغرب و عشا پذیــرای عزاداران حسینی
در محل حسینیه می باشد.
احمدرضا پوراسالمی

مدیر حسینیه و خیریه کریم پوراسالمی

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

برآیند همگرایی
همایش هـا بـا هـر محتـوا و انگیـزه ای فرصتـی
بـرای داد و سـتد انـرژی و ایجـاد موازنـه روحـی
بیـن کسـانی اسـت کـه بـه عنـوان کنشـگر و یـا
تماشـاگر در آن شـرکت می کننـد  .گردهمایـی در
واقـع میوه زندگـی اجتماعی اسـت  .از گذشـته های
دور و حتـی پیـش از تاریـخ  ،انسـان ها در راسـتای
تخلیـه ی فشـارهای درونـی کـه در جریـان چالش
بـا طبیعـت و تالش بـرای ادامـه زندگی داشـته اند ،
همایش هایـی بـا موضـوع شـکر و سـپاس از خـدا
و یـا خدایـان و پیونـد بـا نیروهـای مرمـوز طبیعـی
و مـاوراء طبیعـی  ،درخواسـت بـاران  ،ادای نـذر و
قربانـی  ،اظهار سـرور و همچنین بروز اندوه داشـته
انـد کـه بعدها به مـوازات عمـق پیدا کـردن دانش
و فرهنـگ و گسـترش تمـدن  ،موضـوع و محتـوای
همایش هـا نیز دچار دگردیسـی شـده اسـت  .شـما
ممکـن اسـت با حضـور در یک اسـتادیوم ورزشـی
کـه ده هـا هـزار نفـر در آن حضـور پیـدا کـرده انـد
نتوانیـد آن گونـه کـه از طریـق تلوزیـون در جریان
جزئیـات بـازی قـرا می گیریـد بـا آنچـه در میـدان
بـازی جریـان دارد ارتبـاط برقـرار کنید اما تقسـیم
تماشـاگران بـه دو گـروه که یکدیگـر را با شـعار و
کـری خوانـی بـه چالـش می کشـند و بـا توسـل به
حرکـت و تولیـد صـدا بـه گونـه ای تخلیـه ی روانی
دسـت می زننـد بـرای شـما کـه بـا آنهـا همراهـی
می کنیـد  ،خوشـایند اسـت.
تاثیـر انجـام رفتارهـا و حـرکات گروهـی تـا آنجـا
اهمیـت دارد کـه حتـی در پادگان هـا  ،زندان هـا ،
آموزشـگاه ها  ،مراکـز علمـی و کانون هـای دینـی
و مذهبـی نیـز شـاهد برنامه هایـی جمعـی هسـتیم
کـه افـراد تلاش می کننـد با ایجـاد هماهنگـی بین
حرکـت و صـدا و همفکـری و تبـادل نظر از شـور و
هیجانـی کـه حاصـل گردهمایی اسـت لـذت ببرند .
اهمیـت همگرایـی انسـان ها تـا آنجاسـت کـه
می تـوان مدعـی شـد تمـدن کنونـی بشـر محصول
آن اسـت !
در زمانـه ی مـا جوامعی موفـق و توسـعه یافته تلقی
می شـوند کـه بتواننـد بهتریـن بهـره بـرداری را از
انواع گوناگـون تجمعات اعمم از تجمعات ورزشـی ،
علمـی  ،آیینی  ،صنفـی و حزبی و سیاسـی و فرهنگی
داشـته باشند .
تمایـل انسـان ها بـه شـرکت در انـواع همایش هـا
موجـب شـده کسـانی کـه بـرای کسـب درآمـد به
هـر شـیوه ای روی می آورنـد بتواننـد روی تمایالت
فطـری انسـان ها بـرای جمـع شـدن نیـز حسـاب
بـاز کننـد و بـا سـرمایه گـذاری روی احـداث
ورزشـگاه های بـزرگ و جلـب و جـذب تماشـاگران
بـه سـود سرشـاری دسـت یابنـد .
انسـان ها بـه تجربـه دریافتـه انـد تحمـل مصیبتی
کـه بـر مـردم یـک شـهر وارد می شـود از مصیبتی
کـه تنهـا یـک خانـواده را نشـانه مـی رود آسـانتر
اسـت زیرا سـنگینی انـدوه بین افراد جامعه تقسـیم
می شـود .
فـردی کـه از دل یـک جمعیـت بـا اکثریـت نسـبی
آراء بر اسـاس شایسـتگی هایش برگزیده می شـود
از تـک تـک افـراد تشـکیل دهنـده ی جمـع انرژی
می گیـرد و بـا اعتمـاد بـه نفـس وظایفـش را حتـی
فراتـر از تـوان انجـام می دهـد بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه می گوینـد مـردم سـاالری به انجـام کم
هزینـه کارهـا کمـک می کنـد و فـرد منتخـب هر جا
بـا مانعـی مواجه شـد همـه به یـاری او می شـتابند
و ایـن وضعیـت تا زمانی کـه اکثریت با او احسـاس
هـم سرنوشـتی دارنـد تـداوم می یابد .
اگر افراد تشـکیل دهنده ی جمعیـت بدانند که در هر
همایشـی چـه هـدف مشـترکی را جسـتجو می کنند
می گوییـم کـه فرهنگ باالیی بـرای انجـام کارهای
جمعـی دارند چرا کـه از جمله دسـتاوردهای تمدنی ،
برخـورداری از پتانسـیل بـاال بـرای انجـام کارهای
جمعـی اسـت بـه شـرط آن کـه نتیجـه اش عایـد
همگان شـود .اهمیـت موفقیت کشـورها در کارهای
جمعی ریشـه در ایـن واقعیت دارد که انـرژی مثبت
حاصـل ازایـن پیـروزی بیـن آحـاد مـردم توزیـع
می شـود و همـه ی دنیـا می فهمنـد کـه مثلا فلان
ملـت توانسـته بـا ایجـاد سـاز و کارهـای قانونی و
تنظیـم مناسـبات اجتماعـی  ،اقتصـادی و فرهنگـی
از شـکل گیـری تشـکل ها سـود ببـرد  .مـا هرگـز
نمی توانیـم افتخـار یک اختـراع را صرفا بـه مخترع
نسـبت دهیم زیـرا فرد مختـرع در جامعـه ای بالیده
و از مردمی انگیـزه گرفتـه کـه او را تـا مرحله حصول
نتیجـه همراهـی و پشـتیبانی کـرده اند .
تصور کنید فردی هوشـمند و تحصیلکـرده همین که
بالنـده می شـود و به بلـوغ می رسـد سـر از اجتماع
دیگـری درمـی آورد  .مهاجـرت او از زادگاهـش هیچ
مفهومی نـدارد جـز ایـن کـه زادگاهش چـون خوب
و بـه شایسـتگی اداره نشـده  ،امکان بهـره گیری از
قابلیت هایـش وجـود نداشـته و ناگزیـر مهاجـرت
کرده اسـت .
برگـزاری اجتماعـات هدفمنـد و موفـق نیازمنـد
رواداری اسـت زیـرا فـرض بـر این اسـت کـه هیچ
انسـانی ماننـد دیگـری نیسـت لـذا اولیـن شـرط
زندگـی اجتماعـی  ،پذیـرش دیگـران با هـر میزان
از برخـورداری علمـی و فکری و اندیشـگانی اسـت .
وقتـی بـه پیرامـون خـود نـگاه می کنیـم می توانیـم
گونه هـای مختلـف گردهمایـی را شـاهد باشـیم .
مـدارس و آموزشـگاه ها  ،کانون هـای علمـی ،
کنفرانس هـا  ،یگان هـای نظامـی  ،تعاونی هـا ،
تیم هـای ورزشـی و هنـری  ،مراکـز پژوهشـی ،
اتحادیه هـای صنفـی  ،سـمن ها و تشـکل های
مردمـی  ،احـزاب  ،کمیسـیون ها  ،فراکسـیون ها ،
گروه هـای تحقیـق و تفحـص و حتـی پانسـیون ها
هـر کـدام بـه نوبـه ی خـود اجتمـاع بـه حسـاب
اد امه د  ر ستون روبرو

کنعانی:

خدمه نفتکش یونانی توقیف شده
تعویض شدهاند

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـران با بیـان این
کـه خدمـه دو نفتکـش یونانی در ایران بازداشـت
و زندانـی نبودنـد ،گفـت :خدمـه پیشـین بـا
هماهنگیهـای رایـج ،نفتکـش را تـرک کردنـد.
درواقـع موضـوع مربوط بـه تعویض خدمه کشـتی
حسـب پروتکلهـای دریانوردی بینالمللی اسـت
کـه شـرکتهای کشـتیرانی خودشـان انجـام
میدهنـد.
ناصـر کنعانـی در گفتوگـو بـا ایسـنا در پاسـخ بـه
ایـن سـوال که آیـا دیپلمات هـای ایرانـی در آلبانی
بـه تهران بازگشـتند؟ بـا بیان این کـه در خصوص

اصـل اقـدام دولت آلبانـی در قطع روابط بـا ایران،
قبلا اعالم موضع کـرده بودیم ،گفـت :بله ،البته
مـدت زمانـی کـه طـرف آلبانیایـی بـرای خـروج
دیپلمات هـای ایرانـی در نظـر گرفـت ،بـازه زمانی
بسـیار محـدودی بـود ،بـه عبارتـی ایـن اقـدام در
عـرف دیپلماتیـک اقدامی نادرسـت و ناشایسـت
بـود کـه در بازه زمانـی  ۲۴سـاعته دیپلماتها هم
نمایندگـی را ببندند و هم زندگی شـخصی شـان را
جمـع کننـد و از ایـن نظـر این اقـدام دولـت آلبانی
کامال نسـنجیده بود.
بـه لحـاظ رفتـار دیپلماتیـک ً
سـخنگوی وزارت خارجـه در پاسـخ به این سـوال
کـه آیـا تعـرض خاصـی بـه اماکـن دیپلماتیـک
ایـران شـده بـود که شـما در ایـن ارتباط بـه طرف
آلبانیایـی هشـدار دادیـد؟ اظهـار کـرد :اماکـن
دیپلماتیـک جـزو اماکنـی هسـتند کـه طبـق
کنوانسـیون ویـن مصونیـت دارنـد و تعرضـی نباید
بـه آنهـا صـورت بگیـرد و بـه عبارتـی بـا توجـه بـه
آمادگـی نیروهـای آلبانی جهت ورود به سـاختمان
سـفارت پـس از خـروج دیپلماتهـای مـا ،قصد این
بـود کـه طـرف آلبانیایـی را متوجه مسـئولیتهای
خـودش هـم در ارتبـاط بـا رعایـت شـئونات
دیپلماتیـک و هـم رعایـت مصونیـت سـاختمان
سـفارت جمهـوری اسلامی به عنـوان مـکان
دیپلماتیـک بکنیـم.
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رئیسی:

حجم تبادالت تجاری تهران و تاشکند
در گام اول میتواند  ۳تا  ۴برابر شود

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه بـا اراده موجـود
در مسـئولین دو کشـور ،حجـم تبـادالت تجـاری
طرفیـن میتوانـد در گام اول از  ۵۰۰میلیـون دالر
فعلـی  ۳تـا  ۴برابـر افزایـش یابـد ،اظهـار داشـت:
جمهـوری اسلامی در بخشهـای بازرگانـی و
همکاریهـای فنی-مهندسـی نیـز ظرفیتهـای
خوبـی بـرای گسـترش همـکاری بـا ازبکسـتان
دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیـم رئیسـی بعـد
از ظهـر دیـروز چهارشـنبه در اولیـن بخـش از
برنامههـای سـفر بـه ازبکسـتان ،در نشسـت
مشـترک هیأتهـای عالیرتبـه دو کشـور ،بـا ابراز
خرسـندی از سـفر به شـهر تاریخی سـمرقند و نیز
تبریـک فرارسـیدن سـالگرد اسـتقالل این کشـور
گفـت :ازبکسـتان در سـالهای اخیـر و بـه ویـژه
در دوره نخسـتوزیری و در حـال حاضـر در دوره
ریاسـت جمهـوری جنابعالـی پیشـرفتهای خوبی
داشـته اسـت.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه روابـط ایـران بـا
ازبکسـتان صرفـا یـک روابـط همسـایگی و
منطقـهای نیسـت ،افـزود :روابـط دو کشـور،
روابطـی عمیـق ،فرهنگـی ،تمدنی و قلبی اسـت،
لـذا مـا پیشـرفتهای ازبکسـتان را پیشـرفت
خودمـان میدانیـم و بـرای توسـعه روابـط بیـن دو
کشـور مانعـی نمیبینیـم.
رئیسـی بـا اشـاره بـه اینکـه جمهـوری
اسلامی علیرغم تحمیـل تحریمهـای ظالمانـه
در سـالهای اخیـر پیشـرفتهای بسـیار خوبـی
داشـته اسـت ،اظهـار داشـت :ملـت ایـران اراده
کـرد کـه تهدیدهـا را تبدیـل بـه فرصـت کنـد و در
نتیجـه تالشهـای صـورت گرفتـه ،ظرفیتهـای
بسـیاری در جمهـوری اسلامی ایجاد شـده اسـت
کـه بـر اسـاس آنهـا ایـن آمادگـی وجـود دارد تـا
روابـط دوجانبـه را در حوزههـای مختلـف بـه ویژه
در حـوزه تبـادالت تجـاری و اقتصـادی افزایـش
دهیـم.

سخنگوی دولت:

الیحه "الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای"
تقدیم مجلس شد

سـخنگوی دولـت از تقدیـم الیحـه "الحـاق دولـت
جمهـوری اسلامی ایران بـه سـازمان همـکاری
شـانگهای" بـه مجلـس خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،علی بهادری جهرمی ،سـخنگوی
دولـت در توییتـی نوشـت :الیحـه «الحـاق دولـت
جمهـوری اسلامی ایران بـه سـازمان همـکاری
شـانگهای» پـس از تصویـب در دولـت ،جهـت طـی
تشـریفات قانونـی تقدیـم مجلـس شـد.
بـا توسـعه متـوازن سیاسـت خارجـی در دولـت
سـیزدهم بـرای تامیـن منافـع ملـی ،عضویـت ایـران
در سـازمان شـانگهای ،بزرگتریـن بـازار منطقـهای
جهـان ،بـا جدیـت درحـال پیگیـری اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـا آغـاز رونـد عضویـت ایـران در
سـازمان شـانگهای  ،بـه جمع کشـورهای غیر غربی
می پیوندیـم کـه همکاری هـای متقابـل میتوانـد
امتیـازات و نتایـج ملموسـی بـرای کشـورهای عضـو

داشـته باشد.
عضویـت ایـران در سـازمان شـانگهای یکـی از
مهمتریـن رویدادهـا در عرصـه روابـط خارجـی ایـران

دلیل استعفای ستاری از معاونت
علمی ریاست جمهوری
ایسـنا :یک عضـو کمیسـیون آمـوزش ،تحقیقات
و فنـاوری مجلـس شـورای اسلامی علت
احتمالـی اسـتعفای سـورنا سـتاری از معاونـت
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری را بیـان کـرد.
محمـد وحیـدی ،در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در رابطـه
بـا علـت احتمالـی اسـتعفای معـاون علمـی و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،اظهـار کـرد :بـه نظر
میرسـد علـت اسـتعفای دکتـر سـتاری بـه تغییـر
سـاختار در وزارت علـوم مرتبـط باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـه دلیلـی تعطیلـی مجلـس
هنـوز اطالعـات تکمیلـی بابـت علـت اسـتعفای
دکتـر سـتاری بـه دسـت بنـده نرسـیده اسـت،
افـزود :امـا احتمـال دارد یکـی از علتهـای
اسـتعفا ،عـدم وجـود هماهنگـی بـا معاونـت
فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم که بـه تازگی ایجاد
شـده اسـت ،باشـد.
وی بـا تأکیـد براینکـه در ایجـاد ایـن معاونـت
مخالفتـی وجـود نـدارد و بـه طـور قطـع اهمیـت
بسـیاری نیـز دارد ،اضافـه کـرد :امـا هماهنگـی
بیـن معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری و معاونـت
فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم باید تقویت شـده و
افزایـش پیـدا کنـد.

عضـو کمیسـیون آمـوزش ،تحقیقـات و فنـاوری
مجلـس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه انتظـار
مـیرود رئیـس جمهـور در رابطه با اسـتعفای دکتر
سـتاری بررسـیهای بسـیاری انجام دهـد ،اضافه
کـرد :تنهـا حامی موضوعـات دانـش بنیـان در
گذشـته نیـز مقـام معظـم رهبـری بودنـد و در ایـن
حـوزه توسـط معاونـت علمی ریاسـت جمهـوری
اقدامـات بسـیاری انجـام شـده و نیـاز اسـت کـه
اقدامـات انجـام شـده و نتایـج بـه دسـت آمـده در
ایـن حـوزه از سـوی رئیـس جمهـوری بـه خوبـی
مـورد توجـه قـرار گیـرد.

اولیانوف :تبادل نظر درباره ایران
در جلسه شورای حکام پایان یافت
نماینـده روسـیه در سـازمانهای بینالمللـی
در ویـن در صفحـه توییتـرش اعلام کـرد کـه
بحـث دربـاره نظـارت و راسـتیآزمایی آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمـی در ایـران ،در جلسـه
شـورای حـکام بـه پایان رسـیده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،میخائیـل اولیانـوف،
نماینـده روسـیه در سـازمانهای بینالمللـی
در ویـن در صفحـه توییتـرش نوشـت :بحـث
دربـاره راسـتیآزمایی و نظـارت در ایـران در
ایـن جلسـه شـورای حـکام بـه پایـان رسـید.
هیـچ قطعنامـهای صـادر و تصمیمی از سـوی
شـورا در ایـن بـاره اتخـاذ نشـد .فقـط تبـادل
نظـر شـد.
ایـن اظهـارات اولیانـوف در حالـی اسـت کـه
ناصـر کنعانـی ،سـخنگوی وزارت خارجـه در

نشسـت خبـری روز دوشـنبه در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه آیـا ایـن احتمـال وجـود دارد
کـه قطعنامـه ضـد ایرانـی در ایـن نشسـت از
سـوی اعضـا منتشـر شـود ،گفـت :در رابطـه
بـا نشسـت شـورای حکام تـا جایی کـه اطالع
دارم تـا االن قطعنامـهای بـرای نشسـت ارائه
نشـده اسـت .مـا معتقدیـم کـه هر گونـه تکرار
اقـدام غیر سـازنده مشـابه اقـدام غیر سـازنده
قبلی در آژانس ،مجددا نتیجه غیر سـازندهای
خواهـد داشـت .امیدواریـم برخـی از
کشـورهایی کـه اعتبـار آژانـس بـرای آنهـا
اهمیـت دارد اعتبـار ایـن سـازمان بینالمللی
را بـه عنـوان سـازمانی تخصصـی ،فنـی و
غیـر سیاسـی ،قربانـی دیدگاههـا و منافـع
سیاسـی خودشـان نکننـد.
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بـه شـمار مـی رود .ایـن حضـور می توانـد منجـر بـه
اسـتفاده از ظرفیت هـا و امکانـات جدیـدی بـرای
ایـران شـود.

حضـور ایـران در مجموعـه سیاسـی امنیتی سـازمان
همـکاری شـانگهای و نقشآفرینـی ایـران در
سـازوکار اقتصـادی بریکـس پلاس ،هـم ایـران را
شـریک در تصمیمسـازی های کالن بینالمللـی
در عرصههـای سیاسـی ،امنیتـی و اقتصـادی
کـرد ه اسـت و هـم جایـگاه جبهـه چندجانبـه گرایـی
را در معـادالت بینالمللـی بـه طـور معنـاداری ارتقـا
داده اسـت .سـازمان همـکاری شـانگهای در اصـل
سـازمانی بـرای تأمیـن امنیـت منطقـهای اسـت کـه
بـر مقابلـه بـا تهدیـدات امنیتـی غیرسـنتی متمرکـز
میباشـد .مبـارزه بـا سـه معضـل تروریسـم ،جدایـی
طلبـی و افراطگرایـی بـه عنـوان مفهومی کـه
نخسـتین بـار توسـط دولـت چیـن مطـرح شـد بـه
عنـوان یکـی از بخشـهای کلیدی همـکاری در قالب
سـازمان همـکاری شـانگهای در زمـان تأسـیس این
سـازمان مطـرح شـد.

رییس دفتر رییس جمهوری :

مقدمات حضور رییسی در مجمع
عمومی سازمان ملل انجام شده است
رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه
ریییـس جمهـوری قصـد حضـور در مجمـع
عمومی سـازمان ملـل را دارد اعلام کـرد کـه
مقدمـات ایـن امـر هـم انجـام شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،غالمحسـین اسـماعیلی در
حاشـیه جلسـه دیـروز هیـأت دولـت در جمـع
خبرنـگاران با اشـاره به سـفر سـیدابراهیم رئیسـی
بـه ازبکسـتان ،اظهـار کـرد :این سـفر چندوجهی
اسـت .هـم یـک سـفر دوجانبـه در ازبکسـتان
انجـام میشـود و هـم وزرای همـراه وی بـا
همتایـان خـود در آن کشـور دیـدار خواهنـد کـرد.
وی افـزود :جلسـات مربـوط بـه کمیسـیون
مشـترک دو کشـور برگـزار میشـود و حـدود ۱۸
سـند و تفاهـم همـکاری بین دو کشـور بـه امضاء
میرسـد.
اسـماعیلی یـادآور شـد :بعـد دیگـر سـفر
مالقاتهـای دوجانبـهای اسـت کـه بـا سـران
کشـورهای حاضـر در اجلاس شـانگهای انجـام
میشـود ،از جملـه رییسجمهـوری روسـیه ،چین
و سـایر روسـای جمهوری حاضـر در این اجالس.
رییـس دفتـر رییـس جمهـوری ادامـه داد :بعـد
سـوم ایـن سـفر کـه اصـل آن اسـت ،شـرکت در

اجالس سـازمان همـکاری اقتصادی شـانگهای
اسـت کـه یـک سـازمان مهـم منطقـهای و
بینالمللـی محسـوب میشـود .همچنیـن
چـون فراینـد عضویـت جمهـوری اسلامی ایران
در ایـن سـازمان کلیاتـش بـه تصویـب رسـیده
اسـت و امسـال هـم سـند عضویـت جمهـوری
اسلامی ایران براسـاس مصوبـه هیـأت وزیران به
تصویـب آنان رسـیده اسـت ،از سـوی وزیـر خارجه
ایـران و وزرای خارجـه کشـورهای عضـو سـازمان
شـانگهای بـه امضـاء میرسـد و یـک موفقیـت
خوبـی بـرای مـا خواهـد بـود.

آمریکا در شورای حکام:

آمادهایم به سرعت در وین توافق کنیم
نماینـده آمریـکا در جلسـه شـورای حـکام در بیانیـهای
بـا تکـرار ادعـای مقامـات این کشـور درباره عـزم ایران
بـرای احیـای توافـق هسـتهای ،گفـت کـه کشـورش
آمـاده اسـت توافقـی بـر سـر بازگشـت بـه برجـام
انجـام دهـد .بـه گـزارش ایسـنا ،خبرگـزاری رویتـرز
نوشـت :نماینـده آمریـکا در جلسـه شـورای حـکام در
بیانیـهای دربـاره احیـای توافـق هسـتهای بـا تلاش
بـرای مقصـر جلـوه دادن ایـران در بـه تعویـق افتـادن
توافـق در مذاکـرات ویـن ،ادعـا کـرد :مـا آمادهایـم
فـورا توافقـی بـرای بازگشـت دوجانبـه به اجـرای کامل
برجـام انجـام دهیـم .چیـزی کـه کـم داریـم ،شـریکی
راغـب و آمـاده در ایـران اسـت.این ادعـای آمریـکا در
حالـی مطـرح میشـود کـه ناصـر کنعانـی ،سـخنگوی
وزارت امـور خارجـه ایـران همانطـور کـه میدانیـد
مـا پاسـخ خـود را چنـدی پیـش ارائـه دادیـم و منتظـر

دریافـت پاسـخ رسـمی طرف دیگـر هسـتیم.وی ادامـه
داد :مـا همـواره بـر ایـن موضـوع تاکیـد کردهایـم کـه
طرفهـای دیگـر مذاکـرات مخصوصـا آمریکاییهـا
بایـد رفتارهـای سـازندهای را بـرای دسـتیابی بـه توافق
در پیـش بگیرنـد .آمریـکا کشـوری اسـت کـه از برجـام
خـارج شـده اسـت و با اعمـال تحریمهای غیـر قانونی
و یکجانبـه هزینههـای زیـادی را بـه دولـت و ملـت
ایـران تحمیـل کـرده اسـت و بـا توجه بـه ایـن عملکرد
اکنـون حـق نـدارد در مقـام مدعی قـرار بگیرد و ژسـت
طلبکارانـه بـه خـودش بگیرد .ایـن آمریکاسـت که باید
بـرای بازگشـت بـه رونـد توافـق اثبـات کند کـه عضوی
قابـل اعتمـاد اسـت و یـک رژیم قانـون گریـز و بحران
آفریـن نیسـت .دولـت واشـنگتن اسـت کـه بایـد اثبات
کنـد کـه بـه هنجارهـای بینالمللـی پایبنـد اسـت و بـه
اسـتانداردهای بینالمللـی احتـرام میگـذارد.

آمریکا  ۳.۵میلیارد دالر دارایی
افغانستان را به صندوق امانت
سوئیس منتقل میکند
ایـاالت متحـده دیـروز (چهارشـنبه) اعلام کـرد کـه  ۳.۵میلیـارد
دالر از داراییهـای بانـک مرکـزی افغانسـتان را بـه یـک صنـدوق
امانـت جدیـد مسـتقر در سـوئیس انتقـال خواهـد داد؛ اقدامی کـه
از دسترسـی طالبـان بـه ایـن پـول جلوگیـری خواهـد کـرد و کمـک
میکنـد تـا ایـن داراییهـا بـرای اقتصـاد فروپاشیشـده افغانسـتان
اسـتفاده شـود .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز،
صنـدوق افغـان – کـه توسـط هیأت اجرایـی اداره میشـود – وظایف
مختلفـی برعهـده دارد؛ از جملـه ایـن وظایـف میتـوان بـه پرداخت
هزینـه واردات از جملـه بـرق ،پرداخـت بدهـی بـه نهادهـای مالـی
بینالمللـی کـه از مشـمولیت افغانسـتان بـرای کمکهـای
توسـعهای حمایـت میکننـد و همچنیـن چاپ ارز جدید اشـاره کرد.
وزارت خزانـهداری ایـاالت متحـده در بیانیـهای عنـوان داشـت:
«صنـدوق افغـان از ایـن  ۳.۵میلیـارد دالر مراقبـت و محافظـت
خواهـد کـرد تـا کمـک کنـد اقتصـاد ایـن کشـور بـه ثبـات برسـد».

تکذیب استعفای سرپرست
فعلی وزارت کار
خبر استعفای زاهدی وفا تکذیب و جعلی خوانده شد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پـی انتشـار خبـر اسـتعفای زاهـدی وفـا،
سرپرسـت فعلـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در برخـی از
رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی ،صحـت ایـن خبـر تکذیـب و
جعلـی خوانـده شـد «.محمدهادی زاهـدی وفا» کـه در حال حاضر
مسـوولیت سرپرسـتی وزارت کار  ،تعاون و رفا اجتماعی را بر عهده
دارد  ۱۵شـهریور مـاه از سـوی رییـس جمهـور بـه عنـوان گزینـه
پیشـنهادی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـه هیـأت رئیسـه
مجلـس معرفـی شـد.

در اطالعیه قوه قضاییه مطرح شد

حکم اعدام زهرا صدیقی و
الهام چوبدار قابل فرجام
خواهی است
قـوه قضاییـه اطالعیه جدیـدی درباره پرونـده زهرا صدیقـی و الهام
چوبـدار-دو محکـوم بـه اتهام افسـاد فی االرض -منتشـر کرد.
بـه گزارش ایسـنا ،مرکز رسـانه قـوه قضائیه اعالم کـرد:در روزهای
گذشـته اخبـاری دربـاره دو محکـوم زن در ارومیـه منتشـر شـده و
رسـانههای ضـد انقلاب مدعی شـدهاند ،این افـراد صرفا بـه دلیل
«همجنسـگرایی» بازداشـت و محکـوم شـدهاند.مرکز رسـانه قـوه
قضائیـه ،در همیـن رابطـه در چهاردهـم شـهریورماه طـی خبـری
اعلام کـرد دادگاه انقالب اسلامی ارومیه افراد نامبـرده را به اتهام
افسـاد فـیاالرض بـه اعـدام محکوم کرده اسـت.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور :

چندجانبه گرایی اقتصادی ،پیام
سفرهای رییس جمهور است
معـاون سیاسـی دفتر ریاسـت جمهـوری در توییتی نوشـت که نظم
عادالنـه بیـن المللـی از طریـق چندجانبـه گرایـی اقتصـادی ،پیـام
سـفرهای پیـش رو رییـس جمهور اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،متـن توییـت محمـد جمشـیدی بـه شـرح زیـر
اسـت:
پیام آقای دکتر رئیسی از سمرقند تا نیویورک:
نظم عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی.
رییـس جمهـور کشـورمان امـروز (چهارشـنبه) بـه منظـور دیـدار
رسـمی دوجانبه و شـرکت در بیسـت و دومیـن اجلاس سـران
سـازمان همـکاری شـانگهای ،بـه شـهر تاریخـی سـمرقند سـفر
میکنـد.
همزمـان بـا حضـور رییسـی در اجلاس سـران سـازمان همـکاری
شـانگهای سـخنگوی دولـت در توییتـی نوشـت :الیحـه «الحـاق
دولـت جمهـوری اسلامی ایران بـه سـازمان همکاری شـانگهای»
پـس از تصویـب در دولـت ،جهـت طـی تشـریفات قانونـی تقدیـم
مجلس شـد.
جمهـوری اسلامی ایران که تا سـال گذشـته بـه عنوان عضـو ناظر
در سـازمان همکاری شـانگهای حضور داشـت ،در بیست ویکمین
اجلاس سـران سـازمان همـکاری شـانگهای بـه عضویـت کامـل
ایـن سـازمان درآمد.
اد  امه از ستون روبرو

می آینـد کـه حتمـا دارای مرامنامـه  ،اساسـنامه و
شـرح وظایـف هسـتند  .اگـر فرهنـگ کار گروهـی
در جامعـه ای نهادینـه شـده باشـد کار تعاونی هـا و
سـایر تشـکل ها به فسـاد و کم کاری و موازی کاری
و خسـارتبار بـودن فعالیتشـان نمی کشـد زیـرا همه
در آن جامعـه احسـاس هـم سرنوشـتی می کننـد به
همیـن دلیـل آمادگی زیـادی بـرای پیـروی از قانون
و انجـام وظیفـه در چارچـوب تخصـص و تـوان
خـود دارنـد  .افـراد تشـکیل دهنـده ی یـک اجتماع
بایـد رابطـه اندامـواره ای با یکدیگر داشـته باشـند
درسـت ماننـد اعضـای بـدن کـه اگـر چه هـر کدام
وظیفـه ای مشـخص دارد امـا تکمیـل کننـده ی کار
دیگـری اسـت  .اگـر می بینیـم در جامعـه ای زندگی
می کنیـم که تشـکیل اجتمـاع در آن هدفمند نیسـت
و نـگاه گله ای بـه اجتماعات وجود دارد که سـود آن
تنهـا نصیب عـده ی خاصی می شـود  ،باید بـه دنبال
اصلاح فرهنـگ خـود باشـیم  .دسـت خـدا زمانـی
بـا جماعـت اسـت کـه همـگان در سـود حاصـل از
شـکل گیری اجتماعات شـریک باشـند تا احسـاس
هـم سرنوشـتی کننـد  .شـکل گیـری هـر اجتماعـی
هزینـه ای دارد و سـود آن بایـد موفقیـت آن اجتماع
در رسـیدن بـه هدف مشـترک باشـد  .با ایـن وصف
آنچـه می مانـد پاسـخ بـه این پرسـش اسـت که ما
در بحث بهـره گیری از اجتماعات علمی و ورزشـی و
فرهنگـی و هنری و سیاسـی و اقتصادی چه جایگاهی
در جهـان داریم و سـودی کـه می بریم چه تناسـبی
بـا هزینه هایـی کـه صـرف می کنیـم دارد .
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اخطار سازمان بازرسی به وضعیت ثبت نام مدارس در فارس
رئیس منطقه  ۳سازمان و بازرس کل استان فارس از ورود این مجموعه به موضوع
ثبت نام مدارس خبر داد و گفت :مدیران مدارس ملزم به ...

راهپیمایی دلدادگان اربعین در شیراز برگزار میشود
ایرنا:دبیـر سـتاد اربعیـن حسـینی(ع) اسـتان فـارس اعلام کرد:پیـادهروی و
راهپیمایـی بـزرگ دلـدادگان اربعین روز شـنبه مصـادف با اربعین حسـینی (ع)
در شـیراز برگـزار میشـود.
سـید مجتبـی علـوی اردکانـی روز چهارشـنبه در ایـن بـاره افـزود :ایـن مراسـم
بـا تجمـع بـزرگ عاشـقان و دلـدادگان اباعبدللـه الحسـین(ع) روز شـنبه ۲۶
شـهریورماه سـاعت ۱۰صبـح از میـدان شـهداء (شـهرداری)آغاز خواهـد شـد
و سـپس جمعیـت عـزادار بـه صـورت پیـاده بـه طـرف حـرم مطهـر حضـرت
شـاهچراغ(ع) حرکـت خواهنـد کـرد و راس سـاعت ۱۰:۳۰تجمـع بـزرگ
دلـدادگان اربعیـن را در صحـن حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ (ع)خواهیـم

داشـت.
دبیـر سـتاد اربعیـن حسـینی(ع) اسـتان فـارس ادامه داد :افـزون بر مسـیر اصلی ،عالقمنـدان میتوانند از سـه
مسـیر دیگـر میـدان شـاهزاده قاسـم بـه سـمت حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ (ع) ،چهار راه مشـیر به سـمت
حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ(ع) و میـدان شـهید مفتح(مصـدق) بـه سـمت حـرم مطهـر حضرت شـاهچراغ
(ع) نیـز در ایـن مراسـم شـرکت کنند.
وی بیـان کـرد :در ایـن مسـیرها بـا برپایـی موکب هـای پذیرایـی و خدمـات رسـانی و نیـز قرائـت زیارت عاشـورا و
زیـارت اربعیـن و نوحهخوانـی و عـزاداری ،حـس و حـال پیـادهروی اربعین بـرای راهپیمایـان ایجاد خواهد شـد و
فضـا فضـای پیـاده روی اربعین خواهـد بود.
علـوی عنـوان داشـت :همچنیـن در مسـیر بیـن الحرمین حدفاصل حـرم مطهر حضـرت شـاهچراغ (ع) و حرم
مطهـر حضـرت سـید عالءالدیـن(ع) نیـز موکب هـای خدمات دهـی به شـرکت کنندگان در مراسـم و دلـدادگان
حضـرت امـام حسـین(ع) برپا خواهد شـد.
مدیـرکل امـور زائریـن و گردشـگری اسـتانداری فـارس افـزود :از همـه عاشـقان و دلـدادگان آقـا اباعبداللـه
الحسـین(ع) جهـت شـرکت در ایـن مراسـم دعـوت میشود.مشـابه ایـن مراسـم کـه سـنگ بنـای آن در شـهر
شـیراز بـه عنـوان سـومین حرم اهل بیت(ع) گذاشـته شـد و نخسـتین بار به ابتـکار هیئات مذهبـی و ارادتمندان
به آقا اباعبدالله الحسـین(ع) از چند سـال پیش در شـیراز شـروع شـد و به بقیه نقاط کشـور نیز رسـید ،در سـایر
شـهرها و نقـاط کشـور و اسـتان نیـز برگـزار خواهد شـد.

طالبان مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد :

برنامه ای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
در فرودگاه زرقان نداریم

عصرمردم:
مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس گفـت  :در شـهر زرقـان از مجمـوع 6775
نفـر ثبـت نـام کننـده در طـرح نهضـت ملـی مسـکن 1174نفـر واجـد شـرایط
واگـذاری شـناخته و تاییـد نهایـی شـدند.
طالبـان مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس افـزود  :در شـهر زرقان هم
اکنـون عملیـات اجرایـی  224واحـد طـرح نهضت ملی مسـکن آغاز شـده که
تمـام ایـن واحدهـا بصـورت دوطبقه در حال اجراسـت .
طالبـان افـزود :یکـی از مشـکالتی کـه در ادامـه اجـرای ایـن طـرح بـزرگ در
زرقـان پیـش رو داریـم کمبـود زمیـن در شـهر زرقان اسـت که در تالشـیم این

مشـکل را رفـع کنیم
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس در ادامـه گفـت  :تصمیمی برای اسـتفاده از فـرودگاه زرقان بـرای اجرای طرح
نهضـت ملی مسـکن نداریم.

صادق پور مدیر عامل آبفا فارس:

پساب فاضالب تصفیه خانه کازرون ،برای استفاده صنعتی
به بخش خصوصی واگذار میشود
ایرنا:مدیـر عامـل شـرکت آبفـا اسـتان فـارس گفـت :تفاهمنامه جهـت فراهم
سـاختن زمینـه واگـذاری پسـاب فاضلاب شـهر کازرون بـه بخـش خصوصی
بـه منظـور اجرای سیاسـتهای راهبـردی یکپارچه منابـع آب و مدیریت بهینه
آبهـای زیرزمینی منعقد شـده اسـت.
علـی جـان صـادق پـور روز چهارشـنبه در همیـن رابطـه افـزود :در تـداوم
اقدامات گسـترده در سـطح اسـتان ،همسـو با تأکیدات اسـتاندار و در راستای
سیاسـتهای وزارت نیـرو مبنـی بـر واگـذاری ایجـاد تأسیسـات فاضلاب و
نیـز بهرهبـرداری از پسـاب فاضلاب و جایگزیـن کـردن آن بـا آب شـرب ،بـه
منظـور توسـعه صنعـت و فضای سـبز منجر بـه انعقاد تفاهمنامه در شـهرهای

مختلف اسـتان شـد.
مدیـر عامـل آبفـا فـارس ادامـه داد :خوشـبختانه بـه ایـن منظـور تاکنـون مطالعـه سـه شـهر اقلیـد ،نـی ریـز و
مرودشـت آغـاز شـده و بـرای مطالعـه اجـرای کل تأسیسـات فاضلاب سـعادت شـهر نیـز بـا بخـش خصوصـی
توافـق شـده اسـت.
صـادق پـور اضافـه کـرد :در همیـن زمینه مذاکـرات بـرای واگذاری پسـاب تصفیه خانـه فاضالب شـهر کازرون
بـه شـرکت نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کازرون انجـام شـده و انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری بـا این شـرکت نیـز نهایی
شد .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن روند رویکـرد جدید شـرکت آبفا فارس در راسـتای سیاسـت های راهبـردی و یکپارچه
منابـع آب و مدیریـت بهینـه آبهـای زیر زمینی اسـت ،گفـت :به منظور تأمیـن مالی طرح هـای فاضالب و جذب
سـرمایه گذارهـای بخـش خصوصـی و صنایـع آب بـر بـه روش هـای مختلـف تأمیـن مالـی از قبیل بیـع متقابل،
جهـت توسـعه طرح هـای آب و فاضلاب در شـهرهای دارای تصفیـه خانـه فعـال فاضلاب یـا شـهرهایی کـه
تصفیـه خانـه فاضلاب آنهـا در حـال احداث اسـت ،بـا تعدادی از شـرکت های بخـش خصوصی در ایـن مناطق
وارد مذاکـره شـدیم و موفـق بـه انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری با شـرکت فـوالد غدیر نی ریز ،شـرکت فـوالد اقلید و
پتروشیمی مرودشـت و شـرکت کانی گداخت شهرسـتان پاسـارگاد شـدیم.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :بـه همین منظـور جلسـاتی بـا مسـئولین شهرسـتان کازرون و مدیـران نیروگاه سـیکل
ترکیبـی ایـن شهرسـتان بـه منظـور واگـذاری پسـاب فاضلاب شـهر کازرون بـه ایـن شـرکت انجـام گردیـد کـه
تفاهمنامـه آن نهایـی شـد و بـه تأییـد دکتـر ایمانیـه اسـتاندار فـارس رسـید.
صـادق پـور  ،شـرکت آبفـا فـارس را آمـاده همـکاری بـا صنایـع اسـتان ،بـه ویـژه صنایـع آب بـر عنـوان کـرد و بـا
اشـاره بـه ایـن مهـم که توسـعه تأسیسـات فاضالب در اسـتان فـارس ،یکـی از مهمتریـن راهکارهـای تأمین آب
صنایـع اسـت ،خواسـتار اهتمام جدی مسـئولین اسـتان جهت تسـهیل در مراحـل تحقق اینگونـه همکاری های
ثمـر بخش شـد.

در راستای بازگشت زائران اربعین استان صورت گرفت؛

اختصاص  400اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین فارس
عصرمردم:
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای فـارس از اختصاص 400دسـتگاه
اتوبـوس برای بازگشـت زائـران اسـتان خبر داد.
علیرضـا راسـتیار از اختصـاص  400دسـتگاه اتوبـوس بـرای بازگشـت زائـران
اربعیـن از مرزهـای عـراق خبـر داد و اظهـار داشـت :عوامـل راهداری اسـتان
در مرزهـای شـلمچه ،چذابـه و حتـی مهـران بطور 24سـاعته مشـغول خدمت
رسـانی بـه زائران هسـتند.
وی در بـاره نـرخ کرایـه اتوبوسـها بیان داشـت :کرایه اتوبوس 44نفـره از مرز تا
شـیراز  306هـزار تومـان و اتوبوس  25نفره  451هزار تومان اسـت.
راسـتیار بـا بیـان ایـن که گشـت های کنترلی بـرای جلوگیـری از گرانفروشـی بلیـت در مرزها و پلیـس راهها فعال
هسـتند ،از مـردم خواسـت در صـورت مواجـه شـدن با گران فروشـی عالوه بـر تماس تلفنـی با سـامانه  ، ۱۴۱به
گشـت راهـداری یـا پلیس راه اطلاع داده تا بـا متخلفان برخورد شـود.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان فـارس در پایـان یـادآور شـد کار انتقـال زائـران اسـتان تـا روز
31شـهریور ادامـه دارد.
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برنامه ای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در فرودگاه زرقان نداریم
مدیرکل راه و شهرســازی فارس گفت  :در شهر زرقان از مجموع  6775نفر ثبت نام
کننده در طرح نهضت ملی مسکن 1174نفر واجد شرایط ...

راهپیمایی دلدادگان اربعین در شیراز برگزار میشود
دبیر ســتاد اربعین حسینی(ع) استان فارس اعالم کرد:پیادهروی و راهپیمایی بزرگ
دلدادگان اربعین روز شنبه مصادف با اربعین حسینی (ع) در ...

در پی اعالم شکایت اولیای دانش آموزان انجام شد ؛

اخطار سازمان بازرسی
به وضعیت ثبت نام مدارس در فارس
مهر:رئیـس منطقه  ۳سـازمان و بازرس کل اسـتان فارس
از ورود ایـن مجموعـه بـه موضـوع ثبـت نـام مـدارس خبر
داد و گفـت :مدیـران مـدارس ملـزم بـه برگردانـدن وجـوه
دریافتـی غیـر قانونـی بـه اولیای دانـش آموزان هسـتند.
کاظـم اکرمی بـا اشـاره بـه نزدیـک شـدن بـه زمـان
بازگشـایی مـدارس و رفتـار برخـی از مسـئولین مـدارس در
بحـث اخـذ شـهریههای غیـر قانونـی در اسـتان فـارس،
گفـت :ایـن بازرسـی کل قبـل از شـروع ثبـت نـام مـدارس
(در خردادمـاه) مطابـق بنـد ج مـاده  ۱۱قانـون تشـکیل
سـازمان بازرسـی کل کشـور جهـت پیشـگیری از اخـذ
وجـه در زمـان ثبـت نـام و قبـل از آغـاز سـال تحصیلـی،
نامـهای هشـداری بـه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان
ارسـال کـرده کـه آن اداره کل نیـز نامـه را بـه کلیه مدارس
اسـتان ابلاغ کـرده امـا متأسـفانه برخـی مـدارس نسـبت
بـه هشـدار داده شـده توجهـی نکـرده و اقدام بـه اخذ وجه
غیرقانونـی و اجبـاری از اولیـا دانـش آمـوزان کـرده انـد.
وی بـا هشـدار بـه اشـخاص متخلف ،بـر پیگیـری قانونی
بـرای برخـورد بـا ایـن تخلفـات تاکیـد و اضافـه کـرد:
آن دسـته از مدارسـی کـه وجـوه غیـر قانونـی از اولیـا
دانـش آمـوزان دریافـت کـرده اند بایـد این رونـد را متوقف
کـرده و وجـوه دریافتـی را بازگردانند.
اکرمی افـزود :بررسـیهای بازرسـی کل اسـتان نشـان
میدهـد رقـم ایـن تخلفـات در تعـدادی از مـدارس
اسـتان ،میلیاردهـا ریـال بـوده و منجـر بـه اعتـراض اولیـا
دانـش آمـوزان و ارسـال شـکایتهای متعـدد به سـازمان

بازرسـی شـده است.
او بـا بیـان اینکـه دریافـت مشـارکتهای مردمی حیـن
ثبـت نـام ممنـوع اسـت ،تاکیـد کـرد :اداره کل آمـوزش و
پـرورش اسـتان مکلف اسـت بر اجرای قانـون در مدارس،
نظارت کامل داشـته اما متأسـفانه شـاهد کـم کاری برخی
از مسـئولین در ایـن زمینـه هسـتیم.
رئیـس منطقه  ۳سـازمان و بازرس کل اسـتان فارس تذکر
داد :اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان بایـد نظارتهای
خـود را بـر مـدارس و نحـوه ثبـت نـام دانـش آمـوزان
افزایـش دهـد.
اکرمی بـا بیـان اینکـه پرونـده متخلفیـن و مسـؤلین

سـهل انـگار ،پـس از تکمیـل بـه مراجـع صالـح بـرای
رسـیدگی ارسـال میشـود و اولیـا و دانش آمـوزان مطمئن
باشـند برخـورد قانونـی میشـود و اجـازه نخواهیـم داد
حقـی از آنهـا پایمـال شـود.
وی بـا بیـان اینکـه آمـاده دریافـت گزارشـهای مردمـی در
ایـن زمینـه هسـتیم گفـت :افـراد میتواننـد از طریـق
سـامانه رسیدگی به شـکایات و گزارشـگران فساد سازمان
بازرسـی کل کشـور بـه آدرس shekayat.bazresi.ir
شـکایات و اعتراضـات خـود در ایـن زمینـه را اعلام کرده
و مطمئـن باشـند در کمتریـن زمـان بـه شـکایات آنهـا
رسـیدگی خواهـد شـد.

ایمانیه استاندارفارس مطرح کرد :

تامین آب صنعت و فضای سبز با احداث و توسعه شبکه فاضالب شهری
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :بـا اجـرای شـبکه
فاضالب شـهری و اسـتفاده از پسـاب آن،
می تـوان آب مـورد نیـاز صنعـت و فضـای
سـبز را تامیـن کرد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در حاشـیه
مبادلـه تفاهـم نامـه اجـرای شـبکه
فاضلاب شـهر سـعادت شـهر گفـت:
تصمیـم اسـتانی و همـه جانبـه ای مبنـی
بر گسـترش و احـداث شـبکه فاضالب در
شـهرها گرفتـه شـده اسـت.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه بـا اشـاره بـه
نیـاز فضای سـبز شـهری و صنایع اسـتان
بـه آب ،گفـت :با اجـرای شـبکه فاضالب
شـهری و اسـتفاده از پسـاب آن ،می تـوان
آب مـورد نیـاز صنعـت و فضـای سـبز و
کشـت گلخانـه ای را تامیـن کـرد.
اسـتاندار فـارس در ادامـه افـزود :بـا
اجـرای شـبکه فاضلاب شهرسـتان

مرودشـت و سـعادت شـهر ،آب مـورد
نیـاز پتروشیمی شـیراز و کارخانـه تولیـد
سـیلیکون کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور
ایجـاد شـده اسـت؛ تأمیـن می شـود.
وی ادامـه داد :تولیـد سـلول های انـرژی
خورشـیدی ،یکـی از محصـوالت ایـن
کارخانـه می باشـد کـه تا بـه حـال از خارج
کشـور وارد می شـده؛ و بـا بهـره بـرداری
از آن طـی ماه هـای آینـده ،علاوه بـر

اشـتغال ،بخشـی از نیـاز کشـور نیـز مرتفع
می شـود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان گفـت:
هـم اکنـون آب مـورد نیـاز پتروشـیمی از
سـد درودزن تأمیـن می شـود که بـا اجرای
شـبکه فاضلاب ،ایـن آب بـه بخـش
خانگـی تزریـق و از اسـتفاده آب شـرب در
صنعـت جلوگیـری می کنـد.
وی اظهـار داشـت :مشـارکت بخـش

خصوصـی و پتروشیمی شـیراز ،بخشـی از
منبـع تأمیـن مالـی ایـن طـرح می باشـد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن در خصـوص
پـروژه ملـی راه آهـن شیراز–بوشـهر گفت:
جلسـه ای بـا حضـور معـاون محتـرم
اجرایـی رئیـس جمهـور ،وزیـر محتـرم راه
و شهرسـازی ،معـاون سـازمان برنامـه و
بودجـه ،مدیـرکل راه آهن کشـور و مدیران
ارشـد وزارت راه و شهرسـازی داشـتیم ،که
مصـوب شـد اعتبـار الزم برای اجـرای این
پـروژه ملـی از تهاتـر نفـت در عـرض سـه
سـال تامیـن شـود.
وی بـا اشـاره بـه شـروع عملیـات اجرایـی
در هـر دو اسـتان گفـت :مطالبـات
پیمانـکاران قطعـات یـک ،دو ،ده و یـازده
بـا تهاتـر زمیـن پرداخـت می شـود و بـه
زودی  ۴قطعـه دیگـر از ایـن خـط ریلـی
توسـط قـرارگاه خاتـم االنبیاء(ص) شـروع
خواهـد شـد.

رفع تصرف اراضی  ۶۵۰میلیاردی در شهرستان شیراز
مهر:جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان
فـارس از رفع تصـرف  ۳۰هکتـار از اراضی
کشـاورزی بـه ارزش  ۶۵۰میلیـارد ریـال
در  ۲روسـتای «گچـی و سـلطان آبـاد»
شهرسـتان شـیراز خبـر داد.
سـردار یوسـف ملک زاده بیان کرد :در پی
وصـول یـک فقره حکـم قضائی بـه منظور
رفـع تصـرف از اراضی دو روسـتای «گچی
چشم شیشه ای

و سـلطان آبـاد» برابـر تبصـره  ۲مـاده ۱۰
قانـون حفـظ کاربـری اراضـی باغـی و
کشـاورزی ،موضـوع بـه صـورت ویـژه در
دسـتور کار ایـن فرماندهـی قـرار گرفـت.
ایـن مقـام ارشـد انتظامی اسـتان افـزود:
مأمـوران انتظامی شهرسـتان شـیراز بـه
همـراه نماینـدگان جهـاد کشـاورزی ،امـور
اراضـی و شـهرداری بـه مکانهـای مـورد

نظـر اعـزام و نسـبت بـه رفـع تصـرف ۱۵۲
قطعـه کاربـری غیرمجـاز بـه مسـاحت ۳۰
هکتـار کـه توسـط افـراد سـودجو تغییـر
کاربـری شـده بـود ،اقـدام کردنـد.
جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان بـا
بیـان اینکـه در ایـن خصـوص  ۳۰هکتـار
از اراضـی رفـع تصـرف و بـه حالـت اولیـه
برگردانـده شـد ،تصریـح کرد :کارشناسـان

ارزش زمینهـای مذکـور را  ۶۵۰میلیـارد
ریـال بـرآورد کردهانـد.
سـردار ملـک زاده بـا بیـان اینکـه در ایـن
خصـوص  ۲۵نفـر از افـراد متخلـف کـه
بـا راه بنـدان و سـنگ پرانـی بـه سـمت
مأمـوران مجـری طـرح ،قصـد ممانعت از
اجـرای حکم را داشـتند دسـتگیر و تحویل
مراجـع قضائـی شـدند.

شغل های پرخطر

3

مدیرکل هواشناسی فارس:

فارس پاییزی خشک
و کم باران پیشرو دارد

ایرنا:مدیــرکل هواشناســی اســتان فــارس اعــام
کرد:پائیــزی خشــک و کمبــاران و زمســتانی
ُپربــارش و باالتــر از نرمــال را در فــارس پیــش رو
داریــم.
منصــور حقیقــت روز چهارشــنبه در شهرســتان خنــج
اظهــار کــرد :در دو مــاه اول پائیــز بارندگــی انــدک
اســت امــا از نیمــه دوم آذرمــاه در اواخــر فصــل پائیــز
بارندگــی آغــاز می شــود و ماههــای دی ،بهمــن و
اســفند بارشهــا مطلــوب و فراتــر از حــد نرمــال
خواهــد بــود.
مدیــرکل هواشناســی اســتان فــارس ادامــه داد :در
واقــع امســال زمســتانی ُپــر بــارش پیــش رو خواهیــم
داشــت.
حقیقــت ایســتگاه ســینوپتیک خنــج را از
ایســتگاههای مهــم فــارس دانســت و گفــت :در
بقیــه مناطــق خنــج نیــز مــا ایســتگاه بــاران ســنجی
داریــم و تالشــمان بــر ایــن اســت کــه در دیگــر
مناطــق خنــج نیــز ایســتگاه بــاران ســنجی راهاندازی
کنیــم چراکــه خنــج یکــی از شهرســتانهای جنــوب
فــارس اســت کــه قطــب کشــاورزی محســوب
میشــود و از مناطقــی اســت کــه بیشــتر در معــرض
ســیل بــوده اســت.
مدیــرکل هواشناســی اســتان فــارس اظهــار داشــت:
تقویــت هواشناســی در خنــج در جهــت کاهــش و
مخاطــرات بســیار اثــر بخــش اســت.

صدور اولین گواهی
ارتقای سالمت محصوالت
گیاهی در فارس
مهر:رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی
فــارس گفــت :اولیــن گواهــی ارتقــای ســامت
محصــوالت گیاهــی بــرای محصــول گوجــه فرنگــی
در فــارس صــادر شــد.
محمــد جــواد احمــدی بــا اشــاره بــه ابــاغ
دســتورالعمل نظــارت بــر تولیــد و ارتقــا ســامت
محصــوالت گیاهــی بــا هــدف شناســه دار کــردن
محصــوالت در واحدهــای تولیــدی اعــم از زراعــی،
باغــی ،گلخان ـهای و قــارچ خوراکــی تصریــح کــرد:
گواهــی مذکــور بــرای یــک مزرعــه در روســتای
محمــود آبــاد بخــش ســیخ دارنگــون شهرســتان
شــیراز صــادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دســتور العمــل مذکــور بــه
منظــور ارتقــا شــاخصهای ســامت محصــوالت
کشــاورزی و نظــارت و کنتــرل زنجیرههــای تولیــد
محصــوالت زراعــی بــا هــدف کاهــش خطــرات
تهدیــد کننــده ســامت ابــاغ شــده اســت ،اظهــار
کــرد :ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و
منابــع طبیعــی مســئولیت نظــارت بــر اجــرای ایــن
دســتورالعمل را تحــت نظــارت عالــی حفــظ نباتــات
جهــاد کشــاورزی بــر عهــده دارد.
احمــدی بــا بیان اینکــه بر اســاس دســتورالعملهای
ابالغــی مســئولین فنــی تمامی واحدهــای تولیــدی
ملــزم بــه تکمیــل دفترچــه ویــژه مســئول فنــی
بــه صــورت روزانــه و هفتگــی هســتند ،ابــراز کــرد:
ایــن موضــوع میتوانــد منجــر بــه اخــذ شناســه فنــی
بــرای محصــول از طریــق ســامانه ســانکا شــود و در
صــورت تمایــل بــه دریافــت گواهــی ارتقــا ســامت
محصــوالت گیاهــی میتواننــد از طریــق ســامانه
ســماک ثبــت نــام و نســبت بــه اخــذ آن اقــدام کننــد.
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درمان  ۴۲۱بیمار توسط اورژانس فارس در مرز شلمچه
رئیــس مرکز اورژانس فارس گفت :از ابتــدای حضور کاروان اورژانس فارس در مرز
شلمچه ۴۷۰ ،بیمار ویزیت شدند که  ۴۹بیمار به مراکز درمانی ...

 ۸۰هزار نفر از فرزندان اتباع خارجی متقاضی تحصیل در مدارس فارس
مدیر امور اتباع خارجه آموزش و پرورش فارس گفت ۸۰ :هزار نفر از فرزندان اتباع
خارجی متقاضی تحصیل در مدارس فارس هستند ...

ایمانیه استاندار فارس:

 ۸۴واحد تولیدی راکد،
در شش ماهه نخست امسال
احیاء شد
عصرمردم:
اســتاندار فــارس گفــت :در شــش ماهــه نخســت
ســال جــاری جلســات کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد اســتان بصــورت مســتمر برگــزار و برآینــد آن
احیــاء  ۸۴واحــد راکــد می باشــد.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه ،اســتاندار فــارس،
بــا اشــاره بــه عملکــرد کارگــروه تســهیل و رفــع
موانــع تولیــد اســتان در شــش ماهــه اول ســال
جــاری گفــت :طــی چنــد ســال اخیــر محــور اصلــی
شــعارهای ســال بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالــی) موضــوع اقتصــادی بــوده کــه
ایــن امــر نشــان از نــگاه ویــژه معظــم لــه بــه مقولــه
اقتصــاد و معیشــت مــردم می باشــد.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت های دولـ ِـت
مردمی ســیزدهم در حــوزه اقتصــادی گفــت :در
راســتای اجــرای اولویت هــای اقتصــادی دولــت،
مبنــی بــر لــزوم حمایــت از تولیــد و اشــتغال،
رفــع مشــکالت و موانــع موجــود بــر ســر راه
تولیدکننــدگان ،تســریع در احیــاء واحدهــای راکــد
و بازگشــت آنهــا بــه چرخــه تولیــد ،تاکنــون تعــداد
 ۲۴کارگــروه بــا حضــور مســئولین ذیربــط برگــزار
شــده و تعــداد  ۳۹۷بنــگاه اقتصــادی دارای مشــکل،
در جلســات مطــرح و تعــداد  ۴۳۶مصوبــه اخــذ کــه
 ۷۳درصــد از مصوبــات بــه صــورت ۱۰۰درصــد
اجرایــی شــده و ۲۷درصــد از مصوبــات در دســت
اجــرا می باشــد.
اســتاندار فــارس در ادامــه بــه احیــاء  ۸۴واحــد راکــد
در شــش ماهــه نخســت ســال  ۱۴۰۱اشــاره کــرد و
افــزود :از  ۸۴واحــد راکــد احیــاء شــده ۱۹ ،واحــد
در شــرکت های صنعتــی و  ۶۵واحــد خــارج از
شــهرک های صنعتــی مســتقر شــده انــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر الزم االجــرا بــودن مصوبــات
ایــن کارگــروه ،گفــت :بــا مدیــران و روســای
دســتگاه ها و بانک هایــی کــه از اجــرای مصوبــات
خــودداری نماینــد ،مطابــق بــا ضوابــط اداری و
قانونــی برخــود خواهــد شــد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان درپایــان ،از
همــکاری دســتگاه قضایــی اســتان در حــل
مشــکالت واحدهــای اقتصــادی تشــکر و قدردانــی
کــرد.

فرمانده سپاه ناحیه
محمد رسول اهلل (ص) شیراز:

رسالت مشترک بسیج و
آموزش و پرورش کار تربیتی
هدفمند است
مهر:فرمانــده ســپاه محمــد رســول اللــه (ص)
شــیراز گفت:رســالت مشــترک بســیج و آمــوزش و
پــرورش یــک کار تربیتــی هدفمنــد در بحــث نســل
جــوان و دانــش آمــوزان اســت.
ســرهنگ پاســدار غالمعلــی احمــدی جابــری در
دیــدار بــا مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس تاکیــد
کــرد :رســالت مشــترک بســیج دانــش آمــوزی و
فرهنگیــان بــا آمــوزش و پــرورش یــک کار تربیتــی
هدفمنــد در راســتای دغدغــه مقــام معظــم
رهبــری در بحــث نســل تربیــت جــوان دانــش آمــوز
میباشــد.
وی تصریــح کــرد :شــمال غــرب شــیراز بــا ســاختار
جمعیتــی ناهمگــون در نــوع ترکیــب شــهروندان بــا
آســیبهای اجتماعــی و فرهنگــی روبــرو اســت کــه
میتــوان بــا محوریــت ناحیــه  ۲آمــوزش و پــرورش
در مــدارس کارتربیتــی مناســبت انجــام داد.
فرمانــده ســپاه محمــد رســول اللــه (ص) شــیراز
ادامــه داد :امیدواریــم بــا حضــور تشــکیالت حــوزه
بســیج دانــش آمــوزی دغدغــه رهبــری انقــاب
در بحــث کار تربیتــی و کمــک آمــوزش و پــرورش
برطــرف شــود.

سرپرست جدید بیمارستان امام
خمینی(ره) آباده منصوب شد
آمالی  /آباده
طــی حکمــی از ســوی معــاون درمــان دانشــگاه
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز،
دکتــر «اشــکان نیــک آئیــن» بــه عنــوان سرپرســت
بیمارســتان امــام خمینــی(ره) آبــاده منصــوب شــد.
همچنیــن دکتــر «مهــرداد شــریفی» معــاون درمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی شــیراز ،از زحمــات دکتــر «زهــرا نیکــو» در
زمــان تصــدی ایــن مســوولیت تشــکر کــرد.
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 ۸۰هزار نفر از فرزندان اتباع خارجی
متقاضی تحصیل در مدارس فارس
تحصیلـی ،گذرنامـه ،دفترچـه اقامـت یا هر مـدرک اقامتی
معتبـر دارنـد میتواننـد بـرای ثبـت نـام در مـدارس فـارس
بـه دفاتـر خدماتـی اتبـاع خارجـی مراجعـه کنند.
مدیـر امـور اتبـاع خارجـه آمـوزش و پـرورش فـارس یـادآور
شـد :طبق بخشـنامه آموزشـی ابالغ شده از سـوی وزارت
آمـوزش و پـرورش ،دانـش آمـوزان دارای برگـه حمایـت
تحصیلـی سـال گذشـته « »۱۴۰۰-۱۴۰۱میتواننـد بـا
همـان برگـه قبلـی در واحـد آموزشـی ثبـت نـام کننـد.
گـودرزی افزود :سـال گذشـته  ۴۲هـزار دانش آمـوز اتباع
خارجـه در مدارس فـارس ثبت نـام کردند.

مهر:مدیـر امـور اتبـاع خارجـه آمـوزش و پـرورش فـارس
گفـت ۸۰ :هـزار نفـر از فرزنـدان اتبـاع خارجـی متقاضـی
تحصیـل در مـدارس فـارس هسـتند.
شـهباز گـودرزی بـا بیـان اینکـه همـه دانـش آمـوزان
اتبـاع دارای مـدرک اقامتـی میتواننـد در مـدارس فـارس
ثبـت نـام کننـد ،گفـت ۸۰ :هـزار نفـر از فرزنـدان اتبـاع
خارجـی متقاضـی تحصیـل در مـدارس فارس هسـتند که
ً
از ایـن تعـداد تقریبـا  ۶۰درصـد مـدرک اقامتـی و هویتـی
معتبـر دارنـد .وی تصریح کرد :بر اسـاس مصوبـه کارگروه
سـاماندهی اتبـاع کسـانی کـه معرفـی نامـه ویـژه حمایـت

پاک فطرت نماینده مجلس :

عصرمردم:
دکترعلیرضـا پـاک فطـرت نماینـده مـردم
شهرسـتان های شـیراز و زرقـان در
مجلـس شـورای اسلامی ،بـه همـراه
دکتـر شـهریاری شـهردار منطقـه سـه و
دیگـر مسـئوالن ایـن شـهرداری بـا حضور
در مسـجد حضـرت صاحـب الزمـان (عج)
شـهرک سـعدی ضمـن دیـدار و گفتگـو بـا
شـورای محلات و معتمدین این شـهرک،
به بررسـی و پیگیری درخواسـتها و مسـائل
و مشـکالت مـردم پرداخـت.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی در ایـن دیـدار بـا اشـاره
بـه منطقـه سـه شـهرداری شـیراز ،گفـت:
ایـن منطقه بـه دلیـل موقعیت و آثار بسـیار
برجسـته تاریخـی فرهنگـی موجـود در آن،
مهمتریـن مرکـز گردشـگری کالنشـهر
شـیراز محسـوب می شـود کـه ظرفیـت
تبدیـل شـدن بـه بزرگتریـن مرکز توریسـتی
ایـران در سـطح بیـن المللـی را داراسـت.
علیرضـا پـاک فطـرت خاطـر نشـان کـرد:
بایـد بـه ایـن منطقـه بـه عنـوان مهمتریـن
مرکـز تاریخـی گردشـگری شـهر شـیراز
نـگاه و توجهی ویژه داشـت و برای توسـعه
گردشـگری شهر شـیراز ،بودجه ای خاص

بـرای ایـن منطقـه در نظـر گرفـت.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی با تاکیـد بـر اینکـه ورود
گردشـگر در یـک منطقـه می توانـد اثـرات
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی خوبـی
در آن محیـط بـر جـای گـذارد ،بـه آرامگاه
سـعدی به عنـوان یکـی از جاذبه های مهم
گردشـگری شـهر شـیراز اشـاره کرد و بیان
داشـت :اعتقـاد دارم در مجاورت چنین اثر
مهـم تاریخـی هـر انـدازه هم هزینه شـود،
سـود و منفعـت آن ده هـا برابر عاید شـهر و

برنامه هـا ،تحـول و پیشـرفت را بـرای ایـن
منطقـه بـه ارمغـان خواهـد آورد.
وی رفـع نیازهـای محله هـا و تلاش برای
دسترسـی بهینه شـهروندان بـه امکانات را
مهـم بر شـمرد و افزود :یکـی از مهمترین
وظایـف مـا عدالـت محـوری در محله هـا
و فراهـم نمـودن شـرایطی بـرای بهبـود
کیفیـت زندگی مـردم در محله هـا خصوصا
محله هـای کمتـر برخـوردار اسـت.
شـهردار منطقـه سـه در ادامـه بـه پـاره ای
از نیازهـای شـهرک سـعدی نظیـر اجـرای
سـیل بنـد در باالدسـت ایـن شـهرک و
 ....اشـاره کـرد و افـزود :حـق طبیعـی
شـهروندان ایـن شـهرک اسـت کـه در رفاه
کامـل و بـا آرامـش خاطـر زندگـی کننـد.
شـهریاری در پایـان بـا اشـاره بـه پـروژه
در حـال احـداث محـور گردشـگری
فهنـدژ سـعدی ،گفـت :بـا توجـه بـه
وجـود بنـای ارزشـمند تاریخـی فرهنگـی
آرامـگاه سـعدی ،ایجـاد فضـای شـهری و
گردشـگری در مجـاورت آرامـگاه مـد نظـر
قـرار گرفـت و قطعـا پـس از اجـرا تاثیـر
بسـزایی در بهبـود کیفـی محلـه سـعدی،
رونـق اقتصـادی و جـذب گردشـگر خواهد
داشـت.

تالش شهرداری شیراز برای فعال کردن
ظرفیت نمایشگاه های بین المللی فارس

مجموعـه اسـتانداری فارس از نمایشـگاه،
ابـراز امیـدواری کـرد کـه نمایشـگاه
بینالمللـی فـارس نیـز تبدیـل بـه محلـی

بـرای توافقـات و تفاهمـات بـزرگ شـود.
شـهردار منتخـب شـیراز بیـان کـرد:
شـهرداری شـیراز تلاش میکنـد تـا بـا

کمـک بـه نمایشـگاه بینالمللـی فـارس،
ظرفیتهـای بسـیار زیـاد آن را فعـال کند.
اسـدی همچنیـن بـا تصریـح بـر جایـگاه
امـروزه نفـت و گاز و پتروشـیمی بیان کـرد:
بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان فـارس و جنوب
کشـور محـل اصلـی اسـتخراج نفـت و گاز
اسـت ،آمادگی خود را در شـهرداری شـیراز
بـرای همـکاری بـا ایـن حـوزه در ابعـاد
اداری و امکانـات و تفرجگاههـا اعلام
میکنیـم.
پانزدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی و
تخصصـی تجهیـزات صنعـت نفـت ،گاز و
پتروشـیمی و نمایشـگاه بهداشـت ،ایمنـی،
محیـط زیسـت در صنعـت نفـت ۲۱ ،تا ۲۴
شـهریور در محـل دائمی نمایشـگاههای
بینالمللـی فـارس در شـیراز برقـرار اسـت.

پیاده روی بزرگ جاماندگان حسینی در شهرستان کازرون
برگزار می شود
عصرمردم:
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه
کازرون خبـر داد :پیـاده روی بـزرگ
جامانـدگان حسـینی در شهرسـتان کازرون
برگـزار می شـود.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانده
ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان
کازرون بیـان نمـود :پیـاده روی جاماندگان
زیـارت ابا عبداللـه الحسین(ع)شهرسـتان
کازرون بـا محوریـت امامـزاده سـید
حسین(ع)شهرسـتان کازرون برگـزار
می شـود.
وی ادامـه داد :پیـاده روی جامانـدگان
حسـینی در شهرسـتان کازرون روز
شنبه26شـهریورماه از دو راهـی دریـس
بـه سـمت امامـزاده سـید حسـین (ع)
شهرسـتان کازرون انجـام خواهـد شـد.
سـرهنگ تـوکل یـادآور شـد :بـا توجـه

بـه وضعیـت آب و هوایـی و گـرم بـودن
هـوا مراسـم پیـاده روی از سـاعت
05:30صبـح روز شـنبه 26شـهریورماه از
دو راهـی دریـس بـه سـمت امامزاده سـید
حسـین(ع)آغاز خواهـد شـد.

وی تصریـح داشـت :پیـاده روی اربعیـن
بعنـوان بزرگتریـن گردهمایـی و تجمـع
مذهبـی می باشـد کـه تبدیـل بـه یـک
حرکتی جهانی شـده که نشـانگر ماندگاری
قیـام اباعبدالله الحسـین و عشـق و ارادت

درمان  ۴۲۱بیمار توسط اورژانس فارس در مرز شلمچه
مهر:رئیــس مرکــز اورژانــس فــارس گفــت :از ابتــدای حضــور کاروان
اورژانــس فــارس در مــرز شــلمچه ۴۷۰ ،بیمــار ویزیــت شــدند کــه  ۴۹بیمــار
بــه مراکــز درمانــی منتقــل و  ۴۲۱بیمــار نیــز بــه صــورت ســرپایی درمــان
شــده انــد.
دکتــر محمــد جــواد مرادیــان ظهــر چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران ،گفــت:
کاروان اعزامی اورژانــس اســتان فــارس شــامل  ۳۳تکنســین بــه همــراه
هفــت دســتگاه آمبوالنــس ،یــک دســتگاه موتورالنــس ،یــک دســتگاه خــودرو
مکانیــک ســیار و یــک دســتگاه خــودرو پشــتیبانی از دوازدهــم شــهریور در
مــرز شــلمچه مســتقر شــده و بــه صــورت  ۲۴ســاعته در نقطــه صفــر مــرزی
بــه زائــران خدمــت رســانی میکننــد.
وی افــزود :از ابتــدای حضــور کاروان اورژانــس فــارس در مــرز شــلمچه ۴۷۰ ،بیمــار از ســوی تیمهــای
عملیاتــی اورژانــس فــارس ویزیــت شــدند کــه  ۴۹بیمــار بــه مراکــز درمانــی منتقــل و  ۴۲۱بیمــار نیــز بــه صــورت
ســرپایی درمــان شــده انــد.
رئیــس مرکــز اورژانــس فــارس بــا بیــان اینکــه بیشــترین مراجعــه زائــران بــه علــت گرمازدگــی اســت ،اضافــه
کــرد :از زمــان اســتقرار کاروان اعزامی اورژانــس فــارس تاکنــون  ۱۸۰مــورد گرمازدگــی از ســوی کارکنــان
اورژانــس اســتان بــه ثبــت رســیده اســت کــه بیشــترین علــت مراجعــه بیــن زائــران بــه شــمار م ـیرود.

ضرورت جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس
با استفاده از تمامی ظرفیتها

اسدی شهردار منتخب شیراز مطرح کرد:

عصرمردم:
شـهردار منتخـب شـیراز گفـت:
شـهرداری شـیراز تلاش میکنـد تـا بـا
کمـک بـه نمایشـگاه بینالمللـی فـارس،
ظرفیتهـای بسـیار زیـاد آن را فعـال کند.
محمدحسـن اسـدی در افتتاحیـه
پانزدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی و
تخصصـی تجهیـزات صنعـت نفـت،
گاز و پتروشـیمی و نمایشـگاه بهداشـت،
ایمنـی ،محیـط زیسـت در صنعـت نفـت،
بـا اشـاره بـه نقـش بـی بدیـل نمایشـگاهها
در سراسـر دنیـا اظهـار کـرد :نمایشـگاهها
ً
معمـوال محلی بـرای توافقـات ،تفاهمات و
قراردادهـای قابـل توجهـی هسـتند.
وی بـا قدردانـی از اقدامـات مدیریـت
نمایشـگاه بینالمللـی فـارس و حمایـت

رئیس مرکز اورژانس اعالم کرد؛

شیبانی فرماندار شیراز تأکید کرد:

برای توسعه گردشگری شیراز
باید بودجه خاصی در نظر گرفت
شـهروندان خواهد شـد.
علیرضـا پـاک فطـرت با بیـان اینکـه ایجاد
عمـران و آبادانـی در هـر مکانـی جـذب
ثـروت بـرای آن مـکان را به همـراه خواهد
داشـت ،بـه پـروژه در حـال احـداث محـور
گردشـگری حـاج عـزت اللـه فهنـدژ اشـاره
کـرد و گفـت :اگرچـه آرامگاه سـعدی یکی
از مهمترین مقاصد توریسـتی شـهر شـیراز
محسـوب می شـود ،امـا ایجـاد فضاهـای
فاخـر شـهری و گردشـگری در مجـاورت
ایـن اثـر بـزرگ تاریخـی فرهنگـی می تواند
ضمـن توسـعه گردشـگری ،سـهم قابـل
توجهـی را در رونـق اقتصـادی ،اشـتغال
زایـی و پیشـرفت ایـن منطقـه ایفـا نمایـد.
وی بـا بیـان اینکـه در کنـار مدیریـت
شـهری بـرای توسـعه و پیشـرفت هرچـه
بیشـتر کالنشـهر شـیراز خواهیم بـود ،ابراز
امیـدواری کـرد :بـا وجـود مدیـران دلسـوز
و کارآمـدی چـون غالمرضـا شـهریاری،
ظـرف یکی دوسـال آینـده تحـول خوبی در
منطقـه سـه شـهرداری ایجـاد شـود.
غالمرضـا شـهریاری شـهردار منطقـه
سـه نیـز در ایـن جلسـه از برنامـه ریـزی
و نیـاز سـنجی بـرای توسـعه و پیشـرفت
ایـن منطقـه خبـر داد و گفـت :تمامی ایـن

برای توسعه گردشگری شیراز باید بودجه خاصی در نظر گرفت
دکترعلیرضا پاک فطرت نماینده مردم شهرســتان های شــیراز و زرقان در مجلس
شورای اسالمی ،به همراه دکتر شهریاری شهردار منطقه سه و ...
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شـیعیان جهان به سـرور و سـاالر شهیدان
دارد.
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون بـا توجـه
بـه برگـزاری پیـاده روی در دومیـن سـال،
خاطـر نشـان نمـود :در این برنامـه مذهبی
برنامـه ریزی هـا و هماهنگی هـای جهـت
برپائـی موکب هـای پذیرایـی در طـول
مسـیر جهـت خدمـت بـه زائریـن تـدارک
دیـده شـده و همچنیـن محـل پـارک
خودروهای شـخصی پارکینگ تـاالر خلیج
فـارس واقـع در دو راهی دریـس هماهنگ
شـده اسـت.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اسـتقبال
مـردم شهرسـتان در سـال قبـل از ایـن
برنامـه معنـوی از عمـوم مـردم خداجـوی
شهرسـتان و روسـتاهای بخـش مرکـزی
کازرون جهـت شـرکت در ایـن مراسـم
معنـوی زیارتـی دعـوت بـه عمـل آورد.

ایرنا:فرمانــدار شهرســتان شــیراز گفــت :توجــه بــه موضــوع جهــاد تبییــن
در حــوزه دفــاع مقــدس بــا اســتفاده از تمامی ظرفیت هــای فرهنگــی،
اجتماعــی و هنــری شــیراز ضــروری اســت.
لطــف الــه شــیبانی روز چهارشــنبه در نشســت ســتاد گرامیداشــت هفتــه
دفــاع مقــدس ایــن شهرســتان،افزود :زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره
شــهدا و تــاش در جهــت ترویــج و انتقــال مفاهیــم ارزشــمند دفــاع مقــدس
و نــگاه ویــژه بــه امــر جهــاد تبییــن در حــوزه دفــاع مقــدس بــا اســتفاده از
تمامی ظرفیت هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و هنــری از ضروریــات امــروز
جامعــه بــه شــمار مــی رود.
شــیبانی بــا تأکیــد بــر لــزوم رعایــت حقــوق ایثارگــران در جامعــه ،یادآورشــد :هفتــه دفــاع مقــدس نمــاد و ســمبل
مقاومــت یــک ملــت در برابــر تمامی جهانیــان اســت و ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس وظیفــه دارد در
ایــن ایــام ،ضمــن پاسداشــت رشــادت های جامعــه ایثارگــران ،از خانــواده آنهــا بــه نحــو شایســته تجلیــل کنــد.
فرمانــدار شــیراز در ادامــه ضمــن تشــریح وظایــف دســتگاههای اجرائــی شهرســتان در راســتای برگــزاری
هــر چــه باشــکوهتر رویداد هــای فرهنگــی ویــژه ایــن ایــام ،خاطرنشــان کــرد :ارزشهــای دفــاع مقــدس بایــد در
بیــن قشــرهای مختلــف مــردم بویــژه جوانــان تبییــن و نهادینــه شــود کــه در ایــن میــان از نقــش موثــر و حســاس
آمــوزش و پــرورش در ایــن راســتا نبایســتی غافــل بــود.
وی  ،امنیــت و آرامــش امــروز جامعــه را مرهــون خون هــای مقدســی دانســت کــه در پــای شــجره طیبــه
انقــاب اســامی ریخته شــد و از تمامی دســتگاههای اجرایــی شهرســتان بــه ویــژه شــهرداری ها خواســت
بــا فضاســازی شایســته و تولیــد و نشــر محتواهــای فاخــر دفــاع مقــدس ،در انتقــال هویــت و فرهنــگ ایثــار و
شــهادت بــه نســل کــودک و نوجــوان جامعــه بــه بهتریــن نحــو ایفــای نقــش کننــد.
فرمانــدار شــیراز در ابتــدای ایــن نشســت بــا انتقــاد شــدید از رویکــرد اخیــر صــدا و ســیمای مرکــز فــارس مبنــی
بــر بــی توجهــی بــه دعوتهــا و عــدم حضــور در جلســات ،بخصــوص جلســاتی همچــون ســتاد بزرگداشــت دفــاع
مقــدس در شهرســتان کــه بازخــورد اســتانی و ملــی دارد ،خواســتار تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع و پایــان دادن
بــه ایــن وضعیــت شــد.

راه اندازی سامانه بارگیری مکانیزه پست های توزیع در شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس
عصرمردم:
ســامانه بارگیــری مکانیــزه پســت های توزیــع درشــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان فــارس مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت .در مراســم رونمایــی ازایــن
ســامانه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس ضمــن ابــراز
خرســندی از بــه ثمــر رســیدن تالشهــای تمامی همــکاران در بخش هــای
مختلــف شــرکت در راهانــدازی ایــن ســامانه ،بــر لــزوم مســتمربودن تالش هــا
 ،پویایــی و بهرهگیــری از قــوه ابتــکار و خالقیــت درتکامــل آن تاکیــد کــرد.
حمیدرضــا کریمی فــرد ،از ترانــس بــه عنــوان یکــی از تجهیــزات بــا ارزش
ونقــش آفریــن در شــبکه های توزیــع بــرق نــام بــرد و افــزود :بــا توجــه بــه
اهمیــت ویــژه ترانس هــا در شــبکه بــرق ،همــواره مواظبــت و نگهــداری آنهــا از مســائل مهــم در صنعــت بــرق
اســت چــرا کــه در صــورت صدمــه دیــدن ترانــس ،هزینه هــای آن بــاال و مــدت زمــان خاموشــی مشــترکان
طوالنــی می گــردد.
وی تاکیــد کــرد :یکــی از دغدغه هــای شــرکت های بــرق همــواره بهــره وری و بهــره بــرداری مناســب از
ترانس هــا می باشــد و ایــن ســامانه بایســتی بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه بتوانــد بــا تشــخیص صحیــح و بــه
موقــع ترانس هــای پرباربــه عنــوان ورودی برنامــه اصــاح و بهینــه ســازی و نجــات بخشــی ترانس هــا موثــر
واقــع گــردد.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن تصریــح کــرد :در بهــره بــرداری از ایــن ســامانه بایســتی دو موضــوع ارتبــاط
مســتمر بــا مدیریت هــای توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان ها و کارشناســان مربوطــه ایــن ســامانه در مدیریت هــا
و از ســوی دیگــر اســتفاده ازنظــرات و تجریبــات ارزنــده ســایر شــرکت های توزیــع کشــور نیــز مــد نظــر قــرار
گیــرد تــا بتــوان بــا همــکاری و تعامــل  ،ایــن ســامانه را بــه تکامــل رســاند و دراختیــار ســایر شــرکت ها قــرارداد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
فــارس ،ترانس هــا را از کلیــدی تریــن عناصــر قــدرت و شــبکۀ انتقــال دانســت و بیــان داشــت :امــروزه بــا
بهــره گیــری از ترانس هــا می توانیــم بــرق را از محــل تولیــد بــه دورتریــن انتقــال دهیــم و بــرق رســانی نماییــم.
حمیدرضــا جالیــر ،تاکیــد کــرد :از آنجایــی کــه ترانس هــا در شــبکه های توزیــع بــرق از اهمیــت باالیــی
برخــوردار می باشــند ،بنابرایــن حفاظــت از آنــان و جلوگیــری از وارد آمــدن خســارت جــدی بــه آن ضــرورت
دوچنــدان پیــدا می کنــد.
ایــن مقــام مســئول ،عــدم اطمینــان از حضورکارشــناس بارگیــری درمحــل پســت ،عــدم وجــود بانــک اطالعاتــی
مکانیــزه و گــزارش گیری هــای مناســب جهــت تصمیمــات مدیریتــی  ،عــدم اطمینــان از مراجعــه کارشــناس
بارگیــری در ســاعت های تعریــف شــده پیــک بــار و کاهــش دقــت اطالعــات بارگیــری را معایــب روش ســنتی
بارگیــری پســت های توزیــع برشــمرد و بیــان داشــت :در روش هــای قدیمی افزایــش خطــای انســانی در
برداشــت اطالعــات  ،ورود اطالعــات بارگیــری بــه فــرم کاغــذی و انتقــال مجــدد آن بــه نــرم افــزار ثبــت حــوادث
وهمچنیــن آدرس دهــی غیــر دقیــق پســت ها بــه کارشــناس بارگیــری بــه دلیــل عــدم اســتفاده از اطالعــات
مــکان جغرافیایــی پســت رخ مــی داد کــه خوشــبختانه ایــن موضوعــات بــا روش بارگیــری مکانیــزه پســت های
توزیــع رفــع و اصــاح خواهنــد شــد.
در بخــش دیگــری از مراســم رونمایــی ،مدیــر نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
فــارس نیــز بــه مزایــای روش بارگیــری مکانیــزه پســت های توزیــع اشــاره کــرد و گفــت :اطمینــان از حضــور
کارشــناس بارگیــری در محــل پســت بــه دلیــل فعــال بــودن بافــر مکانــی ســامانه مکانیــزه بارگیــری ،اطمینــان
از مراجعــه کارشــناس بارگیــری در ســاعات تعریــف شــده بارگیــری و اثــر بخــش انــدازه گیــری صــورت گرفتــه
بــه دلیــل فعــال بــودن بافــر زمانــی مکانیــزه بارگیــری ،افزایــش ســرعت و دقــت بارگیــری و کاهــش خطــای
انســانی بــه دلیــل حــذف و ورود اطالعــات بــه صــورت دســتی( ورود اطالعــات از طریــق بلوتــوث بــه اپ
اندرویــد) ،نمایــش لیســت پســت های بارگیــری شــده و نشــده بــرروی نقشــه بــه کاربــران بــه همــراه مســیریابی
بــه پســت های مــورد نظــر و ایجــاد بانــک مکانیــزه اطالعــات بارگیــری ،کاهــش هزینه هــا و حــذف کاغــذ از
جملــه مزیت هــای ایــن نــوع روش بارگیــری مکانیــزه می باشــند.
محمدرضــا کریمــی ،تصریــح کــرد :ایجــاد بانــک اطالعاتــی کامــل از وضعیــت بارگیــری ترانســفورماتورها و
امــکان گــزارش گیری هــای متنــوع کاربــردی توســط ســامانه بارگیــری مکانیــزه پســت های توزیــع باعــث
می گــردد کــه متناســب بــا اعتبــار موجــود در هــر شــرکت تصمیــم گیــری مدیریتــی جهــت تخصیــص اعتبــار
و برنامــه عملیاتــی نجــات بخشــی ترانــس فــول بــار تســهیل گــردد کــه ایــن امــر تاثیــر بســزایی در حفــظ
ســرمایه های ارزشــمند شــرکت در ارتقــای مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی خواهــد داشــت.
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صبحانه مفصل در کاهش وزن تاثیری ندارد

مهر :افــرادی که رژیم می گیرند و معتقدند خوردن یک صبحانه مفصل و به دنبال آن یک
شــام کوچک مطمئن ترین راه برای کاهش وزن است ،احتما ًال از یافته های یک مطالعه جدید
و کوچک بسیار ناامید خواهند شد.
«الکساندرا جانستون» ،نویسنده این مطالعه و متخصص تغذیه در دانشگاه آبردین اسکاتلند،
گفت« :مفهوم زمان خوردن غذا برای تأثیرگذاری بر ســامت همواره مطرح بوده اســت .این
توصیه که «همانند یک پادشــاه صبحانه بخور و مانند یک فقیر شــام بخور» طرفداران زیادی
دارد».
وی در ادامه میافزاید« :تحقیقات قبلی پیشــنهاد کرده اند که خوردن زودهنگام در روز روند
کاهش وزن را افزایش میدهد و بر متابولیســم انرژی در مقایســه با خوردن دیرتر در روز تأثیر
میگذارد».
محققان یک آزمایش رژیم غذایی شــامل  ۱۶مرد و  ۱۴زن انجام دادند .نویسندگان مطالعه
توضیح دادند که به مدت یک ماه ،هر شرکت کننده به طور تصادفی از یک رژیم غذایی مفصل
در صبح یا یک رژیم غذایی مفصل در عصر پیروی کردند.
تمام وعدههای غذایی بر اساس  ۳۰درصد پروتئین ۳۵ ،درصد کربوهیدرات و  ۳۵درصد چربی
بود ،در حالی که کل کالری دریافتی روزانه ثابت بود.
کسانی که رژیم غذایی سنگین صبحگاهی داشتند  ۴۵درصد از کالری روزانه خود را در وعده
صبحانه دریافت کردند و پس از آن به ترتیب  ۳۵درصد و  ۲۰درصد در وعده ناهار و شام مصرف
کردند .در مقابل ،کسانی که رژیم غذایی سنگین عصرگاهی داشتند از تقسیم کالری روزانه ،۲۰
 ۳۵و  ۴۵درصد پیروی کردند.
در پایان ماه ،همه شرکتکنندگان یک هفته استراحت کردند ،و پس از آن یک تغییر وضعیت
انجام شد :برای ماه بعد ،همه صبحانهخوران به شام خوران تبدیل شدند و بالعکس.
جانستون گفت« :ما دریافتیم که کاهش وزن با هر دو رژیم غذایی مشابه بود».
همه شــرکت کنندگان مقدار قابل توجهی از وزن خود را از دســت دادنــد ،اما هیچ یک از
الگوهای غذایی باعث کاهش وزن بیشتر نشد.
با این حال ،جانســتون یک تفاوت بزرگ بین این دو ســبک غذا خوردن را شناسایی کردند:
کاهش گرسنگی در بین کسانی که رژیم غذایی سنگین صبحگاهی داشتند.
جانستون میگوید« :گرسنگی یکی از اصلیترین دالیلی است که افراد از رژیم کاهش وزن
یا کالری محدود پیروی نمیکنند .بنابراین اگر اســتراتژیهای رژیمی داشته باشیم که میتواند
به کنترل گرسنگی کمک کند ،در دنیای واقعی مفید خواهد بود».

مصرف خودسرانه آسپرین را کنار بگذارید

مهر :استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در خصوص مصرف خودسرانه آسپرین بچه در افراد
باالی  ۵۰سال ،توصیه هایی دارد.
مصرف قرص آسپرین که گفته میشود برای جلوگیری از انسداد رگهای قلب در افراد باالی
 ۵۰ســال مفید است ،حاال به گفته مسعود اسالمی فوق تخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،موضوع فرق کرده و افراد باالی  ۵۰سال که هیچگونه مشکل قلبی عروقی
ندارند ،بهتر است از مصرف خودسرانه آسپرین خودداری کنند.
اســامی گفت :ما تا چند سال قبل به همه افراد باالی  ۵۰سال که حتی سالم بودند ،توصیه
میکردیم روزانه یک عدد آســپرین بچه بخورند تا از بروز ســکتههای مغزی و قلبی پیشگیری
شود .این فوق تخصص قلب و عروق ،در خصوص اینکه چرا حاال توصیه میشود که افراد باالی
 ۵۰ســال خودسرانه آسپرین نخورند ،تاکید کرد :بررســیهای چند سال اخیر نشان میدهد که
احتمال خونریزی دســتگاه گوارش بر اثر مصرف آسپرین در افراد باالی  ۵۰سال زیاد است .لذا،
به افراد ســالم که در سنین باالی  ۵۰سال هستند ،توصیه میکنیم از مصرف آسپرین خودداری
کنند .زیرا ،ضرر آن بیشتر از منفعت آن است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ادامه داد :توصیه ما برای مصرف آسپرین ،فقط برای
افراد باالی  ۵۰سال است که دچار تنگی عروق کرونر هستند و در معرض ریسک باالی سکته
قرار دارند.
اســامی افزود :دیابت ،فشــارخون باال و چاقی ،به عنوان چند فاکتور خطر در بروز ســکته
هستند که مصرف آسپرین برای این افراد سودمند است .اما ،به افراد سالم باالی  ۵۰سال توصیه
میکنیم از مصرف آسپرین خودداری کنند.

آپنه خواب ریسک ابتال به سرطان و زوال شناختی را
افزایش می دهد

بیتوتــه :برنــج بــه عنــوان یک دانــه غالت،
پرمصرف ترین غذای اصلی بــرای بخش بزرگی از
جمعیت بشــری جهان ،به ویژه در آســیا است .این
کاال پس از نیشکر و ذرت سومین کاالی کشاورزی
در جهان اســت .برنج مهمترین غله از نظر تغذیه و
کالری دریافتی انســان است که بیش از یک پنجم
کالری مصرفی انسان در سراسر جهان را تامین می
کند.
برنج ،یک لپه ای ،به طور معمول به عنوان یک
گیاه یک ســاله کشت می شــود ،اگرچه در مناطق
گرمسیری می تواند به عنوان یک محصول چند ساله
کاشته شــود و می تواند تا  30سال محصول جیره
تولید کند .کشــت برنج برای کشورها و مناطقی که
هزینه های کارگری کم و بارندگی زیاد دارند ،بسیار
مناسب است ،زیرا کشت برنج کار فشرده ای است و
به آب فراوان نیاز دارد.
عوارض جانبی مصرف زیاد برنج
 .1سمیت آرسنیک
برنج نسبت به سایر محصوالت غذایی آرسنیک
بیشــتری جمع می کند .در واقع ،این تنها بزرگترین
منبع غذایی آرســنیک غیر آلی اســت که شــکل
ســمیتری دارد .در حالی که آرســنیک غذایی به
طور کلی در مقادیر کم وجــود دارد و هیچ عالمت
فوری مســمومیت ایجاد نمی کند ،مصرف طوالنی
مدت آرسنیک غیر آلی ممکن است باعث مشکالت
عصبی مختلف در کودکان و نوجوانان شــود ،مانند:
اختالل در تمرکز ،یادگیری و حافظه ،کاهش هوش
و روابط اجتماعی.
 .2دیابت
برنج حاوی کربوهیدرات هایی اســت که در واقع
برابر با داشتن قند است .بنابراین مصرف مکرر برنج
در مقادیر زیاد می توانــد باعث ایجاد بیماری دیس
شود .تیمی از محققان دریافتند که خوردن برنج سفید
به صورت روزانه می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 2
و همچنین چاقی را افزایش دهد.
 .3جایی برای رژیم غذایی متعادل باقی
نمی گذارد
مصــرف بیش از حد برنج یا هر ماده غذایی دیگر
ممکن اســت باعث شود که شما از سایر مواد مغذی
مورد نیاز بســیار کم اســتفاده کنید .با گذشت زمان
بــدن دچار کمبودهایی مانند ویتامین  ،Aروی ،آهن
می شود.
 .4برنج از جذب چندین ویتامین و مواد
معدنی جلوگیری می کند
برنج زمانی که به صورت زیاد مصرف شود ،جذب
مــواد مغذی حیاتی ماننــد روی را کاهش می دهد.
وابســتگی به برنج به عنوان یک منبع غذایی غالب
نیز منجر به کمبود ویتامین  Aمی شود.
 .5بر متابولیســم گلوکــز در بدن تأثیر
می گذارد
در نتیجه کالری کم و محتوای کربوهیدرات باال،
خوردن بیش از حد برنج ممکن اســت بر متابولیسم

بیتوته :جگر گوســفندی یکی از غذاهای خوشمزه
و مفید برای بدن اســت که سرشــار از مواد مغذی
اســت .البته نکته ای که باید هنگام مصرف جگر در
نظر داشــته باشید این است که مقدار کلسترول جگر
باالست بنابراین نمیتوان به عنوان وعده غذایی ثابت
از آن اســتفاده کرد از سویی دیگر باید همراه با جگر
گوسفند پیاز و سبزی زیادی مصرف کنید تا فیبر الزم
برای دفع کلسترول جگر از بدن را تامین کرده باشید.
از آنجا که بســیاری از مود مغذی در جگر ذخیره
می شــود تا برای مصارف بعدی مورد اســتفاده قرار
بگیرد میتوان با مصرف جگــر ،حجم زیادی از مواد
مغذی مورد نیاز بدن را تامین نمود.
مواد مغذی موجود در جگر گوسفند
جگر گوســفند سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی
مختلف اســت و در مقایسه با سایر گوشت ها کالری
کمتــری دارد .اغلب افراد جگر را بــه عنوان غذایی
کامل برای خونسازی می شناسند.
جگر گوســفند مانند ســایر گوشــت هــا منبع
ســالم از پروتئین اســت ،بیش از یک چهارم حجم
جگر گوســفندی را پروتئین تشــکیل داده است که
اســیدآمینه های ضروری بدن را تامین می کند و به
بهبود عضله ســازی ،بهبود متابولیسم کمک کرده و
باعث می شــود زودتر احساس سیری کنید و مانع از
پرخوری های بعدی در طول روز می شود.
مصرف به اندازه جگر می تواند نقش زیادی در باال
بردن توان جسمی و درمان کم خونی داشته باشد .از
آنجا که جگر گوســفند مقدار زیــادی ویتامین آ دارد
به تقویت سیســتم ایمنی بدن ،تقویت بینایی و بهبود
سالمت پوست کمک می کند.
جگر گوسفند بمب ویتامین ب  12است
ویتامین ب  12موجود در  100گرم جگر گوسفند
 15برابر ویتامین ب  12مورد نیاز بدن اســت .از آنجا
که این ویتامین محلول در چربی است و مقدار اضافه
آن در بدن ذخیره می شــود  ،نباید در مصرف جگر
گوسفند زیاده روی نمود.
ویتامین ب  12نقش اساسی در تشکیل گلبولهای
قرمز ،متابولیســم ســلولی ،عملکرد اعصاب ،تولید
 ،DNAبهبود خلق خــو و کاهش اختالالت خواب
دارد و به درمان افسردگی کمک می کند.
مقــدار کافی مصرف ب  12می تواند احتمال ابتال
به آلزایمر و مشکالت حافظه در افراد مسن را کاهش
دهد .ویتامین ب  12به تراکم اســتخوان کمک کرده
و مانع از پوکی استخوان می شود.
جگر گوسفند سرشار از ویتامین آ
هر  100گرم جگر گوسفند  4برابر مقدارمورد نیاز
روزانه بــدن ،ویتامین آ دارد .ایــن ویتامین محلول
در چربــی اســت بنابراین مقدار اضافــه آن در بدن
ذخیره شــده و برای روزهای بعد مورد اســتفاده قرار

عوارض برنج و خطر زیاده روی در خوردن آن

گلوکــز و تولید انســولین در بدن شــما تأثیر منفی
بگذارد .این می تواند منجر به افزایش وزن ،مقاومت
به انسولین و حتی دیابت شود.
 .6ایجاد نفخ شکم
برنج به راحتی معده شــما را پر می کند و ممکن
اســت احســاس نفخ کنید .بالفاصله بعد از خوردن
برنج به رختخواب رفتن برای سالمتی خوب نیست.
اگرچه ،خوبی برنج این اســت کــه به راحتی هضم
می شود .همچنین پس از خوردن برنج اغلب احساس
گرسنگی می کنید و این منجر به پرخوری می شود.
 .7افزایش وزن
برنج پخته حاوی کالری باالیی است و به همین
دلیل مصــرف برنج می تواند وزن شــما را افزایش
دهد .برای اینکه وزن خــود را کنترل کنید ،برنج را
در مقادیر متوسط مصرف کنید.
 .8ایجاد بی حالی
اگر در ناهار خــود برنج زیادی میــل می کنید،
ممکن اســت بالفاصله بعد از غذا احســاس خواب
آلودگی کنید .این به این دلیل است که برنج کالری
باالیی دارد و پس از شــروع فرآیند متابولیسم بدن
شما را خسته می کند.
خطرات خوردن برنج خام
مصرف برنج خام با چندین نگرانی سالمتی همراه
بوده است.

مسمومیت غذایی
مصــرف برنــج خام یا نیــم پز مــی تواند خطر
مســمومیت غذایی را افزایش دهد.این به این دلیل
اســت که برنج می تواند حــاوی باکتری های مضر
مانند باسیلوس ســرئوس (  ) B. cereusباشد.
 B.cereusنوعــی باکتری اســت که معموال در
خاک یافت می شــود و می تواند برنج خام را آلوده
کند .این باکتری می تواند هاگ تشــکیل دهد ،که
می توانــد به عنوان یک ســپر عمل کنــد و به B.
 Cereusاجــازه می دهد تا از پخــت و پز زنده
بمانــد .با این حال ،این باکتری به طور کلی در مورد
برنج تازه پخته شــده نگران کننده نیست زیرا دمای
باال می تواند رشد آن را به حداقل برساند .در حالی که
با برنج خام ،نپخته و نامناسب نگهداری شده ،دمای
سردتر ممکن است باعث رشد آن شود.
مســمومیت غذایی مرتبط بــا B. Cereus
ممکن اســت عالئمی مانند تهوع ،استفراغ ،گرفتگی
معده ،یا اســهال را در عرض  15تا  30دقیقه پس از
مصرف ایجاد کند.
مشکالت گوارشی
برنج خام دارای چندین ترکیب اســت که ممکن
اســت باعث مشکالت گوارشی شــود .برای شروع،
حاوی لکتین است ،نوعی پروتئین که به عنوان یک
حشــره کش طبیعی عمل می کند .لکتین ها گاهی

فواید و مضرات جگر گوسفند

می گیــرد .ویتامین آ یکــی از کاتالیزورهای مهم در
فعالیت های بیوشیمیایی بدن است و به پیشگیری از
پیری زودرس ،تقویت سیستم ایمنی بدن ،پیشگیری
از ابتال به بیماری های عفونی ،تقویت بینایی ،جذب
مواد مغذی ،رشــد اســتخوان ها و بــاروری کمک
می کند.
جگر گوسفند منبع غنی از ویتامین ب 2
هر  100گــرم جگر گوســفند بیــش از  2برابر
ریبو فالوین یــا ویتامین ب  2بدن را تامین می کند.
ریبوفالویــن برای عملکرد صحیح ســلولی ضروی
اســت و نقش موثری در تبدیل غــذا به انرژی دارد
به همین دلیل اســت که مصرف جگر گوسفند باعث
تقویت انرژی و قوای بدنی می شود.
جگر گوسفند منبع غنی ویتامین ب 3
هر 100گــرم جگر گوســفند میتوانید  81درصد
ویتامیــن ب  3یا نیاســین بدن را تامیــن کند .این
ویتامین به کاهش کلســترول خون و تری گلیسرید
کمــک می کند و مانع از بروز بیمــاری های قلبی و
تصلب شرائین می شــود و تا حدودی می تواند خطر
کلسترول باالی جگر را کاهش دهد.
نیاســین جگر می تواند به تنظیم قند خون کمک
کــرده و برای درمان دیابت موثر باشــد .ویتامین ب
 3جگر به کاهش آکنه های دردناک پوســت ،التهاب،
خارش و قرمزی پوست را کم می کند و باعث می شود
پوست سالم و شاداب تری داشته باشید.
نیاســین موجود در جگر گوســفند با بســیاری از
مشــکالت حافظه مرتبط بــا افزایش ســن مقابله
میکند و احتمال بروز آلزایمر ،ســردردهای میگرنی و
افسردگی و بی خوابی را کاهش می دهد.
ویتامیــن ب  3موجود در جگر گوســفند ،باعث

کاهــش دردهای مفصلی ،کاهــش التهاب مفاصل،
افزایــش انعطاف پذیری بدن و افزایش اســتحکام
عضالت می شود و عالیم خستگی مفاصل را کاهش
می دهد.
جگر منبع غنی از ویتامین ب 5
هر  100گــرم جگــر میتواند  61درصــد مقدار
مورد نیــاز ویتامین ب  5یا پانتونیک اســید بدن را
تامیــن نماید .ویتامین ب  5جگر نقشــی کلیدی در
عملکردهای بدن دارد از تولید سلول های قرمز خون
گرفته تا تبدیل نشاسته به گلوکز و سنتز کلسترول.
بدن از پانتونیک اسید برای تجزیه اسیدهای آمینه
و تولید انرژی اســتفاده می کند ،ایــن ویتامین برای
ســامت اعصاب و پیشــگیری از افسردگی اهمیت
زیادی دارد .ویتامین ب  5جگر نقش مهمی در تقویت
و افزایش ضخامت موها و بهبود ســریع تر زخم ها و
آبرســانی به پوســت دارد در نتیجه از پیری زودرس
پوست جلوگیری می کند.
منبع غنی مس
یکی از مواد معدنی ضروری برای حفظ ســامت
بدن مس اســت .هر  100گرم جگر گوسفند بیشتر از
 3برابــر مقدار مورد نیاز روزانه مس دارد  .وجودکافی
مس در بدن برای فعالیــت اغلب آنزیم ها ضروری
است و کمک زیادی به تولید انرژی و عملکرد مناسب
مغز می نماید.
منبع خوب آهن
بر خالف تصور عامــه مقدار آهن موجود در جگر
گوسفند نسبت به سایر ویتامین ها و مواد معدنی زیاد
نیست و هر  100گرم جگر گوسفند فقط نیمی از آهن
مــورد نیاز روزانه را تامین می کنــد ولی با این حال
ترکیب مواد مغذی دیگر در کنار آهن ،جگر را تبدیل

اوقات به عنوان مواد ضد مغذی شــناخته می شوند
زیرا ممکن اســت توانایی بدن شما برای جذب مواد
مغذی را کاهش دهند .انسان قادر به هضم لکتین ها
نیســت ،بنابراین آنها بدون تغییر از دستگاه گوارش
شــما عبور می کنند و ممکن اســت به دیواره روده
آسیب برســانند .این ممکن است منجر به عالئمی
مانند اســهال و استفراغ شود .به طور معمول ،زمانی
که برنج پخته می شود ،اکثر این لکتین ها با حرارت
از بین می روند.
سایر نگرانی های سالمتی
در برخی موارد ،میل به خوردن برنج خام میتواند
نشانهای از یک اختالل در خوردن باشد که به عنوان
پیکا شناخته میشــود (میل به خوردن غذاها یا مواد
غیر مغذی) اگرچه پیکا غیر معمول است ،اما احتمال
بروز آن در کودکان و زنان باردار بیشــتر اســت .در
بیشــتر موارد موقتی اســت اما ممکن است نیاز به
مشاوره روانشناسی داشته باشد.
مصرف مقادیــر زیاد برنج خام ناشــی از پیکا با
عوارض جانبی مانند خستگی ،درد شکم ،ریزش مو،
آســیب دندان و کم خونی ناشــی از فقر آهن همراه
اســت .اگر مشــکوک هستید که شــما یا کسی که
می شناسید ممکن است پیکا داشته باشد ،مهم است
که به دنبال مشاوره پزشکی باشید ،زیرا این وضعیت
ممکن است باعث عوارض جدی برای سالمتی شود.

به یکی از مواد خوراکی بســیار خون ســاز می کند.
تامین آهــن مورد نیاز بدن بــرای تولید هموگلوبین
خون و اکســیژن رسانی مناسب به بافت ها و اندام ها
ضروری است.
مصرف جگر در بارداری
جگــر در صورتی که به صورت متعادل و ماهی 1
–  2بار مصرف شود می تواند باعث تقویت سیستم
ایمنی مادر ،پیشــگیری از کم خونی فقر آهن و رشد
بهتر جنین شود.
کمبود ویتامین ب  12در دوران بارداری می تواند
منجر به زایمــان زودرس ،کم وزنی نــوزاد یا حتی
نقایص مادرزادی شود.
مصــرف یک وعده جگــر می تواند تــا مدت ها
ویتامین ب  12مورد نیاز مادر و جنین را تامین کند.
زنان باردار باید دقت داشــته باشند که جگر را از
منبع مطمئن تهیه کرده و به صورت کامال پخته شده
مصــرف کنند و از مصرف جگر خام یا نیم پز اجتناب
کنند.
عوارض و مضرات مصرف جگر
جگر باید تازه مصرف شــود .مانــدگاری جگر در
یخچال حداکثر  2روز است و نباید آن را داخل فریزر
نگهداری کنید.
مصــرف جگر برای افرادی کــه چربی خون باال
دارند ممنوع است.
از آنجــا که مقدار کلســترول موجود در جگر باال
اســت ،زیاده روی در مصرف جگر گوسفند می تواند
منجر به افزایش کلســترول شده و خطر سکته قلبی
را افزایش دهد.
از ســویی دیگر به دلیل غلظت بــاالی برخی از
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در جگر ،زیاده روی
در مصــرف آن در زمان بــارداری می تواند منجر به
ناهنجاری های ژنتیکی شود.
مصــرف جگر نیم پز می تواند باعث ورود انگل ها
به سیستم بدنی شــوند بنابراین همیشه باید از جگر
کامال پخته شده استفاده نمایید.
عوامل خطر ساز جگر
برای این که از سالمت جگر مطمئن باشید باید از
نظر ظاهری جگر را بررسی کنید.
رنگ جگر باید کامال یکدست و بدون رنگ سیاه
باشد.
هنگامــی که جگر را برش میدهید ممکن اســت
لختــه های خون بــه دام افتاده در بافــت جگر را با
عوامل بیماری زا اشتباه بگیرید بنابران لخته خون را
بین دو انگشت بمالید اگر از هم باز نشد نشان دهنده
عوامل بیماری زا و کیســت انگلی غیر قابل مصرف
بودن جگر است.
وجود دانه های سفید روی جگر نشان دهنده غیر
قابل مصرف بودن جگر است.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :به گفته محققان ،آپنه خواب درمان نشده با بسیاری از خطرات سالمتی مرتبط است.
آپنه خواب وضعیتی اســت که بر نحوه تنفس افراد در هنگام خواب تأثیر میگذارد و به طور
دورهای تنفس افراد هنگام خواب قطع میشود.
این رویداد میتواند به دلیل شــل شــدن ماهیچههای دهان به طوری که زبان به گلو فشار
میآورد باشد.
نتایج ســه مطالعه اخیر نشــان داده اســت که آپنه خواب با افزایش خطر ابتالء به سرطان،
کاهش پردازش ذهنی و لخته شدن خون مرتبط است.
اولین مطالعه در مورد ارتباط بین ســرطان و آپنه انسدادی خواب ،یک مطالعه مقطعی مبتنی
بر جمعیت بود که شامل بیش از  ۲۰۰۰شرکتکننده مبتال به آپنه انسدادی خواب و سرطان بود
که با یک گروه کنترل هم تعداد مبتال به آپنه انسدادی خواب اما بدون سرطان مقایسه شدند.
محققان دریافتند که آپنه انسدادی خواب با افزایش خطر ابتالء به سرطان مرتبط است.
دکتر «آندریاس پالم» ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه اوپساال سوئد ،توضیح داد« :یافته های
ما نشان میدهد که کمبود اکسیژن به دلیل آپنه خواب به طور مستقل با سرطان مرتبط است».
مطالعه دوم به بررســی ارتباط بین زوال شناختی و آپنه انسدادی خواب پرداخت .این مطالعه
شامل  ۳۵۸شرکتکننده  ۶۵ساله و باالتر و یک دوره پیگیری  ۵ساله بود.
محققان دریافتند آپنه انســدادی خواب با کاهش عملکرد اجرایی و کاهش پردازش بیشتر در
میان شرکت کنندگان  ۷۴سال به باال و مردان مرتبط است.
در تمام گروهها ،آنها دریافتند که سطح پایین اکسیژن خون با کاهش قابل توجهی در سرعت
پردازش ،حافظه و کاهش کلی شــناختی مرتبط است .سطح پایین اکسیژن در خون میتواند در
میان افراد مبتال به آپنه انسدادی خواب رخ دهد .در نهایت ،مطالعه سوم به آپنه انسدادی خواب
و خطر ایجاد لخته خون پرداخت .تجزیه و تحلیل مطالعه شامل بیش از  ۷۰۰۰شرکتکننده بود
که طی  ۶سال تحت نظر بودند و  ۱۰۴نفر دچار لختههای خونی شدند.
محققان دریافتند که آپنه انســدادی شــدید خواب با خطر بیشــتری برای ایجاد لخته خون
مرتبط است.
به طور کلی ،دادههای این مطالعات نشان میدهد که آپنه انسدادی خواب با طیف گستردهای
از خطرات بالقوه ســامتی مرتبط است .این مطالعات به عنوان یک هشدار برای افراد مبتال به
آپنه خواب اســت تا به دنبال درمان و پیگیری مناســب برای کمک بــه جلوگیری از عوارض
طوالنی مدت آن باشند.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

تبیان :زندگی پر است از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند،
لحظات شیرین و تلخی که در نهایت میگذرند؛ اما دست
آخر کسی برنده بازی است که در درستترین شکل تمام
تالشش را کرده باشد تا بهترین اثر و روزها را در زندگی اش
به ثبت برساند .اینجا برایتان از چند عادت گفتیم که با همه
سختی و آسانیهای روزگار به شما کمک میکند تا زندگی
با کیفیتی را پشت سر بگذارید.
 .1به حرف مردم اهمیت ندهید
زندگی شما آنقدر که تصور میکنید برای دیگران اهمیتی
ندارد .این نکته ناخوشایند به نظر میرسد ،ولی حقیقت دارد.
تالش برای کسب رضایت دیگران در تصمیمگیریها
و رفتار مطابق با میل دیگران ،زمینهساز بروز مشکالتی
در زندگی میشود .این روزها همه درگیر مشکالت و
دغدغههای زندگی خودشان هستند و کمتر به زندگی
دیگران توجه میکنند.
خودتان باشید ،بدون اینکه به طرز فکر دیگران اهمیت
بدهید .با این شیوه ،بخشی زیادی از مسیر شادی و رضایت
از زندگی را طی میکنید.
 .۲تفکرات ما در زندگی دائما تغییر میکنند
ما همان آدمهای  ۱۰سال پیش نیستیم و تفکرات و
احساسات فعلی ما با  ۱۰سال آینده هم متفاوت است.
گذشته ،حال و آینده ما ،کامال از هم مستقل هستند ،چون
با گذر زمان و کسب تجربیات و قرار گرفتن در موقعیتهای
مختلف ،طرز فکر ما هم تغییر میکند.به همین دلیل است
که هنگام تصمیمگیری باید با شخصیت فعلی خودمان
صادق باشیم.
 .۳خودتان را با دیگران مقایسه نکنید
این روزها ،جو حاکم بر شبکههای اجتماعی خیلی از ما را
تحت فشار قرار میدهد تا بهترین لحظات زندگیمان را با
دیگران به اشتراک بگذاریم .همین امر باعث میشود دائما
خودمان را با دیگران مقایسه کنیم.
در زندگی واقعی هم همه  تالش ما این است که

متکبر
تو که در کلّه ات باد غروره
دلت از خودپسندی پر سروره
نمی دانی که کلّه در حقیقت
مکان دانش و عقل و شعوره؟
بدان راه و رسوم آدمیت
ندانی آدمی از کِبر دوره؟
ُت ُرشرویی ،چرا خوشرو نباشی
همیشه خورده ای انگار غوره
بیا و یک نظر در خویش بنگر
ببین پیدایشت زَا ّول چه جوره
غلط پنداری گر داری تصور
که جنست از طال یا کو ِه نوره
وجود آیی ز قطره آب گندی
کجای این دگر جای غروره؟
نمایی زندگی چندین صباحی
در آخر هم که جسمت خاک گوره
سپس جسم عزیز و نازنینت
غذای بس لذیذ مار و موره!
ازین اخالق بد ،شاید کسی هم
نخواند از برایت حمد و سوره
چنانچه این حقیقت را ندانی
َ
گوشت َکر و چشم تو کوره
یقین
«غمین» خود از تکبر بر حذر باش
ِ
حرف زوره
اگر نه آنچه گفتی
***
حرفهایتنهایی
 )۱وقتی «یارانه اش» قطع شد ،تازه فهمید
جزء آمار است.
 )۲چشمش «تار» شد ،وقتی سیم سه «تارش»
پاره شد.
)۳غول «گرانی» در ایران سوار «جت» می شود.
 )۴هیچ وقت «دادگاه» نرفت ،کسی که
«قاضی» نبود.
 )۵مدرسه «موش ها» ،به خاطر مدرسه «گربه
ها» زودتر کرکره خود را پایین کشید.
« )۶شیشه» دلش را همیشه با شیشه پاک کن
«پاک» می کرد.
« )۷سایپا» وقتی صدای هلیکوپتر مریخ نورد را
شنید« ،ایده» گرفت.
 )۸همیشه سر به «هوا» بود ،از بس به او
مهندس «ساختمان» می گفتند.
« )۹فرکانس» دلش را ،روی موج رادیو
«عشق»تنظیم کرده بود.
 )۱۰وقتی بیرون «آب خوش» از گلویش پایین
نرفت ،در زندان به او «آب خنک» دادند.
علی اصغر آزادگان
ملقب به اسی میرزا بنویس

باشگاه خبرنگاران :گاهی اوقات گوشیهای تلفن خود
را خیلی ساده میپنداریم .آنها دستگاههای قدرتمند و
باورنکردنی هستند اما ما تمایل داریم با برخی اشتباهات
از آنها سوء استفاده کنیم .برخی از اشتباهات رایجی که
اکنون با گوشی هوشمند خود مرتکب میشوید میتواند به
باتری آن آسیب برساند و طول عمر گوشی هوشمند شما
را کاهش دهد.
در زیر توضیح داده شده که چگونه به درستی از گوشی
هوشمند خود مراقبت کنید تا از این اشتباهات رایج
جلوگیری شود.
استفاده از شارژرهای ارزان را متوقف کنید
برخی از کابلهای شارژ ارزان قیمت از برندهای بینام
بسیار وحشتناک هستند .شارژرهای نام آشنای تجاری
که اغلب استاندارد هستند ،مدارهایی در داخل خود دارند
که در صورت مصرف بیش از حد برق خاموش میشوند.
این کار از باتری گوشی شما در برابر شارژ بیش از حد،
شکستن یا داغ شدن بیش از حد گوشی و آسیب بیشتر به
آن محافظت میکند.
مراقب پاوربانکها باشید
الزم نیست به طور کلی از آنها اجتناب کنید ،اما به
یاد داشته باشید که پاوربانکهای تولیدکنندگان ضعیف
از محافظت در برابر شارژ اضافی برخوردار نیستند .این
مشکل مشابه با شارژرهای ارزان قیمت است.
از پاوربانکهایی با گزینههای شارژ سریع خودداری کنید،
مگر اینکه از برندی باشند که شما به آن اعتماد دارید.
شارژ سریع میتواند الکتریسیته زیادی را به گوشی شما
ارسال کند و باعث آسیب باتری شود .این ولتاژ باال حداقل
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عادتهای ساده برای باال بردن کیفیت زندگی

جنبههای مثبت زندگیمان را به دیگران نشان بدهیم و
از ترس قضاوت یا طرد شدن ،جنبههای منفی و آسیبپذیر
زندگیمان را پنهان میکنیم.
.۴انتظار نداشته باشید دیگران به توصیههای
شما عمل کنند
حتما برای شما هم پیش آمده که زمانی دوستتان با مشکلی
دست و پنجه نرم میکند و شما راههای خالص شدن

از این موقعیت را میدانید .بر حسب وظیفه  دوستی ،او
را نصیحت میکنید ،اما او توصیه شما را نادیده میگیرد.
احساس ناامیدی میکنید ،چون نیت شما کمک کردن بوده
است.
اما این حقیقت تلخ وجود دارد که انسانها معموال به
نصیحت دیگران توجهی نمیکنند ،مگر اینکه در شرایط
درست قرار بگیرند و طرز فکر صحیحی داشته باشند.

 .۵شما مسئول عملکرد خودتان هستید
اینکه چطور در مقابل یک مشکل ،رویداد و شرایط واکنش
نشان بدهید ،خیلی بیشتر از خود آن مشکل یا وضعیت
اهمیت دارد .طرز نگرش شما مهمترین نکتهای است که
در رضایت شما از زندگی تأثیرگذار هست .شما میتوانید
به شیوهای عمل کنید که بر تفکرات ،احساسات و عواطف
آیندهی شما مؤثر باشد یا روش بهتری را انتخاب کنید.

اشتباهات رایج در شارژ گوشی
و نحوه رفع آنها
میتواند طول عمر باتری شما را کوتاه کند.
کابلهای شارژ سریع و پاوربانکها که  ۸۰درصد اول را
سریع شارژ میکنند ،تراشه داخلی آنها وقتی به سطوح
باالتری میرسد که شارژ بیش از حد انجام شده باشد،
شارژ را کاهش میدهد.
باتری شما خیلی سریع خالی میشود
باتریهای لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری تلفن فقط تعداد
محدودی شارژ دارند .در نهایت باتری از بین میرود و
به همین دلیل است که اکثر افراد پس از حدود دو سال
استفاده با مشکل باتری مواجه میشوند.
اگر برنامههای عملکردی دارید که عمر باتری شما را
کنترل میکنند ،ممکن است در دراز مدت به آن آسیب
بزنند .برای نظارت مداوم بر عمر باتری شما نیاز به برق
دارد .این برنامههای نظارت بر باتری را حذف کنید و پس
از پایان استفاده از آنها ،همه برنامهها و مرورگرهای باز
را ببندید .این کار قدرت مورد استفاده برای پشتیبانی از
فرآیندهای پسزمینه را کاهش داده و موثرتر از هر برنامه
نظارت بر باتری دیگری است.
اینکه یک تلفن دارای محافظ شارژ بیش از حد است به
این معنی نیست که باید از آن سوء استفاده کنید.
تلفن خود را به مدت طوالنی مثال شب تا صبح ،به برق

در هر حال به پردازنده گوشی شما آسیب میرساند .تلفن
شما برای جلوگیری از آسیب به مقداری جابجایی حرارتی
نیاز دارد.
شارژرهای بی سیم چطورند؟
شارژرهای بیسیم باعث میشوند تلفن شما بیش از یک
شارژ شدن با کابل  USB-Cیا الیتنینگ گرم شود ،اما
نه زیاد .یکی از راههای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد
این است که قاب گوشی خود را بردارید تا آن را به صورت
بیسیم شارژ کنید.
گرمای گوشی خود را در حین شارژ شدن به صورت
بی سیم کنترل کنید تا در حالت ایمن قرار دهید .همیشه
این احتمال وجود دارد که شارژر بی سیم شما با مشکالت
خاص خود مواجه شود.
آیا شارژ گوشی از طریق رایانه شخصی مشکلی
ایجاد میکند؟
این کار حتی اگر منجر به شارژ کندتر میشود ،هیچ
ضرری برای شارژ گوشی شما از طریق رایانه شخصی
یا لپ تاپ وجود ندارد .در واقع ،در حین شارژ شدن باید
دماهای کمتری را به همراه داشته باشد .فقط مطمئن
شوید که پس از افزایش سطح باتری به طور مداوم آن را
از منبع تغذیه جدا نکنید.
هوشمندتر شارژ کنید
اگر مراقب نباشید ،این اشتباهات شارژ میتواند عمر باتری
گوشی هوشمند شما را کوتاه یا مختل کنند .اکنون که
دقیقا میدانید از چه چیزهایی باید اجتناب کنید ،مطمئن
ﺟﺪول 401-2709
شوید که شارژرهای با کیفیت و مکانی امن برای نگهداری
گوشی خود دارید.

وصل نگذارید .امروزه این کار مثل گذشته مضر نیست،
اما هنوز هم ایده خوبی نیست .تلفنها و شارژرهای مدرن
دارای محافظت از شارژ بیش از حد هستند ،اما با وصل
ماندن به برق ،میتوانید به تراشه شارژر آسیب وارد کرده
و از کارکرد آن در آینده جلوگیری کنید.
هنگام شارژ شدن از آن استفاده نکنید
همه ما میخواهیم به برنامههای خود دسترسی داشته
باشیم در حالی که تلفن در  ٪ ۱است .ما آن را برای
پشتیبانی از کاری که انجام میدهیم به شارژر وصل
میکنیم ،اما باید آن را قفل کنیم و اجازه دهیم شارژ
شود .استفاده از تلفن هنگام شارژ میتواند به سرعت دما
را افزایش داده و به باتری ،صفحه نمایش و پردازنده شما
فشار وارد کند .زمان تلفن خود را برنامه ریزی کنید تا
مجبور نباشید هنگام شارژ از آن استفاده کنید.
هنگام شارژ قاب گوشی را خارج کنید
قابهای گوشی میتوانند راهی عالی برای سفارشی کردن
گوشی شما و افزایش امنیت فیزیکی باشند اما هنگام شارژ،
میتوانند باعث افزایش دما شوند.
اگر باتری گوشی شما بیش از حد گرم شود ،میتواند به
بقیه قسمتهای گوشی 2
شما آسیب برساند .اینکه باتری
قابل جابجایی دارید یا نه مهم نیست زیرا داغی باتری
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آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه ح ش ایج این شعبه با توجه به فوت مرحوم ظهراب رنجبر فرزند محمدحسین بوده توسط حامد رنجبر فرزند ظهراب به شماره
ملی  2529319685درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای رأس ساعت  4وقت عصر مورخ  1401/7/2تحریر ترکه
تعیین شــده است .لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شــده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به
هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شــود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ایج شورای حل اختالف شهرستان استهبان واقع در استان
فارس -شهرستان استهبان -بخش مرکزی شهر ایج جنب مسجد جامع جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
/1006م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای علمــدار بهمنــی بــا تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140102156242000573مورخ  1401/5/31دفترخانه  230صدرای شیراز
و اقرارنامه شماره  89767مورخ  1401/5/31دفترخانه مذکور مدعی
است که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک  1103/14802واقع در
بخش  3شیراز که اعیانی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت
 81/25مترمربع ذیل دفتر  686صفحه  359و شــماره ثبت 119277
به نام علمدار بهمنی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی 156010الف87/
صادر شده که به علت آتش سوزی مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
ملک و سند 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 کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند 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.
/1958م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهي مناقصه عمومي
1401-414

نوبت اول 1401/06/24 :عصرمردم
نوبت دوم 1401/06/27 :افسانه

شــهرداري منطقه یک شــيراز در نظر دارد اجــرای عملیات
لوله گذاری کوچه  7و  8مشــیر غربــی را از طريق برگزاری
مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )
با شماره فراخوان  2001096688000060به اشخاص واجد شرايط
واگذار نمايد .لذا از كليــه متقاضیان دعوت به عمل می آید با
مراجعه به آدرس  WWW.Setadiran.irنســبت به دریافت
اســناد مناقصه و تحویل آن اقدام نماینــد .در صورت عدم
عضویت قبلی  ،ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکــی صاحبان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان
جهت شرکت در مناقصه الزامی است .ضمن َا در صورت نياز به
اطالعات بيشتر شماره تلفن 07136476064 :آماده پاسخ گويي
ميباشد.
 مبلغ برآورد 23/522/392/193 :ریال
 مدت قرارداد  3 :ماه
شرایط شــرکت کنندگان  :متقاضیان دارای حداقل رتبه  5در
رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور یا متقاضیان دارای
حداقل رتبه  5در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور،
ارائه گواهینامه تاییــد صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی
 محل انجام کار :کوچه  7و  8مشیر غربی
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  1/176/500/000ريال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده
 100805504742کد مرجع  100221بانک شــهر شعبه چمران بنام
شهرداری شيراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان

آگهی ابالغ وقت دادرسی -شورای حل اختالف
بدینوسیله اعالم می شــود آقای رحیم جمالی دادخواستی به خواسته
اعســار از پرداخت محکوم به به شــماره دادنامه  65مورخ 97/4/6
صادره از شــورای حل اختــاف کوهنجان به طرفیــت آقای محمد
(شاهپور) خسروانی فرزند سهراب تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه
کوهنجان شهرستان سروستان نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه
 1401/81ح ش ک ثبت و وقت رســیدگی برای روز شــنبه 1401/7/16
ساعت  16تعیین شده است .اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت
آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به
دبیرخانه شورا واقع در شهرستان سروســتان -شهر کوهنجان -بلوار
امام رضا(ع) -دبیرستان امام رضا(ع) -دفتر شورای کوهنجان مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
این صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/1957م الف
شورای حل اختالف شعبه کوهنجان حوزه قضایی سروستان

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  14:15روز چهار شــنبه مورخ  1401/07/06از
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 ساعت  14:15روز سه شنبه مورخ 1401/07/19
می باشد .شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده
شــرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز-
چهارراه خلدبرین -جنب پارک خلدبرین -شــهرداری منطقه
یک تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :روز چهارشنبه ساعت 14:15
مورخ  1401/07/20در محل چهارراه خلدبرین ســالن اجتماعات
اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد 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.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت
 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 تماس1456 :
شناسه آگهی1380629 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311036003112هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا دهقان حسامپور فرزند قلی به شماره شناسنامه  28در
ششــدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت  257/40مترمربع پالک  27فرعی از  985اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  985اصلی
واقع در بخش ســه شــیراز که برابر اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده (موقوفه عام میرزا هادی عطار شیرازی)
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/24 :
/1916م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای سید علی هاشــمی با وکالتنامه شماره  45577مورخ 1401/4/30
دفتر  358شیراز و با تسلیم دو برگ استشهادیه شهود سند مالکیت
المثنی و اقرارنامه شــماره  46243مورخ  1400/6/20که در دفترخانه
اسناد رسمی شماره  358شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت دفترچه ای برابر دویست سهم مشاع
از شش هزار ســهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 8/312
واقع در بخش  3شیراز که با دفتر امالک  509صفحه  78به نام محمود
مددالهــی ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای المثنی به شــماره چاپی
 643736صادر که به علت آتش ســوزی مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
ملک و سند 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 کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند 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.
/1959م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی مزایده فروش زمین

نوبت اول1401/6/24 :
نوبت دوم 1401/6/31
شــهرداری داریون در نظر دارد به استناد مصوبه
شــماره  53مورخ  1401/1/20شــورای اسالمی شهر
نسبت به فروش  4قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی
از طریــق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمایند .متقاضیان می توانند
جهت دریافت اوراق مزایده و یــا تحویل مدارک تکمیلی و بازدید از
قطعه ها در ســاعات اداری به واحد مالی و قراردادهای شــهرداری
داریون مراجعه نمایند.
توضیحات آگهی:
-1واریز مبلغ  5درصد قیمت پایه (کارشناســی) به عنوان ســپرده
شرکت در مزایده به حساب شماره  3100001739009نزد بانک ملی به
نام شهرداری داریون جهت شرکت در مزایده الزامی است.
-2مهلت دریافت و تکمیل و تحویل اوراق مزایده حداکثر  10روز پس
از تاریخ نوبت دوم آگهی در روزنامه عصرمردم می باشد.
-3شــهرداری داریون در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار
می باشد.
-4به مدارک ناقص ،فاقد فیش سپرده ،مخدوش و یا دارای اطالعات
ناقص و نادرست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5ســایر اطالعات مربوط به همراه اوراق مزایده تحویل شــرکت
کننده می گردد.
-6هزینه های درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شناسه آگهی1380971 :
/3032م الف

حسین موحدیانی
شهردار داریون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه خانم صغری جمالی فرزند حســین به اســتناد دو برگ
استشــهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رســمی  49سپیدان منظم
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه
گردیده به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت
ششــدانگ پالک  1394فرعی از  63اصلی واقع در قطعه یک بخش 6
فارس مشــهور به بهرغان به علت جابجایی مفقود گردیده است که
با بررسی دفتر امالک مشخص شد ســند مالکیت اولیه به نام خانم
صغری جمالی فرزند حســین ثبت و سند مالکیت آن به شماره چاپی
023541الف 83صادر گردیده ،مفقود گردیده لذا مراتب به اســتناد
تبصره یک ماده  120آیین نامــه اصالحی قانون ثبت یک نوبت آگهی
و متذکر میگردد که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشد اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/66م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی تجدید مناقصه واگذاری
امور خدماتی شهرداری داریون

نوبت اول1401/6/24 :
نوبت دوم1401/6/31 :
شــهرداری داریون در نظر دارد به استناد مصوبه
شورای محترم اسالمی شهر نســبت به واگذاری بخش های خدمات
شــهری و فضای سبز و ترابری خود در ســال  1401از طریق برگزاری
مناقصه عمومی در قالــب مدیریت پیمان به شــرکت های دارای
صالحیت و واجد شــرایط و دارای تأییدیه اداره کار و امور اجتماعی و
نیز سوابق اجرائی واگذار نماید .لذا کلیه شرکت های متقاضی و واجد
شــرایط می توانند جهت دریافت اوراق مناقصه و یا تحویل مدارک
تکمیلی و بازدید از سطح شهر داریون در ساعات اداری به واحد مالی
و قراردادهای شهرداری داریون مراجعه نمایند.
توضیحات آگهی:
-1واریز مبلغ  5درصد قیمت برآوردی به عنوان ســپرده شــرکت
در مناقصه به حســاب شــماره  3100001739009نزد بانک ملی به نام
شهرداری داریون و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید  3ماهه به
نام شهرداری داریون جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
-2مهلت دریافت و تکمیل و تحویل اوراق مناقصه حداکثر  10روز پس
از تاریخ نوبت دوم آگهی در روزنامه عصرمردم می باشد.
-3شــهرداری داریون در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار
می باشد.
-4به مدارک ناقص ،فاقد فیش ســپرده یا ضمانتنامه ،مخدوش و یا
دارای اطالعات ناقص و نادرست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5ســایر اطالعات مربوط به مناقصه به همراه اوراق مناقصه تحویل
شرکت کننده می گردد.
-6هزینه های درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1380949 :
/3030م الف

حسین موحدیانی
شهردار داریون

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016001041مــورخ  1401/5/26هیــأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کمال نوروزی پور فرزند یداله به شــماره
شناســنامه  815صادره از شیراز در  4/415سهم از  32سهم سهام ششدانگ
یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  20011/61مترمربع پالک  267فرعی از 4
اصلــی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشــاعی خود
متقاضــی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/61م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016000875مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای روزبه نوروزی پور فزند کمال به شــماره
شناســنامه  2293صادره از اصفهان دری  4/415ســهم از  32ســهم سهام
ششــدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  2001/61مترمربع پالک 267
فرعی از  4اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/60م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016000876مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم گلبرگ نوروزی پور فرزند حســام الدین
به شــماره شناســنامه  1117صادره از شیراز در  3ســهم از  32سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  20011/61مترمربع پالک 267
فرعی از  4اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/56م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311016000784مورخ  1401/4/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم آناهیتا نوروزی پور فرزند حســام الدین به شماره
شناســنامه  12872صادره از شــیراز  3سهم از  32ســهم سهام ششدانگ
یک قطعه باغ مشــجر به مســاحت  20011/61مترمربع پالک  267فرعی از
 4اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشــاعی خود
متقاضــی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/58م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016000879مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا لشــکری فرزند حســین به شــماره
شناسنامه  678صادره از شیراز در  4/415سهم از  32سهم سهام ششدانگ
یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  20011/61مترمربع پالک  267فرعی از 4
اصلــی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشــاعی خود
متقاضــی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/59م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016000877مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســام الدین نوروزی پور فرزند یداله به
شماره شناســنامه  373صادره از شــیراز در  5/34سهم از  32سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  20011/61مترمربع پالک 267
فرعی از  4اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/54م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311016000873مــورخ  1401/4/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرزاد نوروزی پور فرزند کمال به شــماره
شناســنامه  2365صادره از در  4/415ســهم از  32ســهم سهام ششدانگ
یک قطعه باغ مشــجر به مســاحت  20011/61مترمربع واقع در پالک 267
فرعی از  4اصلی بخش  6فارس مشــهور به تیس خانی حصه مشــاعی خود
متقاضــی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ نشر
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/57م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311016000878مورخ  1401/4/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان(اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم بهاره نوروزی پور فرزند حســام الدین به شــماره
شناســنامه  275صادره از شیراز در  3سهم از  32سهم سهام ششدانگ یک
قطعه باغ مشــجر به مساحت  20011/61مترمربع پالک  267فرعی از  4اصلی
واقع در بخش  6فارس مشهور به تیس خانی خریداری از مالک رسمی حصه
مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
نشــر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/24 :
/55م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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معرفی چشمه سلطان احمد سوم
از بناهای تاریخی زیبا استانبول

بیتوته :چشمه سلطان احمد سوم یکی از بناهای تاریخی زیبا ولی
کوچک استانبول است که به سبک معماری روکوکوی ترکی ساخته شده
است .این چشمه تاریخی به جا مانده از سال  1729میالدی است.
چشمه سلطان احمد سوم در نزدیکی کاخ توپکاپی و مسجد سلطان
احمد قرار گرفته است که می توانید به طور همزمان از این جاذبه های
بخش آسیایی استانبول دیدن نمایید .این چشمه در حقیقت آبخوری برای
مسافرانی بوده که به دیدار سلطان می آمده اند.
چشمه سلطان احمد سوم کجاست؟
چشمه سلطان احمد سوم در میدان تاریخی سلطان احمد استانبول
در مقابل در باب همایون کاخ توپکاپی و در کنار مسجد سلطان احمد
قرار دارد.
تاریخچه چشمه سلطان احمد سوم
این چشمه به دستور سلطان احمد سوم یکی از سالطین عثمانی ،پسر
محمد چهارم و توسط معمار احمد آقا در سال  1728ساخته شد.
قبال در محل ساخت چشمه ،چشمه بیزانسی دیگری به نام پرایتون

بوده و قبل از آن نیزو فواره بیزانسی دیگری در این مکان وجود داشته
است.
سبک معماری چشمه سلطان احمد سوم
تزئین نمای چشمه سلطان احمد سوم از چوب ،سنگ و برنز است که
جزئیات زیادی دارد .طراحی بنا به سبک معماری روکوکو است .تمام
سطوح بنا و تمام فضاها تزئین شده اند .برخی از تزئینات روی سنگ مرمر
حک شده اند و برخی با ورق طال تذهیب شده اند .گنبدهای کوچک روی
بنا به منظور زیباتر شدن بنا ساخته شده اند .طراحی بنا مربعی با لبه های
گرد است.
چشمه و شیرهای آب کنار بنا با شیروانی هایی از جنس چوب پوشانده
شده اند .در چهار طرف چشمه شعرهایی در ستایش شاه به چشم می خورد
که توسط سید حسین وهبی ،شاعر استانبولی سروده شده است .از هنر
مقرنس برای تزئین این چشمه استفاده شده است .طراحی کالسیک و
اروپایی در طرح کاشی ها به وضوح دیده می شود که شامل گل الله و
تزئینات شاخ و برگ آکانتوس هستند.

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
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32341001
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32303830-32300337
روزنه
او میخواست...
تن هر شنونده ای راست
به
را
مو
که
هولناک
و
صدایی بود مهیب
ِ
میکرد .این صدا ،صدایی جز نعرة دو الشخور نبود .دو الشخور با ُجثه های
طرف کبوتری بی پناه هجوم می آوردند .کبوتری که چون
سنگین که به ِ
روز ،روشن بود و چون آسمان ،صاف.
این کبوت ِر سفید تنها یادگا ِر آن سرزمین بود .سرزمینی که زمانی آباد
خرم که درختانش در همه جا سایه گسترده و یک َدم
بود .زمینی سرسبز و ّ
خوش پرندگانش قطع نمی شد.
صدای
ِ
زمانی بود که همین دشت های خشک و سوخته که ح ّتی خارها هم
شرمشان می شود از این که در این جا زندگی می کنند ،یکی از بهترین
مناظ ِر طبیعت به شمار می رفت.
متوجه
جانوران پلید
گرگ های درنده و خوک های کثیف و دیگر
ِ
ّ
بودن این سرزمین شدند .گهگاهی هجوم
سرسبزی و خوشی آب و هوا ِ
حیوانات معصوم و بی گناه را طعمة خود قرار
می آوردند و ع ّده ای از
ِ
میدادند.
حیواناتِ سرزمین تصمیم گرفتند که از این به بعد با آن ها مبارزه کنند
و نگذارند به این سادگی تلف شوند .این بود که با ا ّولین حملة گرگ ها و
خوک ها ،حیوانات به جنبش درآمدند و حرکت کردند.
گاوها چنان شاخ می زدند که گرگ ها تا چند متر آن طرف تر پرت
می شدند.
بدن خرس ها شاخ می زدند .آهوان فرار
به
گردن
و
سر
با
ها
قوچ
بُزها و
ِ
می کردند و دوباره به مبارزه می پرداختند .در این گیر و دارها که هر روز
تکرار می شد تعداد زیادی از حیوانات کشته ،خرس ها و گرگ ها زخمی
می شدند.
عین حال بعد از آن همه جنگ
ولی باز گرگ ها دست بردار نبودند .در ِ
و جدال کاری از پیش نبردند.
فکری به نظرشان رسید.
حیوانات
بودن
خوشبخت
و
جا
این
شادابی
و
سرسبزی
اندیشیدند .تما ِم
ِ
ِ
این سرزمین به خاط ِر آبی است که از چشمه می آید.
طرح دوستی بریزند تا شاید از این راه نقشة شومشان را
خواستند
ِ
پیاده کنند .موفق نشدند .حیله ای به کار بستند .روباهی را به اين سرزمین
فرستادند.
روباه چنان با مهارت وظیفه اش را انجام داد که تحسینش می کردند.
جانوران خونخوار فرار کرده ام
دست گرگ ها و
روباه گفت« :من از
ِ
ِ
مرا
ام.
آورده
پناه
خوب
دوستان خود بدانید و به من
از
و به شما حیواناتِ
ِ
امان دهید».
حیوانات ا ّول حرفش را قبول نمی کردند .به خوبی میدانستند که روباه
حیلهگر است و از صداقت بویی نبرده است .ولی آن قدر رفت و آمد و
گول حرف های فریبنده اش را
مظلومنمایی کرد که حیوانات ساده دل ِ
خورده و به او اعتماد کرده و امانش دادند.
عملیاتش را شروع کرد.
کند،
قالب
روباه که توانست کم کم خودش را
ّ
آن ها را جمع نموده و درباره ی سرنوشتشان با آن ها صحبت می کرد.
روباه می گفت« :برای این که هر ساعت درگیری نداشته باشید و
احساس خطر نکنید ،برای این که این گرگ های کثیف و خوک های پلید،
ِ
به شما حمله نکنند و ع ّده ای بی گناه از شما کشته نشود ،مقداری از آب
چشمه را به آن ها واگذار کنید تا برای خودشان مکانی داشته باشند تا
حیوانات معصوم ،چه گناهی
دیگر فکر حمله به سرشان نزند .آخر شما ،ای
ِ
بچه هاي
و
شود.
کم
شما
د
تعدا
کرده ايد که باید ُکشته شويد .و هر روز از
ِ
ّ
بی گناهتان قربانی شوند .گرگ ها و خوک ها کثیف اند ،آن ها دست بردار
نیستند .راضیشان کنید».
حیوانات می گفتند« :ما با آن ها می جنگیم».
روباه می گفت« :نه ،جنگ خوب نیست .جنگ خانمان سوز است .جنگ
نابود کننده است».
روباه آن قدر گفت که فکرشان را ازشان دزدید .شعورشان را از آنها
صورت
گرفت .دیگر ایده ای نداشتند .یک ُمشت حیواناتِ بی فکر که به
ِ
مترسکی درآمده بودند.
جانوران خونخوار فهميدند كه حاال موق ِع حمله کردن است.
گرگ ها و
ِ
جانب
زيرا روباه مکار کا ِر خودش را کرده بود .آنها ميدانستند كه از
ِ
حیوانات عکس العملی مشاهده نخواهد شد.
جانواران کثیف در این بازی برنده شدند و مسی ِر رودخانه را عوض
ِ

دو داستان از محمدرضا آل ابراهیم

کردند.
حيوانات معصوم فکر می کردند که چندان به وجو ِد آب احتیاجی ندارند.
ِ
بودن آب بستگی دارد.
دیگر نمی دانستند که همه ی هستیشان به ِ
از طرفی معنی و مفهوم فکر کردن را ازشان دزدیده بودند و این از
مهم تر بود.
همه ّ
ر
مسی
رودخانه،
ر
مسی
دادن
تغییر
با
حیوانات معصوم هم عوض
زندگی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
شد .بدبختی و ذلت بود که به طرفشان هجوم می آورد .درختان روزبه روز
خشک می شد .علف ها رو به زردی ميگذاشتند.
چمن ها تا آخرین لحظه مقاومت می کردند و در جستجوی آب به همه
جا ریشه می دوانیدند ولی باز مغلوب میشدند.
دنبال آن ها برگ هایشان
علف ها خشک شدند و درختان هم به ِ
خرمی ،فقط
میریخت .از آن همه زیبایی و لطافت و سرسبزی و ّ
روح درختان ،عین مترسکها بر جای مانده بود.
اسکلتهای خشک و بی ِ
بیش تر حیوانات از گرسنگی می مردند .از آن هایی هم که زنده
خوردن
بدون هیچ گونه ترس و ُکشت و ُکشتاری به
میماندند گرگ ها
ِ
ِ
آهوان به آن قشنگی ،ضعیف شده بودند که ح ّتی
آن ها مشغول می شدند.
ِ
پلک چشمانشان را به هم بزنند.
نمیتوانستند ِ
گاوها و اسب های به آن بزرگی چنان رنجور و وامانده بودند که فقط
از آن ها استخوان و پوستی مانده بود .چه رسد به این که بخواهند حرکتی
کنند.
این همان اسب هایی بودند که فلک هم به گردشان نمی رسید.
شکم گرگ ها پاره
این همان گاوهایی بودند که با شاخ هایشان چنان ِ
جرأت قدم زدن در آن حوالی را نداشت.
می کردند که دیگر هیچ گرگی
ِ
حیوانات معصوم بی حال بودندَ .رمقی نداشتند .تو سری خور شده بودند.
ِ
حیواناتی که روزی آن چنان قوی بودند که زمین زی ِر پایشان میلرزید.
حال گریه و زاری می کردند و دست و پای گرگ ها را میبوسیدند و
التماس کنان می گفتند« :ما را نکشید».
ولی گرگ ها خون خوارتر از آن بودندکه فکرش را می کردند.
غیر از التماس کا ِر دیگری از دستشان ساخته نبود.
بعد اندیشیدند که چرا التماس کنیم؟ تا به حال هم اشتباه می کردیم.
ُمردن بهتر از این زندگی است که ما داریم.
گرگ ها و الشخورها حمله می کردند و فقط مغ ِز آن ها را می خوردند.
دیگر اثری از آن ها نبود .همه از بین رفتند.
دل ساقه ی درختی النه داشت .سرش بیرون
تنها یک کبوتر بود که در ِ
بود و فکر می کرد.

او می خواست....

***

بوی بهار می رسد
مشهدی رمضان چندین سال بود که در کویت کار می کرد .او هر
دو سالی یک بار از کویت می آمد و دو سه ماهی می ماند و دو دفعه
می رفت .چلّه زمستان بود که از کویت آمد .امسال که آمد خیلی خسته
به نظر میرسید .از غربت ،دلش گرفته بود .تصمیم گرفت هر طور که شده
در همین جا کاری دست و پا بکند و دیگر به غریبی نرود.
میدان ُپر از َگرد
یک روز نزدیکی های غروب ،مشهدی رمضان که در
ِ
خاک آبادی نشسته بود و برای چند نفر از اهالی ،از کویت و دریا و
و ِ
طرف خانه اش می رود .از س ِر
خلیج تعریف می کرد ،دید که حاجی رضا به ِ
عقب شلوارش را تکان می داد
جایش بلند شد .جلوتر رفت و با دو دستش ِ
دنبال حاجی رضا می دوید.
و به ِ
جلو رفت و سالم کرد.
 «علیکم السالم».س من .دگه از
« :حاج آقا اگه ممکنه تو آبادی ،یک کاری هم بدین َد ِ
کویت رفتن خسته شده ام».
 «غریبی بد دردیه».« :غریبی و جون َکندن».
طرف مشهدی
حاجی رضا همین طور که راه می رفت سرش را به ِ
رمضان چرخاند و گفت« :باشه .امشب بیا خونه تا يی فکری بکنیم».
***
مشهدی رمضان یک پسر و یک دختر دارد .دخت ِر کوچکش فلج است
کالس
و نمی تواند راه برود .پسرش که بزرگ تر از همه است ،امسال در
ِ
پهلوی مستعلی مینشیند .همیشه صدای پدرش
پنجم است .می ِز سوم،
ِ
مثل من آواره
که
بخون
خوب
درساتو
ساتیار،
«بابا
تو گوشش هست که:
ِ
نشی .سواددار بشو که همه چی تو سواده .هرچه بخوای توش هس .اینو
وقتی بزرگ تر شدی بهتر می فهمی».
کالس پنجم آدم خوبی است .او با
بچه ها می گویند که معلّ ِم
همه ی ّ
ِ
بچه ها دوست است.
همه ی ّ
بچه ها آمده اند پای تخته و انشاءشان
ِ
ساعت انشاء است .چند تایی از ّ
را می خوانند .موضو ِع انشاء این بود« :چه کسی گندم می کارد و چه کسی
می خورد؟»
رضا انشایش را می خواند .گفت« :بابای من می کارد و براد ِر کوچکم
صفدر می خورد».

که همه ی کالس زدند زیر خنده.
آخرای
نوبت کتاب خواندن می رسد.
کالس انشاء که می شود،
ِ
ِ
معلّمشان یک کتاب کوچولو از کیفش درمی آورد و برایشان می خواند.
بچه ها دوست دارند که برایشان کتاب بخوانند .همه گوش می دهند.
ّ
زنگ راحت زده می شود ولی کسی حاضر نیست بیرون برود .همه
ِ
نشسته اند و گوش می دهند ببینند که سرانجا ِم اولدوز چطور می شود.
بچه ها به هم نگاه می کنند .معلّم را زی ِر چشمی
کتاب به پایان می رسدّ .
می بینند .به کیفش هم نظر دارند .فکر می کنند که ممکن است چند تا
داخل کیفش باشد؟!
ِ
کتاب دیگر ِ
بچه ها از کالس بیرون می روند .ساتیار هنوز نشسته است .به اولدوز
ّ
فکر میکند .نمی داند چرا این قدر خودش را به او نزدیک می داند .دوستش
دارد .دلش می خواهد او را ببیند.
به خواهرش فکر می کند .به خواهرش اعظم که فلج است.
***
شب است .گله ها از صحرا برگشته اند .کوچه ها خلوت است .بوی ادرار
طرف
پشت بام ها به ِ
گوسفندان و گاوها به مشام می رسد .دو ِد عظیمی از ِ
آسمان می رود و در هوا پخش می شود .دودها به هم می رسند و یکپارچه
باالی آبادی را می پوشاند .آبادی تاریک به نظر می رسد .صدای عوعوی
سگ ها ،سکوتِ آبادی را می شکند .مشهدی رمضان هم چنان پیش
سگ حاجی رضا پارس می کند.
می رود.
نزدیک خانه ی حاجی رضاستِ .
ِ
صدای حاجی رضا از پنجرة اتاق باالیی اش می آید که« :کیه؟»
« :منم َمش رمضون».
 «بیا تو! بیا تو!»یا اهلل می گوید و می رود داخل .یک دسته از نو ِر چرا ِغ زنبوری به کنا ِر
دیوار چسبیده و پلّه ها را کمی روشن کرده است .از پلّه ها باال می رود.
حاجی رضا با چند نفر دیگر در اتاق ُدو ِر اجاق نشسته اند و َگپ می زنند.
مشهدی رمضان سالم می کند .جوابش را می دهند.
 «خُ ب چطوری َمش رمضون».« :ای بد نیسم آقا».
مشهدی رمضان با دیگران هم احوال پرسی می کند و می نشیند.
 «خُ ب َمش رمضون از تو چه کاری ساخته س؟»« :واهلل ،حاج آقا .هرچی بفرماین؟»
 «میگم یعنی که چه کاری می تونی انجام بدی؟»« :من برای هر کاری آماده ام».
َ
حاجی رضا که به پشتی هایش لم داده بود ،راست می شود و درست
می نشیند و می گوید« :می تونی روی تلمبه کار کنی؟ یعنی روشنش کنی
نفت سیاه توش بریزی».
و ِ
« :بعله آقا».
 «خُ ب .یک بیلی هم پیدا کن و آب را ببند رو کِرت ها».***
بوی بهار به مشام می رسد و آدم را سرمست می کند .موتو ِر چاه هم
خوشحال از این که می تواند آب را از َقع ِر زمین بیرون بکشد و به زمین های
خرمی ببخشد .گیاه برویاند و به دانه هایی که در
ِ
اطراف خود سرسبزی و ّ
دل خاک خفته اند ،حیات ببخشد و زنده شان کند .صدایش یکنواخت است
ِ
و گاهی که با ِد تندی می وزد و تا دور دست ها می برد .تاپ .تاپ .تاپ.
پ .پ.
آبش صاف و زالل است .و با فشار از لوله بیرون می پَرد و بهحوضچه ای
که در زیرش ساخته اند ،می ریزد .مثل این که آب هم می داند که زمین
تشنه است .چون که با عجله خودش را از حوضچه بیرون میریزد و
درختان بید
پشت
طرف کشتزار سرازیر می شود .آبادی از
ِ
از جویبار به ِ
ِ
و سفیدار پیداست و تا این جا چندان فاصله ای ندارد .روی شاخه های
درختان ،برگ های ریز ولی سب ِز روشنی را پوشانده است .جوانه ها دارند
باز می شوند .ظهر است .آفتاب ،بعد از آن همه سرمای طوالنی ،گرمای
دلچسبی دارد .مشهدی رمضان ،خسته و کوفته ،دستة بیلش را زی ِر
تابش نو ِر خورشید
سرش گذاشته است و کالهش را روی صورتش تا از ِ
به چشمش جلوگیری کند .گرمی آفتاب تا مغ ِز استخوانش نفوذ کرده و
جریان خونش را سریع تر می کند .خستگی اش کم می شود .او تا چند
ِ
کرت بزرگ انداخت و
دقیقه پیش آبیاری می کرد و بعد آب را روی یک ِ
آمد که به موتور سری بزند .مشهدی رمضان حدوداً یک ماه است که روی
تلمبه حاجی رضا کار می کند.
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جزئیات جدید از سرقت بانک ملی

دستگیری  ۳تن با  ۳۰۰میلیارد در شمال

رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ جزئیاتی
جدید از پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
را تشریح کرد و از دســتگیری افرادی جدید در
این پرونده خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ علــی ولیپور
گودرزی در حاشیه نشســت خبری در پاسخ به
پرسش ایســنا درباره آخرین وضعیت سرقت از
بانک ملی گفت :بعد از شناســایی و دستگیری
ســارقان بانک ملی تا بــه االن دیگر هیچ مورد

سرقت از بانک حتی به شکل ناکام نیز در تهران
نداشتیم.
وی افزود :هنگام شناســایی و تحویل اموال
به مالباختگان مشــخص شد که مقدار اندکی از
اموال کشف نشــده که بالفاصله اقدامات پلیس
در این زمینه آغاز شــد و ما چند روز پیش موفق
شــدیم که ســه نفر دیگر را در این خصوص در
شمال کشور شناسایی و دستگیر کنیم.
وی بــا بیان اینکــه همکاران مــن با نیابت

قضایی به شمال کشــور رفته و عملیات را اجرا
کردند ،گفت :تعــدادی از اموال به ارزش حدود
 ۳۰۰میلیارد ریال را کشــف و ردیابی کردند .در
جریــان تحقیقات این افراد اعــام کردند که از
سرقتی بودن اقالم اطالعی نداشتند و بخشی از
آن نیز به امالک و مستغالت بدل شده است که ما
این اموال را نیز به مالباختگان باز خواهیم گرداند.
رییس پلیــس آگاهی تهران بزرگ درباره افراد
متواری شده به ترکیه نیز گفت :پیگیری موضوع
از طریق اینترپل و کشــور ترکیه در حال انجام
است ،اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و ماپیگیر
موضوع هستیم.
ولی پور درباره اینکه آیا سندی هم از صندوق
امانات بانک ملی سرقت شده یا خیر؟ نیز به ایسنا
گفت :این سارقان بیشتر به دنبال طال و ارز و ...
بودند و حتی اسناد را رها کرده بودند.
رئیس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ درباره
بازگشت اموال به مالباختگان نیز اظهارکرد :بخش
اعظمی از اموال کشــف شــده و به مالباختگان
تحویل داده شــده اســت ،در مــواردی هم که
مغایرت وجود داشــت تحقیقات و پیگیریها در
حال انجام است.

آخرین وضعیت پرونده جوان مبتال به اوتیسم

ابهام در آدمربایی و جستوجو برای یافتن مرد موتورسوار
معاون مبارزه بــا جرائم جنایــی پلیس آگاهی
تهران بزرگ آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده
مفقود شدن جوان مبتال به اوتیسم را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ مرتضی نثاری در
حاشیه نشســت خبری رئیس پلیس آگاهی تهران
بزرگ جزئیاتی بیشتر از ماجرای مفقود و پیدا شدن
فرد مبتال به اوتیســم در تهران را تشــریح کرد و
گفت :آنچه که بنده میگویم برابر مستندات پلیس
و اظهارات افراد مرتبط در پرونده است که تحقیقات
پلیســی نیز صحت آن را به اثبات رسانده است .در
تاریــخ دوازدهم ماه جاری ،فرد مبتال به اوتیســم
به نام فرزاد به همراه پدرش از منطقه قلعهحسنخان
به تهران مراجعه کردند .ظاهرا آنها بر سر یک تکه زمین
با آموزش و پرورش اختالفاتی داشــتند و به همین
دلیل پدر و پســر راهــی تهران شــده بودند تا به
نتیجهای برسند.
وی دربــاره ورود و مداخله فرد موتورســوار به
موضوع نیز گفت :این پدر و پســر در حال بازگشت
به منزل بودند که در جریان آن فردی موتورســوار
در حوالی میدان قزوین به آنها پیشنهاد میدهد که
به طور رایگان آنها را تا ایستگاه اتوبوسهای سه راه آذری
برســاند .این فرآیند در ساعات حوالی غروب آفتاب
رخ داده و زمانــی کــه بــه پایانه رســیدند ،پدر از
موتورپیاده شــد تا پرسوجو کند که آیا اتوبوسی به
مقصد قلعهحســنخان وجود دارد یا خیر؟ فرزاد هم
که مبتال به اوتیسم است بر ترک موتور نشسته بود،
امازمانی که پدر بازمیگردد با جای خالی فرزندش
و موتورسوار روبهرو میشود.
معاون مبارزه بــا جرائم جنایــی پلیس آگاهی

تهــران بزرگ با بیان اینکه پدر با دیدن جای خالی
پســرش و موتورســوار تصور آدمربایی به ذهنش
رسید ،گفـت :هنوز در رد یا اثبات آدمربایی پلیس به
نتیجهای نرسیده ،چرا که همانطور که رییس پلیس
آگاهــی نیز به آن اشــاره کردند ،انگیــزه یا نفعی
برای ربایندهها در این موضوع متصور نیســت .در
بامداد روز سیزدهم این جوان در یکی از محلههای
شــهرری از ســوی عوامل اورژانس به بیمارستان
منتقل شــد .در بررســی با مرکــز اورژانس ما فرد
تماس گیرنده را هم شناسایی کردیم و با او صحبت
و مصاحبه کردیم که مستندات آن موجود است.
وی درباره اینکه آیا این فرد در هنگام پیدا شدن
و تماس با اورژانس برهنه بوده یا خیر نیز گفت :این
جوان لباس کامل بر تن داشت و چنین ادعایی اگر
مطرح شده درست نیست.
نثاری با اشــاره به انتقال فرزاد به بیمارســتان،
اظهار کرد :این فرد قادر به تکلم نبوده و امکان دادن
اطالعاتی از خودش به دیگران هم وجود نداشــت.

به همین دلیل نیز عمال امکان در جریان قرار دادن
خانــواده و پلیــس در همان دقایق اولیه از ســوی
بیمارستان وجود نداشت.
وی با اشــاره به درخواســت مدیرعامل انجمن
اوتیسم از جامعه پزشکی ،مسئوالن و  ...گفـت :این
انجمن از جامعه پزشــکی و وزارت بهداشــت و ...
خواســتار ایجاد یک بانک اطالعاتی از مبتالیان به
اوتیسم است تا چنین مشکالتی ایجاد نشود و بتوان
در صورت مفقود شــدن فرد مبتال به اوتیسم سریعا
او را پیدا کرد .ایشــان همچنین هر نوع مصاحبه با
رســانههای معاند را رد کرده و از ورود بموقع پلیس
به موضوع نیز تشکر و قدردانی کرد.
نثاری درباره احتمال تجــاوز نیز اضافه کرد :از
زمانی که به پلیس اطالع داده شــد تیمی تحقیقی
متشــکل از دادســرای جنایی ،اداره یازدهم پلیس
آگاهی و پزشکان سازمان پزشکی قانونی به همراه
پزشــکان معالــج وی در بیمارســتان فیروزآبادی
تشکیل جلسه دادند تا از حیث وجود تعرض ،تجاوز
و حتی ضــرب و جرح مطلع شــوند ،بدن این فرد
مورد آزمایش و بازبینی کامل قرار گرفت و صراحتا
این موضوع رد شد .پزشکان عنوان داشتند که این
جوان حتی قادر به نگه داشــتن خــود روی ترک
موتورسیکلت نبوده است .به همین دلیل هم ممکن
است موضوعات و فرضیات دیگری هم مطرح باشد
که ما در حال بررسی تمام آنها هستیم.
به گفتــه معاون مبارزه با جرائــم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ در حال حاضر پلیس آگاهی با
قدرت این موضوع را برای کشــف حقیقت پیگیری
میکند.

 22فوتی و شناسایی  ۶۴۶بیمار جدید کرونا در کشور
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت ،در  ۲۴ساعت
 ۶۴۶بیمار کووید ۱۹در کشور شناسایی شده و  ۲۲بیمار
نیز متاسفانه جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تــا دیروز
 ۲۳شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۶۴۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۳۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۴۰هزار و  ۹۶۲نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۲۲ ،بیمار مبتال

به کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند و
مجمــوع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار و
 ۲۴۳نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۳۱۸هزار و  ۱۱۱نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شــدهاند ۴۳۲ .نفر از بیماران مبتــا به کووید۱۹
در بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنــون  ۵۳میلیون و  ۹۵۷هزار و  ۲۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

همچنین تاکنون  ۶۵میلیون و  ۵۶هزار و  ۳۰۰نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۴۴۹هزار و  ۹۱۶نفر ُدز دوم
و  ۳۱میلیــون و  ۹۹هزار و  ۱۷۵نفر نیز ُدز ســوم
و باالتر واکســن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
به این ترتیب مجموع واکســنهای تزریق شده در
کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۶۰۵هزار و ُ ۳۹۱دز رسید.
همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت
قرمز نیســت ۳۵ .شهرســتان در وضعیت نارنجی،
 ۳۴۲شهرســتان در وضعیت زرد و  ۷۱شهرســتان
در وضعیت آبی قرار دارند.

بین الملل

کشمیر هند
واژگونی مرگبار مینیبوس در
ِ

دیروز (چهارشنبه) در پی سقوط یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان
به دره ای عمیق در کشمیر هند دست کم  ۱۱نفر کشته و بیش از  ۲۰نفر دیگر
زخمی و مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،مقامات محلی میگویند که این حادثه در بخش "پونچ"
هند رخ داده اســت .همچنین در مورد شــمار مصدومــان اطالعات دقیق در
دســت نیست و رسانههای داخلی تعداد زخمیها را با آماری متفاوت بین  ۲۴تا
 ۲۹نفر گزارش کردهاند.
در پی وقوع این حادثه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات
امداد و نجات آغاز شده است .در این حادثه  ۹تن در صحنه حادثه کشته شدند
و دو نفر دیگر نیز بعداً در بیمارســتان جان باختند .همچنین وضعیت جسمانی
مصدومان این حادثه نیز وخیم اعالم شده است.

 ۶کشته در پی غرق شدن قایق مهاجران
در سواحل ترکیه

گارد ساحلی ترکیه روز ســه شنبه اعالم کرد :بر اثر غرق شدن یک قایق
حامل مهاجران در آبهای ساحلی جنوب غرب این کشور که از لبنان به مقصد
ایتالیا در حرکت بوده ،شش نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،گارد ساحلی ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد که روز سه شنبه
در مجموع  ۷۳مهاجر از چهار قایق نجات یافتند.
همچنین پنج تن دیگر در پی وقوع این حادثه همچنان مفقود هســتند که
عملیات امداد و نجات با دو قایق و یک بالگرد برای یافتن آنها ادامه دارد.
در این بیانیه آمده است که یک زن ،سه کودک و دو نوزاد از جان باختگان
این حادثه هســتند ،با این حال گارد ساحلی ترکیه تاکنون ملیت این مهاجران
را اعالم نکرده است.

بر اســاس گزارش ها ،این مهاجران روز شــنبه از لبنان به ســمت ایتالیا
حرکت کردند.

مهیب انبار سوخت در جنوب لیبی
انفجار
ِ

مقامات لیبی اعالم کردند که اواخر روز سهشــنبه در پی انفجار انبار سوخت
در شهر جنوبی "سبها" در این کشور  ۱۷تن زخمی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،شاهدان محلی میگویند این انفجار منجر
به وقوع آتش سوزی نیز شد که هم اکنون مهار شده است.
این حادثه تنها چند هفته پس از انفجار یک تانکر ســوخت در یکی دیگر از
شــهرهای جنوبی لیبی رخ داد که این حادثه نیز چندین کشــته و دهها زخمی
برجا گذاشت.
مقامات لیبی تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نکرده اند و علت
وقوع آن نیز مشخص نیست.

ریزش مرگبار ساختمان در پایتخت اردن

بر اثر ریزش ساختمان در پایتخت اردن دست کم  ۱۰نفر میان آوار گرفتار شدند.
به گزارش ایســنا ،مقامات اردن اعالم کردند :بر اثر حادثه ریزش ساختمان
که روز سه شنبه در پایتخت رخ داد دست کم  ۱۰نفر میان آوار گرفتار شدند و
تالشها برای یافتن آنان همچنان ادامه دارد.
بنابــر اعالم مقامات محلی تاکنون مرگ پنج تن در جریان این حادثه تایید
شــده است .گفته شده در زمان وقوع این حادثه دست کم  ۲۵نفر در ساختمان
حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،مقامات محلی اعالم کردند :دست   کم  ۱۰نفر
در میان آوار گرفتار هستند و نشانههایی از زنده بودن آنان وجود دارد.

Sep 15، 2022

سال بیست و    هفتم
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فارس

تصادف بامدادی در شیراز یک کشته
به دنبال داشت

ایسنا :رئیس سازمان آتش نشــانی شیراز اعالم کرد که تصادف شدید
دو خــودروی ســواری در بولوار چمران و قدوســی غربی بامــداد دیروز،
یک فوتی و دو مصدوم به دنبال داشت.
محمدهادی قانع چهارشــنبه  ۲۳شهریور در گفتوگو با خبرنگاران بیان
کرد :ساعت یک و  5دقیقه بامداد دیروز ،وقوع یک حادثه تصادف در شیراز
گزارش و آتشنشانان به محل اعزام شدند.
او ادامــه داد :در این حادثه یک خودروی تیگو پس از برخورد شــدید با
درخت واژگون گردید و سرنشین آن یک خانم جوان در خودرو گرفتار شده
بود که تیم امداد و نجات به ســرعت ایمن ســازی محل را انجام دادند و
فرد مصدوم را برای اعزام به بیمارســتان از خودرو خارج کرده و به عوامل
اورژانس تحویل دادند.
رئیس سازمان آتش نشانی شــیراز خاطرنشان کرد :در سانحه رانندگی
دیگری که ساعت  5و  56دقیقه صبح دیروز در بولوار شهید چمران رخ داد
یک دستگاه خودرو ســواری پژو  ۲۰۶حین حرکت به شدت با ستون برق
درون بولوار برخورد کرده و کامال واژگون شد.
قانع گفت :براثر این حادثه بدنه خودرو ســواری کامال متالشــی شده و
دو سرنشین این وسیله نقلیه داخل اتاقک در هم پیچیده محبوس شده بودند.
او عنوان کرد :آتش نشــانان به محض رســیدن به محل حادثه ،عالئم
هشــداردهنده را در مســیر قرار دادند و پس از قطع جریــان برق خودرو،
با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات ،عملیات امدادرسانی به محبوسین
را آغاز کردند.
قانع افزود :آتش نشــانان با تالش فراون و در کوتاه ترین زمان ممکن،
قســمتی از بدنه خودرو ســواری را برش دادند ســپس راننده و سرنشین
محبوس شــده ( دو نفر مرد جوان) را از داخل اتاقک متالشی شده خودرو
ســواری پژو خارج کرده و آنهــا را برای انجام معاینات پزشــکی ،تحویل
امدادگران اورژانس دادند.
رئیس ســازمان آتش نشانی شیراز اضافه کرد :متاســفانه با اعالم تیم
اورژانس راننده  ۱۹ســاله خــودرو براثر جراحات وارد فــوت کرد و دیگر
سرنشین به مراکز درمانی منتقل شد.

دستگیری سارق با  17میلیارد اموال مسروقه
در شیراز

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارقی که بیش از
 17میلیارد ریال اموال از یک منزل در شیراز به سرقت برده بود ،خبر داد.
سردار یوســف ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی ســرقت از منزلی در یکی از محله های شهر شیراز،
پیگیری موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه
با سرقت پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت با انجــام اقدامات فنی،
تخصصی و به کارگیری روش های نوین علمی یک متهم را در این زمینه
شناسایی ،دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :در بازجویی صورت گرفته مشــخص شد
متهم هنگام تاریکی شب به وســیله یک دستگاه وانت پراید با پرسه زدن
در کوچه پس کوچه های مناطق مرفه نشــین شهر شــیراز ،منازلی را که
بدون سکنه بوده شناسایی و سپس اقدام به سرقت اموال می کرده است.
ســردار ملک زاده اظهار داشــت :در بازرســی از مخفیگاه این سارق،
مقادیری اموال مســروقه شــامل  600گرم طال و تعــدادی لوازم خانگی
به ارزش بیش از  17میلیارد ریال کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده
و انجام مراحل قانونی روانه زندان شد.

رفع تصرف اراضی  650ميلياردي
دو روستای گچی و سلطان آباد شیراز

جانشــین فرمانــده انتظامي اســتان از رفع تصــرف  30هکتار اراضي
کشاورزی دو روستای گچی و سلطان آباد شهرستان شيراز خبر داد.
ســردار یوســف ملک زاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در پي وصول یک فقره حکــم قضایی به منظور رفع تصرف از
اراضی دو روســتای گچی و سلطان آباد برابر تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون حفظ
کاربری اراضی باغی و کشــاورزی ،موضوع به صورت ويژه در دستور كار
این فرماندهی قرار گرفت.
این مقام ارشــد انتظامی استان افزود :ماموران انتظامي شهرستان شيراز
به همراه نمايندگان جهاد كشاورزي ،امور اراضي و شهرداری به مكانهاي
مورد نظر اعزام شــدند و نسبت به رفع تصرف  152قطعه كاربري غیرمجاز
به مســاحت  30هکتار که توســط افراد ســودجو تغییر کاربری شده بود،
اقدام كردند.
جانشــین فرمانده انتظامي اســتان بــا بيان اينكــه در اين خصوص
 30هکتار از اراضي رفع تصرف و به حالت اولیه برگردانده شد ،تصريح كرد:
كارشناسان ارزش زمينهاي مذكور را  650میلیارد ریال برآورد كردهاند.
ســردار ملک زاده با بيان اينكه در اين خصوص  25نفر از افراد متخلف
كه با راه بندان و سنگ پرانی به سمت ماموران مجری طرح ،قصد ممانعت
از اجرای حکم را داشتند دستگير و تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری محکوم متواری در مرودشت

فرمانده انتظامي مرودشــت از شناسایی و دســتگیری محکوم متواري
به اتهام  9فقره ســابقه کیفری توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بیان
کرد :در پی اجرای حکم قضایی ،شناسایی و دستگیری یک محکوم متواری
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران پلیس آگاهی شهرســتان مرودشــت با تحقیقات
گســترده اطالعاتی ،متهم را شناســایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی
منسجم و غافلگیرانه ،وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مرودشــت بــا بیان اینکــه متهم پس از
دستگیری با تشکیل پرونده جهت انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی و
روانه زندان شد ،گفت :در سوابق این متهم 9 ،فقره سابقه کیفری با عناوین
سرقت مسلحانه ،سرقت عادی ،کالهبرداری و معاونت در قتل وجود دارد.

جاساز سوخت قاچاق در اتوبوس

فرمانده انتظامي جهرم از توقیف یک دســتگاه اتوبوس حامل گازوئیل
قاچاق درآن شهرستان خبر داد.
سرهنگ خسرو رزمجويي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران پليس آگاهي اين شهرستان در اجراي طرح ايست و
بازرســي در راستای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با هدف جلوگیری از

هدر رفت سرمایه ملی ،هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محور جهرم
به شيراز به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از ایــن اتوبوس 2 ،هزار لیتــر گازوئیل قاچاق
به صورت جاســاز و فاقد مجوز کشــف و در این رابطه یک متهم دستگیر
شــد و سوخت های قاچاق کشف شده به شرکت پخش فرآورده های نفتی
شهرستان تحویل داده شد.

کشف تریاک در عملیات مشترک پلیس
فارس و البرز

فرمانده انتظامی شهرســتان نی ریز از كشــف  116کیلوگرم تریاک با
همکاری عوامل انتظامی استان البرز خبر داد.
ســرهنگ عظیم اله کرمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نی ریز از طریق
عوامل انتظامی استان البرز مطلع شدند که قاچاقچیان قصد دارند مقادیری
مواد مخدر را از اســتان های شرقی کشور به سمت محورهای مواصالتی
این شهرستان انتقال دهند.
وی ادامه داد :موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران انتظامی
قرار گرفت و در این خصوص یک باند قاچاق مواد مخدر مورد شناســایی
قرار گرفت.
ایــن مقام انتظامی افــزود :با اقدامات اطالعاتی و پلیســی محل تردد
قاچاقچیان مشخص و در این راستا  3دستگاه خودرو (  2خودرو پژو پارس
و یک خودرو پژو  )405در یکی از محورهای فرعی شهرستان توقیف و در
بازرسی از آنها در مجموع  116کیلوگرم تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان نی ریز گفت :در این خصوص  8قاچاقچی
دستگیر و جهت انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

سقوط در چاه جان شهروند  56ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم از جان باختن مردی  56ساله بر اثر
سقوط در چاه خبر داد.
ســرهنگ خســرو رزمجويي در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :در پی دریافت گزارشي مبني بر حادثه سقوط فردي
در چاه آب به مركز فوريت هاي  ،110بالفاصله ماموران انتظامی به همراه
نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وي افزود :با حضور ماموران كالنتري12مطهري در محل و بررسی های
اولیه مشــخص شد مردي  56ساله در باغ شخصي خود به داليلي نامعلوم
به داخل چاه سقوط و فوت کرده است.
ســرهنگ رزمجويي خاطرنشان کرد :جســد متوفي به کمک نیروهای
امدادی از داخل چاه خارج شــد و براي بررسي بيشــتر به پزشكي قانوني
انتقال داده شد.

کشف یک تن و  419کیلوگرم مواد مخدر در فسا

فرمانده انتظامی شهرســتان فســا گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون،
یک تــن و  419کیلوگرم انواع موادمخدر از قاچاقچیان و خرده فروشــان
مواد مخدر در این شهرستان کشف شده است.
سرهنگ محمدهاشم قســام در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در ســال جــاری با هدف برخــورد با ســوداگران مرگ و
خرده فروشــان مواد مخدر ،طرح های ارتقاء امنیــت اجتماعی به صورت
مســتمر در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و سایر یگان های
انتظامی شهرستان فسا قرار گرفت.
وی افزود :در این راســتا و از ابتدای ســال جــاری تاکنون ،یک تن و
 419کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و خرده فروشــان مواد مخدر
کشف و در این خصوص  274متهم دستگیر شده اند.
این مقام انتظامی در پایان گفت :میزان کشــفیات مواد مخدر نسبت به
مدت مشابه سال قبل  22درصد افزایش داشته است

دستگیری اراذل و اوباش توسط پلیس بیضا

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا از دستگیری تعدادی اراذل و اوباش که
موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند ،خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :به دنبال تماس شــهروندان با پلیــس  110مبنی بر اینکه
تعدادی از اراذل و اوباش در یکی از روستاهای شهر بیضا اقدام به درگیری
و ضرب و جرح با یکدیگر و ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان کرده اند،
دستگیری آنان در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران با شناســايي متهمان و پس از انجام هماهنگي هاي
قضایــي در اقدامي غافلگيرانــه و ضربتي 3 ،اراذل و اوباش ســابقه دار را
دستگير کرده و جهت بررسی بیشتر به مقر پلیس انتقال دادند.
ســرهنگ نجفی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعدادی
سالح شــکاری و سالح سرد کشف شد ،گفت :با تشــکیل پرونده در این
خصوص ،هر  3متهم دستگیر شده به دادسرا اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بیضا در پایان گفت :امنیت و آرامش مردم
خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد این مهم را خدشه  دار
کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدمات کشاورزی و
دامپروری پاسارگاد مرغ فارس (سهامی خاص)
بدینوسیله به اطالع کلیه ســهامداران (اتحادیه های عضو)
می رساند که جلســه مجمع عمومی عادی شرکت مذکور
رأس ســاعت  9:30دقیقه صبح روز یکشنبه مورخ 1401/7/10
در محل ســالن اجتماعات شــهید بالغی ســازمان تعاون
روستایی اســتان فارس واقع در شیراز -خیابان قصردشت
نبش عفیف آباد تشــکیل می گردد .لذا از کلیه سهامداران
عضو دعوت می شود نماینده یا نمایندگان تام االختیار خود را
با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از طرف هیئت مدیره
جهت شرکت در جلســه مذکور معرفی و در روز و ساعت
مقرر و در محل تعیین شده حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1تصویب تجدید ارزیابی اموال و دارایی کشتارگاه
-2تصویب سود و زیان
-3انتخاب هیئت مدیره و بازرس به مدت  3سال
-4تصویب راه اندازی خط تبدیل ضایعات
-5راه اندازی خط سایر ماکیان
-6مشارکت در ساخت سردخانه با اتحادیه استان
-7فروش مغازه واقع در خیابان صفایی بابت پرداخت تسویه
حساب تسهیالت بانک کشاورزی
-8افزایش سرمایه شرکت پاسارگاد مرغ
هیئت مدیره شرکت خدمات کشاورزی و دامپروری پاسارگاد مرغ
فارس (سهامی خاص)
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سال بیست و    هفتم

شماره 7576

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد :آغاز انتشار رمز ریال
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق   های
در نظر گرفته شــده برای دارندگان حسابهای
تجاری ،از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال
بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،علی صالح آبــادی با بیان
اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید
در بانک مرکزی انجام میشد به سرانجام رسیده
اســت و در حال حاضر در حــوزه وزارت صمت
بخشهای دیگر کار در حال انجام است ،تصریح
کرد :اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمز ارز
دریافت کرده است میتواند رمز ارز استخراج شده
را در ســامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با
ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت میکند
ایــن رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات
انجام دهد.
وی افزود :این سامانه به صورت مشترک میان
بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در
آن سامانه ،رمز ارز ارائه میشود و واردکنندگان با
دریافت رمز ارز اقــدام به واردات میکنند .ضمن
آنکه هم اکنــون آییننامه مربوط به اســتخراج
رمز ارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه
آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.
آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز
رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه
هرچند پیــش از این هم همیــن فرایند در مورد
رمز ارز وجود داشت ،اما اصالحاتی در این بخش
انجام شــد ،گفت :بر این اســاس به افرادی که
مجوز اســتخراج رمز ارز را دریافت کردهاند اجازه
داده میشــود تا از محل رمز ارز اســتخراج شده
واردات انجــام دهند و هم اکنــون کار در وزارت
صمت در حال پیگیری است.
صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت
الزم در بانک مرکزی مهیا شــده است ،گفت :اما
مجموعــه اقداماتی بایــد در وزارت صمت نهایی
شــود تا این امکان فراهم شود ،چون در گذشته
فقط امــکان خرید ارز در ســامانه وزارت صمت
فراهــم بود و حاال باید امــکان خرید رمز ارز نیز
فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.
وی افزود :طی روزهــای اخیر فرایند پیش از
راه اندازی آزمایشــی رمز ریال با رقم یک میلیارد
تومــان و با ارائه رمزریال به تعــداد محدودی از
افراد شــروع و عمال مرحله پیش آزمایشی آن در
دو بانــک ملــی و ملت اجرایی شــده اســت و
دو فروشــگاه هم برای اســتفاده از این رمز ریال
تعیین شــدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را
آغاز کردهاند تا پس از برطرف کردن مشــکالت
احتمالی ،مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود
که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
صالح آبادی با اشــاره بــه اینکه بانک مرکزی
مجموعــه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام
میداد را آغاز کرده است ،افزود :این موضوع باید
در هیأت نظارت بر اندوخته اســکناس به تصویب
میرسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم میشد،
لــذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان
در این هیــأت به تصویب رســید و کار از هفته
گذشته آغاز شــد و امیدواریم تا پایان شهریورماه
روند فرایند آزمایشــی کار با رمرز ریال با وسعتی
بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.
افزایش شفافیت با حکمرانی ریال
رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه با
حکمرانی ریال شــفافیت در اقتصاد افزایش پیدا
میکند و ســرمایههایی که در اقتصاد ملی کشور
وجود دارد به ســمت فعالیتهــای مولد هدایت
میشــوند ،افزود :بر این اســاس مشــوقهایی
باید پیش بینی شــود که این سرمایهها به سمت
بخشهای مولد اقتصادی هدایت شوند.
وی افزود :این حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی
میشود ضمن اینکه فعالیتهایی که در راستای
پولشــویی اســت مورد رصد قــرار میگیرد و با
فعالیتهای پولشویی مبارزه میشود.
صالح آبــادی با بیان اینکــه تاکنون اقدامات

جزئیاتی جدید از شناسایی حسابهای تجاری

زیادی در این زمینه انجام شــده اســت و تقریبا
بخش عمده کار در این زمینه انجام شــده است
تاکید کرد :یکی اقدامات انجام شده در این زمینه
به مقوله چک مربوط اســت ،امروز خوشــبختانه
در موضوع چک تحول بســیار خوبی اتفاق افتاده
است ،در گذشته چکهایی که مبادله میشد بعضا
وصول نمیشد و گیرنده چک از صادرکننده   چک
اطمینان نداشــت که در سررســید چک وصول
میشود یا خیر؟
وی افــزود :لذا اگر تصمیم بر این اســت که
فعالیتهای اقتصادی شفاف شود باید افراد هنگام
دریافت چک از طرفهای تجاری اطمینان داشته
باشــند که در تاریخ تعیین شــده بــه مبلغ چک
دســت پیدا میکنــد ،در این راســتا قانون جدید
چک در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس
ســامانههای مختلفی در بانک مرکزی طراحی و
پیاده سازی شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیدهترین
بخش اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده
است ،گفت :اگر کسی به طرف تجاری خود چک
بدهد و هنگام وصول چک در بانک صاحب  چک
کسری موجودی داشته باشد اگر فرد صادرکننده
چک در حسابهایش در دیگر بانکها موجودی
داشته باشد از موجودی او در دیگر حساب  هایش
امکان وصول چک فراهم میشود.
وی افــزود :بنابراین با اقدامات متعددی که در
زمینه اجرایی شــدن قانون چک در بانک مرکزی
اجرایی شــد در حال حاضر اگر شخصی از طرف
تجاری خود چک دریافــت کند این امکان وجود
دارد که با وارد کردن شماره چک در سایت بانک
مرکزی اعتبار صادرکننــده چک را کنترل کند و
بررسی کند که فرد صادرکننده چک فرد معتبری
است یا خیر؟ چک برگشتی دارد یا خیر؟
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این
فرایند خوشبختانه شفافیت خوبی را در حوزه ریال
در کشــور ایجاد کرد به طــوری که طی یک  ماه
گذشــته رفع سوء اثر چک به سه روز کاهش پیدا
کرد و تعداد چک   های برگشتی نیز  ۲۰۰هزار فقره
کاهش یافته اســت ،افزود :بــه عبارتی امروز کار
به گونهای شــده که صادرکننــده چک پیش از
برگشــت خود چک با دریافت کننده چک رایزنی
میکند که در صورت کافی نبودن موجودی چک
را به بانــک نبرد و یا پیش از فرارســیدن موعد
چک موجودی حســاب خود را برای وصول چک
صادرشده تکمیل می کند.
وی افزود :براساس قانون در صورت ناکافی بودن
حســاب صادر کننده چک ،موجودی حساب  های
صادرکننــده چک به میزان کســری موجودی تا
ســقف مبلغ چک در دیگر حســاب  ها و بانک  ها
مســدود می شــود و در صورت تکمیل موجودی
امکان رفع مسدودی حساب او فراهم خواهدشد.
 ۸.۵میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی
دارند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون
فرایند ساماندهی کارتخوان   ها با همکاری سازمان
امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تکالیف بانک

مرکزی در حوزه تقویــت حکمرانی ریال تکمیل
شــده اســت ،گفت :امروز تمامــی  ۸.۵میلیون
کارتخوان فعال موجود در کشــور شناســنامهدار
هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور
وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوانهای فعال
در ســازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل
شده است و کارتخوان   هایی که به سامانه سازمان
امور مالیاتی متصل نبودند ،غیر فعال شدند.
وی افــزود :با این اقدام بخش مهمی از فرایند
تفکیک حســابهای تجاری و غیرتجاری عمال
اجرایی شــد و مراحل پایایانــی خود را طی کرده
است ،لذا عمده بحث تفکیک حسابهای تجاری
و غیر تجاری با اتصال کارت خوانها به ســامانه
سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته انجام شد
و حسابهای بســیار کمی خارج از این مجموعه
هســتند که شاید از هر یک  هزار نفر حداکثر دو یا
سه نفر را مشمول بشود.
تراکنشهــای غیرتجاری مشــمول
مالیات نمیشود
صالح آبادی تاکید کرد :برخی موارد هم مطرح
شد که هر  ۱۰۰تراکنش واریز به حساب با مجموع
 ۳۵میلیون تومان ،تجاری محســوب میشود که
این وحی منزل نیســت بلکه یک نشــانه است و
این امکان وجــود دارد فردی هزار تراکنش واریز
به حســاب داشته باشــد ،اما حساب وی تجاری
محسوب نشــود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه
صدها تراکنش خرید داشــته باشــد به طور مثال
فــردی روزانه دهها بار برای خرید مایحتاج روزانه
اقدام میکنــد یا از طریق ســایتهای اینترنتی
خریــد میکند که این قبیل مــوارد به هیچ وجه
مشــمول مالیات نیست و یا مثال فردی در بورس
معامله میکند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه
فعاالن بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی
کسر میکند و یا مثال فردی اقدام به فروش خانه
مسکونی میکند و  ۵میلیارد تومان به حساب وی
واریز میشود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
از هر  ۱۰۰۰نفر دو یه سه نفر مشمول
مالیات تراکنشهای تجاری میشوند
وی تاکید کرد :اینکه گفته شد  ۱۰۰تراکنش و
 ۳۵میلیون ،باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن
اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شــرط
باشد ولی فرد کار تجاری نمیکند بنابراین باز هم
مشــمول نخواهد بود ،لذا از هر  ۱۰۰۰نفر شــاید
دو یا سه نفر مشمول شوند.
صالح آبادی خاطرنشــان کرد :بر این اســاس
فعالیت تجــاری به این مفهوم اســت که فرد با
کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان میشود و
معامله انجام میدهد این فرایند تجاری محسوب
میشــود و لــذا فعالیتهایی نظیــر خیریهها یا
صندوقهــای خانوادگی مشــمول حســابهای
تجــاری نخواهند بود ضمن آنکه هم اکنون حتی
در مورد کارتخوان   ها نیز یک سری از کارتخوانها
تجاری نیستند.
وی افزود :بنابراین چنانچه فردی به تشخیص
خودش به فعالیت تجاری مشــغول است این دو
شــرط  ۱۰۰تراکنش با واریزی  ۳۵میلیون تومان

دو شــرط اولیه اســت؛ لذا این امکان وجود دارد
فردی تــا  ۱۰۰۰تراکنش واریز به حســاب حتی
بیــش از  ۳۵میلیــون تومان هم داشــته باشــد
ولی کار تجاری نیســت ،اما کســی که براساس
بررسیهای خودش نشان میدهد که کار تجاری
انجام میدهد ،میتواند با مراجعه به سازمان امور
مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی
شود و از مزایای فعالیت تجاری خود بهره مند شود.
صالــح آبــادی با بیــان اینکه بر این اســاس
همانگونه که کارتخوان   ها شناســنامهدار شــدند
افزود :این حســابهای تجاری هم شناسنامهدار
میشــوند و از مزایای این حساب تجار بهرهمند
میشوند ،مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا
سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در
حالی که این سقف برای حسابهای غیرتجاری
حداکثر  ۲۰۰میلیون تومان است ،ضمن اینکه نقل
و انتقاالت صاحبان حسابهای تجاری در مقایسه
با وضع موجود چند برابر خواهد شد.
رئیس کل بانــک مرکزی به دیگر مزیتهای
حسابهای تجاری پرداخت و گفت :برای اعطای
صدور دســته چک جدید به صاحبان حسابهای
تجاری معافیتهای بیشــتری در زمینه بازگشت
تعداد برگههای دسته چک به بانک در نظر گرفته
شده است .همچنین صاحبان حسابهای تجاری
در زمینه هزینه خدمات بانکی مشــمول تخفیف
میشــوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقفهای
ماهانه و روزانه غیر حضوری ،لغو محدویت امکان
تعداد گشایش حساب و مشوقهای دیگری برای
اســتفاده کنندگان از حســابهای جاری در نظر
گرفته شده است.
وی افــزود :جزئیات دیگر در مورد مســائلی
همچون تبعــات عملیات تجاری با اســتفاده از
حساب غیر تجاری در این زمینه از سوی سازمان
امور مالیاتی اطالع رسانی خواهد شد ضمن اینکه
این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت
به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف نشود.
رئیس شــورای پول و اعتبــار با بیان اینکه در
حال حاضر حتی با وجود شناســنامه دار شــدن
دســتگاه   های کارت خوان فرایند اتصال آنها به
ســامانه مالیاتی کاری زمان بر اســت و تا تکمیل
پروندههای مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در
نظر گرفته شده است ،افزود :هیچ اطالعات بانکی
از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار
نمیگیرد بلکــه فردی که فعالیــت تجاری دارد
باید پس از اعالم رســمی با مراجعه به سازمان
امور مالیاتی حســاب تجاری خود را معرفی کند و
دو شــرط  ۱۰۰تراکنش با  ۳۵میلیون تومان مبِلغ
واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است
و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن
این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول
نباشــد و این خود فرد است که باید به این نتیجه
برسد که فعالیت تجاری انجام میدهد.
وی افــزود :برخی فعالیتهــا همچون خرید
و فــروش در بــورس فعالیت تجاری محســوب
نمیشــود و نیاز به ارائه مســتندات هم نیست؛
چراکه فعاالن بورس فرایند کاری شــفافی دارند
و فعاالن بورســی در بخش خرید معاف از مالیات
هستند و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را
پرداخت کرده است.
صالح آبادی تاکید کــرد :نکته بعدی در زمینه
تفکیک حســابهای تجاری و غیر تجاری اینکه
مبنای عمل بر اساس کد ملی است به گونهای که
اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار
بــرای  ۱۰۰تراکنش و واریــز  ۳۵میلیون تومان
تمامی حســابهای فرد خواهد بود .ضمن آنکه
ما اکنون ایــن نگرانی را داریم که فردی با وجود
فعالیت غیرتجاری برای بهره مند از مشــوقهای
در نظر گرفته شده برای حسابهای تجاری نام خود
را تجاری معرفی کند؛ چراکه در عین عدم پرداخت
مالیات از مشــوقهای در نظر گرفته شــده برای
حسابهای تجاری هم استفاده می کند.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد

آغاز عملیات اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
رییس ســازمان امور مالیاتی از آغاز عملیــات اجرایی قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از دیروز خبر داد.
به گزارش ایسنا ،داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانههای
فروشگاهی و ســامانه مودیان برای شرکتهای پذیرفته شده در
بورس و فرابورس با بیان اینکه قانون پایانههای فروشــگاهی در
ســال  ۱۳۹۸تصویب شــده بود ،اظهار کرد :بیش از دو سال از
تصویب این قانون میگذرد ،اما تا کنون به دلیل فراهم نشــدن
زیرساختهای آن ،اجرا نشده بود.
وی ادامه داد :اهمیت اجرای این قانون در این اســتکه نظام
مالیاتــی را به نظام روزآمد تبدیل میکند ،همه کشــورهایی که
توانســتند مالیات را به منبع اصلی تامیــن مالی تبدیل کنند این
مســیر را طی کردهاند .ایــن قانون فعاالن اقتصــادی را مکلف
میکنــد زمانی که عملیــات خرید و فــروش را انجام می  دهند
نتیجه را به صورت حســاب الکترونیکی بــه پایگاه نظام مالیاتی
ارسال کنند.
مالیات نقل و انتقال خودرو به  ۲۷۰۰میلیارد تومان
رسید
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این فرایند شفافیت درآمد

مالیاتی کشــور را افزایش میدهد ،به راه اندازی سامانه مالیات بر
نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت :مردم می  توانند این مالیات
را از طریق تلفــن همراه پرداخت کنند و واریزیها به حســاب
خزانه دولت میرود .ســال گذشــته  ۱۵۰۰میلیارد تومان مالیات
نقل و انتقال خودرو پرداخت شد که این میزان در سال جاری به
 ۲۷۰۰میلیارد تومان رســیده است و پیش بینی می  شود تا پایان
سال به بالغ بر  ۵۰۰۰میلیارد تومان برسد.
شرکتهای بورسی گروه نخست اجرای قانون
منظور در ادامه گفت :از شورای عالی سران سه قوه درخواست
کردیــم قانــون ارزش افزوده که در بســتر قانــون پایانههای
فروشــگاهی اســت به صورت مرحلهای اجرا شود .گروه نخست
اجرای قانون نیز شرکتهای بورسی هستند؛ زیرا بیشترین حجم
فعالیــت را در بین بنگاههای اقتصادی دارند و بخش بزرگ تولید
ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
وی افزود :از طرف دیگر شــرکتهای بورســی بسیار شفاف
هســتند و همه اطالعات آنها از طریق ســامانه کدال در اختیار
آحاد مردم است.
معاون وزیــر اقتصاد از انتخاب شــرکتهایی به عنوان رابط

بین شــرکتهای بورسی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت:
دو شرکت معتمد مجوز دریافت کرده اند و  ۹شرکت هم در صف
دریافت مجوز هستند .گروه بعدی نیز حقیقیها هستند.
جریمه  ۱۰درصدی برای افرادی که حساب تجاری
را معرفی نکنند
منظور در ادامه با اشــاره به فرایند تفکیک حسابهای تجاری
از حســابهای شــخصی اظهار کرد :هدف این تفکیک نظارت
بانک مرکزی بر مراودات پولی در کشور است .افرادی که حساب
تجاری خود را معرفی میکنند از مزایای ویژه بانک مرکزی مانند
نقل و انتقال ساتنا بدون ارائه اطالعات برخوردار میشوند.
وی ادامه داد :سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و
جمع صورت حســاب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری
را مقایسه می  کنیم و اکر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد
مبلغ  ۱۰درصد از فروش جریمه میشود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد :بانک مرکزی پیش بینی کرده است
که اگر تعــداد دفعات واریز  ۱۰۰مرتبه و حداقل مبلغ  ۳۵میلیون
تومان باشد ،حساب تجاری است ،اما اگر واریز به حسابی هر ماه
 ۹۹مرتبه باشد ،قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر میکند.

از تاریخ  ۲۶تا  ۳۱شهریورماه در ایرانایر
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پروازهای رفت اربعین  ۲میلیون تومان شد

ســخنگوی ایرانایــر گفــت که پروازهای این شــرکت به مقصــد نجــف ،از تاریخ  ۲۶تا
 ۳۱شهریورماه با مبلغ دو میلیون تومان به جای سه میلیون عرضه میشود.
به گزارش ایســنا ،حسام قربانعلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :هواپیمای جمهوری اسالمی
ایران از تاریخ  ۲۶تا  ۳۱شهریور ،پروازهای رفت از مبدا فرودگاه امام خمینی (ره) به فرودگاه نجف
را از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی  ebooking.iranair.comبا مبلغ دو میلیون تومان
به جای سه میلیون تومان ،عرضه کرده است.
ســخنگوی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران همچنین خاطرنشان کرد :در برخی از روزها در
مســیرهای رفت و برگشت هم ممکن است ظرفیتهای مختصری باز شود که افراد میتوانند با
مراجعه به  ebooking.iranair.comنسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
به نظر میرســد با توجه به نزدیک شدن به روز اربعین در تاریخ  ۲۶شهریورماه و در حالی که
زائران در روزهای پیش از این تاریخ و پس از آن به بازگشت از عتبات عالیات اقدام میکنند ،این
تصمیم برای جلوگیری از پروازهای یک سر خالی از فرودگاه نجف به ایران صورت گرفته است،
در حالی که به گفته سرپرســت ایرانایر ،حتی اگر  ۱۰۰درصد پروازها به صورت رفتوبرگشــت
با ظرفیت پر انجام شــود باز هم نرخ بلیت شش میلیون تومانی سودده نیست ،این تصمیم برای
جلوگیری از ضرر گرفته شده است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران خبر داد

بدهی  ۱۲هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران

رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت :در حال حاضر دولت  ۱۲هزار میلیارد تومان به کشــاورزان
بابت خرید تضمینی گندم بدهکار اســت که بایســتی زودتر پرداخت شود ،زیرا در برخی استانها
زمان کشت جدید فرا رسیده است و کشاورزان نیازمند منابع مالی برای تهیه نهادههای مورد نیاز
خود هستند.
عطاا   ...هاشــمی در گفتوگو با ایســنا با بیان اینکه بودجه خرید گنــدم بر پایه قیمت هرکیلو
 ۷۵۰۰تومان بســته شــده بود ،گفت :بعد از افزایش  ۴۰۰۰تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در
ابتدای سال ،تامین منابع مالی به خوبی انجام نشد.
وی ادامه داد :در استان   های شمال   غرب حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی به کشاورزان داریم.
رییــس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد :متاســفانه این بدهیها در مناطقی اســت که فاصله
برداشت و کاشت بسیار کوتاه اســت .در استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل
هم کشاورزان در حال برداشت هستند و هم زمان کاشت فرا رسیده است و منابع مالی ندارند که
نهادههای مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد :لزوم تامین این  ۱۲هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به کشــاورزان احساس
میشود و بایستی هرچه سریعتر این بدهیها پرداخت شود.

تخلیه  ۱۶۰۰خانه سازمانی انجام شد

بر اســاس اعالم معاون وزیر راه و شهرســازی ،برنامه تخلیه خانههای سازمانی در دستور کار
قرار دارد .حدود  ۶۰۰۰واحد از خانههای ســازمانی شناســایی و بیش از  ۱۶۰۰واحد نیز تاکنون
به فروش رسیده که سایر آنها هم باید تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند.
به گزارش ایســنا ،طبق قانون «تخلیه خانههای ســازمانی برابــر ضوابط و مقررات» مصوب
سال  ۱۳۶۲در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت و مهلت ،تخلیه و تحویل نشود به تقاضای
اداره مربوطه و به دســتور دادستان یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند
به وسیله مأموران انتظامی ،خانه تخلیه خواهد شد.
در این زمینه علیرضا فخاری ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد :برنامه تخلیه
و فروش خانههای ســازمانی در دســتور کار قرار دارد .این طرح شامل خانههایی میشود که از
ســالهای گذشته و برخی از آنها حتی پیش از انقالب در قالب طرح خانههای سازمانی با منابع
دولتی ساخته شده است.
وی افزود :حدود  ۶۰۰۰واحد از این خانهها شناسایی شده و بیش از  ۱۶۰۰واحد نیز تاکنون به
فروش رســیده که سایر آنها نیز باید حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل
از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
فخاری خاطرنشــان کرد :این طرح شامل خانههایی که به عنوان اموال دستگاههای دولتی در
اختیار و مالکیت این دستگاهها برای استفاده پرسنل قرار دارد ،نمیشود.
مدیرعامــل ســازمان ملی زمین و مســکن گفت :مســئولیت اصلی شناســایی در این طرح
برعهده وزارت اقتصاد است و سازمان ملی زمین و مسکن در مقام اجرا کمک میکند و البته خود
دستگاهها نیز باید نسبت به فروش این خانهها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هیچ قالبی برای نگهداری خانههای سازمانی در کشور وجود ندارد ،به پایگاه
خبری وزارت راه و شهرســازی افزود :با قاطعیت آن دسته از کســانی که خارج از قاعده قانونی
واحدهای مسکونی را تحت عنوان خانه سازمانی در اختیار گرفتهاند تخلیه خواهیم کرد.

نفت سنگین ایران ارزانتر شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت سنگین ایران در اوت برای دومین ماه
متوالی کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایســنا ،قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در اوت به  ۱۰۲دالر و  ۲۴سنت در هر
بشکه رسید که پنج دالر و  ۳۹سنت معادل پنج درصد در مقایسه با قیمت  ۱۰۷دالر و  ۶۳سنت
در ژوییه ،کاهش داشت .میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون،
به  ۱۰۵دالر و شــش ســنت رسید که باالتر از  ۶۵دالر و  ۷۰سنت در مدت مشابه سال میالدی
گذشته است.
ارزش سبد نفتی اوپک در اوت به میزان شش دالر و  ۶۵سنت در هر بشکه معادل  ۶.۱درصد
نسبت به ژوییه کاهش پیدا کرد و به  ۱۰۱دالر و  ۹۰سنت در هر بشکه رسید .میانگین ارزش سبد
نفتی اوپک از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون ۱۰۵ ،دالر و  ۲۹سنت در هر بشکه در مقایسه
با میانگین قیمت  ۶۵دالر و  ۹۳سنت مدت مشابه سال گذشته بوده است.
طبق آمار منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک که متشکل از  ۱۳عضو است ،در اوت به  ۲۹.۶۵میلیون
بشکه در روز رسید که  ۶۱۸هزار بشکه در روز بر مبنای ماه به ماه افزایش داشت .تولید نفت خام
در لیبی و عربستان سعودی افزایش یافت در حالی که در نیجریه کاهش داشت .تولید نفت ایران
با پنج هزار بشکه در روز افزایش ،به  ۲.۵۷۲میلیون بشکه در روز رسید.

تورم سومین اقتصاد جهان صعودی شد

دادههای منتشرشده نشان میدهد که قیمتهای عمدهفروشی ژاپن در ماه آگوست نسبت به
سال قبل  ۹.۰درصد افزایش یافت که با سرعت رشد ساالنه در جوالی مطابقت داشت و مشخص
کرد هزینههای باالی مواد خام همچنان به کاهش بودجه شرکتها ادامه میدهد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از اکونومیک ،دادههای بانک مرکزی ژاپن ( )BOJنشــان داد که
افزایش شــاخص قیمت کاالهای شرکتی ( ،)CGPIقیمتی که شرکتها برای کاالها و خدمات
خــود از یکدیگر دریافت میکنند ،تا حد زیادی مطابق بــا پیشبینی میانگین بازار برای افزایش
 ۸.۹درصد بوده است .این شاخص در  ۱۱۵.۱برای پنجمین ماه متوالی به باالترین حد خود رسید
و نشان میدهد که ژاپن همچنان تأثیر افزایش قیمت جهانی مواد خام را احساس میکند.
دادهها نشان میدهد در حالی که کاهش اخیر نفت خام و هزینههای جهانی کاالها ،فشاری را
بر قیمتهای ســوخت و ضایعات فلزات وارد کرده است ،قیمتها برای طیف وسیعی از اقالم که
مستقیمتر بر خردهفروشها تأثیر دارند مانند قبوض آب و برق و دستگاههای الکترونیکی افزایش
یافته است .با این حال ،با انعکاس کاهش فشار ورودی ،قیمتهای عمده فروشی در ماه آگوست
نســبت به ماه قبل فقط  ۰.۲درصد افزایش یافت که کندتر از افزایش ماهانه  ۰.۷درصدی است
که در جوالی مشاهده شد.
این دادهها نشان میدهد که شاخص قیمت واردات مبتنی بر ین در ماه آگوست پس از اصالح
 ۴۹.۱درصدی در جوالی نسبت به سال قبل  ۴۲.۵درصد افزایش یافته است.
ضعیف بودن ین ،هزینه واردات کاالهای مواد خام را که در حال حاضر در حال افزایش است،
صعودی کرده و بر سود شرکتها تأثیر گذاشته و تعداد فزایندهای از شرکتها را مجبور به افزایش
قیمت کرده است.
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سال بیست و    هفتم

شماره 7576

رجبزاده پس از اولین برد فجر سپاسی:

رئیس هیأت دوچرخه سواری فارس خبر داد

هدف بازیهای مالکانه و تماشاگرپسند است

ایســنا :درحالیکه ســرمربی تیم نوپــای یزدی
اعتقــاد دارد حداقــل شایســتگی تیمــش کســب
یک امتیاز در شــیراز بوده ،ســرمربی فجری   ها نیز
تیمش را شایسته کسب هر سه امتیاز می   داند.
تیم فوتبال فجرشــهید سپاسی شــیراز در هفته
چهارم لیگ دســته اول فوتبال کشــور باالخره طعم
پیروزی را چشید.
به گزارش ایســنا ،این تیم عصر روز ســه شنبه
 ۲۲شــهریور در ورزشــگاه حافظیه شــیراز میزبان
چادرملــو اردکان یــزد بــود و در پایان بــا دو گل
به برتری رسید.
علی آل کثیــر در دقیقــه  ۲۰و ابوالفضل بابایی
در هفتمیــن دقیقــه از وقت   های تلف شــده نیمه
دوم ،دو گل زردپوشــان را به ثمر رســاندند .این در
حالــی بود که فجــر از دقیقه  ۶۵بــا کارت زرد دوم
محمد آژیر ،ده نفره شده بود.
در این دیدار نیــز مانند اکثر دیدارهای لیگ یک،
شاهد اعتراض   های فراوان نیمکت نشینان هر دو تیم
نســبت به نحوه قضاوت بودیم که تــا پس از پایان
مسابقه هم ادامه داشت.
در کنفرانــس خبری پس از این دیدار ،ســرمربی
تیــم چادرملــو اظهار داشــت :ما در ابتــدای بازی
توپ و میــدان را در اختیار داشــتیم و در دقیقه ۱۹
یک توپ هم به تیــر دروازه فجر کوبیدیم ،اما ادامه
همان توپ به مهاجم حریف رسید و دروازه مان باز شد.
محمدســعید اخباری افزود :در لیگ یک ،تیم   هایی
کــه تحت فشــار روانی هســتند و تاکنــون بردی
نداشــته اند ،پس از به ثمر رســاندن یــک گل ،وارد
بازی تاخیری می   شــوند .البته شــاید اگر ما هم گل
می   زدیــم همین کار را می   کردیــم و نمی   توانیم به

کادر فنی فجرسپاســی خرده بگیریم .در ادامه بازی
موقعیت   های زیادی هم داشــتیم ،اما بی دقت بودیم
و به گل نرسیدیم.
وی درباره مسائل داوری این مسابقه گفت :ما در
نیمه اول یک گل زدیم که کمک داور آفساید گرفت.
امیدوارم اشــتباه نکرده باشد ،اما آنطور که ما در فیلم
بازی دیدیم ،مهاجم ما از پشــت مدافع حرکت کرد و
آفساید نبود .ضمنا به یک صحنه پنالتی هم مشکوک
هســتیم .البته در مجموع از عملکرد داور وسط این
مســابقه رضایت داریــم ،اما کمــک داور اول بازی
مقداری بــی تمرکز بود و در دقایقی باعث عصبانیت
کادر فنی تیم ما شد.
ســرمربی  ۳۶ســاله چادرملو ضمن تبریک این

پیــروزی بــه تیم فجر ،گفــت :به نظر مــن نتیجه
بازی عادالنه نبود و حداقل باید مســاوی می   شــد.
ما خودمان این برد را بــه فجری   ها هدیه دادیم ،اما
باید بپذیریم که تیمی   نوپا هستیم که کمتر از سه ماه
از تشــکیل آن می   گذرد .پس باید کار کنیم ،تمرین
کنیم و برای ادامه رقابت   ها آماده شویم.
سرمربی تیم فجرشهید سپاسی هم ضمن تبریک
این پیروزی به مردم شیراز و استان فارس ،گفت :برای
ایــن بازی خانگی ،طبیعی بود که تیم را هجومی   و با
دو مهاجــم روانه میدان کنیم .می   خواســتیم در خط
حمله پرتعداد باشیم و خوشبختانه خیلی خوش موقع
به گل هم رسیدیم .در ادامه هم چند موقعیت گلزنی
داشتیم که به   نظر من دو موقعیت ما به اشتباه آفساید

فارس در قله مسابقات دوچرخهسواری کوهستان کشور

اعالم شد.
مهدی رجب زاده افزود :پس از اینکه یک بازیکن
تیم ما در اواســط نیمه دوم اخراج شــد ،طبیعی بود
که حریف فشــار بیاورد و موقعیت   هایی هم به دست
بیاورد ،اما دقت کنید کــه این موقعیت   ها فقط روی
ارســال از جناحین به دســت آمد و چادرملو هیچگاه
نتوانســت از عمق دفاع ما نفــوذ کرده و به موقعیتی
دست پیدا کند.
سرمربی  ۴۴ســاله فجری   ها با اشــاره به اینکه
تیمش هنوز به شــرایط ایده آل نرســیده ،ادامه داد:
تیم ما تغییرات زیادی داشــته و با میانگین سنی بین
 ۲۴و  ۲۵ســال به مســابقات آمده ایم .پس طبیعی
اســت که در بعضی دقایق ،بازیکنان احساسی شوند
و کمی   از جریان بازی فاصله بگیرند .قطعا تا رسیدن
به به مرز پختگی و بلوغ تاکتیکی نیاز به زمان دارند
و تمام تالشــمان این اســت که هم به لحاظ روحی
و هــم به لحاظ فنــی ،این زمان را کوتــاه کنیم تا
بتوانیم تیمی   شاداب و سرحال ،با نمایش   های بهتر و
بازی   های مالکانه و تماشاگرپسند ،به میدان بفرستیم.
بــه گزارش ایســنا ،از نــکات منفــی کنفرانس
خبری پس از مســابقه ،حضور عده ای از تماشاگران
تیم فجرسپاســی در ســالن کنفرانس بود که باعث
شــد تا کنفرانس خبری این مســابقه از نظم سابق
برخوردار نباشد.
تیــم فجرشــهید سپاســی بــا ایــن پیــروزی
شش امتیازی شد و ششم جدول ایستاد .چادرملو هم
با پنج امتیازی که داشــت ،با پنج پله سقوط در رتبه
دهم جدول قرار گرفت.
در صــدر جدول شــمس آذر قزوین و اســتقالل
مالثانی با  ۱۰و  ۸امتیاز اول و دوم هستند.

مجوز باشگاه فرهنگی ورزشی یک شرکت نفت و گاز در شیراز صادر شد
ایرنا :مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرکت زاگرس جنوبی
اعالم کرد :با تالشهای صورت گرفته و در راستای تعهد به مسئولیتهای
اجتماعی ،مجوز رسمی   فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی با مرکزیت شــهر شــیراز از سوی امور ورزش
شرکت ملی نفت صادر شد.
به گزارش دریافتی روز چهارشــنبه ایرنا ،سید ابوالحسن محمدی ،ادامه
داد :این باشگاه برای شروع در رشتههای کشتی ،تکواندو ،هندبال ،بسکتبال
و فوتبال از سال جاری در لیگهای برتر کشوری و استانی فعالیت میکند.
محمدی اضافه کرد :تیم   های این باشــگاه در رشتههای کشتی فرنگی
و تکواندو آقایان و هندبال بانوان در رده ســنی بزرگساالن در سطح لیگ
برتر کشــور و رشتههای فوتبال آقایان و بسکتبال بانوان در ردههای سنی

بزرگساالن در سطح لیگهای اســتان فارس در مسابقات ورزشی حضور
مییابند.
وی گفــت :هم اینک بــا همکاری اداره کل ورزش و جوانان اســتان
فارس اعضای تیمها از میان ورزشــکاران نخبه بومی   حوزه فعالیت شرکت
بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی و فرزندان مســتعد کارکنان این
شرکت انتخاب شده و به زودی تمرینات آنها آغاز می   شود.
وی افــزود :با توجه به اینکه این باشــگاه در ابتــدای راه قرار دارد ،با
همکاری اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،تیمها جهت آمادگی از
اماکن و امکانات ورزشــی این اداره کل استفاده میکنند ،اما در دراز مدت
این باشگاه صاحب اماکن ورزشی اختصاصی می   شود.
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،با اشــاره

آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند

بدشانسی یزدانی در قرعهکشی

رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهان از ســاعت  ۱۳امروز (پنجشنبه) و با برگزاری
مسابقات  ۴وزن نخست در شهر بلگراد صربستان آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مراســم قرعه کشی اوزان دهگانه این مسابقات بعد از ظهر
دیروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
در وزن  ۵۷کیلوگرم که  ۳۱نفر حضور دارند ،علیرضا ســرلک در دور نخست به مصاف
وان هو زو از چین میرود و در صورت پیروزی بر این کشــتی گیر در دور دوم به مصاف
برنده کشــتی میان علــی عباس رضازاده از آذربایجان و ســانگ وون کیم از کره جنوبی
میرود .توماس گیلمان قهرمان جهان از آمریکا نیز در گروه ســرلک حضور دارد ،اما این
دو کشتی گیر در صورت حضور در دیدار نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت.
در وزن  ۶۱کیلوگرم که  ۲۴نفر شــرکت کرده اند ،رضا اطری در دور اول با بصیر علی
لی از مقدونیه کشــتی میگیرد و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف اسالم
بازرگانوف از آذربایجان میرود.
در وزن  ۶۵کیلوگرم که  ۲۷نفر حضور دارند ،رحمان عموزاد خلیلی در دور نخســت با
جون ســوک یون از کره جنوبی مبارزه میکند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد
به مصاف اسماعیل موزوکایف دارنده مدال برنز جهان از مجارستان میرود .حاجی علی اف
دارنده مدالهای طالی جهان و نقره و برنز المپیک از آذربایجان در باالی جدول قرار دارد
و تا مرحله نیمه نهایی با نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.
در وزن  ۷۰کیلوگــرم کــه با حضور  ۲۸نفر برگزار میشــود ،امیرمحمد یزدانی در دور
نخست به حریفی از رژیم اشغالگر قدس برخورد کرده است.
در وزن  ۷۴کیلوگــرم که  ۳۴نفر حضور دارند ،یونس امامی پس از اســتراحت در دور
نخســت در دور بعد به مصاف انریکه پرز کاســتیالنوس از گوتمــاال میرود و در صورت
پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان منگ هجیگان از چین و
آرمان آندروسی از استونی میرود .کایل داک قهرمان دارنده مدالهای طالی جهان و برنز
المپیک از آمریکا در باالی جدول حضور دارد و تا دیدار نیمه نهایی با نماینده کشــورمان
برخورد نخواهد کرد.
در وزن  ۷۹کیلوگرم که  ۳۲نفر شرکت کرده اند ،محمد نخودی در دور نخست به مصاف
یاکوب شــیخ جمال از رومانی میرود و در صورت پیروزی بر این کشــتی گیر در دور بعد
با برنده کشتی میان دولگون آلتانزول از مغولستان و موکندی از کونگو میرود .جردن باروز
قهرمان المپیک و جهان از آمریکا در آن سوی جدول قرار دارد و تا دیدار فینال به نماینده
کشورمان برخورد نمیکند.
در وزن  ۸۶کیلوگرم که با حضور  ۳۰نفر برگزار میشود ،حسن یزدانی پس از استراحت
در دور اول در دور دوم با برنده مبارزه میان بات اردن بیامباســورن از مغولســتان و ایوان
ایچیزلی از مولداوی کشــتی میگیرد .دیوید تیلور قهرمــان جهان و المپیک از آمریکا در
آن سوی جدول قرار دارد و تا دیدار فینال با یزدانی روبرو نخواهد شد.
در وزن  ۹۲کیلوگرم که  ۲۳نفر حضور دارند ،کامران قاسم پور پس از استراحت در دور
نخســت در دور دوم با ادالن ویسخانوف از فرانسه مبارزه میکند .جی دن کاکس قهرمان
جهان از آمریکا در آنسوی جدول قرار دارد و تا دیدار فینال با قاسم پور روبرو نخواهد شد.
در وزن  ۹۷کیلوگــرم که  ۲۳نفر شــرکت کرده اند ،محمدحســین محمدیان پس از
استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان ویکی از هند و ساموئل شرر
از ســوئیس میرود .کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا تا دیدار نیمه نهایی با
محمدیان روبرو نخواهد شد.
در وزن  ۱۲۵کیلوگرم که  ۲۴کشتی گیر حضور دارند ،امیرحسین زارع پس از استراحت
در دور نخســت در دور دوم بــا برنده دیدار میان آیدین احمــداف از آذربایجان و ژی وی
دنــگ از چین مبارزه میکند .طاها آکگول قهرمان المپیک و جهان از ترکیه در گروه زارع
حضور دارد و تا دیدار نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد .گنو پتریاشویلی
قهرمان جهان و دارنده مدالهای نقره و برنز المپیک در آن ســوی جدول حضور دارد و تا
دیدار فینال با نماینده کشورمان روبرو نخواهد شد.

به اینکه راه اندازی این باشــگاه نتیجه تالش جمعی مســئوالن استانی و
حمایت و نگاه مثبت مسئوالن ورزش وزارت نفت ،شرکت ملی نفت ایران
و شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده اســت ،افزود :با راه اندازی این
باشگاه فضای مناسب جهت پرورش اســتعدادهای بومی   مناطق عملیاتی
شــرکت بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی و توســعه ورزش   های
همگانی فراهم میشود.
محمدی با اشــاره به اینکه اســتان فارس یکی از مهمترین قطبهای
تولید گاز در ســطح کشور اســت ،گفت :توجه به مسئولیتهای اجتماعی
وزارت نفــت به ویژه در حوزه   های فرهنگی و ورزشــی یکی از مهمترین
مطالبات مردم این استان طی سالیان گذشته بوده است و با راه اندازی این
باشگاه رضایتمندی خوبی به وجود میآید.

ایســنا :رئیس هیأت دوچرخه سواری فارس از درخشــش دوچرخه سواران استان در
مسابقات کوهستان کشوری (کراس کانتری) خبر داد و گفت :فارس با کسب  ۳مدال طال
و یک برنز بر قله دوچرخه سواری کوهستان ایران قرار گرفت.
محمدجواد کشاورز چهارشنبه  ۲۳شهریور به خبرنگاران گفت :مسابقات دوچرخهسواری
کوهســتان قهرمانی کشــور (کراس کانتری) در دو بخش آقایان و بانوان به مدت چهار
روز و در ردههای سنی بزرگســاالن و جوانان در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز
برگزار شد.
او افزود :این دوره از مسابقات که به منظور گزینش نفرات برتر برای راهیابی به اردوی
تیم ملی برای حضور در مســابقات آسیایی کره جنوبی برگزار شد ،تیم فارس توانست در
مجموع سکوی قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کند.
رئیس هیأت دوچرخه ســواری فارس با بیان اینکه فرشید صالحیان ،نیما جمشیدی و
فراز شــکری در رده سنی بزرگســاالن و علیرضا حاجتی و رامتین بیضاوی در رده سنی
جوانان به مربیگری و سرپرســتی محمد ا...یاری از فارس به این رقابتها اعزام شــدند،
گفت :در بخش بانوان نیز فرانک پرتوآذر و فاطمه عباســی به سرپرستی شیدا آذرنیوشان
و کیانا کیانی نفرات اعزامی   فارس به این مسابقات بودند.
او ادامه داد :در بخش ماده کراس کانتری زنان رده بزرگساالن خانمها؛ فرانک پرتوآذر
از اســتان فارس ،مونا فرحبخشیان از اســتان تهران و شیرین زرینکاله از استان تهران
مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری فارس خاطرنشان کرد :در بخش ماده کراس کانتری زنان
رده جوانان نیز خانمها؛ فاطمه عباسی از استان فارس ،فرانک شاهزیدی از استان اصفهان
و ملینا نظام از استان مازندران حائز رتبه اول تا سوم شدند.
او اضافه کرد :در بخش ماده کراس کانتری مردان رده جوانان هم آقایان؛ بنیامین فنایی از
استان خراسان رضوی ،کاوان محمدی از استان کردستان ومحمدسینا ربیعی از استان مرکزی
به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
کشاورز گفت :در بخش ماده کراس کانتری مردان رده بزرگساالن هم فراز شکری از استان
فارس ،پرویز مردانی از آذربایجان شرقی و فرشید صالحیان از استان فارس مقامهای اول
تا سوم این مسابقات را کسب کردند و بدین ترتیب استان فارس با  ۳مدالطال و یک برنز بر قله
دوچرخه سواری کوهستان ایران ایستاد.

ایمان سبز شیراز حریفانش را شناخت

ایسنا :نماینده شیراز در لیگ دسته دوم فوتبال کشور ،رقبای خود را شناخت.
مراسم قرعه کشــی فصل جدید لیگ دسته دوم فوتبال کشور روز سه شنبه در سالن
آمفی تئائر هتل آکادمی   تهران برگزار شد و تیم ایمان سبز شیراز در گروه الف با تیم  های
ماشین  ســازی تبریز ،ویستاتوربین تهران ،فوالد نوین اهواز ،شهید اورکی اسالمشهر ،نود
ارومیه ،مس سونگون و رزقان ،اســپاد الوند تهران ،سپیدرود رشت ،اترک بجنورد ،بعثت
کرمانشاه ،پاس همدان ،پانیک تالش و فوالد هرمزگان هم گروه شد.
تیم ایمان ســبز شیراز فصل گذشته در گروه دوم همین دسته قرار داشت و در حالیکه
کارش را با هدایت غالمحسین پیروانی سرمربی نامدار فوتبال شیراز آغاز کرده بود ،نتایج
خوبی نگرفت و نتوانست جواز صعود به لیگ دسته یک کشور را به دست بیاورد.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس این قرعه کشــی تیم   های شاهین شــهرداری بوشهر،
شــهرداری بندرعباس ،شهید قندی یزد ،شــهدای رزکان البرز ،شهرداری بندرماهشهر،
نیروی زمینــی تهران ،مس نوین کرمان ،پیام توس خراســان ،مناطق نفت خیز جنوب،
شــهرداری بم ،شهرداری نوشهر ،داماشیان رشت ،آریوبام اسالمشهر و شهدای بابلسر نیز
در گروه دوم قرار گرفتند.

نگاهی به کارنامه کشتی گیران شیرازی در پیکارهای جهانی  ۲۰۲۲صربستان
ایرنا :رقابت   های کشــتی فرنگــی  ۲۰۲۲جهانی
صربســتان در حالی برای سه کشــتی گیر شیرازی
به پایان رسید که حاصل آن تنها یک مدال نقره بود
که آن هم محمدرضا گرایی کسب کرد.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا ،محمدعلــی گرایی،
محمدرضا گرایی و محمدرضا مختاری سه کشتی گیر
شــیرازی بودند که در این رقابت شــرکت داشتند و
انتظار بیشــتری می   رفت که نمایندگان فارس بتوانند
مدال  های خوشرنگ تر و بیشتری به ارمغان بیاورند،
اما اینگونه نشد.
اگر به صورت کلی بخواهیــم به کارنامه تیم ملی
کشتی فرنگی نگاه کنیم باید بگوییم کسب سه مدال
(  ۲نقــره و یــک برنــز ) آن هم با  ۱۰کشــتی گیر
نمی   شــود کارنامه موفقی برای تیم ملی قلمداد کرد؛
چــرا که تیم   هــای قدرتمند روســیه و بالروس هم
شرکت نداشتند و گرنه شاید این سه مدال هم بدست
نمی  آمد.
آسیب شناسی
قطعا فدراسیون کشــتی که تدارک و برنامه ریزی
خوبــی برای تیم ملی کشــتی فرنگی دیده بود ،برای
چرایی این ناکامی   بزرگ آسیب شناســی خواهد کرد
تــا ضمن برطرف کــردن نقاط ضعف و مشــکالت،
برنامه  ریــزی اصولی تر برای مســابقات جهانی آینده
(  ) ۲۰۲۳که کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۴پاریس هم
است ،طرح کند.
ضعف قوای جسمانی و فنی ،عدم اعتماد
بیشتر کشتی گیران شرکت کننده در آوردگاه جهانی
بلگراد با مشکل تنفسی مواجه بودند برای همین هم در
وقت دوم کم می   آوردند و کشتی را واگذار می کردند هر
چند از نظر فنی هم کشــتی گیران انتظارات را برآورده
نکردند؛ زیرا اعتماد به   نفس هم نداشتند.
قهرمان المپیک و جهان ،نقره ای شد
همه نگاه   ها وامید   های تیم کشتی فرنگی ایران به
محمدرضا گرایی ستاره این سال   های کشتی فرنگی
و دارنده نشان طال المپیک و جهان بود ،اما محمدرضا
هم در فینال وزن  ۶۷کیلوگرم در حالی که  ۴بر صفر از
ماته نمس صربستانی دارنده مدال برنز جهان پیش بود،
اما نتوانســت ایــن برتری را حفظ کنــد و در نهایت
اســیر این کشتی گیر جنگنده شــد و نتیجه را  ۵بر ۴
واگذار کرد.
ایــن در حالی بود که محمدرضا برای جبران امتیاز
از دســت رفته حــدود  ۸۰ثانیه فرصت داشــت ،اما
نتوانســت فن سالتو بارانداز که در این فن استاد است
را اجرا کند و به نظر می   رسید با ضعف قوای جسمانی
روبرو اســت؛ زیرا آن شادابی همیشــگی در نزد این
کشتی گیر شایســته دیده نشد ،او به مدال نقره راضی

بود شاید این امر ناشی از عدم اعتماد به نفسی بود که
محمدرضا داشــت که البته این معضل بزرگ را اکثر
کشتی گیران ایرانی داشتند و بدن   های آنها خسته بود.
محمدرضا گرایی چگونه نقره گرفت
در وزن  ۶۷کیلوگرم گرایی پس از اســتراحت در
دور نخســت ،در دور دوم با نتیجه  ۹بر صفر امانتور
اســماعیلاف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله
یــک چهارم نهایــی صعود کــرد .او در این مرحله با
نتیجه  ۵بر صفر   هان ســو ریو دارنــده مدال طالی
جهان از کرهجنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله
نیمه نهایی راه یافت.
در این مرحله گرایی با ارایه یک کشــتی مقتدرانه
با نتیجه  ۸بر صفر جانی ختســوریانی از گرجستان را
شکست داد و به دیدار فینال راه یافت ،اما در این دیدار
با نتیجه  ۴بر  ۳مغلــوب ماته نمس دارنده مدال برنز
جهان از صربستان شد و به مدال نقره بسنده کرد.
یورش بــرای فتح مدال طــای المپیک
 ۲۰۲۴پاریس
محمدرضا گرایی با انتشــار پســتی در شبکه   های
مجــازی ضمن تقدیر از حمایت مردم ایران ،در لفافه
وعده کســب مدال طال در المپیــک  ۲۰۲۴المپیک
پاریس را داد.
گرایی که چهره غمگینش بعد از این شکســت در
فینال سوژه رسانهها شــد ،با انتشار پستی در صفحه
شخصیاش از حمایت مردم ایران تقدیر و تشکر کرد
و نوشت :ســام خدمت مردم عزیز و با  محبت ایران.
قدردانم از شــما که در سردی و گرمی   روزگار تنهایم
نگذاشــتید و همواره لطفتان را به من ارزانی داشتید.
فقط این را میدانم که کلید در دست خداست.
او اما در انتهای این پســت با اضافه کردن هشتگ

المپیک  ۲۰۲۴پاریس ،بــه نوعی وعده جبران مافات
و کســب مدال طالی المپیک را به مــردم و جامعه
کشتی داد.
محمدعلی گرایی همچنان در حسرت مدال
طالی جهانی
محمدعلی گرایی کشــتی گیر باسابقه تیم ملی که
انتظار می   رفت یکی از مردانی باشــد که شانس مدال
طــا را دارد ،اما با شکســت در دور دوم همچنان در
حسرت داشتن مدال طالی جهانی در کارنامه چندین
ساله اش باقی ماند.
او که در کارنامه اش ســه نشــان برنــز جهانی،
یک نشان طال ۲ ،نقره و یک برنز آسیایی وجود دارد
بســیار امیدوار بود تا به مدال طال دست یابد و طلسم
چندین ساله را بشکند که این اتفاق نیفتاد.
گرایی که طی یک ســال گذشــته با مصدومیت
دســت و پنجه نرم می   کرد به عنــوان نماینده وزن
 ۷۷کیلوگرم از سوی سرمربی تیم ملی برای مسابقات
جهانی انتخاب شد.
محمدعلی در حالی مســابقات را شروع کرد که با
قید قرعه در دور اول اســتراحت کرد و در دور دوم در
یک کشــتی نزدیک در حالی که  ۵بر صفر از آنتونیو
کامنیاسیویچ از کرواسی پیش بود در نهایت  ۵بر ۴به
برتری دســت یافت ،اما در همین کشتی نشان داد که
از آمادگی خوبی برخوردار نیســت ،هر چند به مرحله
سوم صعود کرد.
این کشــتی گیر شیرازی در دور ســوم به مصاف
کیم هیــون وو دارنده نشــان طال و برنــز المپیک،
یک طــا و  ۲برنز جهانــی از کــره جنوبی رفت و
با نتیجه  ۶بر یک شکســت خورد و با کسب نخستین
مدال طالی جهانی وداع کرد.

محمدعلی گرایی دارنده سه برنز جهانی
که چهار نشد
محمدعلــی گرایی کــه امیدوار بود کشــتی گیر
کره ای به فینال این مســابقات راه یاید تا او به گروه
شــانس مجدد   ها برای کسب مدال برنزبرود ،اما این
اتفاق نیفتاد تا گرایی بــه چهارمین مدال برنز جهان
دست نیابد و تنها به همان سه مدال برنز بسنده کند،
محمدعلی در رده بندی مسابقات جهانی  ۲۰۲۲عنوان
شــانزدهم را کسب کرد که شایســته این کشتی گیر
با تجربه شیرازی نیست.
محمدرضا مختاری بدون مدال باز گشت
اما محمدرضا مختاری دیگر کشــتی شیرازی بود
که در وزن  ۷۲کیلوگرم به روی تشــک جهانی رفت،
او که مدال طالی مسابقات آسیایی  ۲۰۲۲مغولستان
را در کارنامه دارد ،در در دور نخست با قرعه استراحت
روبرو شد ،اما در دور دوم برابر ابراهیم غانم فرانسوی
کشــتی ضعیفی ارایه داد و با نتیجه  ۷بر  ۳شکســت
خورد تا او هم به مانند گرایی از دستیایی به نخستین
مدال طالی جهانی باز ماند.
محمدرضــا مختــاری اگــر حریف فرانســویش
می   توانست به فینال این مســابقات راه یابد به گروه
شــانس مجددها برای کسب مدال برنز می   رفت که
این اتفاق هم نیفتاد و بدون مدال با مســابقات جهانی
وداع کرد.
مختاری در رده بندی مســابقات جهانی در جایگاه
نوزدهم قرار گرفت.
تیم ملی ایران چهارم شد ،ترکیه قهرمان
تیم ملی کشــتی فرنگی با کســب  ۲مدال نقره
و یک برنــز و  ۸۱امتیاز در رده چهارم مســابقههای
قهرمانی جهان قرار گرفت .ترکیه قهرمان شد.
در ردهبندی تیمی   ،تیم ترکیه با  ۱۲۵امتیاز بر سکوی
نخســت ایســتاد ،جمهوری آذربایجان با  ۱۱۸امتیاز
دوم شــد و صربســتان با  ۱۱۰امتیاز عنوان ســوم را
کسب کرد و ایران هم با  ۸۱امتیاز در جایگاه چهارم
ایستاد.
تیم ملی کشتی فرنگی سال گذشته و در رقابتهای
قهرمانی ســال  ۲۰۲۱جهان در نروژ با  ۴مدال طال و
 ۲برنز بعد از روســیه نائب قهرمان جهان شــده بود
در حالی که روسیه در مسابقات  ۲۰۲۲شرکت نداشت.
رقابت   هــای کشــتی فرنگــی قهرمانــی جهان
 ۱۹شهریور ماه آغاز و شامگاه  ۲۲همین ماه در بلگراد
پایتخت صربستان پایان یافت.
محمد بنا به عنوان ســرمربی و رســول جزینی،
بهــروز حضرتی پور ،عادل بالی تبار ،طالب نعمت پور،
علی قیطاســی (فارس) و ســینا طالب وند به عنوان
مربیان تیم ملی را همراهی کردند.
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احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

مصطفی رحماندوست:
مصطفی رحماندوست معتقد است :کانون به خاطر سوء مدیریتها به اینجا رسیده
است و باید کاری کنیم که کانون مستقل شود.
این نویسنده در گفتوگویی با ایسنا در پی خبر طرح واگذاری کتابخانههای کانون
پــرورش فکری به نهــاد کتابخانههای عمومی اظهار کرد :چیــزی که در این زمینه
مطرح میشود ،سوء مدیریت است؛ فکر میکنم دو نوع سوءمدیریت به کانون آسیب
میزند یکی اینکه مدیرانی که بعد از آقای چینیفروشــان آمدهاند ،توان اداره درست
و حســابی کانون را نداشــته و در نتیجه کانون روز به روز ضعیفتر شده است .سوء
مدیریت بعدی این اســت که هر کس فکر میکند ،از هر جایی میتواند به این نهاد
ضربه بزند ،نابودش کند و زیر دست خود بیاورد.
او افــزود :اینکــه چرا به فکــر نابودی کانون هســتند به سیاســتهای کالن
فرهنگیمان بر میگردد .واقعا به مســائل فرهنگی آنچنان که باید توجه نمیشــود.
ما در کشــوری زندگی میکنیم که سابقه فرهنگ و هنر بسیار پرقدرتی داشته است.
ما با آدمهایی روبهرو هســتیم که از سران فرهنگ و هنر مملکتمان هستند و اتفاقا
اغلبشــان از کانون پا گرفتهاند مثال از کانون؛ فیلمبرداری ،تئاتر  ،موسیقی و نوشتن را
یاد گرفتهاند و بعد یلی شدند درمیان یالن.
رحماندوست در ادامه خاطرنشان کرد :کانون در گذشته موسسه مستقلی بوده است
حتی زیر پوشش دولت نبوده است .مدیر کانون مستقیما با رئیس جمهور در تماس بود،
اساسنامه اولیه کانون ،این را میگوید .سوء مدیریتها کانون را تحت پوشش وزارت
آموزش و پرورش بُرده ،این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش نمیتواند خود
را جمعوجور کند .طبق اطالعــات وزارت آموزش و پرورش در دوره کرونا  ۴میلیون
نفر به دلیل نداشــتن امکانات ارتباطی آنالین از تحصیل بازماندند ،از وزیر آموزش و
پرورش بپرســید برای این بازماندگان چه کردهاند؟ آیا بعد از دو سال که ارتباطشان با
آموزش و پروش و مدرسه قطع شد ،امیدی به برگشتشان هست؟
او بــا بیــان اینکه آموزش و پرورش بــا توجه به گســتردگی وزارتخانه خود با
کمبــود بودجه روبهرو اســت ،گفــت :این وزارتخانه ُپر پرســنل با ســوءمدیریتها
به جایی رســیده که پاســخگوی امور خود نیســت و از پس وظیفهاش یعنی تعلیم و
آموزش ،برنمیآید چه رسد به نهاد کانون به این بزرگی و با این سابقه .وزارت آموزش
و پرورش ،وزارتخانه ضعیفی است ،این را همه میدانند و خواه و ناخواه از این حرفها
در آن پیش میآید.
رحماندوســت با بیان اینکه کانون فراز و فرود بســیار زیادی را طی کرده است،
خاطرنشــان کرد :اصل کار کانون الگوســازی بوده اســت؛ یعنی کتاب الگو بسازد تا
ناشــران دیگر از آن تبعیــت کنند و کتابخانههای الگو بســازند .کانون زمانی تالش
میکرد در مجتمعهای مســکونی کتابخانههای حاشیهای درست کند تا مردم استفاده
کننــد ،امــا االن نمیتواند به این چیزهــا فکر کند؛ زیرا در چم و خم حقوق بســیار
اندک اعضای خود درمانده اســت .زمانی نویسندههای خوب با کانون ارتباط داشتند،
هنرمندان خوب با آن همکاری داشتند ،همه چیز فاخر و در حد عالی بود و باید به این
فکر کنیم که به آن روزگار برگردیم.
او ادامه داد :اگر بخواهیم به آن روزگار برگردیم و الگوســازی کنیم باید این را در
نظــر بگیریم که هزینه کردن برای پرورش بچهها ،هزینه کردن صرف نیســت بلکه
سرمایهگذاری برای آینده مملکت است .اگر پرورش خوب صورت بگیرد ،ما به خیلی
چیزها میرسیم .اگر مدیران کانون آدمهای وارد و دلسوزی شوند و بودجه کانون هم
کمی باال برود ،آن زمان این اتفاقها نمیافتد ،البته اگر کانون اســتقالل داشته باشد.
استقالل چیزی است که از کانون گرفته شده و میشود به آن از همه جهت حمله شد.
این شاعر پیشــنهاد داد که کانون را از نظر اقتصادی زیر پوشش خدمات شهری
قرار دهند تا هر شهری تالش کند تا به کانون انرژی بدهد و فرمانداران و استانداران
موظف شوند بخشی از بودجه کانون را تأمین کند.
او با اشــاره به اینکه سالهاســت که کتابخانه جدیدی در کانون افتتاح نشــده
اســت ،بیان کرد :اوایــل انقالب هم میخواســتند کانون را منحل کننــد ،اما فکر
اساســی و ارزشمند شهید بهشــتی و شهید مطهری در شــورای انقالب جلوی این
کار را گرفت و نگذاشــتند کانون مانند همه موسســات مشــابه که زیر نظر "فرح"
بــود ،منحل شــود ،اما کانــون را حفظ کرده و ســعی کردند بــه درد روزگار بعد از
انقالب بخــورد ،واقعا هم خورد .االن هم کانون مربیــان و کتابدارانی دارد که حتی
به حقوق کم خود فکر نمیکنند ،دلشــان خوش است که آدمها را پرورش میدهند.
رحماندوســت خاطرنشــان کرد :به نظرم وزارت ارشــاد" ،قاچ زین خود را محکم
بچســبد ،سوارکاری طلبش"؛ ببیند برای سینما چه کرده ،برای تئاتر چه کرده و برای
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مباد  ا از كسانى باشى كه به سبب گناها ِن بند  گا ِن خد  ا بر سرنوشت آنان
بيمناك است ،ولى خود   را از سزاى گناه خويش ايمن می   د  اند  .
امام حسین (ع)

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

برپایی نمایشگاه گروهی عکسهای عاشورایی در شیراز

ایرنا :نمایشــگاه «شور شــیدایی» با نمایش
تصاویری از عکاســان فارس در گالری عکس
خانه جهانگردی در حال برگزاری است.
نمایشــگاه «شور شــیدایی» که عکسهای
بزرگترین تعزیــه میدانی کشــور را به نمایش
گذاشته با حضور سید رســول موسوی نژادیان
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی فارس و ســید مجتبی علوی
اردکانــی مدیــرکل امور زائرین و گردشــگری
استانداری فارس گشایش یافت.
آییــن افتتاحیه این نمایشــگاه که به همت
انجمن ســینمای جوانــان ایران ،گــروه تعزیه
عاشــورائیان ،کانون عکاسان فارس و اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان فارس برپا شده ساعت  ۱۸روز سهشنبه
۲۲شــهریورماه برگزار شد و مراســم اختتامیه
نیز روز شنبه  ۲۶شــهریورماه ساعت  ۲۰برگزار
میشود.
ســید مجتبــی علــوی اردکانــی مدیر کل
امور زائرین و گردشــگری اســتانداری فارس با
حضــور در این برنامه ضمن تقدیر و تشــکر از
برگزارکننــدگان این نمایشــگاه بیان داشــت:
امــروز هنرمند متعهد ما با محوریت عاشــورا و
امــام حســین(ع) هنر زیبــای خــود را در این
نگارخانــه ،به نمایش گذاشــتند .و این تعهدی
است که هر هنرمندی وظیفه دارد با هنر خودش
واقعه عاشورا و محرم را در جامعه زنده نگه دارد.
علوی بیان داشت :در تعزیه ای که در صحرا رود
فســا برگزار شــده بیش از  ۵۰هزار نفر حضور
داشــتند و بــه خوبــی واقعــه روز عاشــورا را
به نمایش گذاشتند و این نتیجه تالش مسئولین

و مردم شــهر فســا و صحرا رود است که امروز
توانستیم این برنامه را به عنوان یک رویداد ملی
به ثبت برسانیم.
ســید رسول موســویان نژاد معاون هنری و
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس نیز ضمن بازدید از نمایشگاه بیان داشت:
آثــار فاخری که در نمایشــگاه به نمایش درآمد
نشــان دهنده عمق عالقه هنرمندان عکاس از
رویدادهــای دینی و مذهبی اســت که در قالب
هنر ارائه کردند.
موسویان نژاد افزود :رویدادها معموال چند روز
بیشــتر برگزار نمی شــود ،اما آنچه که ماندگار
است ،تصاویری است که توسط هنرمندان ثبت و
ضبط می شود ،عکاسان رسالت بزرگی دارند که
عکاسان شیراز این رسالت را بسیار خوب به نتیجه
رساندند و نتیجه این رویدادها را در جشنواره  های
داخلی و بین المللی شــاهد هستیم خصوصا که

امسال اتفاقات خوبی برای عکاسان ما بخصوص
در حوزه بین الملل افتاده است.
وی ادامه داد :عکاسان ما باید باحضور بهتر و
پررنگ  تر در رویدادهای که توسط دستگاه های
متولــی فرهنــگ و هنر برگزار می شــود نقش
خودشــان را در ثبت ایــن رویدادها و ماندگاری
آنها ایفا کنند ،نقش عکاســان در شــیراز بسیار
پویا است و با برگزاری برنامه های پاتوق عکس،
جلســات نقد و بررســی ،کارگاه های آموزشی،
تورهای عکاسی در شیراز و فارس نقش پر  رنگ
خود را نشــان داده  اند که جای تقدیر و تشکر از
این عزیزان را داشــته و عزیزان عکاس انسجام
خوبی را در کانون عکاســان و انجمن سینمای
جوانان داشته  اند.
ابراهیم بختیاری سرپرست معاونت گردشگری
اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دستی اســتان فارس نیز ضمن تقدیر و تشکر از

باید به استقالل کانون فکر کنیم نه انحاللش
موســیقی چه کرده است .همه از نفس افتادهاند .االن کدام هنرمند برجستهای است
که میتواند با درآمد فرهنگی و هنری ،زندگیاش را بچرخاند؟ ارشــاد به جای اینکه
دنبال ســامان دادن به کانون باشــد ،موقعیتهایی را که در سفرهاش چیدهاند سامان
دهد نه اینکه کمبود دیگری را به کمبودهای خود اضافه کند و از پسش هم برنیاید.
او درباره اینکه برخی معتقدند با جدا شدن کتابخانههای کانون دیگر فعالیتهای

کانون از جمله فعالیت انتشارات آنجا را تحت شعاع قرار میدهد آیا بر این اساس نباید
تغییری در ساختار کانون ایجاد شود ،اظهار کرد :فکر میکنم باید کانون به اساسنامه
اولیه خود باز گردد .من در جریان نوشــته شــدن اساسنامه اولیه کانون بودم؛ در آغاز
انقالب یک هیأت مدیــره هفتنفره برای کانون در نظر گرفته بودند .من هم افتخار
داشتم در کنار بزرگان بودم .اساسنامهای تصویب شد و در آن اساسنامه که به تصویب
مجلس آن زمان هم رســید ،مقرر شــد کانون پرورش
فکری جای مســتقلی باشد .البته امور تربیتی کانون هم
مطرح بود؛ چرا امروز وزارت ارشــاد ســراغ امور تربیتی
نرفته است؟
این نویســنده با یادآوری خاطــرهای گفت :یکی از
وزیران ارشــاد در اوایل انقالب که با من دوســت بود و
تازه ســرکار آمده بود ،میگفت«:چطور میتوانم ارشــاد
کنم و فرهنگ را بســازم در حالی که رادیو و تلویزیون
زیر نظر من نیســت؟» به او گفتم راست میگویید ،باید
آموزش و پروش و دانشگاه را هم به شما بدهند ،مساجد
را هم همینطور .بعد به او گفتم جاهایی را که به شــما
ســپردهاند ،موسیقی و سینما و کتاب را سامان بده با این
حرفی که شما میزنی تمام مملکت را باید در اختیارتان
بگذارند .بعد او هم خندید.
او با بیان اینکه نویســندهها بدشان نمیآید کارشان
در کانون منتشــر شــود ،اظهار کرد :با انتشار کتاب در
کانــون ،بالفاصله کتابها بــه کتابخانههای کانون در
سراســر کشــور میرود و بچهها آنهــا را میخوانند.
یک زمانی تیراژ کتابهای ما در کانون  ۵۰۰هزار نسخه
بود ،االن محدود شــده است .کتابهای کانون به خاطر
ساختار و شــرایط کانون ارزانتر از جاهای دیگر است،
هم مردم میتوانند بخرند و هم به کتابخانهها میرود و
کتابها خوانده میشود.
رحماندوست به دورانی اشــاره کرد که بچهها برای
کتابهای تازه کانون پرورش فکری ،صف میکشــیدند

برگزارکننــدگان این نمایشــگاه بیان داشــت:
برنامه  هــای مذهبی و دینی بســیار زیادی در
اســتان فارس وجود دارد که عکاسان می توانند
با هنرنمایی خودشــان رویدادهای گردشــگری
مذهبی را به تصویر کشیده و ماندگار کنند.
وی گفت :رویداد تعزیه میدانی صحرا  رود فسا
که بزرگترین تعزیه میدانی کشــور است بیش از
 ۱۳ســال قدمت داشته و ما توانستیم این رویداد
را به عنوان رویــداد فرهنگی ناملموس به ثبت
ملی برسانیم.
بختیاری افزود :استان فارس دارای پتانسیل  های
مختلــف گردشــگری بخصوص گردشــگری
مذهبی است و ما با حمایت و هدایت هنرمندان
عکاس زمینه تولید آثار فاخر هنری را برای این
عزیــزان بوجود خواهیــم آورد و گالری عکس
خانه جهانگردی مکان مناسبی است که عکاسان
می توانند آثار خود را به نمایش بگذراند.
در اردوی عکاســی صحرارود فســا بیش از
 ۱۵نفــر از عکاســان فارس شــرکت کردند و
با حمایت انجمن سینمای جوانان و گروه تعزیه
عاشورائیان صحرا رود فسا با اعالم فراخوان آثار
عکاسان در فرصتی کوتاه جمع آوری ،داوری و
چاپ شــد و پس از نتیجه گیری تعداد  ۲۰اثر از
 ۷عکاس در قالب  ۵۰در  ۷۰سانتیمتر چاپ و در
معرض دید عموم قرار گرفت.
ایــن نمایشــگاه گروهی با آثــار هنرمندانی
چون؛ رضا قادری ،ایمــان ادراکی ،محمدکاظم
منصــور  وار ،طاهــره رخبخش زمیــن ،فرزانه
چخماقســاز ،زهرا دشتبشــی ،علی عباســی
پذیرای عموم مردم است.

منوچهر صادقپور درگذشت

و ادامــه داد :به جــای اینکه به فکر نابودی کانون باشــیم ،طرحهایی بدهیم که به
اســتقالل کانون بینجامد .اگــر کتابخانههای کانون را از آنجا جدا کنند ،انتشــارات
کانون مجبور میشود مانند ناشــران دیگر تیراژ کتابها را پایین بیاورد تا سرپا بماند
اگر این اتفاق بیفتد ،چون ناشــر دولتی اســت توان رقابت با ناشران دیگر را نخواهد
داشــت و تعطیل خواهد شــد .انیمیشــن و ســینما و تئاتر کانون هم از بین میرود،
زیرا همه به کتابخانهها وابســته اســت .کانون کارشناســان زیادی تربیت کرده که
خواه و ناخواه نمیتوانند کار کنند.
او بــا تأکید بر اینکــه اگر کتابخانههــای کانون در اختیار ،جاهــای دیگر قرار
بگیــرد ،دیگر تولیــدات و فعالیتها کانــون از جمله قصهگویی تعطیل خواهد شــد
و ادامــه داد :در دنیــا به این نتیجه رســیدهاند برای گســترش ســطح مطالعه باید
قصهگویــی را ترویــج داد ،در کانون  ۲۵دوره جشــنواره قصهگویی برگزار شــده و
همه شــرکت میکنند و در ســطح جهانی هم مطرح اســت .آرزوی من این است،
جشــنواره به آکادمی قصهگویی مطرح شــود و بحث علمــی و تدریس قصهگویی
بــه صورت آکادمیک در کانون اتفاق بیفتد تا به گســترش مطالعه بینجامد .همه این
اتفاقها با رفتن کتابخانه به هر موسسه و نهاد دیگری کمکم تعطیل میشود.
این نویسنده درباره اینکه شاید فعالیتهای بخش کودک نهاد کتابخانههای عمومی
با کتابخانههای کانون در تناقض نباشــند،گفت :تناقض دارد؛ نهاد کتابخانهها هم کم
سابقهتر است و هم نگاه سیاسی بیشتری دارد که ممکن است برخی از خانوادهها نتوانند
با آن کنار بیایند .اصال چرا برنامهریزی و بودجه کتابخانهها نهاد را به کانون ندهند که
سابقه بیشــتری دارد؟ من فعالیت چشمگیری از کتابخانهها نهاد کتابخانهها ندیدهام.
خوشبختانه در آنجا هم دخالت داشتم ،زمانی با مدیران نهاد کتابخانهها صحبت کردم
در کنار کتابخانههای عمومی بخشی را هم به عنوان کتابخانه کودک ترتیب دهند تا
زمانی که خانوادهها به کتابخانه میآیند ،بچهها را با خود بیاورند .این حرکت پرورشی
بود .مدیران نهاد کتابخانهها هم پذیرفتند ،اما اینکه نهاد کتابخانهها ،کتابخانه مستقلی
برای کودکان داشته باشد ،من ندیدهام یا من خبر ندارم .شاید اطالعرسانی نکرده باشند؛
چرا کتابخانههای آنجا را به کانون نمیدهند که بودجه بیشتری بگیرد و دستش باز شود؟
مصطفی رحماندوســت در پایان تأکید کرد :باید به کانون بیشتر توجه شود .کانون
خیلی حیف اســت؛ زیرا تنها موسســهای اســت که در این منطقه جغرافیایی آنقدر
گسترده اســت ،در هم جا هم شعبه دارد .باید به استقالل و بودجه بیشتر کانون فکر
کنیم نه انحاللش.

منوچهــر صادقپــور هنرمند
قدیمی سینما شامگاه  ۲۱شهریور ماه
از دنیا رفت و مراسم خاکسپاریاش
امروز پنجشنبه برگزار میشود.
عبدا...علیخانی تهیهکننده سینما
با تایید این خبر به ایسنا گفت :این
تهیهکننــده ،کارگــردان و بازیگر
قدیمی سینما که در سن  ۸۶سالگی بر اثر عوارض کهولت سن
از دنیا رفت ،در چند سال گذشته در شمال کشور زندگی میکرد
و پیکرش برای خاکسپاری به تهران منتقل خواهد شد.
به گفتهی او؛ پنجشنبه  ۲۴شهریور ماه راس ساعت  ۱۰صبح
از سالن عروجیان بهشــت زهرا (س) تهران ،پیکر این هنرمند
قدیمی به سمت مقبره خانوادگیشان شماره  ۹۲بدرقه میشود.
منوچهر صادقپور در کنار برادرش (  ایرج صادقپور) و پدرش
مرتضــی آقا محمدقلی مقدس معروف بــه صادقپور به خاک
سپرده میشود.
علیخانــی همچنین از فعالیــت هنری خانــواده صادقپور
میگوید و اینکه او مالک ســالن ســینمایی «آسمان آبی» در
تهران هم بوده و پدرش هم که از فعاالن هنری در الله زار بود
در زمان حیاتش ،سینما «سارا» را داشت.
منوچهر صادقپور در ســالهای اخیر بازیگر فیلمهای چون
«عطش» و «شــوکران» بود و ســالها قبلتــر تهیهکنندگی
«درشــکهچی»« ،قیامت عشــق»« ،مجــازات» و کارگردانی
«کاله نمدی»« ،بیگناه در شهر» و ...را برعهده داشت.
علیخانی در پایان یادآور میشــود :کارش را در دهه  ۴۰در
دفتر پخش فیلم منوچهر صادقپور به نام «پارســا فیلم» آغاز
کرده است.
مراســم یادبود منوچهر صادقپور دوشنبه  ۲۸شهریور ماه از
ساعت  ۱۵تا  ۱۶:۳۰در خیابان شریعتی مسجد پیامبر اعظم (ص)
برگزار میشود.

معرفی دو خواهر هنرمند
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