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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

دستگاههای اجرایی
حسابهای پرداخت حقوق
را به بانکهای قرضالحسنه
انتقال دهند

تلنگرهای گاه و بیگاه
اساعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

2

چرا «مثنوی» در میان
عامه مردم مقبول افتاده
است؟
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دژکام امام جمعه شیراز :

سرلشکر باقری:

فقط با تجزیهطلبهای
تروریست برخورد
میکنیم

در بیانیه وزارت اطالعات پیرامون حوادث
اخیر کشور که لحظاتی قبل از نهایی
شدن صفحات روزنامه به دستمان رسید
موارد زیر مورد اشاره قرار گرفته بود :

صداقت  ،ویژگی اصلی
رسانه است

2

رابرت مالی:

نمیتوانیم تضمین بدهیم
دولت آینده آمریکا از
برجام خارج نمیشود

4

در روزهـای گذشـته  ٤٩نفـر از عوامـل گروهـک منافقین،
 ٧٧نفـر از اعضـای کوملـه ٥ ،عضـو گروهکهـای تکفیری
ـ تروریسـتی همـراه بـا  ٣٦کیلوگـرم مواد منفجـره ٣ ،نفر از
سـران بهاییت ٩٢ ،نفر از وابسـتگان رژیم پهلوی و  ٩تبعه
بیگانـه از اتبـاع آلمـان ،لهسـتان ،ایتالیـا ،فرانسـه ،هلنـد
و سـوئد در صحنـه اغتشاشـات یـا در پشـت صحنه هـای
توطئه بازداشـت شـدند.
اختصاصی  عصر مرد م
علیرضا پاک فطرت نماینده مجلس در جمع
نمایندگان بازنشستگان کشوری در فارس :

2

عدالت باید فراتر از شعار عینیت
داشته باشد

حمله تروریستی در
زاهدان و اظهارات امام
جمعه اهل سنت زاهدان
2

و

نجابت :

به آقای زاهدی وفا گفتم که
صندوق بازنشستگی در بحث نحوه
پرداخت کسورات به بازنشستگان
آسیب وارد می کند

1

طهماسبی :

تبعات ناشی از عدم رسیدگی به
مطالبات بازنشستگان بیش از هزینه
تامین منابع برای پاسخگویی به
درخواست های آنهاست

انفجار خونین در منطقه
«دشت برچی» کابل
2

در گفت و گوی اختصاصی
با عصرمردم مطرح شد؛

الحلبوسی:

ثبات عراق در حال حاضر
اولویت واشنگتن نیست

قالیباف رئیس مجلس در المرد تأکید کرد:

عامل مشکالت امروز کشور فاصله گرفتن از فرهنگ دوران دفاع مقدس است
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حجتاالسالم حاجعلیاکبری در خطبه نماز جمعه تهران:

ملت خواستار رفع ابهام از حادثه مرحومه «مهسا امینی» هستند
خطیـب ایـن هفتـه نمـاز جمعـه تهـران گفـت :ملـت
ایـران خواسـتار اشـد مجـازات بـرای فتنـه انگیـزان
نیابتـی هسـتند ،ملـت از چهرههـای ورشکسـته و
دشـمن شـاد کـن اعلام انزجـار کردنـد و حسـاب
جوانـان فریـب خـورده را از آشـوبگران جدا دانسـتند.
ملـت خواسـتار رفـع ابهـام از حادثـه مرحومـه مهسـا
امینـی هسـتند تـا ماجـرای آن دقیـق معلـوم شـود و
جایـی بـرای سوءاسـتفاده دشـمنان باقـی نمانـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا ،حجـت االسلام
والمسـلمین حـاج علی اکبـری در خطبه نمـاز جمعه
تهـران گفـت :بـا تقـوا فـرد و جامعـه مومـن بـه همـه
آرزوهایـش خواهـد رسـید.
وی در ادامـه گفـت :مـاه ربیـع االول کـه مـاه بهـار
اسـت ،خداونـد در ایـن مـاه ،نـگاه ویـژه ای داشـته
اسـت .بـا تولـد پیامبر اعظـم(ص) همه بـرکات  ،هم
قـرآن و هـم فطـرت متولـد شـد و همـه فضیلت هـا با
او بـه اوج رسـید .مـاه ربیـع االول ماه خاصی اسـت و
ایـن الگـو کـه بعنـوان مدینه النبی شـناخته می شـود
در علـم و معرفـت و عقـل و تدبیـر و عـزت و شـکوه،
مثـال زدنـی اسـت .مـاه ربیـع االول فرصـت خوبـی
اسـت کـه جامعـه مـا یکبـار دیگـر الگـوی نبـوی را
بازخوانـی کند.
خطیـب نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تهـران گفـت :یـاد
شـهدای ماجراهای اخیـر را گرامی مـی دارم ،خداوند
بـه خانـواده آنـان صبـر دهد.
حاجعلیاکبـری گفـت :از سـپاه پاسـداران مقتـدر
بـه خاطـر سـرکوب و عملیـات نابـودی پایگاههـای

تروریسـت های تجزیـه طلـب صمیمانـه تشـکر
میکنیـم .ایـن گروهک هـا در  ۵۰تـا  ۶۰پایـگاه خود
در اقلیـم شـمال عـراق انـواع مفاسـد را علیـه امنیت
ایـران انجـام داده بودند.امنیـت ایران قابل مسـامحه
نیسـت.
وی در ادامـه تصریـح کـرد :مـا بـا اسـتخراج
جنگهـای عظیـم دفـاع مقدسـمان میتوانیـم
بـا سـرعت و دقـت بیشـتر بـه هـدف و آرمان هـای
انقلاب برسـیم و هنوز اندکی از آن اسـتخراج نشـده
اسـت .حجـت االسلام حـاج علـی اکبـری دربـاره
حـوادث اخیـر کشـور نیـز گفت :حماسـه اول و سـوم
مهـر اتفـاق بزرگـی بود .سـاختن حماسـه تـازه ای در
دل ایـن دشـواری ها و فتنه هـا توسـط امـت عزیـز ما
رخ داد و ملـت مـا بـا بصیـرت و دشـمن شناسـی،
فتنـه گـران را در صحنـه تنهـا گذاشـت و بعـد

حماسـه های تازه ای از حضور پرشـور و پرشعورشـان
را آفریدنـد و فتنـه گـران را محکوم کردند .این ملت
عزیـز می توانـد پرچمـداری سـاخت امت اسلامی در
اسـتانه ظهـور امام عصر (عج) را داشـته باشـد و این
حـق ملت ماسـت .ایـن ملت بـر وحدت تاکیـد کردند
و خواسـتار اشـد مجـازات بـرای آشـوبگران وحشـی
شـدند و امیدواریـم دسـتگاه قضایـی بـا قاطعیت و به
سـرعت بـا آنـان برخـورد کنـد.
وی تاکیـد کـرد :مـا بایـد از ایـن تهدیدی که پیدا شـد
و از دل ایـن تهدیـد ،فرصت هـا بسـازیم و ایـن هنـر
امـام و امـت ماسـت .امنیـت مـا کـه بـه قیمـت خون
شـهدای مـا بدسـت آمـده  ،امتیـاز ویژه ایران ماسـت
و بـرای تحقـق آرمان هـای انقالب اسالمی سـرمایه
ماسـت و بایـد بیشـتر از قبـل قـدرش را بدانیـم و
تولیدکننـدگان امنیـت را قـدر بدانیـم و وحـدت را
بیشـتر قـدر بدانیـم .همـان چنـان که رییـس جمهور
گفتنـد آمادگـی بیشـتری بـرای شـنیدن صـدای
معتـرض و منتقـد در آینـده خواهیـم داشـت و جهـاد
تبییـن را بسـیار جـدی تـر خواهیـم گرفـت و راه حـل
ویـژه جهـاد تبییـن اسـت.وی در ادامـه گفـت :ملت
ایـران خواسـتار اشـد مجـازات بـرای فتنـه انگیـزان
نیابتـی هسـتند  ،ملـت از چهرههـای ورشکسـته
و دشـمن شـاد کـن اعلام انزجـار کردنـد و حسـاب
جوانـان فریـب خـورده را از آشـوبگران جدا دانسـتند.
ملـت خواسـتار رفـع ابهـام از حادثـه مرحومـه مهسـا
امینـی هسـتند تـا ماجـرای آن دقیـق معلـوم شـود و
جایـی بـرای سوءاسـتفاده دشـمنان باقـی نمانـد.

خزعلی:

آموزشهای  ۲ساعته گشت ارشاد نمیتواند تاثیرگذار باشد
معاونـت زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری گفـت:
دسـتگاههای فرهنگـی کـه متولـی بحـث حجـاب
هسـتند و کـمکاری و تـرک فعـل کردهانـد ،بایـد مورد
بازخواسـت قـرار گیرنـد.
انسـیه خزعلـی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایلنـا ،دربـاره
آخریـن وضعیـت الیحـه حمایـت از زنـان در برابـر
خشـونت و مطالباتـی کـه ایـن روزها پیرامـوان حجاب
مطـرح میشـود ،گفـت :الیحـه حمایـت از زنـان در
برابـر خشـونت مراحلـش از معاونـت زنـان عبـور کرده
و در مجلـس اسـت مـا هـم پیگیـر هسـتیم انشـاالله
زودتـر در دسـتور کار مجلـس قـرار گیـرد.
معـاون زنـان نهـاد ریاسـت جمهـوری ادامـه داد :در
ارتبـاط بـا حجـاب و عفاف ما بـه عنوان یـک عضو در
جلسـاتی کـه در ایـن زمینـه قانون گذاشـته میشـود،
مشـارکت داریـم ،نظراتمـان را هـم میدهیـم و

امیـدوار هسـتیم بسـیاری از تعدیلهایـی کـه در نـوع
اجـرا مدنظـر ماسـت ،صـورت بگیـرد.
وی دربـاره مسـائلی کـه در خصـوص آموزشهـای

گشـت ارشـاد بـرای افـراد و تاکید بر اینکه در مسـئله
حجـاب بایـد کار فرهنگـی صورت گیرد و در پاسـخ به
ایـن سـوال کـه آیـا آموزشهـای  ۲سـاعته میتوانـد
تاثیرگـذار باشـد یـا خیـر ،عنـوان کـرد :بـه نظـر مـن
نمیتوانـد تاثیرگـذار باشـد.
خزعلـی دربـاره اینکـه معاونـت زنـان و نهـاد خانواده
ریاسـتجمهوری آیا برنامهای در ایـن خصوص دارد،
بیـان کـرد :برنامـه داریـم و طـرح هـم دادهایـم .اوال
آموزشهـا بایـد حتما توسـط دسـتگاههای متولی و با
فنـون الزمی کـه تأثیرگـذار اسـت ،انجام بگیـرد و بعد
هـم نـه اینکـه در  ۲سـاعت و در شـرایط ویـژهای که
شـاید شـرایط مناسـبی بـرای آمـوزش نباشـد .بعد هم
دسـتگاههایی کـه متولـی هسـتند و کـمکاری و تـرک
فعـل کردهانـد ،هم بایـد مورد بازخواسـت قـرار گیرند.
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پرداخت وام های
 10تا  15میلیون تومانی به اولیا
برای پرداخت شهریه دانش آموزان
3

مولوی عبدالحمید :

وقایع روز جمعه سیستان و بلوچستان کار عوامل نفوذی
دشمن بوده است
مولـوی عبدالحمیـد از مـردم اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان خواسـت تا به شـایعاتی که در سـطح شهر
در حـال چرخـش اسـت گـوش ندهنـد.
امام جمعه اهل سـنت شـهر زاهدان که سـاعتی بعد
از اتفاقـات رخ داده در زاهـدان در شـبکه اسـتانی در
پخـش زنـده بـا مردم سـخن میگفـت ،افزود :شـیعه
و سـنی در کنـار هم سالهاسـت کـه در اسـتان زندگی
میکننـد و وقایـع رخـداده روز جمعـه دسـت عوامـل
نفـوذی دشـمن بـوده اسـت و در ایـن رابطـه مـردم
اسـتان بایـد هوشـیار و آگاه باشـند تا به حـوادث پیش
آمـده بیشـتر دامن زده نشـود.
عبدالحمیـد افـزود :از عوامـل نیروهـای امنیتـی و
انتظامی اسـتان درخواسـت میکنیـم کـه بـا عوامـل
اغتشاشـات امـروز بـا قاطعیـت برخـورد کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ظهـر امـروز تعـدادی افراد مسـلح
ناشـناس بـه کالنتـری  16زاهـدان حملـه کردنـد کـه
بـر اسـاس اخبار اولیـه تعـدادی از عابریـن و ماموران
مجـروح شـده کـه بـه بیمارسـتان منتقـل شـدند؛
بـه دنبـال ایـن اتفاقـات شـورای تامیـن سیسـتان و
بلوچسـتان ضمـن صـدور اطالعیه ،مـردم را به حفظ

آرامـش دعـوت کـرد و از آنـان خواسـت از نزدیـک
شـدن بـه اماکـن و محلهـای تجمعـی خـودداری
کنند .
در اطالعیـه شـورای تامیـن سیسـتان و بلوچسـتان
آمـده اسـت :افـرادی که سـاعتی پیش قصد داشـتند
بـا تیرانـدازی اوضاع شـهر را ناامن کنند با هوشـیاری
و واکنـش نیروهـای امنیتـی و انتظامی اوضاع کنترل
گردیده اسـت.

شـورای تامیـن از مـردم سیسـتان و بلوچسـتان تقاضا
کـرده ،بـه شـایعاتی که هـم اکنون توسـط معاندین در
حال انتشـار اسـت توجـه نکنند.
بـه گفتـه یـک منبـع آگاه پیـش از ایـن عملیـات
تروریسـتی هم تعدادی از نمازگـزاران نماز جمعه اهل
تسـنن زاهـدان بـه خیابـان آمـده بودند .یـک نمازگزار
گفـت :مولـوی عبدالحمید در خطبههـای نماز جمعه
ضمـن تاکیـد بر هوشـیاری و خویشـتن داری مردم در
مقابـل خبر و شـایعه تجـاوز یک مقـام انتظامی چابهار
بـه یـک دختـر بلـوچ گفـت ایـن موضـوع بـرای مـا
خیلـی مهـم اسـت ،البته مسـووالن گفتهانـد در حال
بررسـی و پیگیـری مسـاله هسـتند و مـا نیـز تـا زمـان
اعلام رسـمی آن از سـوی دسـتگاههای مربوطـه
پیگیر هسـتیم.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت ،نمازگـزاران در حیـن
اقامـه نمـاز بودنـد کـه تعـدادی از آنـان بـه سـمت
کالنتـری هجـوم بردنـد و یکـی از آنـان بـا اتوبوس به
دیـوار کالنتـری زده و قصـد تخریـب دیـوار و ورود بـه
کالنتـری را داشـتند کـه موفق نشـدند و تنها بخشـی
از دیـوار تخریـب شـده اسـت.

مقتدی صدر:

عربستان برای توقف حمله به شیعیان در افغانستان مداخله کند

رهبـر جریـان صـدر عـراق دولـت طالبـان را مسـئول
حملـه بـه شـیعیان در ایـن کشـور دانسـت و از
عربسـتان خواسـت بـرای حـل اوضـاع افغانسـتان
مداخلـه کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از پایـگاه شـفق نیـوز،
مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان صـدر عـراق در توئیتـی

از گـروه طالبـان بـه شـدت انتقـاد کـرده و گفـت :این
گـروه مسـلمانان را میترسـاند .مـن مسـئولیت کامـل
انفجارهایـی کـه شـیعیان در افغانسـتان را هـدف قرار
میدهـد بـر عهـده دولـت طالبـان میگـذارم .ایـن
احتمـاال در آینـده سـنیهایی را کـه روش
حملات
ً
طالبـان را قبـول ندارنـد نیـز مـورد هـدف قـرار دهـد.

ایـن دولـت اگـر از آنچـه کـه اتفـاق میافتـد راضـی
باشـد و در برابـر آن سـکوت اختیـار کنـد نزدیـک بـه
تروریسـم و دور از میانهروی اسـت و اگر در حمایت از
ملـت خـود کوتاهـی کنـد یک دولـت بی لیاقت اسـت
و جامعـه بینالمللـی بایـد بـرای پایـان دادن بـه رنج و
مشـکالت ملـت افغانسـتان مداخلـه کنـد.

هم کار ارجمند جناب آاقی صدراهل بهرامی

بخ
ت
با نهایت تأسف رد گذشت ربارد ارجمنداتن مرحوم خدا ش بهزادی را سلیت گفته  ،غفران الهی
مح
را ربای آن زنده یاد و شکیبایی و تندرستی شما و خانواده ترم را از خدا وند اقرد متعال خوااهنیم.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

تلنگرهای گاه و بیگاه
اظهـار نظر برخی از کارشناسـان علـوم اجتماعی و
رسـانه و همچنیـن اذعـان تعدادی از مسـئولین به
کاسـتی هایی کـه منجـر بـه رویداهای اخیر شـده
اسـت نشـان می دهد کـه رویـداد اخیر بـه عنوان
تلنگـر تـا حـدودی بیـدار کننـده و هشـدار دهنده
بـوده اسـت  .در برنامـه ی شـیوه کـه بـه صـورت
جسـته و گریختـه بخش هایـی از آن را دنبـال
کـردم مطالبـی عنـوان شـد که بـا ادبیـات خواص
جامعـه هـم عنانـی داشـت و تلاش می شـد کـه
شـرکت کننـدگان در ایـن گفـت و گـو سـخنانی
مـردم پسـند بـر زبـان بیاورنـد و بـه واقعیت های
تلخـی اشـاره کننـد که ظـرف چند دهه ی گذشـته
روی ظهـور سـبک های جدیـد زندگـی تاثیـر گذار
بـوده اسـت  .هـر چنـد محتـوا و نتیجـه گیری های
صـورت گرفتـه در ایـن برنامـه بـرای مسـئولین
الـزام آور نیسـت امـا همیـن کـه ماننـد آبی سـرد
بـر آتـش خشـم مخاطبـان ریختـه می شـود بـه
جلـب و جـذب مخاطـب می انجامـد و شـنونده را
متقاعـد می کنـد کـه به گفـت و گـو به عنـوان راه
حلـی فرهنگی روی خوش نشـان دهـد  .من زمانی
کـه برنامـه ی فوتبالـی نود از شـبکه سـوم صدا و
سـیما پخش می شـد و مخاطبـان فراوانی داشـت
پیشـنهاد دادم کـه صدا و سـیما به تهیـه ی برنامه
ای مشـابه در زمینه هـای سیاسـی و اجتماعـی و
فرهنگـی نیـز بپـردازد زیـرا همیشـه بر ایـن باور
هسـتم کـه وقتـی موضوعـات مـورد مناقشـه بـه
بحـث گذاشـته می شـود حتـی اگـر بـه شـفافیت
مطلـق هم نینجامـد آثـار مطلوبی به دنبـال خواهد
داشـت و موجـب خواهـد شـد کـه بسـیاری از
مطالبـات در رسـانه ی ملـی دنبـال شـود نـه کـف
خیابـان کـه در خـوش بینانـه تریـن وضعیـت نیز
پیامـد مطلوبـی نخواهد داشـت .
کشـور و ملـت هـر دو به نـام ایران مزین هسـتند
و خواهنـد بـود و قانـون و سـاز و کارهـای اداره ی
کشـور از دولت و مجلـس و وزارتخانه هـا گرفته تا
نهادهـا و سـازمان ها و مراکز فرهنگـی و اقتصادی
نیـز وقـف مـردم اسـت و همـه مسـئولین نیـز
بایـد خدمتگـزار بی چـون و چـرای مـردم باشـند
و هـر تصمیمی کـه می گیرنـد نهایتـا به خرسـندی
مـردم ایـران متشـکل از اقـوام و ادیـان و مذاهب
بیانجامـد ؛ بـه همین دلیـل مردم حق دارنـد بدانند
خدمتگزارانشـان چـه می کننـد و خدماتشـان چـه
نتایجـی به دنبـال دارد  .ناگفته پیداسـت که انجام
امـور در سـایه ی آرامـش و نظـم و قانـون امـکان
پذیـر اسـت لذا هـر حقی که مـردم دارنـد از جمله
حـق اعتراض نیز باید به رسـمیت شـناخته شـود .
چنیـن حقـی می تواند در رسـانه ها اعـم از مکتوب
و صوتـی تصویـری و حتـی مجـازی  ،در قالب هنر ،
سـمینارها و تجمعـات ترتیب داده شـده از سـوی
تشـکل های مـردم نهـاد و همچنیـن در مراکـز
آموزشـی و محیـط کار جایگاهـی بـرای مطـرح
شـدن داشـته باشـد کـه هـر یـک سـاز و کاری
مخصـوص بـه خـود می طلبد  .اساسـا آنچـه منجر
بـه جمـع شـدن سـخن های ناگفتـه پشـت سـد
مالحظـات و خودسانسـوری ها و موانـع غیر قانونی
می شـود و ناگهـان زیر چتـر موضوعی تأسـف بار
فـوران می کنـد و همـه چیـز را تحـت تاثیـر خـود
قـرار می دهـد این اسـت کـه مـا در چارچوب های
سـنتی ترجیـح می دهیـم کـه حـق طرح پرسـش
و پاسـخگویی را مسـکوت بگذاریـم  .ایـن کـه
ناگهـان می بینیم دختری دسـت به خودکشـی زده
بـه فشـارهای گوناگونـی برمی گـردد کـه در امـر
ازدواج بـا شـخصی کـه مـورد نظـر خودمـان بوده
بـر او وارد کـرده ایـم  .ایـن که پسـرمان افسـرده
شـده و بـه اعتیـاد کشـیده می شـود چـه بسـا به
ایـن دلیـل اسـت کـه بـه ذوق و سـلیقه ی او برای
انتخـاب رشـته تحصیلـی  ،شـغل و همسـر احترام
نگذاشـته ایـم  .تجمیـع ایـن فشـارها باالخـره در
یـک جایی خـودش را نشـان می دهـد  .حکومت ها
نیـز از چنیـن قاعـده ای مسـتثنی نیسـتند و زمانی
کـه در رابطـه ای یکسـویه و آمرانه با مـردم اغلب
گوینـده هسـتند تـا شـنونده و سرنوشـت خـود و
مـردم را زاویـه دار تعریـف می کننـد و گاهـی در
تصمیـم گیری هـای کالن از منافـع ملـی فاصلـه
می گیرنـد بـه تدریج هزینـه ی اداره جامعـه را باال
می برنـد و از انگیـزه ی مـردم برای مشـارکت های
سیاسـی و اجتماعـی می کاهنـد بـه طـوری کـه
ضریـب تحریـک پذیـری برخـی از طیف هـای
اجتماعـی را بـاال می برنـد و بحـران می آفریننـد .
حـال اگر آحـاد مـردم از کودکی ابتـدا در خانواده و
سـپس در مدرسـه و دانشـگاه و محل کار و جامعه
بـه گونـه ای بـا آنها رفتار شـود که احسـاس کنند
می تواننـد بـرای هـر کاری که ناگزیر بـه انجام آن
شـوند توضیـح بخواهنـد بـه تدریج خـو می گیرند
کـه تابـع قانـون و مقـررات باشـند زیـرا قانـون
بـر اسـاس انتخـاب آزادانـه ی نمایندگانی توسـط
خـود آنهـا تدویـن شـده اسـت و نماینـدگان آنها
هـم بایـد بـدون تعـارف و رودربایسـتی ناظـر بـر
اعمـال و رفتـار دولـت و قـوه ی قضائیـه باشـند و
عـدول از قانـون اساسـی را توسـط هر شـخصی
افشـا کننـد  .اگـر مناسـبات اجتماعی بـه گونه ای
باشـد کـه شـوراهای محلـی و شـهری و ملـی بر
اسـاس شایسـته سـاالری شـکل گیرند و کسانی
کـه بـه نهادهـای مشـورتی راه پیـدا می کننـد
افـرادی فرهیختـه و دانشـمند و دلباختـه به میهن
باشـند دیگـر کار به چانـه زنی از پایین نمی کشـد
زیـرا عملکـرد افـراد آگاه همـواره بـا نگاهـی
دوراندیشـانه همراه اسـت  .برخـی بر ایـن باورند
کـه اگـر چنیـن نیسـت چه بسـا ایـن شـرایط به
سـطح فرهنگـی و ظرفیـت عمومی بازمی گـردد و
اد امه د  ر ستون روبرو
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پاسخ ایران به کشورهای منتقد حمله به مواضع تروریست ها
در کردستان عراق
ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان بــه انتقــاد
برخــی کشــورها از حملــه بــه مواضــع تروریســت ها
در اقلیــم کردســتان عــراق واکنــش نشــان داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ناصــر کنعانی،ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه بیانیه هــا و مواضــع صــادره
برخــی کشــورها از جملــه کشــورهای آلمــان
و آمریــکا در مــورد حملــه نیروهــای مســلح
کشــورمان بــه مقــر گروهکهــای تروریســتی کــه
از اقلیــم کردســتان عــراق ،عملیــات تروریســتی
در خــاک جمهــوری اســامی ایران انجــام داده و
بــه اغتشاشــات داخلــی در ایــران دامــن می زننــد
را مــردود دانســت و بــه شــدت محکــوم کــرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود :جمهــوری
اســامی ایران کــرارا از مقامــات دولــت مرکــزی
عــراق و همچنیــن مســئوالن اقلیــم خواســته
اســت تــا بــا ِاعمــال حاکمیــت ســرزمینی و برخــورد
حداکثــری ،مانــع از فعالیــت عناصــر و گروه هــای
تجزیــه طلــب و تروریســت کــه علیــه جمهــوری

اســامی ایران فعالیــت می کننــد ،شــوند.
کنعانــی در ادامــه اظهارکــرد :جمهــوری
اســامی ایران در مقاطــع مختلــف چــه در قالــب
یادداشــت رســمی و چــه مالقات هــای متعــدد در
تهــران ،بغــداد و اربیــل ،اعتــراض شــدید خــود
نســبت بــه میزبانــی اقلیــم و تحــرکات گروه هــای
تروریســتی ضدایرانــی از مبــدأ خــاک عــراق
در منطقــه اقلیــم را اعــام کــرده و بــی گمــان
نمی توانــد بپذیــرد کــه از مجــاورت مرزهــای خــود
مــورد تهدیــد واقــع شــود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکیــد کــرد:
همانطــور کــه قبــا هــم هشــدار داده شــده،
جمهــوری اســامی ایران بــر اســاس قواعــد
حقــوق بیــن الملــل و مفــاد منشــور ملــل متحــد،
حــق خــود بــرای دفــاع از امنیــت ملــی در برابــر
اقدامــات تجــاوز کارانــه از مبــدأ هــر قلمرویــی
را محفــوظ مــی دارد و قاطعانــه بــا هــر گونــه
اقدامــات تروریســتی مقابلــه می کنــد.

کنعانــی تاکیــد کــرد :متاســفانه کشــورهای
صــادر کننــده بیانیــه ،ضمــن نقــض مســئولیت
بیــن المللــی خــود در مبــارزه بــا تروریســم،
همچنــان بــه عــادت مألــوف تأســفبار خــود در
رفتــار گزینشــی و تبعیــض آمیــز ادامــه داده و در
حالــی چنیــن بیانیه هــای یکجانبــه ای را صــادر
می کننــد کــه نســبت بــه مداخــات و نقــض

حاکمیــت کشــورهای منطقــه توســط خــود یــا
ســایرین بــی تفــاوت هســتند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه یــادآور شــد
برخــاف کشــورهای صــادر کننــده بیانیــه،
جمهــوری اســامی ایران بــر تعهــدات و
تالشــهای بیــن المللــی خــود در راســتای
پیشــگیری و مبــارزه موثــر بــا تروریســم ثابــت قــدم
اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش روابــط عمومی نیــروی
زمینــی ســپاه اخیــرا در اطالعیــه ای از
آغــاز عملیــات یگان هــای قــرارگاه حمــزه
سیدالشــهدا (ع) ایــن نیــرو بــرای انهــدام مواضــع
گروهک هــای تروریســتی و ضــد ایرانــی وابســته
بــه اســتکبار جهانــی در اقلیــم شــمال عــراق کــه
در روزهــای اخیــر بــا عبــور از مرزهــای جمهــوری
اســامی ایران در شــمال غــرب کشــور برخــی
پایگاه هــای مــرزی کشــورمان را مــورد حملــه
قــرار داده انــد ،خبــر داد .

سرلشکر باقری:

فقط با تجزیهطلبهای تروریست برخورد میکنیم
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت :اگــر
آمریکاییهــا نســبت بــه پهپادهــای ایرانــی
اقدامی داشــته باشــند ،نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی ایران بــه ایــن اقــدام خصمانــه
پاســخ خواهنــد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس ســتاد کل نیروهــای
مســلح در خصــوص ادعــای انهــدام یــک فرونــد
پهپــاد ایرانــی توســط نیروهــای آمریکایــی در اقلیم
شــمال عــراق گفــت :اگــر آمریکاییهــا نســبت
بــه پهپــاد ایرانــی اقــدام داشــته باشــند نیروهــای
مســلح جمهــوری اســامی ایران بــه ایــن اقــدام
خصمانــه پاســخ خواهنــد داد و ایــن حــق مقابلــه و
انتقــام را بــرای خــود محفــوظ میدانیــم.
باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی اطالعات کامــل و دقیقــی
نســبت بــه پایگاههــای حریــر ،اربیــل و دهــوک در
عــراق دارنــد خاطرنشــان کــرد :مــا در ایــن مقطــع

تنهــا بــا تجزیهطلبهــای تروریســت در حــال
برخــورد ســخت نظامی هســتیم و هیــچ اقدامــی در
ایــن مقطــع نســبت بــه آمریکاییهــا نداریــم و آنهــا
بداننــد انتقــام ایــن حرکــت بــرای نیروهــای مســلح
مــا محفــوظ اســت و بــه جــای خــود و مناســب بــا
آن برخــورد خواهیــم کــرد.
وی تصریــح کــرد :ایــن ادعــای آمریکاییهــا
دربــاره انهــدام پهپــاد رزمی جمهــوری
اســامی ایران ثابــت میکنــد آمریــکا بــا
تروریســتها و تجزیهطلبهــا همدســت
اســت و در حــال همــکاری بــا ایــن گروههــای
تجزیهطلــب و تروریســت ها میباشــند.
باقــری در ادامــه بــا توصیــه بــه کشــورهای
همســایه کــه پایگاههــای آمریکایــی و
صهیونیســتی در آنهــا مســتقر اســت ،گفــت:
اگــر اقــدام خصمانــهای علیــه جمهــوری
اســامی ایران ،امنیــت ملــی و منافــع ملــی از

پایگاههــای آمریکایــی در کشــورهای همســایه
اتفــاق بیفتــد حتمــا بــه آن پایگاههــا جــواب
خواهیــم داد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دوســتی کشــور ایــران بــا

کشــورهای همســایه یــک رســم و رســومی دارد و
اگــر ایــن رســم و رســوم رعایــت نشــود بایــد انتظــار
پاســخ منطقــی و متقابــل مــا را داشــته باشــند
گفــت :مقابلــه بــا هرگونــه دشــمنی را حــق قانونــی
خــود میدانیــم و در همــه دنیــا ایــن حــق وجــود
دارد و مــا از ایــن حــق بــه موقــع اســتفاده خواهیــم
کــرد.
شــنبه هفتــه جــاری نیــز نیــروی زمینــی ســپاه طی
اطالعیــهای از آغــاز عملیــات انهــدام مواضــع و
محــل اســتقرار گروهک هــای تروریســتی و ضــد
ایرانــی در اقلیــم شــمال عــراق خبــر داد و اعــام
کــرده بــود کــه عملیــات رزمنــدگان اســام در
راســتای تضمیــن امنیــت پایــدار مــرزی و تنبیــه
تروریســت های جنایتــکار متجــاوز و مســئولیت
پذیــر کــردن مقامــات اقلیــم در قبــال مقــررات
بیــن المللــی و وظایــف قانونــی خــود ادامــه خواهــد
داشــت.

رابرت مالی:

نمیتوانیم تضمین بدهیم دولت آینده آمریکا از برجام خارج نمیشود
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران در
گفتوگویــی بــا تــاش بــرای مقصــر جلــوه
دادن ایــران در بــی نتیجــه مانــدن تالشهــای
دیپلماتیــک بــرای احیــای برجــام ،گفــت :دولــت
بایــدن نمیتوانــد بــه ایــران تضمیــن دهــد کــه
دولــت آینــده آمریــکا از برجــام خــارج نخواهــد
شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وبــگاه ُورلــد ،رابــرت
مالــی ،نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران در
گفتوگــو بــا ایــن برنامــه رادویــی در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا مذاکــرات احیــای برجــام بــه
بنبســت رســیده اســت بــا نــه ،گفــت :مــا یــک
مــاه پیــش تصــور میکردیــم بــه توافــق نزدیــک
هســتیم و بعــد از آن ایــران بــه دالیلــی کــه بایــد
از آنهــا پرســید ،شــروع بــه طــرح مســئلهای
کــرد کــه هیــچ ارتباطــی بــا توافــق نــدارد و
مربــوط بــه تحقیقــات آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمی دربــاره فعالیتهــای گذشــته ایــران و
وجــود ذرات اورانیــوم در چنــد محــل اســت.
مالــی مدعــی شــد :بنابرایــن ،بــدون ایــن کــه
بخواهــم وارد جزئیــات شــوم ،میگویــم چیــزی
کــه ایــران خواســته ایــن اســت کــه مــا ،یعنــی
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی روی آژانــس فشــار
اعمــال کنیــم تــا پرونــده ایــن تحقیقــات بســته
شــود .ایــن مســئله هیــچ ارتباطــی بــا توافــق
نــدارد .از ایــن گذشــته ،مــا هــم ایــن کار را انجــام

نخواهیــم داد.
ایــن ادعــای مالــی دربــاره موضــوع تحقیقــات
آژانــس در ایــران و مرتبــط بــودن آن بــا رونــد
مذاکــرات ویــن در حالــی مطــرح میشــود
کــه حســین امیــر عبداللهیــان ،وزیــر امــور
خارجــه ایــران پیشتــر در گفتوگویــی بــا
وبــگاه المانیتــور گفتــه بــود :در مــورد همــکاری
بــا آژانــس هیــچ مشــکلی نداریــم .اکنــون
در چارچــوب پادمــان همکاریهــای مــا بــا
آژانــس ادامــه دارد .دوربینهــای آژانــس نصــب
هســتند و عملیــات مانیتورینــگ خــود را انجــام
میدهنــد .ولــی اقدامــات داوطلبانــه و بیشــتری
کــه انجــام داده بودیــم از جملــه دوربینهایــی را

کــه داوطلبانــه نصــب شــده بــود ،از مــدار خــارج
کردیــم .در اقــدام متقابــل ،بخاطــر قطعنام ـهای
کــه در آژانــس چهــار مــاه پیــش صــادر شــد.
آمریــکا و ســه کشــور اروپایــی ،کار اشــتباهی را
انجــام دادنــد؛ در حالیکــه در وســط مذاکــره
بودیــم ،قطعنامــه را در آژانــس ارائــه کردنــد .مــا
بــه همکاریمــان بــا آژانــس ادامــه میدهیــم.
امیرعبداللهیــان افــزود :در مــورد ســه مــکان
اتهامی علیــه ایــران ،آژانــس ســواالتی دارد؛
آمــاده ایــم بــه ســواالت آژانــس پاســخ دهیــم .امــا
قویــا اعتقــاد داریــم آژانــس بایــد تکنیکــی و فنــی
عمــل کنــد .مشــکل مــا بــا آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمی ایــن اســت کــه سیاســی عمــل
میکنــد .اگــر آژانــس متمرکــز بــر مســوولیت
و وظیفــه فنــی خــودش بشــود ،مــا هــم در ایــن
مســیر همکاریهایمــان را بــا آژانــس تقویــت
خواهیــم کــرد .در ســال  ۲۰۱۵اتفاقــی افتــاد و
اراده و توافقــی سیاســی میــان ایــران و آمریــکا
و ســه کشــور اروپایــی بــه حــل مســائل ایــران و
آژانــس کمــک کــرد .مــا میخواهیــم در کنــار
همکاریهــای فنــی و پاســخ بــه ســواالت آژانــس،
ایــن اراده سیاســی هــم وجــود داشــته باشــد .مــا
دو درصــد کل فعالیــت هســتهای جهــان را در
ایــران ،آنهــم در چارچــوب صلحآمیــز انجــام
میدهیــم امــا  ۳۷درصــد بازرســیهای آژانــس
بــه ایــران اختصــاص دارد .معنــی آن ایــن اســت

بعــد از آنکــه همــه طرفهــا بــه برجــام برگردنــد،
مــا هــم بایــد همــه دسترســیها را مجــددا بــه
آژانــس بدهیــم؛ دسترس ـیهای فراتــر از پادمــان.
پــس ایــن خیلــی طبیعــی اســت کــه اتهامــات
بیاساســی کــه االن در دســتور کار آژانــس علیــه
ایــران اســت ،بایــد از میــان برداشــته شــود .امــا
قبــول داریــم کــه مســیرش کار فنــی اســت .امــا
بــه مــوازات آن بایــد اراده سیاســی مثــل ســال
 ۲۰۱۵بــرای بســتن پروندههــای اتهامی وجــود
داشــته باشــد.
مالــی دربــاره موضــوه تضمینخواهــی ایــران در
مذاکــرات ویــن نیــز گفــت :در صــورت انجــام
توافقــی در ویــن بــرای بازگشــت آمریــکا بــه برجام،
واشــنگتن نمیتوانــد تضمیــن بدهــد دولــت
بعــدی ایــن کشــور از ایــن توافــق خــارج نخواهــد
شــد.
او در ایــن بــاره مطــرح کــرد :مــن میتوانــم درک
کنــم چــرا آنهــا ایــن تضمیــن را میخواهنــد امــا
مــا از لحظــه شــروع ایــن مذاکــرات ،در حــدود
یــک ســال و نیــم پیــش ،گفتیــم کــه سیســتم مــا
بــه ایــن شــکل کار نمیکنــد .اگــر رئیسجمهــور
آینــده طــی اقدامی حسابنشــده و بــه صــورت
یکجانبــه تصمیــم بگیــرد کــه بــا وجــود کارآمــد
بــودن توافــق از آن خــارج شــود ،مــا هیــچ کاری
نمیتوانیــم بــرای متوقــف کــردن آن انجــام
دهیــم.

بایدن:

ادعای ارضی روسیه در اوکراین را هرگز به رسمیت نخواهیم شناخت
رییــس جمهــوری آمریــکا اعــام کــرد کــه ایــن
کشــور هرگــز ادعــای مســکو بــر قلمــرو حاکمیتــی
اوکرایــن را بــه رســمیت نشــناخته و در صــورت
الحــاق مناطــق جدیــدی از اوکرایــن بــه خــاک
روســیه ،واشــنگتن تحریمهــای جدیــدی وضــع
خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز،
جــو بایــدن ،رییسجمهــوری آمریــکا در نشســتی
بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای جزیــرهای
اقیانــوس آرام ،همهپرســی را کــه توســط

نیروهــای طرفــدار روســیه در مناطقــی از اوکرایــن
برگــزار شــد ،محکــوم کــرده و مدعــی شــد :نتایــج
ایــن همــه پرســی توســط روســیه دســتکاری شــده
اســت.
والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــوری روســیه
الحــاق چهــار منطقــه از اوکرایــن را دیــروز (جمعه)
آغــاز خواهــد کــرد .آمریــکا در حــال همــکاری بــا
متحدانــش بــرای وضــع تحریمهــای جدیــدی
علیــه روســیه در پاســخ بــه ایــن اقــدام اســت.
بایــدن گفــت :میخواهــم شــفاف بگویــم ،آمریــکا

هرگــز ،هرگــز ،هرگــز ادعــای ارضــی روســیه در
قلمــرو حاکمیتــی اوکرایــن را بــه رســمیت نخواهــد
شناخت.پیشــتر کاخ ســفید در روز چهارشــنبه
اعــام کــرد :انتظــار مــیرود ایــن تحریمهــا
افــراد و نهادهایــی درون و خــارج از روســیه را
هــدف قــرار دهــد کــه از ایــن الحــاق حمایــت
میکنند.رئیــس جمهــوری آمریــکا گفــت :حملــه
روســیه بــه اوکرایــن بــا اهــداف اســتعماری نقــض
آشــکار منشــور ســازمان ملــل و اصــول اساســی
«تمامیــت ارضــی» و «حــق حاکمیــت» اســت.

حمله تروریستی در زاهدان
در یـک حملـه تروریسـتی در زاهـدان تعـدادی از
تروریسـتها به سـمت یک کالنتری حملـه کردند و
آن را بـه رگبار بسـتند.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از منابـع آگاه در

ایـن عملیـات تروریسـتی تعـدادی از پرسـنل
انتظامی کالنتـری و عابـران مجـروح کـه بـه
بیمارسـتانهای زاهـدان منتقـل شـدند.گفته
می شـود افـراد مسـلح ضمـن بـه رگبـار بسـتن

کالنتـری همچنیـن تعـدادی کوکتـل مولوتـف
بـه سـمت کالنتـری پرتـاب کردند.یـک نمازگـزار
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت:
تعـدادی از نمازگـزاران بعد از اقامه نماز به سـمت

کالنتـری  ۱۶هجـوم بردنـد و یکـی از آنـان بـا
اتوبـوس بـه دیـوار کالنتـری زده و قصـد تخریـب
دیـوار و ورود بـه کالنتـری را داشـتند کـه موفـق
نشـدند و تنها بخشـی از دیوار تخریب شـده اسـت.

الحلبوسی:

2

ثبات عراق در حال حاضر
اولویت واشنگتن نیست
رئیـس پارلمـان عـراق اعالم کـرد که ثبات کشـورش دیگـر اولویت
آمریکا نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد الحلبوسـی ،رئیـس پارلمـان عـراق در
مصاحبـهای بـا شـبکه العربیه عربسـتان اعالم کـرد :حمایتهای
واشـنگتن از عـراق طـی مقطـع اخیـر بیشـتر از آنکـه واقعـی
باشـد ،رسـانهای بـوده اسـت .ثبـات عـراق در حـال حاضـر اولویت
واشـنگتن نیسـت.
وی گفـت :بـا خـروج مقتدی صدر ،رهبـر جریان صـدر از پارلمان،
کار ائتلاف سـهگانه (متشـکل از ائتلاف حاکمیـت وابسـته بـه
الحلبوسـی و فراکسـیون حـزب دموکـرات کردسـتان بـه رهبـری
مسـعود بارزانـی و جریـان صـدر) پایـان گرفـت.
رئیـس پارلمـان عـراق بـا بیـان اینکـه هیچ کـس نمیتوانـد جریان
صـدر را نادیـده بگیـرد ،تاکیـد کـرد کـه بایـد پارلمـان بـه انجـام
فعالیتهـا و ماموریتهایـش بازگـردد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتعفایش یـک تصمیم شـخصی بـود که
قابـل تاویـل و تفسـیر نیسـت ،گفت که بایـد یک فراکسـیون حاکم
و یک فراکسـیون اپوزیسـیون در کشـور وجود داشـته باشـد.
الحلبوسـی عنـوان داشـت کـه همـگان بایـد گفتگـو را بـدون
پیـش شـرط آغـاز کننـد و اختالفات سیاسـی را به خـارج از صحن
پارلمان انتقـال ندهند.

انفجار خونین در منطقه
«دشت برچی» کابل
در پـی یـک حملـه انتحاری و وقـوع انفجـار در یک مرکز آموزشـی
در «کابل» پایتخت افغانسـتان ،چندین نفر کشـته و زخمی شـدند.
سـخنگوی پلیـس طالبـان صبـح دیـروز (جمعـه) اعالم کـرد بر اثر
ایـن انفجـار کـه در منطقـه «دشـت برچی» کابـل رخ داده ،دسـت
کـم  ۲۳نفـر کشـته و حداقـل  ۳۶نفـر زخمی شدند.دشـت برچـی
منطقـهای عمدتـا شیعهنشـین و محـل سـکونت جامعـه اقلیـت
هـزاره در کابـل اسـت و گاه و بیـگاه هـدف حملات خونیـن قـرار
میگیرد.طبـق اعلام سـخنگوی پلیـس ،عامـل انتحـاری بمـب
همـراه خـود را در میـان دانشآمـوزان ایـن مرکـز آموزشـی منفجـر
کرده اسـت.

واکنش ریاض به حمالت ایران
به مواضع تروریست ها در
کردستان عراق
وزارت خارجـه عربسـتان حمالت ایـران به مواضع تروریسـت ها در
اقلیـم کردسـتان عـراق را محکوم کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رسمی عربسـتان(واس)،
وزارت خارجـه عربسـتان در بیانیـه ای در واکنش بـه حمالت اخیر
ایـران بـه تروریسـت های مسـتقر در اقلیـم کردسـتان عـراق اعالم
کـرد کـه ریـاض حملات ایـران بـه اقلیـم کردسـتان را بـه شـدت
محکـوم می کنـد.در ایـن بیانیـه آمـده اسـت کـه عربسـتان تمـام
تعرض هـا بـه عـراق کـه تهدیـدی بـرای امنیـت و ثبات این کشـور
اسـت را محکـوم می کنـد.
عربسـتان همچنیـن بـا طرح این ادعـا که اقدامات ایـران در تضاد
بـا قوانیـن و عـرف بیـن المللی اسـت از جامعه بین المللی خواسـت
که بـا آن هـا مقابله کند.

رایزنی وزیران خارجه ایران و
عمان درخصوص مذاکرات
رفع تحریم ها
وزیران خارجه ایران و عربستان تلفنی گفت وگو کردند.
بـه گـزارش ایسـنا،در تمـاس تلفنی بـدر البوسـعیدی ،وزیـر خارجه
عمـان بـا وزیـر امـور خارجه کشـورمان آخریـن تحـوالت دوجانبه و
منطقـه ای مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفت.
در ایـن گفتگـوی تلفنـی همچنیـن طرفیـن در خصـوص آخریـن
تحـوالت مذاکـره بـرای رفـع تحریم هـا رایزنـی کردنـد.
امیرعبداللهیـان در ایـن تمـاس تلفنـی از تلاش وزرای خارجـه
عـراق و عمـان در پیگیـری آزادی حاجـی ایرانـی بازداشـت شـده
در عربسـتان سـعودی تشـکر و اظهـار امیـدواری کـرد کـه بزودی
شـاهد بازگشـت وی بـه ایـران باشـیم.

مهران مدیری
به کشور بازگشت
مهـران مدیـری کـه دوم مهرمـاه از کشـور خـارج شـده بـود ،صبح
روز جمعـه هفتـم مهرمـاه به کشـور بازگشـت.
خبرنـگار ایرنـا اطلاع یافت که مدیری صبـح دیروز با پـرواز اماراتی
از فـرودگاه امـام خمینـی (ره) وارد کشـور شـده و پـس از ورود،
گذرنامـه او ضبـط شـده اسـت.
بـه نقـل از ایرنـا ایـن مجـری و کارگـردان کـه تهیـه برنامه هـای
تلویزیونـی را در کارنامـه دارد ،بـه تازگـی بـا انتشـار برخـی مواضـع
خـود در فضـای مجـازی بـه تحریـک عواطـف و دامـن زدن بـه
آشـوب ها کمـک کـرده بـود.
پیـش از ایـن رسـانه ها از دسـتور دادسـتان مبنـی بـر ممنـوع
الخروجـی وی خبـر داده بودنـد.
اد  امه از ستون روبرو

اصلاح آن در گـرو گذشـت زمان اسـت کمـا این
کـه ظـرف چهاردهه ی گذشـته زنـان توانسـته اند
در عرصه هـای علمـی و ورزشـی شـاهد تغییـرات
مثبتـی باشـند تا بـا امیدواری بـه سـمت آینده ای
بهتـر حرکـت کننـد  .امـا نبایـد از نظر دور داشـت
کـه تحـوالت اجتماعـی در سـایه ی ارتباطـات
گسـترده ی بیـن المللـی بـا شـتابی غیـر قابـل
مقایسـه بـا گذشـته دنبـال می شـود و جریان های
سـنتی ناگزیرنـد بـه شـیوه های قابـل پذیـرش
بـرای اداره ی جامعـه روی خـوش نشـان دهنـد .
بـاور بـه ضـرورت دگرگونـی شـیوه ها بـا فـرض
ثبـات ارزش هـا دسـتاورد تلنگرهـای گاه و بیگاهی
اسـت کـه موجـب بیـداری می شـود تـا ناگزیر به
پرداخـت هزینه هـای گـزاف نباشـیم .
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دولت به دنبال توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم است
معــاون امور مجلس رئیسجمهور بــا بیان اینکه دولت به دنبال توســعه خدمات
بهداشتی و درمانی در مناطق محروم است ...
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سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز منصوب شد
محمدعلی علویانمهر با حکم ســعید مصفا سرپرســت شهرداری شــیراز به عنوان
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات منصوب شد ...

اهدای عضو جوان پاسارگادی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی جهرم گفت :اهدای اعضای جوان  ۲۹ساله
اهل شهرستان پاسارگاد که به علت تشنج و ...

مثل دفاع مقدس

اهدای عضو جوان پاسارگادی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

قالیباف رئیس مجلس در المرد تأکید کرد:

عامل مشکالت امروز کشور فاصله گرفتن از
فرهنگ دوران دفاع مقدس است
مهر:رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفت :علــت مشــکالت اقتصــادی
و اجتماعــی امــروز کشــور ،فاصلــه گرفتــن از فرهنــگ دوران دفــاع مقــدس
اســت.
محمدباقــر قالیبــاف شــامگاه پنجشــنبه در یــادواره ســرداران شــهید
شهرســتانهای المــرد و مهــر اظهــار داشــت :خداونــد را شــاکرم کــه در آغــاز
مــاه ربیــع االول بعــد از دو مــاه عــزاداری در مــاه محــرم و صفــر و در هفتــه
دفــاع مقــدس کــه یــادآور فرهنــگ جهــاد و شــهادت و ســربلندی و افتخــار
ملــت عزیــز ایــران اســت در جمــع گــرم و صمیمی مــردم شهرســتانهای
المــرد و مهــر باشــم.
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و امــام راحــل گفــت :امــام بزرگمــردی بــود کــه جــز بــرای خــدا
کالمی نگفــت و جــز در راه خــدا گامی برنداشــت و بــا عمــل و اخــاص خــود در ایــن مقطــع زمــان باعــث
تشــدید حیــات مجــدد اســام و عــزت امــت اســامی در زمانــی کــه دیــن بــه عنــوان افیــون جامعــه معرفــی
میشــد دیــن و معنویــت را بــه میــدان آورد.
وی ادامــه داد :اگــر در ایــن ایــام میخواهیــم بــه عظمــت انقــاب اســامی و دوران دفــاع مقــدس پــی ببریــم
بایــد نگاهــی بــه آنچــه در آن دوران چــه گذشــت ،داشــته باشــیم.
او گفــت :هیــچ اتفــاق و پدیــده نظامی اقتصــادی ،سیاســی در دنیــا اتفــاق نمیافتــاد مگــر اینکــه یکــی از ایــن
دو قــدرت غــرب و شــرق پشــت ســرهم قــرار میگرفتنــد و در پنــج قــاره ایــن کــره خاکــی ظلــم ایــن دو ابرقــدرت
بــر همــه جوامــع بشــری حاکــم بــود کــه در چنیــن شــرایطی انقــاب اســامی به رهبــری امــام متولــد شــد.
رئیــس قــوه مقننــه اظهــار داشــت :انقــاب اســامی یک جنــگ و دشــمنی بــه تمــام معنــای دو ابرقــدرت در
مقابــل انقــاب بــود امــا جوانــان مــا در مقابــل آن ایســتادند.
وی گفــت :در دوران دفــاع مقــدس از غــرب و اروپــا مــورد حملــه قــرار میگرفتیــم و بــا هواپیماهــای فرانســوی
و موشـکهای هــوا بــه دریــا در زدن نفتکشهــای مــا و فلــج کــردن اقتصــاد مــا در زمــان جنــگ تــا هواپیماهــا
و تجهیــزات زمینــی و دریایــی و هوایــی کــه شــوروی آن زمــان حمایــت میکــرد مــورد هجمــه قــرار میگرفتیــم.
او گفــت :از نیــروی انســانی تــا پــول و ثــروت توســط کشــورهای منطقــه و خــارج از منطقــه بــه دســت رژیــم
بعثــی عــراق میرســید و همــه شــرق و غــرب دســت بــه دســت هــم دادنــد و در مقابــل بیــداری یــک ملــت
ایســتادند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریح کــرد :دفــاع مقــدس از ایــن لحــاظ ارزشــمند اســت کــه بــا
اندیش ـههای نابــی کــه برخواســته از مکتــب اهــل بیــت و منطبــق بــر ســنتهای الهــی بــود مــردم بــا تکیــه
بــر ایمــان ،ایثــار و بــا تکیــه بــر هویــت اســامی و انقالبــی خــود از وطــن و آرمانهــا و ارزشهــا دفــاع کردنــد.
وی افــزود :حضــور مــردم در دفــاع مقــدس یــک حرکــت عظیــم فرهنگــی و تولیــد یــک فرهنــگ بــه نــام
فرهنــگ بســیج کــه برخواســته از فرهنــگ عاشــورا بــود شــکل دادنــد و ایــن عظمــت دفــاع مقــدس اســت.
وی تصریــح کــرد :جمــع شــدن مــا در کنــار هــم بــه دلیــل ایــن اســت کــه بگویــم راه نجــات بشــریت و اســام و
مســلمین و پیونــد امــام و امــت ریشــه در دفــاع مقــدس کــه برخواســته از فرهنــگ عاشــورا و جهــاد و شــهادت و
مبتنــی بــر ســنتهای الهــی و تکیــه بــر مــردم اســت ،دارد.
او اذعــان کــرد :حضــور مــردم و جوانــان شهرســتانهای المــرد و مهــر در دوران دفــاع مقــدس نمــادی از
عظمــت انقــاب اسالمی اســت کــه بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی ایــن چنیــن بــه میــدان جنــگ رفتنــد.
وی ادامــه داد :پیشــرفت منطقــه المــرد و مهــر بــه برکــت انقــاب اسالمی اســت و همــان اولویتــی کــه امــام
فرمودنــد کســانی پــای ایــن انقــاب تــا آخــر ایســتاده باشــند کــه طعــم فقــر را چشــیده باشــند و ایــن انقــاب
تــا زمانــی پابرجاســت کــه سیاس ـتها و تصمیمــات و اولویتهــا بــا محرومیــن و مســتضعفین کــه صاحبــان
اصلــی ایــن انقالبنــد ،باشــد.
رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان تاکیــد کــرد :ویژگیهــای دوران دفــاع مقــدس مدیریــت و نحــوه
حکمرانــی ،الگــوی مدیریــت جهــادی و… اســت کــه همــه اینهــا را در دوران دفــاع مقــدس یــاد گرفتهایــم.
وی گفــت :مهمتریــن ویژگــی دوران دفــاع مقــدس بــی بدیــل بــودن منطــق فرهنــگ دفــاع مقــدس اســت و
مشــکالتی را در اداره کشــور می بینــم کــه همــه بایــد تــاش کننــد تــا ایــن مشــکالت رفــع شــود.
او گفــت :آمریــکای ظالــم و رژیــم صهیونیســتی کــودک کــش تــاب دیــدن انقــاب اســامی را ندارنــد و هــر روز
علیــه نظــام توطئــه میکننــد.
قالیبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه بعضیهــا میگوینــد ایــن فرهنــگ باعــث بــروز مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی
مــردم شــده اســت تاکیــد کــرد :مشــکالت مــا در فضــای اجتماعــی و اقتصــادی از زمانــی آغــاز شــد کــه از
فرهنــگ دفــاع مقــدس فاصلــه گرفتیــم و دشــمن بــه دنبــال ایــن اســت کــه باورهــا و ارزشهــای انقــاب کــه
مانــع حرکــت آنهاســت را از بیــن ببــرد.
وی ادامــه داد :مــا در مســائل اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی نیــز چالشهــا و مشــکالتی داریــم کــه قابــل
قبــول نیســت و بایــد خدمــت رســانی و تالشــمان را بــرای حــل مشــکل مــردم انجــام دهیــم.
قالیبــاف تصریــح کــرد :اگــر بــه مبانــی دوران دفــاع مقــدس توجــه میکردیــم بــه مراتــب شــرایط امــروز مــا
بهتــر بــود.
رئیــس مجلــس خاطرنشــان کــرد :فرهنــگ جهــاد و شــهادت انقــاب اســامی را تنومنــد کــرد و در ایــن بخــش
ایــران اســامی در بعــد امکانــات دفاعــی جــزو  ١٠کشــور اول دنیــا هســتیم و بــا همیــن نــگاه میتوانســتیم در
حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ نیــز حرکــت کنیــم.
قالیبــاف گفــت :بــا فرهنــگ جهــاد و شــهادت گــره گشــایی در کارهــا انجــام میشــود و تکیــه بــر ســنتهای
الهــی و تکیــه بــر مــردم را بایــد سـرلوحه کارمــان باشــد.
وی افزود :هر سازمانی که میخواهد کاری را انجام دهد باید به نفع مردم و برای مردم باشد.
قالیبــاف تصریــح کــرد :اگــر میخواهیــم یــک الگــو و یــک حرکــت مبتنــی بــر باورهــای انقــاب اســامی را
ببینیــم در شــمال اتوبــان کــرج ایــن نمونــه هوافضــا را ببینیــد کــه در دهــه  ۶۰نمیتوانســتیم خمپــاره  ۶۰و....
تولیــد کنیــم.
وی در همیــن زمینــه گفــت :بــرد آتــش مــا در زمــان جنــگ محــدود بــود و  ۱۵کیلومتــر بیشــتر نبــود و امــروز
در حــوزه موشــکی جــزو چنــد کشــور اول دنیــا هســتیم و بــه قدرتــی در ایــن حــوزه رســیدهایم کــه موشــک
ً
بالســتیک مــا کــه از جــو خــارج و مجــددا بــه جــو بــاز میگــردد در عیــن حــال کــه نقطــه زن هســتند میتواننــد
اهــداف دشــمن را مــورد هــدف قــرار دهنــد.
وی یــادآور شــد :دشــمن بــه دنبــال ایــن اســت کــه کارآمــدی نظــام را زیــر ســوال ببــرد بنابرایــن بایــد بــا نــگاه
درســت جلــوی دشــمن ایســتاد.
قالیبــاف در بخــش دیگــری از ســخنان تصریــح کــرد :امیــدوارم در برنامــه هفتــم توســعه فــاز دوم آلومینیــوم
جنــوب بــه بهــره بــرداری برســد و مســیر اتوبــان بــه ســمت عســلویه انجــام شــود و ظرفیــت کســب و کار ســرعت
بگیــرد و تمــام تالشــمان ایــن اســت کــه امــور و پروژههــای منطقــه بــا ســرعتی بیشــتر انجــام شــود.
گفتنــی اســت :در ایــن مراســم معنــوی کــه بــا حضــور یــادگاران دوران دفــاع مقــدس ،خانوادههــای معظــم
شــهدا ،جانبــازان ،ایثارگــران برگــزار شــد خانــواده شــهید اســکندری سیدالشــهدای مقاومــت اســتان فــارس نیــز
میهمــان ایــن جلســه شــهدایی بودنــد.
در ایــن مراســم اســتاندار فــارس ،قــادری و عزیــزی نماینــدگان شــیراز ،موســوی نماینــده مــردم شهرســتانهای
المــرد و مهــر در مجلــس شــورای اســامی ،حجــت االســام حســین زاده ،حجــت االســام صفــار ائمــه جمعــه
المــرد و مهــر و تنــی چنــد از مســؤالن اســتانی و محلــی نیــز حضــور داشــتند.

حسینی معاون رئیس جمهور:

دولت به دنبال توسعه خدمات
بهداشتی و درمانی در مناطق
محروم است

عکس :اختصاصی عصرمردم

ایرنــا :معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم گفــت :اهــدای اعضــای جــوان  ۲۹ســاله اهل شهرســتان
پاســارگاد کــه بــه علــت تشــنج و ضربــه بــه ســر دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود بــه ســه بیمــار نیازمنــد پیونــد عضــو
زندگــی دوباره بخشــید.
روابــط عمومی دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم روز جمعــه بــه نقــل از  ،دکتــر قهرمــان بمانــا اعــام کــرد  :بــا
رضایــت خانــواده آن مرحــوم ،پــس از انجــام مراقبتهــای ویــژه در آیســییو ،عمــل برداشــت عضــو ایــن
بیمــار در اتــاق عمــل بیمارســتان پیمانیــه جهــرم و توســط جــراح اعزامــی از شــیراز و تیــم اتــاق عمــل پیمانیــه
انجــام گرفــت.
وی ادامــه داد :کبــد آن مرحــوم بــه مــردی  ۳۲ســاله از آذربایجــان غربــی ،یــک کلیــه وی بــه مــردی  ۳۱ســاله
از خوزســتان و کلیــه دیگــر آن مرحــوم هــم بــه مــردی  ۳۱ســاله از کرمــان در بیمارســتان پیونــد اعضــای شــیراز
پیونــد داده شــد.
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احمد  رضا سهرابی

بـه نظـرم گیـج کننـده نیسـت وقتـی بـه تصاویـر شـهدای  8سـال دفـاع مقـدس نـگاه
می کنیـم یـک حـس همگرایـی و همگامـی در ذهـن و زمـان مخاطـب نقـش مـی بنـدد .
کسی انگار دستچین نشده است !
همه هستند  .با هر سن و سلیقه  .زن و مرد  ،پیر و جوان .
برای زیبایی و ماندگاری دفاع مقدس .
درست مثل یک جعبه مداد رنگی !

با هر رنگ و نگاه  ،پشت سر هم ....
حـاال هـم ایـران همیـن را مـی خواهـد  .انـگار یـک چیـزی کـم داریـم ! بایـد برگردیـم بـه
همـان دوران  .همـه همـدل و همزبـان  .چـه ایـرادی دارد یکـی نگاه سـبز داشـته باشـد و
دیگـری سـفید و دیگـری سـرخ ؟!
مهـم ایـن اسـت کـه وقتـی کنـار هـم جمـع مـی شـوند پرچـم یک ملـت نقـش می بنـدد و
بـاال مـی رود .
آن وقت بگذار بیگانگان و بدخواهان این سرزمین هر غلطی دلشان خواست بکنند .

در گفت و گوی اختصاصی با عصرمردم مطرح شد؛
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پرداخت وام های  10تا  15میلیون تومانی
به اولیا برای پرداخت شهریه دانش آموزان
زهرا جعفری

رئیـس اداره مـدارس مراکـز غیردولتـی و
توسـعه مشـارکت هـای مردمـی سـازمان
آمـوزش و پـرورش فـارس بـا اشـاره بـه
مشـکالت و چالش هـای مـدارس
غیرانتفاعـی و خصوصـی بـا مسـأله
اجاره بهـا مـکان آموزشـی و شـکل گیری
پرونده هـای قضایـی در ایـن خصـوص،
خواسـتار شـکل گیری شـعبه ویـژه در
شـوراهای حـل اختلاف در راسـتای
رسـیدگی بـه پرونده هـای دعـاوی قضایـی
مـدارس و مراکـز آموزشـی شـد.
عقیـل علیشـاهی در گفتگـو بـا روزنامـه
عصرمـردم بـا بیـان ایـن کـه تشـکیل
یـک شـعبه ویـژه باعـث تخصصـی شـدن
رسـیدگی بـه پرونده هـا و توجـه بـه ابعـاد
مختلـف موضـوع و اثرگـذاری در صـدور
رأی خواهـد شـد ،گفـت :امـروز بـا توجـه
بـه افزایـش بی سـابقه اجاره بهـا و برخـی
مباحـث دیگـر حکـم تخلیه برای مدارسـی
بیـش از  550نفـر دانش آمـوز در اسـتان
نیـز صـادر شـده کـه این امـر منجر بـه بروز
چالش هـای متعـددی در حـوزه آمـوزش
عمومـی خواهـد شـد.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه طبـق قانـون
راه انـدازی مـدارس غیردولتـی و تأمیـن
فضـا ،پرسـنل و هزینه هـای مربوطـه
برعهـده مؤسـس می باشـد ،افـزود :بـا
توجـه بـه جهـش قیمت هـای بسـیار
بـاال در حـوزه اجـاره بهـا ،امـروز تأمیـن
مـکان آموزشـی بـه یکـی از دغدغه هـا و
چالش های مؤسسـان و صاحبـان مدارس
غیرانتفاعـی تبدیـل شـده اسـت.
علیشـاهی خاطرنشـان کـرد :سـازمان
آمـوزش و پـرورش فـارس در راسـتای
حمایـت و کاهـش ایـن دغدغه هـا شـیفت

دوم برخـی از مـدارس دولتـی را در اختیـار
مـدارس غیرانتفاعـی قـرار داده امـا ایـن
رویکردهـا جنبـه مسـکن های موقتـی
داشـته و بایـد در ایـن خصـوص اقدامـات
اساسـی و زیربنایـی دنبـال شـود.
رئیـس اداره مـدارس مراکـز غیردولتـی و
توسـعه مشـارکت های مردمـی آمـوزش
و پـرورش اسـتان یـادآور شـد :سـازمان
مسـکن و شهرسـازی ،شـهرداری و ادارات
مرتبـط طبق قانـون می بایسـت زمین های
دارای کاربـری آموزشـی را برابـر طـرح
تفصیلـی بـه آمـوزش و پـرورش معرفـی

نماینـد تـا مؤسسـن مـدارس غیرانتفاعـی
کـه دارای شـرایط الزم می باشـند بتوانند با
سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه زیرسـاختی،
بخشـی از ایـن دغدغه هـا را کاهش دهند.
وی در بخشـی دیگـر از سـخنانش از
پیگیری هـای ایـن اداره بـرای اختصـاص
وام بـه مؤسسـین مـدارس غیرانتفاعـی
سـخن گفـت و اظهـار داشـت :تسـهیالت
در قالـب  2تـا  3مـدل پیش بینـی شـده
کـه در صـورت نهایـی شـدن از طریـق
صنـدوق توسـعه و سـرمایه گذاری مـدارس
غیردولتـی پرداخـت خواهـد شـد.
علیشـاهی از پرداخـت وام هـای  10تـا
 15میلیـون تومانـی یـک سـاله بـه اولیـاء
دانش آمـوزان بـرای پرداخـت شـهریه خبـر
داد و گفـت :هنـوز دسـتورالعمل اجرایـی
ایـن تسـهیالت برای سـال تحصیلی جدید
ابلاغ نشـده اسـت.
وی در پایـان کـف و سـقف شـهریه در
مـدارس غیردولتـی اسـتان در مقاطـع
ابتدایـی و متوسـطه را اعلام کـرد و اظهار
داشـت :اطالعـات مربوط به شـهریه روی
سـامانه آمـوزش و پرورش اسـتان بارگذاری
شـده اسـت.

سرپرست سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
محمدعلـی علویانمهـر بـا حکـم سـعید
مصفا سرپرسـت شـهرداری شـیراز به عنوان
سرپرسـت سـازمان فنـاوری اطالعـات و
ارتباطـات منصـوب شـد.
محمدعلـی علویانمهـر بـا حکـم سـعید
مصفا سرپرسـت شـهرداری شـیراز به عنوان
سرپرسـت سـازمان فنـاوری اطالعـات و
ارتباطـات شـهرداری شـیراز منصـوب شـد.
بنابرایـن گـزارش ،اسـتقرار نظامهـای
چشم شیشه ای

بهبـود کیفیـت سـازمان و بهینهسـازی
روشهـا و فرآیندهـای عملیاتـی ،مدیریـت
ایجـاد سیسـتمهای موردنیـاز شـهرداری
هدایـت نیازسـنجی،
الکترونیـک،
ِ
امکانسـنجی و تهیـه طرحهـای فنـی،
مشـارکت ،نظـارت و بازبینـی طرحهـا
در جهـت اهـداف و وظایـف سـازمان،
برنامهریـزی در جهـت جـذب و توسـعه منابع
مالـی و امـور بازرگانـی ،مطالعـه و ارزیابـی
تجهیـزات جدیـد کامپیوتـری و اسـتفاده

از نتایـج حاصـل از پیشـرفت تکنولوژیهـا
در جهـت بـاال بـردن سـطح کارایـی
سـازمان ازجملـه ماموریتهـای محولـه بـه
محمدعلـی علویانمهـر اسـت.
برنامهریـزی جهـت جایگزیـن کـردن
تکنولـوژی جدیـد و بازنگـری نرمافزارهـا
و سـختافزارهای قدیمـی در شـهرداری،
بسـط و توسـعه فناوری اطالعات و ارتباطات
و خدمـات الکترونیـک در شـهرداری ،ایجاد
و تسـهیل سیسـتم بهینـه گـردش و مدیریت

اطالعـات در کلیـه سـطوح شـهرداری،
ارتقـای امنیـت دادههـا و اطالعـات در
شـهرداری و بهرهگیـری از تکنولـوژی و
فناوریهـای نویـن در ایـن راسـتا ،نظـارت
مسـتمر و موثـر بر تولیـد ،نگهـداری و انتقال
صحیـح اسـناد ،اوراق و پروندههـای موجـود
و تولیـدی ،طبـق دسـتورالعملهای ابالغـی
مرکـز اسـناد در واحدهـای تابعـ ه نیـز از دیگر
مأموریتهـای سرپرسـت سـازمان فناوری و
اطالعـات شـهرداری شـیراز اسـت.
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مهر:معـاون امـور مجلـس رئیسجمهـور بـا بیـان
اینکـه دولـت بـه دنبـال توسـعه خدمـات بهداشـتی
و درمانـی در مناطـق محـروم اسـت ،گفـت :طـرح
سلامت محـور بیمارسـتان داراب بـه همیـن دلیـل
مـورد توجـه و اهتمـام مسـئوالن اسـت.محمد
حسـینی ظهـر پنجشـنبه در حاشـیه سـفر یـک روزه
بـه داراب و بازدیـد از بیمارسـتان در حـال سـاخت
ایـن شهرسـتان تاکید کـرد :در راسـتای بهرهبرداری
از ایـن بیمارسـتان الزم اسـت بـا برنامهریـزی و
تأمیـن اعتبـارات مـورد نیـاز نسـبت بـه اتمـام پـروژه
اهتمـام جـدی داشـته باشـیم.معاون امـور مجلـس
رئیسجمهـور افـزود :پیشـرفت فیزیکـی پـروژه بایـد
بـا تأمیـن تجهیـزات مـورد نیـاز همـراه باشـد کـه
بـر اسـاس گزارشهـای ارائـه شـده ایـن فرآینـد بـا
پیشـرفت مطلوبـی در حـال انجـام است.حسـینی بـا
تاکیـد بـر اینکـه بایـد تلاش کـرد تا هـر چه سـریعتر
امـکان ارائـه خدمـات بهداشـتی مطلـوب بـه مـردم
منطقـه داراب فراهـم شـود ،عنـوان کـرد :تلاش
داریـم بـا همـکاری و تعامـل بـا عوامل مؤثـر و مرتبط
نیـز زمینـه افتتاح و بهرهبـرداری از این بیمارسـتان را
فراهـم کنیم.نماینـده داراب و زریندشـت در مجلس
شـورای اسلامی هم در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا بیـان
اینکـه توسـعه مناطـق کمبرخـوردار در همـه ابعـاد به
ویـژه حـوزه بهداشـت و درمـان نیـز اهمیـت باالیـی
دارد ،گفـت :اقدامـات مؤثـری در حـوزه سلامت
در مناطـق محـروم کشـور کلیـد خـورده کـه در حـال
حاضـر مجموعـه بهداشـت و درمـان در ایـن راسـتا
بـا تخصیـص اعتبـارات الزم و بکارگیـری مشـارکت
اجتماعـی نسـبت بـه توسـعه ایـن زیرسـاختها
تلاش جـدی دارد.محمدجـواد عسـکری بـا تاکیـد
بـر اینکـه فرآینـد اجرایـی پـروژه بیمارسـتان در حـال
سـاخت داراب در قالـب یـک برنامـه زمانبنـدی بـا
اعتبـارات مـورد نیـاز در حـال اجـرا اسـت ،افـزود:
طبـق برنامـه زمانبنـدی ایـن پـروژه تـا پایـان سـال
جـاری این بیمارسـتان بـه بهرهبرداری خواهد رسـید.
او در خصـوص مطالبـات مربـوط بـه بهرهبـرداری
بیمارسـتان داراب هـم اضافـه کـرد :در حـال حاضـر
 ۲هـزار و  ۵۰۰میلیـارد ریـال اعتبـار بـه ایـن پـروژه
اختصـاص داده شـده کـه مرحله به مرحلـه به منظور
پیشـرفت فیزیکـی و هزینـهای و همچنیـن تأمیـن
تجهیـزات مـورد نیاز بیمارسـتان نیـز اختصاص داده
میشـود.

رئیس صمت جهرم
بازداشت شد
مهر:رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس از
بازداشـت مدیـر اداره صنعـت ،معـدن و تجـارت
شهرسـتان جهـرم در راسـتای مبارزه قاطع با مفاسـد
اداری خبـر داد.
حجـت االسلام سـیدکاظم موسـوی بـا اعلام ایـن
خبـر گفـت :اتهـام مدیـر بازداشـت شـده اخـذ رشـوه
اسـت کـه پـس از تفهیـم اتهـام هـم اکنـون بـا قـرار
تأمیـن قضائـی در بازداشـت بـه سـر میبـرد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اقـدام در پـی نظارتهـای
مـدون سـربازان گمنام امـام زمان (عج) انجام شـده
اسـت گفـت :تحقیقـات تکمیلـی در خصـوص ابعـاد
مختلـف و ارتباطـات احتمالـی متهـم با نظـارت مقام
قضائـی توسـط ضابطیـن در حـال انجام اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه
تحقیقـات و رسـیدگی بـه ایـن پرونـده مطابـق مـاده
 ۳۰۸قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری در صالحیـت
دادسـرا و دادگاه مرکـز اسـتان فـارس اسـت ،اظهـار
داشـت :مبـارزه قاطـع بـا مفاسـد اقتصـادی و اداری
یکـی از سیاسـتهای اصلـی قوهقضاییـه اسـت و
مجموعـه قضائـی فـارس نیـز در همیـن راسـتا در
خصـوص مبـارزه بـا فسـاد در کنـار سـایر نهادهـای
مسـئول ،عـزم و اراده راسـخ دارد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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فعالسازی معادن همزمان با
توسعه صنعت آلومینیوم
دنبال شود
ایرنـا :رئیـس مجلـس شـورای اسالمی توسـعه
صنایـع در شهرسـتان المـرد و مهـر را در گـرو
برنامـه ریـزی و اجـرای دقیـق دانسـت و گفـت:
بـرای تحقـق سـرمایه گـذاری بایـد زیرسـاخت ها در
حوزه هـای مختلف توسـعه یابـد از جمله فعالسـازی
معـادن همزمـان بـا توسـعه صنعـت دنبـال شـود.
محمدباقـر قالیباف پنجشـنبه هفتـم مهرماه ۱۴۰۱
در ادامـه برنامههـای سـفر یکروزه به جنوب اسـتان
فارس در حاشـیه بازدید از مجتمـع صنایع آلومینیوم
جنـوب در منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد ،در جمع
خبرنـگاران افـزود :اقدامـات خوبـی در ایـن منطقه
انجـام شـده امـا توسـعه همـه ایـن صنایـع منـوط
بـه سـرمایه گـذاری بـه وقـت و بـه جـا و اسـتفاده از
ظرفیت هـا اسـت.
وی اظهـار داشـت :بـرای تامیـن مـواد اولیـه
آلومینیـوم بایـد سـرمایه گـذاری صـورت گیـرد تـا
معـادن داخـل کشـور فعال شـوند؛ در واقـع نباید دو
مرتبـه وارد کننـده ایـن مـواد شـویم کـه تحقـق ایـن
امـر نیـز شـرایط خـاص خـودش را دارد.
قالیبـاف افـزود :ایـن منطقـه بـه خاطـر جغرافیایـی
کـه دارد دارای فرصت هـای زیـادی اسـت و
صنایـع انـرژی بـر می توانـد در آن توسـعه یابـد امـا
بایـد بـا صراحـت و شـفاف بگویـم نیازمنـد یـک
برنامـه ریـزی و اجـرای خیلـی دقیـق هسـتیم
وگرنـه ایـن ظرفیت هـا بـه خاطـر نبـود بـرق،
خـوراک ،زیرسـاخت ها و حمـل و نقل هـا می توانـد
خسارت بار باشد.
وی ادامـه داد :بـه عبارتـی بـا سـرمایه گـذاری در
ایـن صنایـع بـزرگ و همچنیـن پتروپاالیشـگاه ها،
آلومینیـوم و  ...ایـن مجموعه هـا می توانـد بـرای
کشـور سـودده بـوده و اشـتغال آفرینـی کنـد امـا بـا
یـک بـی دقتـی می تواننـد خسـارت بـار شـوند.
قالیبـاف همچنیـن گفـت :پیـرو بازدیدهـای نظارتی
امـروز توفیـق داشـتم در المـرد حضـور پیـدا کنـم و
از پروژه هـای مختلـف و همچنیـن منطقـه ویـژه
اقتصـادی کـه صنایـع انـرژی بـر در آن متمرکـز
هسـتند بازدیـد کنـم.
رئیـس مجلس شـورای اسلامی تصریح کـرد :یکی
از صنایـع مهـم تولیـدی آلومینیـوم جنوب اسـت که
بـا تالش هـای صـورت گرفتـه در مجموعـه غدیـر،
می توانـد  ۳۰۰هـزار تـن در سـال تولیـد انجـام دهد
و اکنـون بحـث اجـرای فـاز دوم آن مطرح اسـت.
وی در ادامـه افـزود :همچنیـن از مجموعـه
پاالیشـگاه پارسـیان سـپهر و پاالیشـگاه گاز پارسیان
بازدیـد شـد کـه خوشـبختانه سـرمایه گـذار جدیـد
کارش را شـروع کـرده اسـت.
قالیبـاف بـا اشـاره بـه اینکـه صنایـع منطقـه نیازمند
دریافـت مـواد اولیـه هسـتند ،تصریـح کـرد :اکنون
موضـوع فـاز  ۲مجتمـع آلومینیـوم مطرح اسـت که
ظرفیت آلومینیوم کشـور را می توانـد به  ۱.۲میلیون
تـن افزایـش دهد لذا بـرای این مهـم نیازمند تأمین
مـواد اولیـه و همچنیـن زیرسـاخت هایی مثـل بـرق
هسـتیم؛ در حـوزه پاالیشـگاه ها نیـز نیازمنـد تامیـن
خوراک هسـتیم.
رئیـس مجلـس تصریـح کـرد :در آسـتانه برنامـه
هفتـم هسـتیم لـذا ایـن بازدیدهـا بـرای تنظیـم
پیشـران های کشـور ضـرورت دارد؛ در واقـع
می تـوان از ایـن طریـق ،صنایـع و اولویت هـا و
نیازهـای آن هـا را تنظیـم و همچنیـن انرژیی هایـی
ماننـد آب ،برق و زیرسـاخت هایی ماننـد حوزه حمل
و نقـل را تنظیـم کـرد.
حضـور رئیـس مجلـس در مجتمـع صنایـع
آلومینیـوم جنـوب و نیـروگاه  ۹۱۳مگاواتـی
المرد
در چارچـوب برنامـه نظارت میدانـی ،رئیس مجلس
شـورای اسلامی از مجتمـع صنایـع آلومینیـوم
جنـوب و نیـروگاه  ۹۱۳مگاواتـی غدیر انـرژی المرد
بازدیـد کرد.
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صداقت ،ویژگی اصلی رسانه است
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه هرج و مرج و اغتشــاش و ترساندن مردم را
هیچ دولت و حکومتی بر نمیتابد ،تصریح کرد :حکومت اسالمی ...

عدالت باید فراتر از شعار  ،عینیت داشته باشد
نشست هم اندیشی کانون های بازنشستگی در فارس با حضور دکتر پاک فطرت و
دکتر نجابت نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی و ...

قالیباف رئیس مجلس :

فارس

علیرضا پاک فطرت نماینده مجلس در جمع نمایندگان بازنشستگان کشوری در فارس :

عدالت باید فراتر از شعار
عینیت داشته باشد

نجابت :

اختص
ا
ص
ی
عصر
م
ر
د
م

به آقای زاهدی وفا گفتم که صندوق بازنشستگی در بحث نحوه پرداخت کسورات به بازنشستگان آسیب وارد می کند

طهماسبی  :تبعات ناشی از عدم رسیدگی به مطالبات بازنشستگان بیش از هزینه تامین منابع برای پاسخگویی به درخواست های آنهاست
عصرمردم:
نشسـت هم اندیشـی کانون های بازنشسـتگی در فارس با
حضـور دکتـر پاک فطـرت و دکتر نجابت نمایندگان شـیراز
و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی و دکتـر طهماسـبی
نماینـده مـردم نـی ریـز و اسـتهبان در مجلـس شـورای
اسلامی در سـالن اجتماعـات کانون بازنشسـتگان در باغ
جـت شـیراز برگـزار شـد  .در ایـن نشسـت صمیمـی ابتـدا
حمـزه رسـتمی با اشـاره بـه جایگاه بازنشسـتگان و نقشـی
کـه در انقالب اسلامی  ،جنگ  ،انتخابات و تربیت نسـل
کنونـی داشـته انـد بـر ضـرورت رفـع تنگناهـای معیشـتی
آنهـا تاکیـد کـرد و بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بازنشسـتگان
هیـچ مطالبـه ای جـز اجـرای قوانینـی کـه تاکنـون در
مجلـس و دولـت بـه تصویـب رسـیده ندارند اظهار داشـت
بـا توجـه به آمار یکصـد هزار نفری بازنشسـتگان کشـوری
در فـارس و سـهم  77هـزار نفـری بازنشسـتگان فرهنگی
از ایـن تعـداد و  60کانـون صنفـی مـردم نهاد کـه مطمئن
تریـن و تاثیرگذارتریـن پـل ارتباطی بین دولـت  ،نمایندگان
مجلـس و سـایر نهادهـا هسـتند افـزود  :قابـل کتمـان
نیسـت کـه ایـن قشـر نجیـب در حـال حاضـر بـا توجـه بـه
نـرخ بـاالی تـورم و گرانـی عنـان گسـیخته بـا انبوهـی از
مشـکالت دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد و در حالـی کـه
شـاهد افزایـش بیـش از  45درصـد حقـوق بازنشسـتگان
تامیـن اجتماعـی هسـتیم  ،افزایـش  10درصـدی حقـوق
بازنشسـتگان کشـوری رافـع مشـکالت آنهـا نیسـت وی
در پایـان گفـت  :از دولـت محتـرم و نماینـدگان مجلـس
انتظـار مـی رود که بـا ارج نهادن بـه نجابت بازنشسـتگان
کشـوری کـه مطالبـات خـود را از مجـاری قانونـی و نـه در
کـف خیابـان دنبـال مـی کننـد نسـبت بـه رفـع تبعیـض و
برطـرف کـردن مشـکالت آنهـا اقـدام نماینـد  .شـایان
ذکـر اسـت کـه مهمتریـن موضـوع مـورد بحـث در ایـن
نشسـت تاخیرهـای ایجـاد شـده در واریز کسـورات حقوق
بازنشسـتگان بـود کـه موجـب سـلب اعتمـاد بانـک هـای
وام دهنـده بـه بازنشسـتگان گردیـده و آنهـا را ناگزیـر بـه

پرداخـت جریمـه دیرکـرد کـرده و اشـکاالت زیـادی را در
بحـث پرداخـت نفقـه و احـکام قضایـی ایجـاد کرده اسـت
ضمـن ایـن کـه تعلـل در پرداخت حـق بیمه به بیمارسـتان
هـا موجـب سـردرگمی بازنشسـتگان بیمـار در راهرورهای
بیمارسـتان گردیـده اسـت .در ایـن نشسـت سـهند
زارعـی مدیـر صنـدوق بارنشسـتگی کشـوری بـه ارائـه ی
توضیحاتـی پیرامون آمار بازنشسـتگان کشـوری در فارس
پرداخـت و بـا بیـان ایـن که فـارس بعد از اسـتان خراسـان
رضـوی در جایـگاه دوم پرداخـت حقوق بازنشسـتگان قرار
دارد گفـت  :اسـتان فـارس  120میلیـارد تومان کسـورات
ماهیانـه دارد کـه پرداخـت تـوام بـا تاخیـر آن مشـکالت
زیـادی ایجـاد کـرده اسـت  .علیرضا پـاک فطـرت نماینده
مـردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی در این نشسـت
بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـا در بحث رفتـار دولـت ها بـا مردم
بـا اسـتانداردهای جهانـی فاصلـه داریـم تداخـل امـور در
یکدیگـر را مانـع تمرکـز مدیـران اجرایـی بـر اولویـت هـا
و رعایـت نظـام هماهنـگ پرداخـت و قانـون خدمـات
کشـوری دانسـت و تاکیـد کـرد وقتـی مـا در سـخنرانی ها
از عدالـت سـخن مـی گوییـم بایـد بـه لـزوم عینـی بـودن
آن نیـز توجـه داشـته باشـیم  .وی تاثیـر رفتـار نامناسـب
بـا بازنشسـتگان را علـت عملکـرد غلـط سیسـتم اداری
دانسـت و افـزود  :ایـن کـه کارمنـدان از حـاال بـا توسـل
بـه شـیوه هـای غیرقانونی و رشـوه گیـری و گریـز از انجام
وظیفـه بـه فکر دوران بازنشسـتگی خود هسـتند نتیجه ی
رفتـار مـا بـاز بازنشسـتگان اسـت  .وی با اشـاره بـه حجیم
شـدن تدریجـی دولـت گفـت  :بسـیاری از صنـدوق هـای
بازنشسـتگی ورشکسـته شـده انـد لـذا همان پولی کـه باید
صـرف امور عمرانی در کشـور شـود صـرف پرداخت حقوق
مـی شـود  .وی در پایـان گفـت هـم نماینـده و هـم دولـت
درد شـما را مـی داننـد امـا بـرای خـروج از ایـن وضعیـت
نیازمنـد یـک جراحـی عمیـق هسـتیم و اراده ای کـه آن
را محقـق کنـد  .کارمنـد دولـت بایـد بـه گونـه ای حقـوق
بگیـرد و هزینـه کنـد کـه قادر بـه پس انـداز حداقـل  10تا

 15درصـد حقـوق خـود باشـد .
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر نجابـت نماینـده مردم شـیراز
و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی ضمـن همـدردی
بـا بازنشسـتگان اظهـار داشـت  :وظیفـه ی مـا شـنیدن
و انعـکاس دادن مشـکالت و دسـته بنـدی و ارزیابـی
آنهاسـت  .وی افـزود مـن بـه آقـای زاهـدی وفـا گفتـم
کـه صنـدوق بازنشسـتگی در بحـث پرداخـت کسـورات
بـه بازنشسـتگان آسـیب وارد مـی کنـد .نجابـت بـا مثبـت
توصیـف کـردن شـیب اقتصـاد کشـور بـه تاثیـر منفـی
افزایـش حقـوق بـر تـورم اشـاره کـرد و افـزود  :مـن اگـر
در جایـی ببینـم کـه مطالبـه ای بـا قانـون مغایـرت دارد
صادقانـه و بـا صراحـت مـی گویـم .
دکتـر طهماسـبی نماینده مـردم نی ریز و اسـتهبان در این
نشسـت با صحه گذاشـتن بـر دغدغه های بازنشسـتگانی
که در این نشسـت به مشـکالت خود اشـاره هایی داشـتند
افـزود  :اگـر چـه مـن در ردیـف نمایندگانـی بـودم کـه از
آقـای رئیسـی بـرای ریاسـت جمهـوری دعوت کـردم ولی
در عیـن حـال چشـم خـود را بر روی کاسـتی ها نمـی بندم
و پیگیـر مشـکالت مـوکالن خود هسـتم .
وی بـا انتقـاد از فاصلـه هـای موجـود بیـن پرداختـی هـا
بـه کارکنـان دولـت و بازنشسـتگان گفـت  :در کشـورهای
پیشـرفته دنیـا ایـن گونه نیسـت و اگـر اختالفی هم باشـد
انـدک اسـت  .وی افـزود  :باالخـره یـا مجلـس و یـا دولت
بایـد بـا ورود بـه ایـن مسـئله و بـا سـازو کاری عملـی بـه
حواشـی ناشـی از نارضایتـی هـا پایان دهنـد  .وی مدیریت
منابـع توسـط دولـت را با کاهـش تصدی گـری ناهمخوان
دانسـت و گفـت  :مدیریـت منابـع توسـط دولـت بـه حیاط
خلـوت برخـی تبدیـل شـده اسـت  .تصمیـم گیرنـده بـودن
وزیـر بـرای چگونگـی اداره صنـدوق یـک ایـراد اسـت کـه
بایـد برطـرف شـود  .وی در پایـان افـزود  :مسـلما تبعـات
ناشـی از عدم رسـیدگی به مطالبات بازنشسـتگان بیش از
هزینـه تامیـن منابع برای پاسـخگونی به مطالبـات قانونی
آنهاسـت .

در آیین بزرگداشت مقام آتشنشان مطرح شد؛

تأسیس دانشگاه علوم و فنون آتشنشانی
اقدامی جسورانه و عالمانه است

امام جمعه جهرم:

بهداشت در کشتارگاه جهرم
رعایت نمی شود
مهر:امـام جمعـه جهـرم بـا گالیـه از وضعیـت
کشـتارگاه دام شهرسـتان جهـرم گفـت :بهداشـت
در کشـتارگاه جهـرم رعایـت نمی شـود و متولیان امر
ضمـن رسـیدگی بـه ایـن موضـوع نسـبت بـه ایجـاد
کشـتارگاه صنعتـی دام اقـدام کننـد.
حجـت االسلام محمدحسـین مدبـر در خطبههای
نمازجمعـه امـروز شـهر جهـرم بـا تسـلیت سـالروز
شـهادت امـام عسـکری (ع) در هفتـه آینـده ،بـه
نقـل حدیثـی از ایـن امـام همـام پرداخـت و گفـت:
نصیحـت افـراد جلـو دیگـران و در جمـع شـیوه
درسـتی نیسـت و از نـگاه امـام عسـکری (ع) مـورد
نکوهـش قـرار گرفته اسـت و ایـن امر بایـد مخفیانه
انجـام شـود.امام جمعـه جهـرم افـزود :در هنـگام
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بایـد ایـن فرمایـش
امـام عسـکری (ع) مـد نظـر باشـد و شـیوه ایـن
امـر واجـب نیـز رعایـت شـود.وی خاطرنشـان کرد:
حسـن فعلـی و فاعلـی گاهـی اوقـات کافـی نیسـت
بلکـه یـک عمـل زمانی شایسـته اسـت که به شـیوه
درسـت انجـام شـود.حجت االسلام مدبـر با اشـاره
بـه روز سـالمندان نیـز گفـت :احتـرام به سـالمندان
ایـن اسـت که تالش شـود دغدغـه آنها کمتر شـود.
وی نیـاز جهـرم بـه بوسـتانی ویـژه سـالمندان را
ضروری دانسـت و از مسـئوالن شهرسـتان خواست
نسـبت بـه ایـن مهـم اهتمـام ویـژه داشـته باشـند.

عصرمردم:
رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا
اشـاره بـه تأسـیس دانشـگاه علـوم و فنـون
آتشنشـانی بهعنـوان اقدامی جسـورانه و
عالمانـه گفـت :ایـن اقدام یـک حرکت مثبت
بـرای سـایر دسـتگاههای مشـابه در کل
کشـور اسـت.
آییـن بزرگداشـت مقـام آتشنشـان همزمـان
بـا روز آتشنشـانی و ایمنـی بـا حضـور مهدی
طاهـری رئیـس شـورای اسالمی شـهر،
محمدحسـن اسدی شـهردار منتخب ،کاظم
اکرمی رئیـس منطقـه  ۳سـازمان بازرسـی
کل کشـور و بـازرس کل اسـتان فـارس،
محمدتقـی تـذروی نایبرئیـس شـورای
اسالمی شـهر ،مهـدی نصیـری عضـو هیأت
رئیسـه شـورای اسالمی شهر ،مسـعود زارعی
ط زیسـت و
رئیس کمیسـیون سلامت ،محی 
خدمات شـهری شـورای اسالمی شـهر ،سید
ابراهیـم حسـینی رئیـس کمیسـیون برنامـه و
بودجـه ،امـور حقوقـی و املاک شـورای
اسالمی شـهر ،علیرضـا صحرائیـان معـاون
عمران و توسـعه حرم حضرت شـاهچراغ(ع)
و دیگـر مدیـران شـهری همـراه بـا مانـور
تخصصی آتشنشـانان شـیراز ،رژه خودرویی
و مـارش نظامـی در صحـن حـرم حضـرت
شـاهچراغ(ع) برگـزار شـد.
در ایـن آییـن کـه بـا غبارروبـی و عطرافشـانی

حـرم حضـرت شـاهچراغ(ع) توسـط
آتشنشـانان آغـاز شـد ،جمعـی از
آتشنشـانان شـهر شـیراز بـا حکـم تولیـت
آسـتان مقـدس بـه کسـوت خـادم افتخـاری
ایـن بـارگاه منـور ،منصـوب و مفتخـر شـدند.
مهدی طاهری رئیس شـورای اسالمی شـهر
شـیراز در آییـن بزرگداشـت مقـام آتشنشـان
بـا تبریـک ایـن روز اظهار کـرد :آتشنشـانان
مجاهدیـن و سـربازان واقعـی این شـهر بوده
کـه بـدون هیـچ ادعایـی در سـطح ایثـار و
فداکاری مشـغول به خدمترسـانی هسـتند.
وی افـزود :بـرای ارتقـای تجهیـزات و
ماشـینآالت ،پیشـگیری از حـوادث در
شـهر و ارتقـای آمادگـی در برابـر حـوادث این
مجموعـه خدمترسـان بایـد تلاش کنیـم.
رئیس شـورای اسالمی شـهر شـیراز با اشـاره
بـه اجرای سـند طرح اطفـای حریـق افزود:
بـا اجـرای ایـن طـرح پروژهمحـور ،مسـائل و
مشـکالت موجـود را با برنامهریـزی و نگاهی
رو بـه آینـده رفع خواهیـم کرد.
رئیس شـورای اسالمی شـهر شـیراز تأسـیس
دانشـگاه علـوم و فنـون آتشنشـانی را یـک
اقـدام جسـورانه و عالمانـه عنـوان و ادامـه
داد :تأسـیس دانشـگاه علوم و فنون سازمان
آتشنشـانی یـک حرکـت مثبـت بـرای سـایر
دسـتگاههای مشـابه در کل کشـور محسوب
میشـود و بـا توجه به افزایـش  ۳۶۰درصدی

بودجـه سـازمان آتشنشـانی نسـبت بـه
سـنوات گذشـته بـا اولویـت دادن بـه تامیـن
بودجـه ایـن سـازمان در جهت تامیـن نیازها،
امکانـات و ماشـین آالت گام برمیداریـم.
محمدحسـن اسـدی شـهردار منتخب شـیراز
نیـز در آییـن بزرگداشـت مقـام آتشنشـان
تصریـح کـرد :آتشنشـانی یـک خدمـت
حاکمیتـی اسـت و کارکنـان ایـن مجموعـه
بـزرگ در هـر بخـش افـراد متخصصـی
هسـتند کـه بـه صـورت رسـمی در ایـن
سـازمان خدمترسـانی میکننـد.
وی بـا ثبـت شـعار تحـول و ارتقـا در
سـازمان آتشنشـانی شـیراز تصریـح کـرد:
آتشنشـانان حافـظ جـان و مـال شـهروندان
هسـتند ،بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیت شـغل
آتشنشـانی و تاثیـر آن در جامعـه ،بایـد بـه
نیازهـای ایـن مجموعـه مهـم از جملـه بـه
روزرسـانی تجهیـزات ،ماشـینآالت و رفـع
مسـائل منابـع انسـانی جامه عمل بپوشـانیم.
کاظـم اکرمی رئیـس منطقـه  ۳سـازمان
بازرسـی کل کشـور و بـازرس کل اسـتان
فـارس نیـز روز آتشنشـان را تبریـک و
داشـتن امکانـات مناسـب در جهـت نجـات
جـان انسـانها را برای سـازمان آتشنشـانی
شـیراز یـک اقـدام قابـل توجـه عنـوان کـرد.
مسـعود زارعـی رئیـس کمیسـیون سلامت،
محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای

اسالمی شـهر شـیراز نیـز بـا تبریـک
بزرگداشـت مقـام آتشنشـان خواهـان توجـه
ویـژه اعضـای شـورای اسلامی و شـهردار
کالنشـهر شـیراز بـه نیازهـا و مشـکالت
سـازمان آتشنشـانی شـیراز شـد.
عضـو و ناظـر شـورای اسالمی شـهر شـیراز
در سـازمان آتشنشـانی یـادآور شـد :رفـع
مشـکالت حقـوق و مزایـای آتشنشـانان و
خریـداری تجهیـزات تخصصـی از اهمیـت
ویـژهای برخـوردار هسـت کـه بـا توجـه بـه
پیشـبرد بخـش مهمـی از ایـن موضـوع،
رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب بـا توجـه بـه
جانفشـانی آتشنشـانان عزیـز ،یـک جهش
و حرکـت روبهجلـو را بـه همـراه خواهـد
داشـت.
آتـش پـاد محمدهـادی قانـع رئیس سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
شـیراز نیـز با ابراز خرسـندی از دعـوت تولیت
حـرم حضـرت شـاهچراغ(ع) بـرای اجـرای
مراسـم روز آتشنشـان در ایـن آسـتان عنوان
کرد :طی شـش ماه نخسـت سـال  ۱۴۰۱دو
هـزار و  ۴۴۴شـهروند در عملیاتهـا توسـط
آتشنشـانان نجـات یافتهانـد و دو هـزار و
 ۶۶۴عملیـات اطفـای حریـق و بیـش از سـه
هـزار و  ۸۸۳عملیـات امـداد و نجـات توسـط
کارکنـان سـازمان آتشنشـانی شـیراز بـا
موفقیـت انجـام شـده اسـت.

تأسیس دانشگاه علوم و فنون آتشنشانی اقدامی جسورانه و عالمانه است
رئیس شــورای اسالمی شــهر شیراز با اشــاره به تأسیس دانشــگاه علوم و فنون
آتشنشانی بهعنوان اقدامی جسورانه و عالمانه گفت :این اقدام یک ...
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دژکام امام جمعه شیراز :

صداقت ،ویژگی اصلی رسانه است
ایسـنا :نماینـده ولیفقیـه در فـارس بـا بیـان اینکـه هـرج و مرج و اغتشـاش و
ترسـاندن مـردم را هیـچ دولـت و حکومتی بـر نمیتابد ،تصریح کـرد :حکومت
اسلامی نیز برنمیتابـد.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه شـیراز ضمـن
تقدیـر از آتشنشـانان بـه مناسـبت گرامیداشـت روز آتشنشـان بیـان کـرد :از
عزیزان آتش نشـان و مجموعه آتش نشـانی کشـور که تالشهای ارزشـمندی
میکننـد و شـهدای گرانقـدری را تقدیـم کردهانـد ،تجلیـل میکنیم.
او ادامـه داد :در پایـان هفتـه پیـش رو نیـز شـهادت امام حسـن عسـکری(ع)
اسـت.در هشـتمربیع االول کـه پیشـاپیش ایـن مناسـبت را به پیشـگاه حضرت
ولیعصـر تسـلیت می گوییـم و از اینجهـت همـه مومنیـن عـرض ادب بـه پیشـگاه امـام یازدهـم خواهند داشـت.
فـردای ایـن روز روز آغـاز امامـت و والیـت امام زمان اسـت کـه از خدای متعـال تعجیل در ظهـورش را می طلبیم
و جـا دارد آییـن جشـن و سـرور برگـزار شـود و بعدش هم میلاد پیامبر و امام صادق اسـت که یـک دوره روزهای
شـادی است.
امـام جمعـه شـیراز اضافـه کـرد :پـدر و مادرهـا اگـر نیـت خیری بـرای جوانـان دارنـد بایـد از این فرصت مناسـب
اسـتفاده کننـد و ازدواج آسـان را جـدی بگیرنـد و کمـک کننـد که ازدواج آسـان در ایـن ماهها رخ دهد تـا جوانان
به سـرانجام خیر برسـند.
آیتاللـه دژکام همچنیـن بـا گرامیداشـت هفتـه نیـروی انتظامـی ،فراجـا را حافـظ امنیـت دانسـت و خاطرنشـان
کـرد کـه ایـن امنیـت ابعـاد مختلفـی دارد ،امنیـت جانـی و روانـی را از مهمتریـن ایـن ابعاد دانسـت.
او بـا بیـان اینکـه داوری از نظـر اسلام وظیفـه قاضیسـت و اگـر در اینجـا از صحبتـی میشـود بـرای اطلاع
مـردم اسـت ،گفـت :حکـم شـرعی میگویـد اگـر کسـی اسـلحه کشـید ،وسـیله ترسـاندن مـردم دسـت گرفت و
مـردم را ترسـاند و اثبـات شـد کـه چنیـن کـرده ،محارب و مفسـد فـی االرض بـوده و حکم بایـد برایش اجرا شـود
چـون مردم را ترسـانده اسـت.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :مسـلما وظیفـه دسـتگاه قضایی این اسـت که بـا مصادیق محـارب برخورد جـدی کند
چـون امنیـت روانـی جامعـه بـه خطـر میافتـد و این یک مسـئلهای اسـت که بایـد جدی گرفته شـود.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه در ایـن راسـتا اقشـار مختلـف وظایفـی دارند و پلیس یک دسـتگاه مسـئول اسـت،
لـزوم مشـخص شـدن وظیفه سـایر دسـتگاهها و مسـئوالن و اقشـار را مـورد تاکید قـرار داد.
او بـا بیـان اینکـه در ایـن زمینـه یک وظیفـه متوجه رسانههاسـت ،گفـت :در مورد رسـانههای دشـمن که حرفی
نیسـت چـون اصلا میخواهنـد مـردم را بترسـانند امـا رسـانههای داخلـی کـه بـا امکانـات این کشـود دارنـد کار
میکنند از شـبکههای اجتماعی و رسـانههای مختلف و نشـریات باید مسـئلهای را در نظر داشـته باشـند و اگر
اخبـاری و تیترهایـی باعـث میشـود امنیـت روانی جامعـه لطمه بخـورد ،ایـن کار را نکنند.
آیتاللـه دژکام اضافـه کـرد :ویژگـی اصلـی رسـانه صـدق اسـت .راسـت گوییهـا بایـد رعایـت شـود بـرای جلـب
مراجعـه کننـده و مخاطـب کسـی دروغ بـه مـردم نگوید؛ بارهـا این را تذکر دادم که رسـانه باید نقشـش این باشـد
کـه پیـام صحیـح و سـالم و راسـت را به مـردم بگویـد و امیدآفرینـی کند.
نماینـده ولیفقیـه در فـارس خاطرنشـان کـرد :مقـام معظـم رهبـری در روز هشـتم شـهریور و در دیـدار بـا هیأت
دولـت فرمودنـد «دولـت بـا جنـگ روانـی دشـمن مقابلـه کنـد» ،همیـن طور کـه به ابعـاد دیگـر توجـه میکند در
زمینـه مقابلـه بـا جنـگ روانـی بایـد دولـت به صـورت ویـژه برنامه ریـزی و سـرمایه گـذاری کند.

ایمانیه استاندار فارس:

مردم در همه صحنه ها پشتیبان نظام و انقالب هستند
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :مـردم قدرشـناس  ،فهیم و شـهید پرورشـهرهای
مختلـف این اسـتان و سـایر نقاط و از فرهنـگ و قومیت هـای گوناگون همواره
در همـه صحنه هـا و بـه ویـژه بزنگاه های حسـاس وفاداری و پشـتیبانی خود از
انقلاب و ایـن نظـام الهی را بـه اثبات رسـانده اند.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه شـامگاه پنجشـنبه در مراسـم یـادواره شـهدای
شهرسـتان های المـرد و مهـر بـا حضـور محمـد باقـر قالیبـاف رئیـس مجلـس
شـورای اسلامی اظهار داشـت :گـواه و مصـداق ایـن ادعـا تقدیـم بیـش از
 ۱۵هـزار شـهید در جنـگ تحمیلـی هشـت سـاله و حضـور چشـمگیر مـردم در
صحنه هـای مختلـف بـوده اسـت.
او تصریـح کـرد :ایـن اسـتان پهنـاور و والیتمـدار همچنین  ۲۷۰رزمنـده و ایثارگـر و  ۴۲هزار آزاده سـرافراز تقدیم
ایـن نظـام کـرده کـه خـود بیانگـر حضـور ونقـش تعییـن کننـده ایـن خطـه از کشـورمان در دفـاع از آرمان هـا و
ارزش هـای انقالب اسـت.
دکتـر ایمانیـه یـادآور شـد :همچنیـن مـردم غیور و سلحشـور اسـتان فـارس در عرصه هـا و صحنه هـای مختلف
دیگـر همـواره حضـوری پررنـگ ،تعییـن کننده و اثر بخش داشـته اند و مردمـان فهیم این دیار به ویژه شـهرهای
جنوبـی اسـتان با همت بلندشـان و مشـارکت در کارهای نیک اندیشـانه بـرگ زرین دیگری به افتخـارات خود در
سـاختن و پشـتیبانی از ایـن انقالب اضافـه کرده اند.
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد :شهرسـتان های المـرد و مهر و مردمـان این خطه شـهید پرور با تقدیم  ۴۱۰شـهید
و بیـش از صدهـا آزاده سـرافراز و ایثارگـر همـواره جـزو مناطـق پیشـرو در امـور خیرخواهانـه و دیگـر صحنه های
دفـاع از نظـام بـوده انـد و خیرخیـز بـودن و مشـارکت فعاالنـه مـردم در عرصه هـای مختلـف از امتیازهـای ویـژه
مردمـان خطـه جنوب فارس اسـت.
اسـتاندار فـارس یـادآور شـد :تکریـم و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا وایثارگـران و سرکشـی از جانبـازان و
رزمنـدگان و خانواده هـای معـزز شـهدا بـدون شـک سـبب تقویـت روحیـه خدمتگـذاری و احسـاس مسـئولیت
بیشـتر مسـئوالن بـرای خدمـت بـه مـردم خواهـد شـد و مـا همـواره خـود را بایـد مدیـون شـهدا بدانیـم.
او بیـان کـرد کـه عنصـر پایـداری نظام و امنیـت و آرامش امروز در کشـور را بایـد مرهون ایثارگری ها و جانفشـانی
خانواده های شـهدا  ،جانبازان و رزمندگان در هشـت سـال دفاع مقدس دانسـت.
در ایـن آییـن باشـکوه و یـادواره شـهدای شهرسـتان های المـرد و مهـر  ،خانـواده معـزز شـهید حـاج عبداللـه
اسـکندری  ،بـه عنـوان سـید الشـهدای اسـتان فـارس و شـهید مدافـع حـرم هـم حضـور داشـتند و همچنیـن از
مقـام شـامخ  ۱۰سـردار شـهید ایـن  ۲شهرسـتان هـم تجلیـل شـد.
سـردار شـهید عبدالله اسـکندری متولد سـال  ۱۳۳۷در محله قصردشـت شـیراز که به «سـردار بیسـر» شـناخته
میشـود ،خردادمـاه سـال  ۱۳۹۳در جریـان دفـاع از حرمهـای مطهـر در محـور حلب سـوریه به شـهادت رسـید
و پیکـر پـاک وی پـس از هشـت سـال از شـهادت بـه همـراه جمعـی از شـهدای حـرم همزمـان بـا ایـام محرم در
منطقـه خـان طومـان تفحـص و پس از تشـییع باشـکوه در شـهرهای مختلـف در  ۱۷مـرداد  ۱۴۰۱و همزمان با
روز عاشـورای حسـینی در گلزار شـهدای شـیراز کنـار همرزمانـش آرام گرفت.

بازدید رئیس مجلس از طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس
ایسـنا :محمـد باقـر قالیبـاف ،رئیـس مجلـس شـورای اسالمی پنجشـنبه  ۷مهرمـاه در سـفر یک روزه بـه جنوب
فـارس ،از طـرح شـیرین سـازی و انتقـال آب خلیـج فـارس بـه این اسـتان بازدیـد کرد.
در ایـن بازدیـد اعلام شـد کـه ایـن طرح بـا ظرفیـت نهایـی سـاالنه  ۱۴۵میلیـون مترمکعـب پیش بینی شـده تا
تامیـن کننـده بخشـی از آب مـورد نیـاز اسـتان فـارس بـه ویـژه در عرصه صنعت باشـد و طـول نهایی مسـیر خط
انتقـال آب  ۷۰۸کیلومتـر خواهـد بود.
 ۱۴بـاب ایسـتگاه پمپـاژ آب در ایـن طـرح پیـش بینـی شـده اسـت و فـاز نخسـت ایـن طـرح تـا شهرسـتان های
المـرد و مهـر خواهـد بود.
 ۱۵هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای تکمیـل و بهره بـرداری فاز نخسـت این طرح پیش بینی شـده اسـت که تا
 ۲سـال و نیـم آینـده به اتمام خواهد رسـید.
ایـن پـروژه براسـاس نیازسـنجی انجـام شـده از سـوی فـارس بـرای افـق  ۱۴۲۵تـا  ۱۴۵۰پیـش بینـی شـده کـه
براسـاس آن  ۴۰۰میلیـون مترمکعـب انتقـال آب از خلیـج فـارس انجـام خواهـد شـد.
ایـن پـروژه شـامل سـه محـور شـرقی ،غربـی و میانـی اسـت کـه نیازهـای آب بخـش صنعـت و شـرب فـارس را
تامیـن خواهـد کـرد؛ در صـورت تامیـن اعتبـارات الزم ایـن خـط انتقال آب تـا اسـتانهای دیگر نیز ادامـه خواهد
یافت.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی همچنین در جریـان نظـارت میدانـی از شهرسـتانهای المـرد و ُمهـر از ۲
پاالیشـگاه پارسـیان سـپهر و گاز پارسـیان بازدیـد کـرد.
قالیبـاف در جریـان ایـن نظـارت میدانـی گفـت :در سـالی که گذشـت بـا فعالیت کارکنان شـرکت ملی گاز شـاهد
قطعـی کمتـری در حوزه بـرق بودیم.
رئیـس مجلـس پـس از بازدیـد از پاالیشـگاه گاز پارسـیان ،گفت :در سـالی که گذشـت با فعالیت کارکنان شـرکت
ملـی گاز شـاهد قطعـی کمتـری در حـوزه برق بودیـم زیرا رابطـه ای بین بـرق و گاز وجود دارد.
او عنـوان کـرد :مدیـران ارشـد بایـد توجـه کننـد کـه ایـن اتفـاق بـا زحمـت افـراد در ردههـای میانـی و پایینی رخ
می دهـد لـذا بایـد چـاره اندیشـی بهتـری و سیاسـتهای مناسـب تـری اتخاذ کننـد؛ تا اساسـا از مصرف بـی رویه
گاز جلوگیـری شـود تـا از ایـن سـرمایه بـزرگ ملـی و انفـال اسـتفاده مناسـب تری انجام شـود.
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خرمالو بخوریم تا سرما نخوریم
مهر :خرمالو یکی از بهترین میوههایی اســت که در روزهای ســرد سال خوردن آن توصیه
می شــود .خرمالو عالوه بر اینکه کمخونی را از بین میبرد و چربی خون را کاهش میدهد ،در
فصل پاییز از سرماخوردگی و آنفلوانزا هم پیشگیری میکند.
خرمالو غنی از ویتامین  ،Aویتامین  ،Cویتامین  ،Eو ویتامین  ،B6و همچنین فیبر غذایی،
منگنز ،مس ،منیزیم ،پتاسیم و فسفر است.
جالب است بدانید که  ۱۰۰گرم خرمالو حاوی  ۶۰تا  ۷۰کیلوکالری ۷۵.۵ ،گرم آب ۵.۹ ،گرم
فیبر ۲۳ ،گــرم قند ۷.۶ ،میلیگرم ویتامین ث ۲۱۰ ،میلیگرم پتاســیم ۱۱ ،میلیگرم منیزیم و
 ۰.۱۵میلیگرم آهن است.
خرمالو سرشــار از کاروتن یا همان پیش ســاز ویتامین  Aو همچنین لیکوپن است .این دو
آنتیاکســیدان قوی باعث خنثی شــدن رادیکالهای آزاد آسیب رسان شــده و شما را در برابر
بیماریهای مختلفی مانند بیماریهای قلبی عروقی و برخی از سرطانها ایمن میکند.
رنگ نارنجی خرمالو ناشــی از همین آنتیاکسیدان بتاکاروتن است ،برای همین هم خرمالو
مانند همه میوهها و ســبزیجات نارنجی برای ســامتی چشمها و حافظت از شبکیه چشم مفید
اســت .بتاکاروتن موجود در خرمالو ،جریان خون سلولهای پوست را بیشتر میکند؛ برای همین
هم پوستتان خوش آب و رنگ میشود.

میکروبیوم های روده در ابتال به ام اس نقش دارند

مهر :دانشمندان به شــواهدی از تفاوتهای قابل توجه بین باکتریهای روده افراد مبتال به
ام اس و بیماران سالم در همان خانواده پی برده اند.
به گفته محققان مکانیســمهای جدیدی که توســط آن این باکتریها ممکن است به طور
بالقوه بر ابتال به بیماری و پاسخ به درمان تأثیر بگذارند ،یافت شده اند.
«ســرجیو بارانزینی» ،نویسنده اصلی مطالعه از دانشگاه کالیفرنیا ،گفت« :این مطالعه مرجعی
است که برای سالهای آینده توسط این رشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت».
پیشــرفتها در توالییابی  DNAدر اوایل دهه  ۲۰۱۰این امکان را برای دانشمندان فراهم
کرد تا بررســی کنند که چه باکتریهایی در مدفوع ،خون ،بافت مخاطی و نمونههای پوســت
وجود دارد.
برای این تحقیق ،دانشمندان  ۵۷۶بیمار ام اس را از ایاالت متحده ،بریتانیا ،اسپانیا و آرژانتین
انتخاب کردند و سپس تعداد مساوی از افراد ژنتیکی غیر مرتبط از همان خانوادهها را به عنوان
گروه کنترل انتخاب کردند .محققان دهها گونه باکتری جدید مرتبط با ام اس را شناسایی کردند.
بارانزینــی در بیانیه خبری گفت« :ما از تعداد گونههایی که به طور متفاوتی در بیماران مبتال
به ام اس وجود داشتند در مقایسه با گروه کنترل شگفتزده شدیم».
محققان با مطالعه مسیرهای بالقوه ای که این باکتریها رمزگذاری میکنند ،نکاتی در مورد
عملکرد باکتریها به دســت آوردند ،اما مطالعات متفاوتی برای درک تک تک باکتریها مورد
نیاز است.
بر اســاس این مطالعه ،برخی از باکتریهایی که با اماس مرتبط هســتند ،به نظر میرسد در
کمک به انســان در فراوری فیبر گیاهی نقش دارند .محصــوالت جانبی حاصل از این معمو ًال
در غلظتهای باال در بیماران اماس یافت میشــوند .به نظر میرسد گونههای دیگر باکتری بر
التهاب و تولید انرژی سلول تأثیر دارند.
بیمــاران تحت درمان با اینترفرون بتــا  ،۱a-قدیمی تریــن روش درمانی ام اس ،غلظت
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر کوتاهتری در مدفوع خود دارند .آنها همچنین غلظت بیشتری از این
اسیدها در خون خود داشتند .محققان بر این باورند که اینترفرون با افزایش انتقال این مولکولها
از روده به جریان خون عمل میکند.

کاهش وزن روند بیماری آرتروز را ُکند می کند

مهر :یک مطالعه اخیر نشــان می دهد که کاهش وزن نه تنها ممکن اســت به پیشگیری از
آرتروز زانو کمک کند ،بلکه پیشــرفت آن را در افرادی که قب ً
ال به این بیماری مبتال هســتند،
ُکند می نماید .محققان دریافتند که در بین بیش از  ۹۰۰۰بزرگســال میانســال و مسن ،کسانی
که موفق به کاهش وزن اضافی شــدهاند با احتمال کمتر ابتالء به آرتروز زانو در طی چند سال
آینده روبرو هستند .و اگر آنها قب ً
ال آرتروز زانو داشتهاند ،آسیب مفصل ُکندتر پیشرفت میکند.
مدتهاست مشخص شــده است که اضافه وزن یک عامل خطر ابتالء به آرتروز زانو است .و
هنگامی که افراد مبتال به این عارضه دارای اضافه وزن یا چاقی باشند ،کاهش وزن برای کمک
به کاهش درد توصیه میشــود .یافتههای جدید نشــان میدهد که کاهش وزن نه تنها ممکن
است درد را مهار کند ،بلکه به محافظت از تراکم خود مفصل زانو نیز کمک میکند.
به گفته محققان دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا ،وزن اضافی فشار بیشتری بر روی زانوها،
به خصوص قســمت داخلی مفصل وارد میکند .از اینرو ،تغییرات وزن به طور خاص با احتمال
محدود شدن فضای مفصل در سمت داخلی زانو مرتبط است.
با این حال ،نکته مهم این اســت که کاهش وزن قابل توجه برای ایجاد تفاوت اساسی الزم
است.

تبیــان :در مورد علت ریزش موها ،ســن فاکتور
مهمی اســت .معمولترین علتهــای ریزش مو در
جوانان با علتهای ریزش مو در ســنین باالتر فرق
میکند .شــما در هر سن و ســالی که باشید ،دلیل
ریزش موهایتان و زودتــر درمان کردن آن اهمیت
دارد.
علت ریــزش مو در خانمهــای جوان
چیست؟
اکثر افراد انتظار ندارند ریزش مو در دهه بیســت
و ســی زندگی و اینقدر زود اتفــاق بیفتد؛ اما وقتی
این اتفاق میافتد معمــوال دالیلی دارد که میتوان
آنهــا را برطرف کرد .متداولتریــن دالیل ریزش
مو در خانمهای جوان ســه عامل اســت :استرس،
رژیمهای کاهــش وزن و تغییرات هورمونی .بعضی
از بیماریهای خودایمنی هم میتوانند باعث ریزش
مو شوند اما کمتر شایعاند.
استرس
حوادث استرسبرانگیز زندگی یکی از علتهای
بسیار شایع ریزش مو در خانمهاست .استرس باعث
میشــود بدنتان در فاز بقاء قرار بگیرد و مجبور شود
ســوخت و انرژی خود را جیرهبندی کنــد تا بتواند
مهمترین عملکردهای خود را به انجام برساند.
هر فولیکول مو دارای فاز رشــد و فاز استراحت
اســت .بدنی که تحت اســترس اســت ،موها را از
فاز رشــد خارج کرده و وارد فاز اســتراحت میکند،
بنابراین این موها میریزند .این نوع ریزش مو تلوژن
افلوویوم یا ریزش موی شوکی نام دارد.
در تلوژن افلوویوم ممکن اســت متوجه شــوید
موهایتــان در عــرض  ۳مــاه بعد از هــر ماجرای
اســترسبرانگیزی شــروع به ریزش کردهاند و این
پروسه میتواند  ۳ماه تا  ۶ماه طول بکشد .اما نگران
نباشید ،شما در اثر این نوع ریزش مو ،تاس نخواهید
شد .بیشــتر افراد بعد از پشت ســر گذاشتن دورهی
اســترس ،موهایشان  ۳تا  ۶ماه رویش مجدد خواهد
داشــت .بســته به قد موهایتان ،ممکن است  ۱۲تا
 ۱۸ماه طول بکشد تا مشکل کامال برطرف شود.
علتهای ریزش موی ناشی از استرس:
 .بیماری مثل کووید – ۱۹
 .عمل جراحی
 .زایمان
 .ماتم و سوگواری
 .شکست در رابطه
 .تغییری در داروها
 .از دست دادن شغل
 .کاهش وزن زیاد
رژیمهای کاهش وزن
رژیمهای کاهش وزنی که بسیار محدودکنندهاند،
دو اثــر منفی قابــل توجه بر موهایتــان دارند .اول
اینکــه بدنتان کاهش وزن ســریع را یــک رویداد
اســترسبرانگیز تلقی میکند ،یعنی فکر میکند در
حال تالش برای بقاء هســتید .دوم اینکه رژیمهای
ســخت کاهش وزن به این معنی هســتند که مواد
مغذی کافی که بدنتان برای رشــد موهای سالم نیاز
دارد دریافت نمیکند .در شرایطی که استرس به بدن
وارد میشــود یا موادمغذی کافی به بدن نمیرسد،
موهایتان اولین چیزهایی هستند که بدنتان از دست
میدهد.
همانطور که گفتیم ریزش موی ناشی از استرس
به مرور زمان و به طور طبیعی برطرف میشــود؛ اما

دالیل ریزش مو در خانمهای جوان و میانسال

اگر اســترس مداوم باشد و مزمن شود و در اثر رژیم
کاهش وزن دچار کمبود یک نوع پروتئین یا ویتامین
هم باشــید ،این موارد میتوانند توانایی رشد مجدد
موهایتــان را کاهش دهند .همچنیــن رژیم گرفتن
میتوانــد بر ظاهر موهایتان هم اثر بگذارد و آنها را
کدر و خشک جلوه بدهد و آسیبپذیر کند.
ســالمترین و بهترین روش تغذیه این است که از
انواع و اقســام غذاها بخورید ،انواع میوه و سبزی را
مصرف کنیــد و همینطور پروتئینهای گوناگونی را
به بدنتان برسانید .غالت سبوسدار را به جای غالت
تصفیهشده انتخاب کنید و مصرف چربیهای جامد،
قند و نمک را محدود کنید .آب زیاد بنوشــید .با این
روش تغذیه خیالتان راحت است که تمام موادمغذی
مورد نیاز بدن و رشد موهای سالم را تامین میکنید.
بــرای ریزش موهایتان مکمل غذایی مصرف نکنید،
مگر اینکه پزشکتان تجویز نماید .مقدار زیاد از حد از
یک ماده مغذی میتواند شــما را بیمار کرده و حتی
باعث ریزش موی بیشتر شود.
تغییرات هورمونی
تغییرات هورمونــی میتوانند بر رشــد موها اثر
بگذارند؛ چه مصــرف قرص ضد بارداریتان را قطع
کرده باشــید و چه بــه تازگی زایمان کرده باشــید.
خصوصا استروژن باالتر باعث میشود موها ضخیمتر
و ُپرتر شوند .وقتی سطح استروژن افت میکند ،موها
ریزش میکنند .خوشبختانه ریزش مو باید با تعدیل
ســطح استروژن متوقف شود .استروژن به رشد موها
کمک میکند ،اما پروژسترون میتواند باعث ریزش
مو شود یا آن را بدتر کند.
خانمهایی که بیماریهایی دارند هم ممکن است
به دلیل عدم تعادل هورمونها بیشــتر مستعد ریزش
مو باشــند .مثال کمکاری تیروئید ،تنبلی تخمدان و
هیپرپالزی مادرزادی آدرنال.

بیماریهای خودایمنی
یکی از دالیل کمتر شــایع ریزش مو در خانمها
میتواند بیماریهای خودایمنی باشــد .یعنی سیستم
ایمنــی بدن نســبت به موها واکنش نشــان داده و
باعث ریزش آنها میشــود .بیماریهای خودایمنی
کــه میتوانند در خانمهای جوان منجر به ریزش مو
شوند شــامل لوپوس اریتماتوز سیستمیک و آلوپسی
آرهآتا میشوند.
علت ریزش مو در خانمهای میانســال
چیست؟
با رســیدن به دهههای چهل و پنجــاه زندگی،
احتمال ریزش مو بیشــتر میشــود که در بیشــتر
خانمها این مسئله ژنتیکی اســت .وقتی یائسگی و
ُگرگرفتگیها شــروع میشوند ،ریزش موها شدیدتر
هم میشود.
عالوه بر ژنتیــک و هورمونها ،بعضی از خانمها
ممکن اســت طبق عادت ســالهای جوانی خود ،از
روشهایی برای آراســتن موهای خود استفاده کنند
که به موها آســیب میزنند .در مورد موها الزم است
بدانید سشوار داغ کشــیدن ،موها را محکم بستن و
استفاده از خیلی از مواد حالت دهنده مو میتوانند به
موها و ریشهی آنها آسیب بزنند.
چگونــه میتوانید ریزش موها را متوقف
کنید؟
بــرای متوقف کردن ریزش موهایتــان باید اول
علت آن را بدانید .بهترین کار این اســت که هر چه
زودتر به متخصص پوست و مو مراجعه کنید .پزشک
با معاینه و بررســی ممکن است آزمایشهایی برای
اطالعات بیشتر تجویز کند.
هر چــه زودتر دلیل ریزش موهایتــان را بدانید،
زودتــر و بهتــر میتوانیــد درمان را شــروع کنید.
از آنجایــی کــه بعضــی از مدلهای ریــزش مو

مواد غذایی برای کاهش (یا تنظیم) قند خون

در افراد مبتال به دیابت نوع  2یا افرادی که در معرض خطر ابتال به آن هســتند
کاهش می دهد.
جلبک دریایی :یک مطالعه هشــت هفته ای روی  60ژاپنی نشان داد که
فوکوگزانتیــن ،ترکیبی که به طور طبیعی در جلبک دریایی قهوه ای وجود دارد،
ممکن است به بهبود کنترل قند خون کمک کند .شرکتکنندگان در مطالعه که
 2میلیگرم فوکوگزانتین مصرف کردند ،در مقایســه با گروهی که هیچکدام از
آنها را دریافت نکردند ،سطح قند خونشان بهبود یافت.
این مطالعه همچنین به بهبود در سطح قند خون در افرادی که تمایل ژنتیکی
به مقاومت به انســولین دارند اشاره کرد .ترکیب دیگری در جلبک دریایی به نام
آلژینــات برای جلوگیری از افزایش قند خــون در حیوانات پس از تغذیه با یک
وعده غذایی با قند باال یافت شده است.
روغن زیتون :روغن زیتون سرشــار از چربی تک غیراشــباع است ،نوعی
چربــی که محققــان معتقدند فواید زیــادی برای ســامتی دارد .یک مطالعه
اســپانیایی منتشر شــده نشــان داد که رژیم غذایی مدیترانه ای غنی از روغن
زیتون به کاهش خطر ابتال به دیابت نوع  2تقریب ًا  50درصد در مقایســه با رژیم
کم چرب کمک می کند .ســایر مطالعات مشــابه نشان داده اند که رژیم غذایی
مدیترانه ای غنی از روغن زیتون ممکن است با بهبود سطح قند خون ،مقاومت
به انسولین و سطح چربی خون از دیابت نوع  2جلوگیری کند.
عالوه بر این ،نشان داده شده است که مصرف روغن زیتون سطوح آدیپونکتین
را که هورمونی اســت که بافت چربی شــما تولید میکند ،بهبود میبخشد تا به
حساسیت و التهاب به انســولین کمک کند .افراد با سطوح پایین آدیپونکتین با
چندین بیماری از جمله چاقی ،دیابت نوع  2و تصلب شرایین مرتبط هستند.

کره گیاهی :کره گلیسمی پایینی دارد و به ثابت نگه داشتن سطح قند خون
کمک می کند و در عین حال اشــتها و میل به قند را کاهش می دهد .برخی از
مطالعات نشــان می دهد که مصرف اسید بوتیریک ،که می تواند در کره یافت
شــود ،می تواند به افزایش مصرف انرژی و بهبود حساســیت به انسولین کمک
کند .عالوه بر این ،خوردن چربی های ســالم می تواند به بدن ما در جذب مواد
مغذی حیاتی مانند کلســیم و ویتامین هــای محلول در چربی  A، D، Eو K
کمک کند.
چای سبز :مطالعهای که در سال  ۲۰۱۳در مجله دیابت و متابولیسم منتشر
شد نشــان داد افرادی که  ۶فنجان چای در روز مینوشیدند  ۳۳درصد کمتر در
معرض افزایش وزن ،مقاومت به انسولین یا دیابت نوع  ۲بودند.
مصرف چای ســبز همچنین با کاهش ســطح گلوکز ناشتا و سطح  A1Cو
همچنین کاهش ســطح انسولین ناشتا مرتبط اســت .محققان بر این باورند که
فعالیت آنتی اکســیدانی پلی فنل ها و پلی ساکاریدها در چای سبز مسئول این
فواید است.
روغن نارگیل :یک مطالعه نشان داد که رژیم غذایی حاوی روغن نارگیل
منجر به بهبود ســطح تحمل گلوکز و همچنین کاهش ســطح کلســترول کل
می شــود .محققان این اثر را به اســید لوریک ،تری گلیسیرید با زنجیره متوسط 
موجود در روغن نارگیل نســبت دادند .مطالعه دیگری نشان داد که موش هایی
که به مدت  4هفته از روغن نارگیل تغذیه کردند مقاومت کمتری به انســولین
و تجمع چربی کمتری در بدن داشــتند .این اثرات حتی بدون ایجاد هیچ تغییر
دیگری در رژیم غذایی جوندگان مشاهده شد.
غذاهای تخمیر شــده :کیمچی و کلم ترش سرشار از مواد مغذی مانند

وحشتبرانگیزاند ،تشــخیص زودهنگام و درمان به
موقع ،کلید پیشگیری از آسیبهای بیشتر است.
برای رویش مجــدد موها چه میتوانید
بکنید؟
رویش مجدد موها با یک ســبک زندگی ســالم
امکانپذیر اســت .درمانها و داروهای موضعی نیز
وجود دارند که میتوانند مفید باشند.
 .رژیم غذایی متعادل و سالمی در پیش بگیرید.
 .استرستان را با روشهای درست کنترل کنید.
 .کمتــر از سشــوار و مدلهــای گوناگــون و
محصوالت آرایشی  برای موهایتان استفاده کنید.
 .از موهایتان در برابر نور خورشید محافظت کنید.
 .به اندازه کافی بخوابید.
مکملهایی که ممکن است به رشد موها
کمک کنند
در حال حاضر هیچ مکملی برای درمان ریزش مو
وجود ندارد که مورد تائید ســازمان غذا و دارو باشد.
اما ما میدانیم که کمبــود ویتامین یا امالح در بدن
میتواند منجر به ریزش مو شود .برای اینکه متوجه
شــوید آیا کمبود مواد مغذی دارید یــا نه ،میتوانید
با یک آزمایش خون از این مســئله آگاه شــوید .اگر
ماده مغذی خاصی در بدنتان کم باشد ،پزشک مکمل
مناسب را برایتان تجویز خواهد کرد.
یادتان باشد مصرف مکمل بدون عوارض نیست.
مثال مصرف بیوتین میتواند ســطح آنزیمهای قلبی
را در خــون پایین بیاورد که ممکن اســت منجر به
از دســت دادن یک عالمت مهم حمله قلبی شــود.
همچنین بیوتین میتواند باعث شود نتایج تستهای
عملکرد تیروئیدتان به درســتی نشــان داده نشده و
باالتر از حد واقعیشان اعالم شود .ویتامین  Dزیاد
هم به کلیهها آسیب میزند و ویتامین  Aزیاد هم در
واقع موجب ریزش مو میشود.

پروبیوتیک ها ،مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند .خوردن منظم آنها با بهبود
قند خون و حساسیت به انسولین مرتبط است.
لوبیا :لوبیا منبع قابل توجهی از کربوهیدراتهای دیر ســوز ،فیبر و پروتئین
است که میتواند به شــما کمک کند احساس سیری کنید و سطح قند خون را
تثبیت کنید .مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که مصرف لوبیا ،عدس ،نخود و
سویا می تواند مقاومت به انسولین را کاهش داده و کنترل قند خون را در بیماران
مبتال به دیابت نوع  2بهبود بخشد.
نکته ای که باید به خاطر داشــته باشــید این است که لوبیا و سایر حبوبات
حاوی لکتین و ســایر محرک های گوارشی بیشتری نسبت به سایر انواع غذاها
هســتند .برای افراد دارای سیستم گوارشی حســاس ،لوبیا می تواند مشکالت
گوارشی را بدتر کند.
سبزیجات با برگ سبز تیره :براساس مطالعه ای که در مجله پزشکی
بریتانیا منتشــر شده است ،افزودن سبزیجات برگ ســبز بیشتر به رژیم غذایی
می توانــد به طور قابــل توجهی خطر ابتــا به دیابت نــوع  2را کاهش دهد.
سبزیجات برگدار مملو از منیزیم ،فیبر و مواد مغذی گیاهی هستند که می توانند
به کاهش سطح قند خون و بهبود کنترل انسولین کمک کنند.
عــاوه بر این ،غلظت باالی پلی فنول هــا و ویتامین  ،Cکه هر دو دارای
خواص آنتی اکسیدانی هستند ،در تنظیم سطح قند خون نیز نقش دارند.
سبزیجات چلیپایی :مطالعات آزمایشگاهی ،حیوانی و انسانی نشان داده
اند که غذاهای غنی از ســولفورافان مانند بروکلی اثرات ضد دیابتی قوی دارند
و به افزایش حساســیت به انســولین و کاهش سطح قند خون کمک می کنند.
ســبزیجات چلیپایی همچنین حاوی ترکیبی طبیعی به نام گلوکورافانین هستند
که به افزایش حساســیت به انسولین و کاهش سطح قند خون در افراد مبتال به
دیابت نوع  2کمک می کند.
سیر و پیاز :آلیسین که مسئول بوی تند پیاز و سیر است ،یکی از اجزای فعال
اصلی اســت که اثرات درمانی متعددی در بدن دارد ،مانند افزایش حساســیت به
انسولین ،کاهش سطح قند خون ،تنظیم متابولیسم چربی و محدود کردن التهاب.
توت و گیالس :بســیاری از مطالعات مصرف تــوت ها را با بهبود کنترل
قنــد خون مرتبط کرده اند .یک مطالعه در ســال  2019نشــان داد که خوردن
 2فنجان تمشــک قرمز همراه با یک وعده غذایی پر کربوهیدرات به طور قابل
توجهی ســطح انســولین و قند خون بعد از غذا را در بزرگساالن مبتال به پیش
دیابت در مقایســه با گروه کنترل کاهش می دهد .مطالعات دیگر نشان دادهاند
که ترکیبی به نام آنتوســیانین که معمو ًال در توتها یافت میشــود ،میتواند با
افزایش حساسیت به انســولین و بهبود پاکسازی گلوکز از خون ،برای مدیریت
قند خون مفید باشد.
شــکالت تلخ :این خوراکی خوشــمزه حاوی چندین آنتی اکسیدان است
که در کاهش اشــتها و همچنین بهبود تحمل گلوکز موثر است .عالوه بر این،
شکالت تلخ همچنین سرشار از منیزیم است ،ماده معدنی که به کنترل قند خون
کمک می کند و به شما کمک می کند تا احساس آرامش  داشته باشید ،در حالی
که فشار خون شما را کاهش می دهد.

طراح :میترا چراغ پور

بیتوته :تقریب ًا هفتاد درصد افرادی که دچار حمله قلبی می شوند ،دیابت نوع 2
یا پیش دیابت دارند .این به این دلیل است که قند خون باال به شریان ها آسیب
می رســاند و آنها را به اهداف سخت شدن یا تصلب شرایین تبدیل می کند .این
می تواند باعث فشار خون باال شود که در صورت عدم درمان می تواند منجر به
مشکالتی از جمله آسیب عروق خونی ،حمله قلبی و نارسایی کلیه شود.
بامیــه :بامیه به طور طبیعی سرشــار از ترکیبات کاهنــده قند خون مانند
پلی ســاکاریدها و آنتی اکسیدان های فالونوئیدی است .رامنوگاالکتورونان یک
ترکیب طبیعی است که در بامیه یافت می شود و دارای خواص ضد دیابتی قوی
اســت .عالوه بر این ،بامیه حاوی فالونوئیدهایی مانند کوئرســتین است که به
تنظیم مســیرهای سیگنالینگ کلیدی درگیر در متابولیسم گلوکز کمک می کند.
نشان داده شده است که کورستین به کاهش سطح قند خون و افزایش حساسیت
به انسولین کمک می کند.
آووکادو :آووکادو منبع فوقالعادهای از چربیهای ســالم است و حاوی مواد
مغذی کلیدی دیگری اســت که میتواند به ثابت نگه داشــتن سطح قند خون
و انســولین در طول روز کمک کند .اکثر چربیهای ســالم موجود در آووکادو،
چربیهای تک غیراشــباع هســتند .چندین مطالعه نشــان داده اند که این نوع
چربی می تواند مدت طوالنی تری احســاس سیری ایجاد کند و با کنترل ترشح
هورمون های اشتها به کاهش گرسنگی کمک کند.
قهوه :طبق مطالعهای در دانشــگاه کالیفرنیا ،لس آنجلس ،شرکتکنندگانی
که روزانه چهار فنجان قهوه کافئیندار مینوشــیدند ۵۶ ،درصد کمتر در معرض
ابتال به دیابت نوع  ۲بودند .و اگر ســعی می کنید از کافئین اجتناب کنید ،قهوه
بدون کافئین نیز می تواند کمک کننده باشــد .مطالعه ای در ســال  2006روی
 28812زن نشــان داد کسانی که روزانه  6فنجان قهوه بدون کافئین می نوشند
در مقایســه با افرادی که هیچ قهوه ای نمی نوشند 22 ،درصد کمتر در معرض
خطر ابتال به دیابت نوع  2قرار دارند.
ســرکه سیب :در یک مطالعه نشان داده شده است که مصرف یک قاشق
سرکه قبل از غذا و قبل از خواب ،گلوکز بعد از غذا را تا  34درصد کاهش می دهد.
در این مطالعه از شــرکت کنندگان خواسته شــد  20میلی لیتر سرکه سیب را با
 40میلی لیتر آب مصرف کنند .ســرکه نه تنها جذب کربوهیدرات ها را در خون
کند می کند ،همچنین به بهبود حساســیت به انسولین نیز کمک می کند .عالوه
بر این ،بســیاری از مطالعات دیگر نشان داده اند که مصرف سرکه قبل از رفتن
به رختخواب می تواند به کاهش سطح گلوکز خون ناشتا در صبح کمک کند.
آجیــل و دانه ها :همه انــواع آجیل ،به جز بادام هندی ،دارای شــاخص
گلیســمی بسیار پایینی هستند و تاثیر کمی بر سطح قند خون شما ندارند .آجیل
همچنین سرشــار از مواد معدنی است .ســلنیوم و منیزیم دو مورد از موارد مورد
توجه ویژه در مدیریت ســطح قند خون هستند .ســلنیوم یک ماده معدنی قوی
برای مبارزه با سرطان است که به حفظ سالمت غده تیروئید نیز کمک می کند.
غده تیروئید متابولیسم شما را تنظیم می کند و چربی را به انرژی تبدیل می کند.
بر اســاس یک بررسی سیســتماتیک و متاآنالیز در مجله اروپایی تغذیه بالینی،
مشخص شده است که منیزیم سطح گلوکز خون ناشتا و مقاومت به انسولین را
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :برای یاددادن اعداد به بچه ها بهتر است از بازی،
اشياء و وسایل کمک آموزشی ویژه کودکان استفاده کنید.
نیاز است برای آموزش هر عدد زمان بسیاری بگذارید.
آموزش اعداد با خواندن شعر
بچهها عاشق شعر خواندن و بازی کردناند! در این سن و
سال ،شما چنانچه بخواهید چیزی را به کودکتان یاد بدهید؛
باید با شعر و بازی آن را همراه کنید! در غیر این صورت
حوصلهی کودکتان سر می رود!
تالش کنید شعرهای گوناگون برای خواندن اعداد را حفظ
کنید و آنها را با ریتم برای کودکتان بخوانید تا او نیز همراه
شما یاد بگیرد!
هنگام شعر خواندن تعدادی توپ و اسباب بازی نیز در کنار
دستتان داشته باشید تا بتوانید هماهنگ با خواندن اعداد ،به
تعداد آن نیز در میان عروسکهایش اشاره کنید تا او به جز
اینکه یاد میگیرد عدد یک را با شما تکرار کند؛ مفهوم آن را
نیز به چشم خود مشاهده کند!
آموزش اعداد با بازی
بازی کردن دریچه ریاضیات و یادگیری اعداد ،مهارتی
حیاتی است که در نخستین سالهای تحصیل باید به آن
تسلط پیدا کرد .آموزش اعداد با بازی اغلب در مهدکودک
و کالس اول دبستان به وسیله مربیان آغاز می گردد؛ ولی
مهارتهای ریاضی را میتوان زودتر از این سن به کودکان
یاد داد .مهارتهای یاد داده شده به کودک سبب میشود
زمان معرفی مفاهیم ریاضی در مدرسه ،کودک آسان تر با
آنها رابطه برقرار کند.
آموزش اعداد به کودکان پیشدبستانی ،آمادگی آنها را برای
دیگر مفاهیم ریاضی در آینده مثل جمع و تفریق ،افزایش
میدهد .یکی از روشهای آغاز این آموزشها آن است که
سن کودک خود را با انگشتانش به او نشان دهید و آنگاه از
او هم بخواهید که همین کار را انجام دهد.
چنانچه کودک آمادگی الگوبرداری از این رفتار را ندارد،
نشان دادن به او را ادامه دهید .در آخر ،او تعداد درست
انگشتان خود را باال نگه خواهد داشت.
بعد از انجام این کار ،او را تشویق کنید .هدف از آموزش
اعداد با بازی نشان دادن و مدلسازی مفاهیم است تا
هنگامی که کودک آنها را نهادینه کرده و بتواند از آنها
الگوبرداری کند .هل دادن یا سرزنش سبب به وجود آمدن
اضطراب در کودک میشود و باید از آن دوری نمود.
آموزش شمارش اعداد را در کارهای روزانهتان
قرار دهید
تالش کنید در طی کارهای روزانهای که با کودکتان
انجام میدهید ،شمارش و مفهوم اعداد را به او یاد دهید!
به طور مثال از کودکتان بخواهید در چیدن میز ناهار به

غم انگیز چرا؟!
ای دل ز چه هی شعر غم انگیز بگویی؟
اشعار غم آلوده تو یکریز بگویی
با لحن و بیانی که دهد بوی غم و رنج
یک وقت از این ،گاه از آن چیز بگویی
شعری که سراسر همه درد است سرایی
یا از غم و محنت شده لبریز بگویی
در وصف بهار و گل و از سبزه نگویی
از جور خزان ،زردی پائیز بگویی
چون شوق و چو سرمستی و چون عشق نیابی
ناچار از این کوی بال خیز بگویی
شعری که پیام آور شادی و نشاط است
باید که چنین شعر ،گهی نیز بگویی
غمگین نسرایی تو و یک شعر تری که
از عطر نشاط است دآلویز بگویی
یک شعر که از خواندن آن شعر به هر حال
با ما نشود غصه گآلویز بگویی
از پول کالنی که درین مقطع حساس
بسیار شود وسوسه آمیز بگویی
یا آنکه از آن بسته اسکن توی پاکت
هی بگذرد از زیر یکی میز بگویی
از سازش و از دوستی از مهر نگویی
از اسلحه ،از دشنه بس تیز بگویی
بد نیست «غمینا» که به عنوان معرف
از جاذبه های خوش رونیز بگویی

باشگاه خبرنگاران :روان درمانی گاهی اوقات گفتار درمانی
نیز نامیده میشود ،زیرا بر اساس گفت و گوهایی است که
با یک روان درمانگر ،روانپزشک ،درمانگر یا مشاور آموزش
دیده انجام میشود.
انواع روان درمانی
رشته روان درمانی دائما در حال پیشرفت است و اکنون
میتوان آن را به صورت حضوری یا آنالین انجام داد .انواع
مختلفی از آن وجود دارد که میتوانید متناسب با نیازهای
خاص خود انتخاب کنید.
این موارد میتوانند شامل موارد زیر باشند:
درمان فردی -زوج درمانی -گروه درمانی و خانواده
درمانی
تکنیکهای روان درمانی
درمانگر شما ممکن است از روشها یا تکنیکهایی
مختلف برای انطباق درمان با نیازهای شما استفاده کند.
عالوه بر این ،برخی از درمانگران در روشهای خاصی
مانند هنر ،بازی یا درمان با حیوانات تخصص دارند .این
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چگونگی آموزش اعداد به کودکان

شما کمک کند و در کنار هر بشقاب ،دو قاشق یا چنگال
بگذارد!
یا مثال میتوانید او را مجبور کنید که تعداد سیبهای توی
ظرف میوه را بشمارد و تعدادی را که میبیند به شما بگوید!
یا اینکه از او بپرسید چند اسباب بازی گربه در بین اسباب
بازیهایش دارد؟ از او بخواهید آنها را از دیگر اسباب
بازیهایش جدا کند و برای شما بیاورد و بگوید چند تاست!
توجه داشته باشید که شما امکان دارد بتوانید به کمک شیوه
اول ،به او شمردن اعداد را به ترتیب آموزش دهید؛ ولی این
شیوه برای درک مفهوم اعداد کافی نیست و کودک شما
باید بتواند بین آوازی که میخواند و مفهوم حقیقی اعداد در
زندگی رابطه برقرار کند!
اعداد را معرفی کنید
برای آغاز ،اعداد را از یک تا ده روی تکههای کاغذ بنویسید.

مرتبط رسم کند .همین طور میتوانید حس المسه را درگیر
کنید .استفاده از لوبیا ،مداد یا دیگر وسایل قابل لمس امکان
دارد کودکان را در درک این مفاهیم کمک کند .مثال در
تدریس عدد  ،۳به کودک  ۳مداد بدهید و بگذارید آن را به
خوبی درک کند.
آموزش اعداد با شمردن ماشینها
زمانی که با کودکتان در خیابان راه میروید از او بخواهید
به ماشینهایی که در خیابان راه میروند توجه کند و تعداد
ماشینهای قرمز را برایتان بشمارد! یا اینکه توجه او را به
تابلوها جلب کنید و از او بخوااهید عالئم و اعداد روی تابلوها
را برایتان بخواند!
بعدها که فرزندتان نوشتن اعداد را یاد بگیرد و آغاز به نوشتن
مقدارها کند؛ این بازیهایی که شما در خردسالی با او انجام
دادهاید خیلی کمکش خواهد کرد!

هر شماره را با صدای بلند بخوانید و به ترتیب به آنها
اشاره کنید .این عمل مهارت شمارش را با تصویر بصری
هر عدد در ذهن کودک مرتبط میکند .همین طور میتوانید
از کارتهای اعداد استفاده کنید .یک عدد را باال ببرید و
نام آن را با صدای بلند بگویید .آنگاه از کودک بخواهید در
دسته کارتهای خود همان شماره را پیدا کند و نامش را با
شما تکرار کند.
از تصاویر استفاده کنید
خیالی از کودکان زمانی که بتوانند یک مفهوم را تجسم
کنند ،بهتر یاد میگیرند .برای هر عدد ،شماره آن را روی
کاغذ بنویسید و یک نقاشی که نشاندهنده آن است را به
او نمایش دهید .چنانچه مثال شماره  ۲را آموزش میدهید،
دو چشم ،دو سیب یا دو گل بکشید .برای اینکه نتیجهی
بهتری بگیرید ،میتوانید از کودک بخواهید خود تصویری

روان درمانی و مهمترین انواع آن
تکنیکهای رواندرمانی ممکن است شامل موارد زیر
باشند:
درمان شناختی رفتاری ()CBT
هدف  CBTشناسایی و تغییر الگوهایی است که ممکن
است برای شما مضر یا به سادگی مفید نباشند .با شناسایی
این الگوها یا رفتارها ،شما و درمانگرتان برای ایجاد
الگوها یا رفتارهای مؤثرتر و مفیدتر با یکدیگر همکاری
خواهید کرد .این نوع روان درمانی میتواند برای کسانی
که از افسردگی ،اضطراب یا اختالالت مربوط به تروما
رنج میبرند ،مفید باشد .با  ،CBTممکن است برای
شما آسانتر باشد که در مورد مشکالت فعلی که تجربه
میکنید یاد بگیرید و همچنین ابزارهایی را برای مقابله با
آنها به شیوهای مناسب و موثر در اختیار شما قرار دهد.

این تکنیک درمانی تالش میکند از رویدادهای گذشته،
مانند رویدادهایی که در دوران کودکی شما رخ دادهاند،
استفاده کند تا ببیند رفتارها یا الگوهای منفی که امروز
نشان میدهید چگونه میتواند بر سالمت جسمی و روانی
شما تأثیر بگذارد.
روانکاوی
بر اساس تئوریهای زیگموند فروید ،این شیوه درمان
تمایالت یا خواستههای ناخودآگاه شما را بررسی میکند و
این که چگونه میتوانند بر روابط ،اعمال یا افکار شما تأثیر
بگذارند ،درمانگر شما با بررسی این افکار ناخودآگاه به شما
کمک میکند تا نسبت به آنها آگاهی بیشتری پیدا کنید و
آنها را برای ارتقای سالمت تغییر دهید.
درمان حمایتی
هدف این تکنیک کمک به توسعه منابع خود از طریق
تشویق و راهنمایی است و برای افزایش عزت نفس،
ﺟﺪول 401-2719
تقویت مکانیسمهای مقابله ،کاهش اضطراب و بهبود
عملکرد اجتماعی مفید است.

رفتار درمانی دیالکتیکی
نوعی درمان شناختی و رفتاری است .این رویکرد درمانی
برای افرادی که افکار خودکشی ،اختالل شخصیت مرزی،
اختالالت خوردن یا اختالل استرس پس از سانحه
( )PTSDدارند ،رایجتر است.
درمان شخصی ()IPT
این نوع روان درمانی بر کمک به شما در مورد مسائل
شخصی اساسی که ممکن است زندگی اجتماعی ،شخصی
یا حرفهای شما را تحت تاثیر قرار دهد ،متمرکز باشد.
در برخی موارد ،این میتواند به غم و اندوه حل نشده،
تغییرات ناگهانی در زندگی روزمره یا درگیری با عزیزان و
همساالن شما مربوط شود2.
روان درمانی
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داستان
شنبه  9مهر 1401

خم می شوم توی دستشویی ،دست هایم را می شورم ،می شورم ،می شورم.
دست بریده باد کرده ،مچش به چوب ماهی گیری وصل است ،می خورد به
ِ
پشتم ،خشکمزده ،برمی گردم ،کسی توی پستو نیست .المپ کم نوری از
سقف آویزان است که قادر به تکان خوردن نیست اما این همه
ِ
سیم وسطِ
دیوار
روی
جورواجور
سایهی
گچی طبله کرده را تکان می دهد .صندوق
ِ
روکش نقش دا ِر آهنی ،سایهی این همه نقش ،اژدها و مار
بزرگ چوبی با
ِ
دوسر و دختر شاهپریان و گلوبلبل روی دیوار است .نمی دانم بهشت است
یا جهنم.
باران می بارد .رشت است دیگر؛ باال پایین ،باال پایین ،پر از چالهچوله،
آب از این چاله به آن چوله سرریز شدهُ ،گله به ُگله برکه .کوچهی پشت
دادگستری جای زندگی است؟! جمعیت ایستاده اند به تماشای آدم هایی که
از درخت  ،طناب به گردن و بادکرده آویزاناند .می گویند ساواکی اند .روی
دیوار دادگستری جوان ها گوش تا گوش نشسته اند ،هر کس چوبی بلند به
دست ،یکی از قالبش گوش ،یکی دماغ ،یکی دست ِ بریدهی بادکرده آویزان
است .حتم ًا خیال میکنند از برکه ماهی تازه گرفته اند .هرکسی صیدش را
به آن یکی نشان میدهد .مال هرکسی بادکرده تر است خودش را بیشتر باد
کرده است.
درخت باغچهی خانه مان مثل
برمی گردم .آلبالوهای خشکشده روی
ِ
دست آویزان است .به خودم می گویم:
خون دلمه بسته روی گوش و دماغ و ِ
می خواستی نروی تماشا .هی دست بشور و اُق بزن .حقت است.
همه جا تاریک است .با دست لرزان شمع روی تاقچه روشن می کنم.
دست زیبای زنانه ای با ناخن های قرمز از درون باغچه به دور تنهی درخت
آلبالو می پیچد .به بدنی وصل نیست .دست بهطرف من می خزد .عقبعقب
می روم .شبحی به دنبال دست است .در رختخواب فریاد می زنم.
مادربزرگم گفت :نوهام نظرکرده است ،هر کس برایش نذر کند حتم ًا
حاجتروا میشود .گفت :وقتی به دنیا آمد ختنه کردهی خدایی بود ،دالک
آوردیم برای خیال جمعی .گفت :رویش را بپوشانید کسی نبینید ،چشم
می خورد .گفت :اسمش را گذاشتیم مجید.
برادر بزرگترم گفت :زبانت مو درنیاورده این قدر با این ماهی قرمزهای
جان این کبریت ها چی میخواهی؟
حوض حرف می زنی؟ از ِ
همرزمانم چوب کبریت هایند .ساعت ها لشکرکشی و جنگ تنبهتن.
صورتم سیاه است و قدم بلند .برادرم محمد صورتش گرد است و سفید.
مادربزرگم گفت :دلش را به درد نیاور .همان طور که میبخشد ،چوبش
هم کاری است ها!
برادرم گفت :تو که نمی گذاری آفتاب و مهتاب ببیندش!
نوک مدادم تیز بود ،فروکردم در پای برادرم ،نوکش در پایش شکست.
فرار کردم و در پستو قایمشدم .برادرم فریاد زد :قیمه قیمهات می کنم.
مادربزرگم داد کشید :خدا من را مرگ بدهد از دست شماها راحت بشوم.
مادربزرگم وسواس است .روزی ده بار دستم را می شورد و خشک می کند.
مدام میگوید :بچه از مادر یتیم است نه از پدر.
پدرم در ارتش دائم در خدمت است.
مادربزرگم می گوید :کجا می روی؟
می روم پیش اولین عشق زندگی ام هنگامه ،دختردایی ام .همسنوسال
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در این برزخ
نوشین اختر طالع

من است و قدش بلند و موهایش سیاه تا کمر .خانه شان همسایگی ماست.
مادربزرگم داد می زند :کجا می روی؟
به خانه شان می روم .در دفترش شعری عاشقانه را که از جایی در خاطرم
مانده می نویسم .نگاهش می کنم .چشمان سیاهش وحشی است .دوست
دارم.
برادرم افسر نیروی هوایی است ،از تهران برای مرخصی آمده .مادربزرگم
غازان بزرگی آتش به پا کرده و زندایی ام گوجه ها را زیر و رو می کند.
زی ِر
ِ
تاول های قرمز می پرند و می ترکند .من و هنگامه به تماشا ایستاده ایم.
مادربزرگم می گوید :بروید کنار .این رب تا رب شود نصف صورتتان
سوختهها!
برادرم می گوید :به به هنگامه خانم .عجب هنگامه ای شده ای .یادش به
خیر می نوشتی حسنک کجایی و من سربهسرت میگذاشتم می گفتم بگو
محمد کجایی ،بعد تو جیغ و داد می زدی.

من مغزم قرمز می شود و می ترکد .چشم های زن دایی ام دودو می زند.
برادرم زبان انگلیسی اش عالی است و یک پیکان صفر خریده و خانه اش
را هم ارتش داده.
حالم خراب است .می روم به اتاقم با همرزمانم به لشکرکشی .هنگامه وسط
دو لنگهی در ایستاده و به چوب کبریت ها نگاه می کند :چی کار می کنی؟
می گویم :ارتش من هم این است.
می گوید :نرو ارتش.
می گویم :برایت مهم است؟
چشمان سیاهش میخندد .دیگر حالم خراب نیست.
زن دایی ام جیغ می کشد :هنگامه ،محمد فقط بیستوهشت سال دارد و
این همه موقعیت.
هنگامه می گوید :من از شوخی های بی مزه اش بدم می آید.
سربا ِز جنگم ،می آیم مرخصی .هنگامه با برادرم به رشت آمده .می روم سر

راهش ،می گویم :مهلت ندادی.
اشک در چشمان سیاهش حلقهزده ،می گوید :مهلت ندادند.
می گویم :چرا با من فرار نکردی؟
می گوید :اسیر می شدی.
می گویم :اسیر هستم.
پزشکی قانونی که درش باز می شود به کوچهی
ازدحام مرا می کِشد داخل
ِ
پشت دادگستری .سالن بزرگ تا سقف کاشی سفید است و دوتا تخت وسط
ِ
زن جوان با شکم برآمده ضجه
سالن .دختر قدبلند است ،پسر قدبلندترِ .
می زند و دور آن ها طواف می کند .جمعیت می گویند :سیاسی بودند.
چنان آرام خوابیده اند که آزارشان به یک مورچه هم نمی رسد .بعد می دوم.
می دوم و به پستوی خانهمان می روم و دستم را می شورم می شورم میشورم.
پشت دادگستری ،سر کوچه ،یک وانت نیسان پارک است .جمعیت کم
کف باربند مرد جوانی مرده است.
است .خوب است ،راحت می توانم ببینمِ .
یک لنگه دمپایی به پایش ،شلوار جین آبی ،بلو ِز سه دکمهی آبی به تنش.
صورتش را خوب نمی بینم ،خون است .زنی ریزنقش در کنارش مرده.
پیچیده در چادر ُگلدار ،نمی شود فهمید سرش کدام است و تنش کدام .فکر
می کنم آن قسمت از گل های چادر که قرمزتر است سرش است .سروتهشان
پزشکی قانونی .جمعیت می گویند:
را می گیرند پرت می کنند توی سالن
ِ
سنگسار شدند ...شوهر داشت ...جوان ولی مجرد بود.
دلم آشوب می شود .فرصت نیست به پستو بروم دستم را بشورم بشورم
بشورم .می روم کنار دیوار
آجری خانهی قدیمی ،روبه روی د ِر پزشک قانونی،
ِ
باال می آورم.
ّ
عصر پاییز است ،آسمان به قرمزی می زند .از مسج ِد محلهی چله خانه به
کوچهی پشت دادگستری برمی گردم .جوانی چاقویش را که انگار از آن خون
می چکد جلوی صورتم جلو عقب میبرد و هیچی نمی گوید .دلم می خواهد
نفس او هم .دویدم ،او هم دوید،
به پستو برگردم .نفسم به شماره افتادهِ ،
جمعیت هم دوید .می گویند :جوان ازجنگبرگشته ،کارت قرمز دارد ،قلب
جوانی را با چاقو سوراخ کرده.
می گویند :جوان روی پله های مسجد نشسته بود ،این سربا ِز کارت
قرمزی بهش گفت بلند شو می خواهم بروم داخل مسجد .جوان گفت از
این کنار برو ،پلهی مسجد پهن است .جوان ،قدبلند داشت و شلوار جین به
پا و بلوز آبی به تن .قلبش سوراخ شد ...افتاد ...یک لنگه دمپایی از پایش
درآمد.
می دوم ،می دوم .رفیقم ،رفیق نازنینم ،مرده .جنگ بود .سردشت سرد
بود ،سنگر سرد بود .رفیقم دمپایی به پا داشت .کتری را برداشت رفت آب
بیاورد .شیمیایی زدند .دویدم سمتش .ق ِد بلندش ،لباس دژبانی آبی اش ،یک
لنگهی دمپایی به پایش و صورتش خونی بود .یک ماسک بیشتر نبود ،روی
صورتش گذاشتم.
دویدم ،دویدم .برگشتم به پستو.
رف پستو نقل دان مربای آلبالو را برمیدارم .یک مشت میخورم.
روی ِ
از دستم خون چسبناک می چکد .دستم را میشورم ،می شورم ،میشورم.
چاقویم جایش امن است .هیاهوی صدای جمعیت می آید .د ِر حیاط باز است.
کارت قرمزی مال این خانه است؟
میگویند :این
ِ

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/1375بخش  3شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
آقای حمیــد رمضانی فرزند محمد به وکالت از طرف خانم
رسمی
منیژه رجبی به موجب ســند وکالتنامه شــماره ی 32349
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
مورخ  99/8/29دفتر  52شــیراز -گویم با تسلیم سه برگ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
استشــهادیه به شــماره  10262مورخ  1401/4/7دفتر 187
برابر رأی شــماره  140160311035001338مــورخ  1401/3/17موضوع پرونده
شیراز و اقرارنامه شــماره  36993مورخ  1401/4/7که در
کالســه شــماره  1400114411034000189هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
دفترخانه اسناد رسمی  187شــیراز تنظیم گردیده است
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت تک برگ
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
 250ســهم از  29612سهم سهام ششــدانگ عرصه و اعیان
اردوان مهدی علم دارلو به شــماره شناسنامه و کدملی  2440071889صادره
یک قطعه زمین به پالک  1375فرعــی از  8اصلی واقع در
از فیروزآباد فرزند حیدر در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199/50
بخش  3شــیراز که با دفتر امالک الکترونیکی به شــماره
مترمربع به پالک  8/42881مفروز و مجزی شده از پالک  8/1182از  8/14واقع
 139921211035003157به نام خانم منیژه رجبی ثبت و سند
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
مالکیت تک برگ به شــماره چاپی  950114سری ه سال 98
ســید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
صادر شده ،به علت ســهل انگاری اداره مفقود گردیده و
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/9 :
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/24 :
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
/3056م الف
ﻋﻤﻮﻣﻲ )اﺟﺎره(
ﻣﺰاﻳﺪه
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
ناحیه  3شیراز
آﮔﻬﻲملک
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت
 /3052 1401م الف
دهقان
روح اله
اﻟﻒ /
/03
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455-1401

آگهی مزایده عمومی (اجاره)
 /03الف 1401 /
1401-455

ﻧﻮﺑﺖ اول :دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/07/04
ﻧﻮﺑﺖ دوم :ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/07/09

نوبت اول :دوشنبه مورخ  1401/07/04روزنامه های طلوع و سبحان
افسانه در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري )ﻛﺎرﺑﺮي
ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
اﻗﺘﺼﺎدي
1401/07/09ﻣﺎﻟﻲ و
ﻓﺮوش ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و
اداره
عصرمردم و
روزنامه های
شنبه مورخ
نوبت دوم:
ﻣﻨﻀﻤﺎت و
تجاری و
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت
اجارهاﻧﻀﻤﺎم
ﺳﺠﺎدﻳﻪ ﺑﻪ
اﺑﺘﺪاي
شهرداری ﺑﻠﻮار
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
فروش ﻣﺰاﻳﺪه(
 11اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ
مندرج
(کاربری
واحدهای
نسبت به
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،دارد
شیراز در نظر
ﻣﺠﺘﻤﻊ اقتصادی
معاونت مالی و
بازاریابی و
اداره
عرفی
لواحق
و
منضمات
و
منصوبات
انضمام
به
سجادیه
ابتدای
امیرکبیر،
بلوار
نشانی
به
امیرکبیر
مجتمع
مزایده)
اســناد
11
بند
در
ﻟﻮاﺣﻖ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام
مربوطه به مدت سه ســال شمسی با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری ،از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ اوﻟﻴﻦ آﮔﻬﻲ ﺷﺨﺼﺎً و ﻳﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید پس از نشــر اولین آگهی شخص ًا و یا با در دســت داشتن معرفی نامه (اشخاص
ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﭼﻤﺮان -ﺑﻌﺪ
از ﺑﻮﻟﻮار
بعددر
چمران-واﻗﻊ
بولوار ﻓﺮوش
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ
ﺣﻘﻮﻗﻲ (
)اﺷﺨﺎص
حقوقی(ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
مراجعهازنمایند و با
خیابان نیایش
واقع در
بازاریابی وﺑﻪفروش
مدیریت
مزایده به
اســناد
جهت اخذ
 36352000ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره
 36352000ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﻧﻴﺎﻳﺶ
ﺗﻠﻔﻦفرمایند.
حاصل
تماس
شماره تلفن
اﺟﺎره ﺳﻪ ﺑﺎب واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪت

واﺣﺪ

ﺑﺎﻟﻜﻦ

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

ﻗﺮارداد

ﻫﻤﻜﻒ

638/12

435/31

 6واﺣﺪ

 36ﻣﺎه

ﺳﻮﻳﻴﭽﻲ

ﺷﻤﺴﻲ

ﻫﻤﻜﻒ

162/60

71/75

 2واﺣﺪ

ﻫﻤﻜﻒ

180/44

74/20

 2واﺣﺪ

2

واﺣﺪ 9

ﻫﻤﻜﻒ

164/43

63/50

 2واﺣﺪ

3

واﺣﺪ 11

ﻫﻤﻜﻒ

357/82

369/02

 4واﺣﺪ

ردﻳﻒ

1

ﺷﺮح

واﺣﺪﻫﺎي 1
و2و3

ﻃﺒﻘﻪ

 36ﻣﺎه
ﺷﻤﺴﻲ

ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

ﺷﺮﻛﺖ در

ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

930/000/000

2/100/000/000

 36ﻣﺎه
ﺷﻤﺴﻲ
 36ﻣﺎه
ﺷﻤﺴﻲ
 36ﻣﺎه
ﺷﻤﺴﻲ

230/000/000

550/000/000

480/000/000

1/100/000/000

آگهی
آقای درویشــعلی
دهقانــی در حــال
پیگیــری و انجــام
مراحــل تفکیک و یا
افراز  11105/93متر
مربع قسمتی مشاع
از پالک ثبتی 2083
و بخش  4شــیراز
(طبق وضع موجود)
واقع در بلوار مأذون
قشقایی ،جنب پمپ
بنزین کــوزه گری
طبــق کروکی ذیل،
از طریق شهرداری
شــیراز اســت لذا
کســانی که نسبت
به آن به هر نحوی
معترض می باشند
اعتراض خود را به همراه اسناد و مستندات معتبر به اداره کل امالک
و مســتغالت شــهرداری واقع در بلوار خبرنگار طبقه دوم ساختمان
قطار شهری ارائه نمایند.
/3053م الف
مدیرکل امالک و مستغالت
غالمعباس کاظمی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانــم زهــرا زارع فرزند فرج اهلل با تســلیم دو برگ استشــهادنامه
کالنتری  28صدرای شــیراز و اقرارنامه شماره  22041مورخ 1401/6/17
دفترخانه  443صدرا مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به
پالک  1103/23842واقع در بخش  3شیراز که اعیانی سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به مساحت  112/11مترمربع ذیل دفتر
امالک الکترونیک  139820311035012073به نــام خانم زهرا زارع ثبت
و ســند مالکیت شــماره چاپی 612381الف 98/صادر شده که به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی
نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3055م الف
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شرایط مزایده:
شــرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اســاس مبالغ مندرج در جداول فوق به صورت
ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار ســه ماهه که حداقل تا ســه ماه دیگر قابل تمدید باشد یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده
شــماره  100805504742با کد مرجع  103134بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز کد شبا IR 310610000000100805504742
واریز و ارایه نمایند.
 .1برنده مزایده می بایســت حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابالغ برنده تعداد  12فقره چک با فواصل زمانی ســه ماه ( که تاریخ
اولین چک سه ماه پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد) ارائه نماید.
 .2برنده مزایده می بایســت حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابالغ برنده معادل  15درصد مبلغ کل پیشــنهادی جهت سه سال را
به عنوان حســن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ســاله ارائه نماید و یا بصورت نقدی به حساب
شهرداری شــیراز مندرج در بند یک این آگهی واریز نماید که پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات از سوی ایشان ،مسترد
خواهد شد.
 .3از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 .4آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز شنبه به تاریخ  1401/07/16می باشد و بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از
این تاریخ به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 .5محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران -ساختمان معاونت مالی و اقتصادی -دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 .6بدیهی است هزینه انتشــار آگهی،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد
قرارداد وصول می گردد.
 .7شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 .8تاریخ بازگشــایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده ،راس ساعت 8صبح روز یکشــنبه به تاریخ  1401/07/17در محل ساختمان
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران می باشد .ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن ها در
کمیسیون بالمانع می باشد.
 .9بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص ،معین ،بدون ابهام و خط خوردگی یا الک گرفتگی بوده و بر اساس فرم پیشنهاد
قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت الک و مهر شــده تسلیم شود .به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل
شده پس از موعد مقرر ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .10کمیســیون حداکثر ظرف  7روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به اســتثناء ایام تعطیل نظر خود را اعالم می نماید .این مهلت در
صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا  10روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 .11شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10و  7آئین نامه معامالت شهرداری
تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 .12سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
آگهی و اطالعات مربوط به مزایده از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل دریافت است.
شناسه آگهی1385070 :

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
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گردشگری
شنبه  9مهر 1401

 4ربیعاالول 1444

 Oct 1، 2022سال بیست و هفتم شماره 7586

معرفی دیدنی های زنجان

زنجان ،یکی از شهرهای زیبای کشور است که بهدلیل وجود جاذبههای
گردشگری تاریخی و طبیعی متنوع ،زیبا و منحصربهفرد ،همچون موز ه
رختشوی خانه ،بازار سنتی زنجان ،مسجد جامع زنجان ،دودکش جن ،خانه
ذوالفقاری ،معبد داشکسن ،مجموعه تاریخی ائل داغی و ...است که به یکی
از مقاصد اصلی گردشگری در ایران تبدیل شده و بازدیدکنندگان و مسافران
بسیاری را از سراسر ایران و جهان میزبان است.
 .۱بازار سنتی زنجان
به یقین میتوان بازار سنتی زنجان را یکی از مهمترین و زیباترین مراکز
تجاری در این استان معرفی کرد که در بسیاری از عمارات آن ،میتوان
معماری دوران حکومت قاجاریان را مشاهده کرد .این مجموعه ارزشمند
تاریخی از دو بخش شرقی و غربی و بهعنوان بازار باال و پایین تشکیل شده و
لقب طویلترین بازار سرپوشیده ایران را به خود اختصاص داده است.

تغییر کاربری داده و به یکی از جاهای دیدنی زنجان تبدیل شده است.
 .۵معبد داش کسن (معبد اژدهای سنگی)
عمارتی صخرهای در  ۱۵کیلومرتی زنجان ،به نام معبد داش کسن یا معبد
اژدهای سنگی قرار دارد که از پیشینهای به قدمت دوران حکومت ایلخانیان
برخوردار است .البته برخی از باستانشناسان معتقدند که قدمت این معبد به
قبل از اسالم بازمیگردد .دو نقش برجسته بهصورت اژدها و چند محراب
اسالمی که در دو جهت و بهصورت قرینه ساخته شده است ،در این بنای

گردشگری زنجان است.
 .۹گنبد سلطانیه
عمارتی احداث شده در اوایل قرن هشتم هجری قمری که معماری
دوره ایلخانیان
صورت گرفته در آن یکی از شاهکارهای معماری ایران در 
است ،در شهر سلطانیه زنجان قرار دارد .گنبدی بزرگ ،ساخته شده از آجر
و روکشی زیبا که با کاشیهایی به رنگ فیروزهای و الجوردی و به سبک
معرقکاری مزین شده است و امروزه به یکی دیگر از جاذبههای گردشگری

ت شوی خانه
 .۲عمارت رخ 
از دیگر جاذبههای گردشگری شهر زنجان بنای رختشوی خان ه این شهر
است که در گذشته در فضایی سرپوشیده و بهدلیل برودت هوا ،برای تسهیل
در کار بانوان احداث شده و امروزه بهعنوان موزه مردمشناسی تغییر کاربری
داده است .از ویژگیهای این بنا میتوان به کمنظیر بودن آن در جهان اشاره
کرد که توسط دو برادر به نامهای مشهدی اکبر معمار و مشهدی اسماعیل
بنا و به سبک معماری اواخر دور ه حکومت قاجاریان و اوایل حکومت پهلوی
اول ساخته شده است.
 .۳دودکش جن
در  ۱۲۰کیلومتری شهر زنجان ،پدیدهای طبیعی و تاریخی قرار دارد که از
آن به دودکش جن یا هودو (در اصطالح زمینشناسی هودو) یاد میشود .این
پدیده طبیعی زیبا و حیرتانگیز ،در طول زمان و بر اثر فرسایش سنگهای
غولپیکر و عظیم بهشکل قارچ تبدیل شده و بهصورت یک سنگ کوچک
ریز و چند سنگ بزرگ که روی آن قرار دارد ،مشاهده میشود .این پدیده
در کشورهای دیگری از جمله ترکیه ،صربستان ،تایوان ،فرانسه و کانادا نیز
وجود دارد.
 .۴خانه ذوالفقاری
عمارت ذوالفقاری زنجان ،ساختمانی متعلق به دوران حکومت قاجاریان
است که حدود یک قرن از احداث آن میگذرد و در محل ه قدیمی داالن آلتی
شهر زنجان قرار دارد .این بنای تاریخی ،امروزه به موزه باستانشناسی زنجان

تاریخی مشاهده میشود و آن را به یکی دیگر از جاذبههای گردشگری زنجان
تبدیل ساخته است.
 .۶مسجد حسینیه اعظم زنجان
بنایی که بهعنوان دومین قربانگاه مسلمانان شهرت یافته است ،در شهر
زنجان قرار دارد و به نام مسجد حسینی ه اعظم این شهر نام گرفته است که
میتوان آن را از بزرگترین مراکز سوگواری امام حسین (ع) نامید .این مسجد
یکی از اصلیترین جاذبههای گردشگری مذهبی در زنجان محسوب شده که
مسافران زیادی در آن حضور مییابند.
 .۷مجموعه تفریحی ائل داغی
یکی از دوستداشتنیترین مراکز تفریحی و گردشگری در شمال شهر
زنجان ،مجموعه ائل داغی این شهر است که به گاوازنگ نیز شهرت دارد.
این مکان در دامنه کوه گاوازنگ و در فاصله نسبتا کمی از مرکز شهر قرار
دارد و از امکانات رفاهی مورد نیاز نیز برخوردار است.
 .۸قلعه بهستان (کهن دژ)
قلعهای باستانی به قدمت مادها و از نظر برخی باستانشناسان به قدمت
حکومت هخامنشیان ،در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان و در کنار
رود قزل اوزن قرار گرفته که در بین مردم به کهندژ نیز شهرت یافته است.
عمارتی که به نظر میرسد تا قرن  ۵هجری مورد استفاده قرار میگرفت و
بهدلیل کاربری دفاعی ،نگهداری آذوقه مردم و احتماال سکونت مردم ،در دل
کوهی از جنس خاک سفتوسخت احداث شده و یکی دیگر از جاذبههای

تاریخی در شهر زنجان تبدیل شده است .این اثر تاریخی ،برخوردار از دو
پوشش زیبا است که از فاصلهای دور به رنگ نیلگون مشاهده میشود و نمایی
شگفتانگیز را به وجود آورده است.
 .۱۰غار کتله خور
در فاصله  ۵۵کیلومتری از جنوب شهر زنجان و در نزدیکی شهر گرماب
از توابع این استان ،پدیدهای طبیعی و زیبا وجود دارد که به غار کتله خور،
شهرت یافته است .کتله بهمعنای کوههای کمارتفاع است که این غار نیز
بهدلیل حضور در یکی از این کوههای کمارتفاع و طلوع خورشید از پشت
آن به نام کتله خور شناخته میشود .این غار که بدون آب و خشک است،
از قدمتی حدود قدمت غار علیصدر همدان برخوردار بوده و از سه طبقه
با تونلهای فرعی ،استالکتیتها و استالکمیتها و ستونهای بسیار و
قندیلهای مخروطی آویزان تشکیل شده است.
 .۱۱موزه مردان نمکی
از پربازدیدترین مکانهای گردشگری در زنجان ،موزه مردان نمکی این
شهر است که به شش مومیایی کشف شده در معدن نمک چهرآباد از توابع
این استان زیبا گفته میشود .این اکتشاف حیرتانگیز ،در عمارت ذوالفقاری
شهر زنجان نگهداری میشوند و به یکی از پرطرفدارترین جاذبههای
گردشگری زنجان تبدیل شده است.
 .۱۲آبشار شارشار
در شمال شرقی شهر زنجان در میان سنگهای صخرهای ،پدیدهای زیبا
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به نام آبشار شارشار قرار دارد که میتوان از آن بهعنوان یکی از زیباترین
جاذبههای طبیعی این شهر یاد کرد .آبشار شارشار با قرارگیری در فاصله پنج
کیلومتری دریاچه سد تهم ،موقعیت ایدهآلی برای کوهنوردی و عالقهمندان
به این رشته ایجاد کرده است که بویژه در فصول بهار و تابستان ،بسیار
دیدنی است.
 .۱۳پل میر بهاالدین
پل میر بهاالدین که از آن به نامهای دیگری مانند پا اژدهاتو و پل کهنه نیز
یاد میشود ،اثری باقیمانده از دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار و ساخته
شده در اوایل قرن  ۱۴هجری قمری است که در نمای درونی بزرگترین
طاق آن ،تاریخ احداث و نام مطهر حضرت علی(ع) ،آن هم بهصورت قرینه
و با خط زیبای معقلی ،حک شده است .این پل در مسیر جاده زنجان به
کردستان و روی رودخانه زیبای زنجانرود ،توسط حاج میرزا بها الدین زنجانی
از تجار وقت و با مصالحی همچون آجر بنا شده است .این پل ،یکی دیگر از

جاذبههای گردشگری زنجان محسوب میشود.
 .۱۴کاروانسرای دخان
عمارت دخان ،کاروانسرایی دو ایوانه ،قدیمی ،با رواقهایی ساخته شده
در چهار سمت که از بخشهایی مانند دروازههای شمالی ،غربی و جنوبی،
راهروی شمالی ،مجموعه صحن ،پوشش بنا ،بالکن راهروی شمالی و آبروها
و راسته بازار غربی و ...تشکیل شده و یکی دیگر از جاذبههای گردشگری
تاریخی زنجان محسوب میشود .این اثر تاریخی ،باقیمانده از دوران حکومت
قاجاریان است که به نظر میرسد به همت حاج علی قلی بنا احداث شده است.
 .۱۵مسجد و مدرسه جامع زنجان
میتوان از دیگر بناهای تاریخی ایران که متعلق به دوران حکومت قاجاریان
است ،به مسجد و مدرسه جامع زنجان اشاره کرد که توسط عبداهلل میرزا دارا
از مریدان آیتاهلل سید محمد مجتهد سردانی و از فرزندان فتحعلیشاه قاجار
ساخته شده است .این اثر تاریخی ،بنایی بسیار ارزشمند است و طبق طرح
مسجدهای چهارایوانی که بهصورت قرینه است ،احداث شده است .تزیینات
صورت گرفته در این مسجد بویژه تزیینات گنبد دیدنی است.
از دیگر جاذبههای دیدنی این شهر میتوان به مسجد چهلستون ،مسجد
خانم ،مسجد عباسقلی ،مسجد اسحاقمیرزا ،بلوار شیخ اشراق ،موز ه حیات
وحش طبیعی ،پارک ارم ،موزه آثار شهدا ،موزه نسخ خطی ،حمام حاجداداش،
گرمابه حاج ابراهیم ،کاروانسرای سنگی ،بنای توفیقی ،پل حاج سید محمد،
قلع ه زیرزمینی دژمنده ،پل سردار ،پل حاج سید محمد و  ...اشاره کرد.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی
خانم مریم دیلمی پور نظر به اینکه به موجب دادنامه شــماره  140012390009154593مورخ  1400/11/16صادره از شــعبه  29دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان شیراز محکوم به تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودرو پژو  206به شماره انتظامی 271م 99ایران  14در حق آقای کاظم ذوالنوریان شده
اید لذا بدینوســیله به شما اخطار می گردد ظرف مدت  5روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه جهت امضاء سند در این دفترخانه حاضر گردید در غیر
این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
نشانی دفترخانه :شیراز خیابان صورتگر (شهید فقیهی) تقاطع معدل روبرو مرکز تصویربرداری تابش
تلفن تماس 07132307286 :و 09170118303
/3054م الف
سردفتر اسناد رسمی  92شیراز
مهدی کشاورزی

آگهی مناقصه شماره4118/701 :
فرماندهی آماد و پش منطقه شیراز نزاجا در نظر دارد نیازمندی اقالم مشروحه جدول زیر را جهت یگان
های تابعه و تحت پوشش در شیراز و اصفهان از طریق مناقصه عمومی خریداری نمایند ،لذا متقاضیان
می توانند جهت دریافت برگ شــرایط و مشــخصات مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  10روز به
آدرس :شــیراز -میدان ارتش -آماد و پش م شــیراز (مدیریت خرید و پیمان) مراجعه و پیشنهادات
خود را تنظیم و به صندوق مناقصه واقع در درب پادگان آماد و پش م شیراز نزاجا انداخته و رسید دریافت نمایند.
ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﺟﻨﺲ

1

ﻛﺘﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ 40

53/000

2

ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ ﻣﺮغ

53/000

درﺻﺪ

ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﺷﻴﺮاز

3

ﻛﺮه ﺣﻴﻮاﻧﻲ 20

7/000

ﮔﺮﻣﻲ

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

ﻣﺪت

ﻗﺮارداد

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﻳﺎل(

51/000

 104/000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

3/906/500/000

51/000

 104/000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

3/848/000/000

اﺻﻔﻬﺎن

6/000

 13/000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

1/527/500/000

4

ﺳﺒﺰي ﺧﻮرﺷﺘﻲ

57/000

53/000

 110/000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

841/500/000

5

ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ

20/000

16/000

 36/000ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ

540/000/000

ﻣﻨﺠﻤﺪ

الف)محل تشکیل کمیسیون مناقصه :شیراز -میدان ارتش -پادگان پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا
ب)مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
پ)هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پیمان07137398082 :
/3147م الف
1386324
آگهی:
شناسه
مناقصه گزار فرماندهی آماد و پش م شیراز نزاجا

آگهی
شرکت مهندسی و ســاختمانی صبانفت در نظر دارد
از طریق مزایده نســبت به بهره برداری از سردرختی
باغ صبا واقع در شــیراز خیابان میرزای شیرازی کوچه
 23جهت سال  1402و  1403اقدام نماید .متقاضیان جهت
بازدید و دریافت فرم شــرایط مزایــده می توانند از
تاریخ نشــر این آگهی به مدت ده روز به آدرس فوق
مراجعه نمایند.
دفتر نمایندگی شیراز

آگهي مناقصه عمومي
1401-462

نوبت اول 1401/7/9 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم 1401/7/10 :روزنامه سبحان
شــهرداري منطقه شــش در نظر دارد اجرای لوله گذاری آب طبق
طرح جامعه آبرســانی و آبیاری فضای سبز سطح منطقه (از پل شهید
فرصتیان الی پل شهدای مهندســین و بلوار امید نوروزی) را از طريق
برگــزاری مناقصه عمومی در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) با شماره فراخوان  2001096688000084به اشخاص واجد شرايط
واگذار نمايد .لذا از كليــه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه
به آدرس  WWW.Setadiran.irنســبت به دریافت اسناد مناقصه و
تحویل آن اقدام نمایند .در صورت عــدم عضویت قبلی ،ثبت نام در
ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی صاحبان امضائ
مجاز از ســوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است .ضمنا
در صورت نياز به اطالعات بيشــتر شماره تلفن 07136391699 :آماده
پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 10 ، 840 ، 946 ، 153 :ریال
 مدت قرارداد 5 :ماه
 شرایط شرکت کنندگان :متقاضیان داراي  5در رشته آب یا تأسیسات
و تجهیزات
 محل انجام کار :سطح منطقه شش
 مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه  550 ، 000 ، 000ريال بصورت ضمانت
نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب سپرده  100805504742کد
مرجع  100761بانک شهر بنام شهرداری شيراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ

آگهی فراخوان جذب کارگزار بازاریابی و
فروش امالک
1401-458
نوبت اول 1401/07/09 :عصرمردم و طلوع
نوبت دوم 1401/07/16 :افسانه و سبحان
شهرداری شیراز در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه
شماره /1401/497ص مورخ  1401/02/26شورای اسالمی
شهر شیراز ،فروش بخشی از امالک خود را به کارگزاران
بازاریابی و فروش امالک دارای صالحیت واگذار نماید،
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط اخذ مجوز
کارگزاری و کسب اطالعات بیشتر به مدیریت بازاریابی
و فروش واقع در بولوار چمــران -بعد از خیابان نیایش
مراجعه و یا با شــماره تلفن مستقیم  36352000تماس
حاصل فرمایند.
شناسه آگهی1384341 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
می گردد.
 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اســناد :متقاضیان میتوانند حداکثر تا
ســاعت  13 : 00مورخ  1401/07/19از طریق مراجعه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در سامانه
حداکثر تا ساعت  13 : 00مورخ  1401/08/1می باشد .شرکت کنندگان می
بایست تا پایان وقت اداری تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را
به صورت فیزیکی به آدرس شیراز -گلدشت معالی آباد -شهرداری
منطقه شش -واحد قراردادها تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :ســاعت  14 : 15مورخ 1401/08/4
در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری
شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري 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 اطالعات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت https://
 shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیــان شــرکت در مناقصه موظــف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
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 ۵فوتی و  ۳۲۸بیمار جدید کرونا در ایران
مجموع مبتالیان در آمریکا از  ۹۸میلیون نفر گذشت

براســاس اعــام وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ســاعت ،پنج بیمــار مبتال بــه کووید ۱۹در
کشــور جان خود را از دســت دادند و و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری ،بــه  ۱۴۴هزار و
 ۴۲۶نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،در بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۳۲۸ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناســایی و  ۸۸نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و
 ۵۴۸هزار و  ۶۴۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون هفت میلیون  ۳۲۵هزار
و  ۶۵۱نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۱۵۱نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۴میلیون و  ۱۰۳هزار و  ۶۶۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

تا کنــون  ۶۵میلیون و  ۸۴هزار و  ۳۹۵نفر ُدز
اول ۵۸ ،میلیــون و  ۴۸۴هزار و  ۶۸۷نفر ُدز دوم
و  ۳۱میلیــون و  ۲۱۹هزار و  ۴۳نفرُ ،دز ســوم و
باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون
و  ۷۸۸هزار و ُ ۱۲۵دز رسید.
مجموع مبتالیان در آمریکا از  ۹۸میلیون
نفر گذشت
بنابر جدیدترین آمار رسمی   همهگیری کرونا،
مجموع مبتالیان به این بیماری در جهان تاکنون
بــه  ۶۲۲میلیون و  ۳۷۲هزار و  ۸۵۳نفر رســیده
و مرگ شــش میلیون و  ۵۴۷هــزار و  ۹۵بیمار
کووید  ۱۹نیز تأیید شده است.
به گزارش ایســنا ،براســاس تازهترین دادهها
در جــدول جهانی پاندمی   کرونا ،آمریکا با بیش از
 ۹۸.۱میلیون مبتال و یک میلیون قربانی همچنان
در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری
قرار دارد و هند نیــز با آمار بیش از  ۴۴.۵میلیون

مبتال پــس از آمریکا در رتبــه دوم جهانی جای
گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانســه با ثبت بیش از
 ۳۵.۳میلیون مبتال ،تا این لحظه رکورددار ابتال در
بین کشورهای این منطقه و در عین حال سومین
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید ۱۹در برزیل هم از ۳۴.۷
میلیــون نفر فراتر رفته و در حال حاضر چهارمین
کشــور جهان به لحاظ باالترین شــمار مبتالیان
است.
برزیــل در عین حــال با بیــش از  ۶۸۶هزار
جانباختــه پس از ایاالت متحده ،دومین کشــور
رکــورددار تعــداد قربانیان کوویــد  ۱۹در جهان
محســوب میشــود و پس از آن هند با بیش از
 ۵۲۸هزار قربانی ،ســومین کشور به لحاظ ثبت
باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در این فهرست
جهانی است.
روسیه نیز با گذشتن از آمار  ۳۸۷هزار قربانی،
هم اکنون باالتریــن رقم مرگ و میر کرونایی را
در بین کشــورهای اروپایــی دارد و در جهان نیز
چهارمین کشــور با باالترین نرخ فوتیهای این
بیماری است.
همچنین ایــران با مجموع هفــت میلیون و
 ۵۴۸هزار و  ۳۲۰مورد ابتال و  ۱۴۴هزار و  ۴۲۱مورد
فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹در حال حاضر در
رتبه  ۱۷در بین کشــورهای دارای بیشترین آمار
مبتالیان به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹که
تاکنون در  ۲۲۸کشــور و منطقه در جهان شیوع
یافته ،ادامه دارد و ایــن بیماری همچنان در دنیا
قربانی میگیرد.

بازداشت عامل ربایش و آزار زن جوان در تهران
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
مردی با همدستی دو تن دیگر عالوه بر زورگیری
و سرقت مرتکب آدم ربایی و آزار و اذیت یک زن
جوان شده بود ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ علــی ولیپور
گــودرزی دراینباره گفت:به دنبال وقوع چندین
فقره ســرقت به عنف خــودرو و نیــز گزارش
آدمربایی ،ضرب و جــرح و آزار و اذیت یک زن
جوان ،از سوی سه مرد جنایتکار در نقاط مختلف
تهران ،رســیدگی به این پرونده در دســتورکار
تیمی   از کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی
پایتخت قرار گرفت .در همین راستا نیز تحقیقات
ابتدایی کارآگاهان نشــان داد ،سه مرد جوان در
ابتــدا یک خــودرو پژو  ۲۰۷را در شــرق تهران
ســرقت کرده و راننده وســیلهنقلیه مذکور را از
ناحیه دســت هدف ضربات مهلــک چاقو قرار
دادهاند که این حادثه منجر به فلج شــدن دست
مالباخته شده است.
ولیپور گودرزی ادامه داد :بررسیها نشان داد،
متهمان پس از ســرقت پــژو  ۲۰۷برای اعمال
مجرمانه به سمت غرب تهران رفته و در آنجا به
قصد آدمربایی و اهداف پلید خود به یک خانواده
دو نفره حمله ور شــدهاند که در ادامه با مقاومت
افراد تنها موفق شــدند یک خودروی پژو  ۴۰۵را
ســرقت کنند ،این افراد مالک خودرو را از ناحیه

کتف با سالح سرد مجروح کردند.
وی بــا بیان اینکــه متهمــان در ادامه یک
خــودروی تندر ۹۰را با دو سرنشــین زن و مرد
مشــاهده کرده و به آنها حملهورشدند ،گفت:در
جریان این اقدام ،این افراد ابتدا سرنشین خودرو
را پیاده کرده و در ادامه اقدام به ربودن زنجوان
کردند .متهمان در طول مســیر این زن جوان را
هــدف آزار و اذیــت قــرار داده و او را به همراه
خودرو در مرکز تهران رها کردند.
ولیپور گــودرزی ادامه داد :بنا بر حساســیت
موضوع ،تیمی   زبده از کارآگاهان اداره شــانزدهم
پلیس آگاهــی بیدرنگ وارد عمل شــدند و با
تحقیقــات میدانــی و اقدامات شــبانهروزی در
کوتاهترین زمان ممکن هویت متهمان سابقهدار
را شناســایی کردند .همین ســرنخ کافی بود تا

کارآگاهان با بهرهگیری از شــیوههای کشــف
نوین جــرم و اقدامات اطالعاتی مخفیگاه متهم
اصلی پرونده را در جنوب تهران شناســایی کنند
و بالفاصله برای دستگیری مرد جوان وارد عمل
شوند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد:
کارآگاهان اداره شــانزدهم پــس از دریافت این
اطالعات مهم با هماهنگیهــای الزم با مرجع
قضایی بالفاصله راهی مخفیگاه این فرد شــده
و در یک عملیات ضربتی متهم را دســتگیر و به
مقر انتظامی   منتقل کردند.
بر اســاس اعالم مرکز اطالعرســانی پلیس
تهران بزرگ ،وی با بیان اینکه تمامی   شکات این
پرونده مرد جنایتکار را شناســایی کردند ،گفت:
متهم پــس از انتقال به اداره شــانزدهم پلیس
آگاهی هــدف تحقیقات قرار گرفــت و به جرم
خود مبنی بر ســرقت به عنف ،آدمربایی ،ضرب
و جــرح و آزار و اذیت با همراهی دو همدســت
خود اعتراف کرد.
ولیپور گودرزی خاطرنشــان کــرد :با صدور
قرار قانونی از ســوی مرجع قضایی متهم برای
کشــف جرائم و شناسایی سایر شاکیان احتمالی
در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی
قرار گرفت همچنین بررســیها برای دستگیری
دو متهم فراری پرونده ادامه دارد.

بین الملل

ویرانی یک شهر فلوریدا در توفند "ایان"

فرماندار ایالت فلوریدا در آمریکا گفته اســت که شهر "فورت مایرز" در پی
شدت گرفتن توفند "ایان" در این ایالت ویران شده است.
به گزارش ایســنا ،این یکی از خطرناکترین توفندهایی است که آمریکا در
ســالهای اخیر به خود دیده است .توفند "ایان" در عین حال  ۲.۴میلیون خانه
و کسبوکار را در فلوریدا بدون برق گذاشته است.
"ران دسنتیس" فرماندار ایالت فلوریدا ،این توفند را رویدادی خواند که هر ۵۰۰
سال یک بار اتفاق میافتد .وی همچنین نسبت به آسیبهای بیسابقه به سواحل
مرکزی غربی هشدار داد و گفت که ارتباط با بسیاری از مراکز قطع شده است.
تیم   های جســتجو و نجات در تالش برای دسترسی به افراد در معرض خطر
هستند و تعداد تلفات هنوز مشخص نیست.
ایــن توفند تاکنون خســارات فراوانی بــه ویژه در فلوریدا بــه بار آورده و
گزارشهای محلی حاکی از احتمال برجای ماندن تلفات اســت .تا کنون مرگ
یک مرد  ۷۴ساله در حادثهای مرتبط با این توفند تایید شده است.
"ایان" اکنون به یک توفان گرمســیری تنزل یافتــه ،با این حال به مردم
هشدار داده میشود که همچنان به پناه گرفتن در جاهای امن ادامه دهند چون
باد و باران شدید در سراسر ایالت در حال چرخش است.
به گزارش بی بی سی ،روز پنجشنبه شرکتهای هواپیمایی ۲۰۰۰ ،پرواز را
لغو کردند و بیش از  ۱۰۰۰پرواز نیز دیروز (جمعه) لغو شد.

سیل و بارشهای شدید موسمی   در تایلند
بیش از  ۵۰۰۰نفر در جستجوی سرپناه

جاعل کارت اقامت برای خارجیان
بازداشت ۶
ِ
توسط پلیس ژاپن

پلیس ژاپن از بازداشت شش نفر به اتهام جعل کارت اقامت برای خارجیان
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،این مظنونان شامل یک مرد ژاپنی و پنج شهروند چینی
هستند .گزارشها همچنین حاکی است این افراد کارتهای اقامت جعلی را در
ساختمانی در شهر "آساهی" و در نزدیکی توکیو چاپکردهاند.
مقامات پلیس ژاپن میگویند این محل را بازرسی کرده و عالوه بر بیش از
 ۲۰۰کارت اقامــت جعلی ،تعدادی رایانه شــخصی و پرینتــر پیدا کردهاند که
احتماال برای جعل کارت استفاده شده است.
به گفته پلیس ،در رایانههای مصادره شده ،اطالعات حدود  ۲۰هزار سفارش
وجود داشته که از ماه اوت به بعد ثبت شده است و قیمت فروش این کارتهای
جعلی احتماال حدود  ۱۰تا  ۵۰دالر بوده اســت .همچنین احتمال دارد که این
گروه ،مراکز جعل دیگری نیز در داخل ژاپن داشته باشند.

بنابر گزارش شــبکه ان اچ کی ،پلیس توکیــو در مورد اینکه مظنونان،
اتهامشان را پذیرفتهاند یا خیر هنوز توضیحی نداده است.

فارس

توقيف پژو حامل  89ميليارد عينك قاچاق

فرمانده انتظامی   كوهچنار از کشــف عینکهای خارجــي قاچاق به ارزش
 89میلیارد ریال در بازرسي از يك سواري شوتي خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
بیان جزئیات این خبر اظهار داشت :ماموران انتظامي كوهچنار حين گشتزني
قائمیه به یک خودرو پژو (شوتی) حامل بار مشكوك شدند و با اقدامات
در شهر ّ
فني و تخصصي موفق شدند آن را توقيف كنند.
وي افــزود :مأموران پس از انتقــال خودرو به مقر انتظامي موفق شــدند
در بازرســي از آن  4هــزار و  480عدد انواع عینــک دودی خارجی قاچاق و
فاقد مدارک قانوني را كشف كنند.
فرمانده انتظامی   كوهچنار با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را
 89میلیارد ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در اين خصوص یک نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

توقیف كاميون حامل موتورهاي قاچاق
 60ميلياردي

جاساز ترياك در سقف پيكان لو رفت

فرمانده انتظامي نيريز از توقيف سواري پيكان و كشف  21كيلو ترياك در
بازرسي از آن خبر داد.
ســرهنگ عظیماله کرمی   در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشت :در راســتاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران انتظامي نيريز
اقدام به برپايي ايست و بازرسي موقت در محورهاي مواصالتي اين شهرستان
كردند.
وي افزود :در اين خصوص مأمــوران هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري
به يك ســواري پيكان مشــكوك شــدند و آن را با اقدامات فني و تخصصي
توقيف كردند.
رئيس پليس شهرســتان نيريز با بيــان اينكه در بازرســي از اين خودرو
 21كيلو ترياك كه به طرز بســيار ماهرانهاي در سقف جاسازي شده بود كشف
شــد ،تصريح كرد :در اين خصوص دو نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شدند.

دستگیری 29خرده فروش مواد مخدر در مرودشت

فرمانده انتظامی   كازرون از توقیف یک دســتگاه كاميون و کشــف کاالی
قاچاق به ارزش  60میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ اســماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :در راستاي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ماموران انتظامی   پاسگاه
كمارج كازرون هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دستگاه كاميون
مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از این وسیله نقلیه  4دســتگاه موتور كاميون ولوو
خارجي قاچاق و فاقد مدارك قانوني کشف شد.
فرمانده انتظامی   كازرون با اشــاره به اينکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر
كارشناســان  60میلیارد ریال برآورد شده است ،تصريح كرد :در اين خصوص
راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مرجع قضایي شد.

فرمانده انتظامی   مرودشت از دستگیری 29خرده فروش موادمخدر در اجرای
طرح پاکســازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان طی یک ماه گذشته
خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبــری پلیس ،با
اعالم این خبر بيان كرد :مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری ســایر
رده   های انتظامی   تعدادی از منازل و پاتوقهای خرده فروشــان را شناسایی و
ضمن هماهنگی با مرجع قضایی ،نسبت به بازرسی از این مناطق اقدام کردند.
وي ادامــه داد :ماموران موفق شــدند در این بازرســیها  15کیلو و 500
گــرم انواع مواد مخدر 6 ،عدد پایپ12 ،حقه وافور و 118عدد قرص كشــف و
 29خرده فروش مواد مخدر را نيز دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.
فرمانده انتظامی   مرودشت تصریح کرد :در این طرح  4دستگاه وسايط نقليه
متعلق به خردهفروشان مواد مخدر که به وسیله آن اقدام به تهیه و توزیع مواد
می   کردند نیز توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی   الرســتان از کشف  9کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در
بازرسي بدني از  3نفر مسافر یک دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد.
ســرهنگ سیدمحمد یوســفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح این خبر اظهار داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر،
ماموران انتظامی   الرستان هنگام نظارت بر خودرو   های عبوری به یک دستگاه
اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرســی از ایــن اتوبوس مامــوران انتظامی   به  3نفر از
مســافران مشکوک شــدند و در بازرســی از آنها در مجموع  9کیلوگرم مواد
مخدر که به طرز ماهرانه ای به وســیله چســب به پاهای خود بسته بودند را
کشف كردند.
فرمانده انتظامی    الرســتان افزود که متهمان پــس از تکمیل پرونده برای
انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگيری عامالن نزاع و درگيري دسته جمعي
در اقليد

كشف ترياك از مسافران اتوبوس

توقيف سمند و كشف  59كيلو ترياك

فرمانده انتظامي داراب از كشــف  59كيلــو و  500گرم ترياك در عمليات
ماموران اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ ،ماموران انتظامي
پاســگاه كوهستان داراب حين گشتزني در محور مواصالتي شيراز-هرمزگان
به يك ســواري سمند مشــكوك شــدند و با اقدامات فني و تخصصي آن را
توقيف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين سواري  59كيلو و  500گرم ترياك كه
به طرز بســيار ماهرانهاي درون صندولي عقب خودرو جاسازي بود ،كشف شد،
تصريح كرد :در اين خصوص راننده و سرنشــين دستگير و براي انجام مراحل
قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

توقیف سواري پژو با  16کیلو حشیش

فرمانده انتظامی   خفر از کشف  16کیلوگرم حشیش در بازرسی از سواری پژو
 405در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حجتاله احمدیان در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي خفر با همکاری كاركنان بسیج هنگام گشتزني در
محورهاي مواصالتي جهرم-شــیراز به يك سواری پژو  405مشكوك شدند و
آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامــه داد :در بازرســي از اين خودرو  16کیلوگرم مــواد مخدر از نوع
حشیش که به صورت ماهرانهاي در زیر صندلی عقب جاسازي بود ،كشف شد
و در اين خصوص دو قاچاقچي دستگير و روانه دادسرا شدند.

فرمانــده انتظامــي اقلید از دســتگيري  4نفر از متهمان نــزاع و درگيري
دسته جمعي در پارك الله اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی   در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس ،بیان
داشت :در پی اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر وقوع يك فقره نزاع
و درگيري دسته جمعي در پارك الله اين شهرستان ،بالفاصله ماموران انتظامي
اقليد براي بررسي موضوع به محل مذكور اعزام شدند.
وي فزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع شــدند كه  4نفر ناشــناس
به دليل اختالفات شــخصي با يكديگر درگير و يكي از آنان با ســاح ســرد
مجروح شده است.
فرمانده انتظامي اقلید با بيان اينكه ماموران موفق شدند با اقدات پليسي هر
 4نفــر از عامالن نزاع و درگيري را دســتگير كنند ،گفت :متهمان براي انجام
مراحل قانوني به مراجع قضایی معرفي شدند.

اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی در مهر

فرمانده انتظامی   مهر نتایج اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در  6ماهه اول
سال جاری در اين شهرستان را تشریح کرد.
ســرهنگ بهادر رزمجويی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشریح این خبر بيان كرد :در پي استمرار اجراي طرح پاكسازي و ارتقاء امنيت
اجتماعي با هدف امن کردن ّ
محلت جرم خيز ،يگانهاي انتظامي شهرســتان
مهــر با بهرهگيري از توان و امکانات موجــود و با هماهنگي مرجع قضایي به
اجراي طرحهاي مربوطه پرداختند.
وي با بيان اينكه در اجرای این طرحها 107 ،کیلو انواع مواد مخدر کشــف
و  4نفر قاچاقچی مواد مخدربه همراه  62نفرخرده فروش و معتاد نيز دســتگير
و جمعآوري شــدند ،گفت :دستگیری  96نفر ســارق و کشف  129فقره انواع
سرقتها ،دستگیری 16ســارق حرفهای و کشف  22دستگاه موتورسیکلت از
مخفیــگاه آنها ،دســتگیری  345نفر متهم تحت تعقیب ،توقیف  298وســیله
نقلیه متخلف ،کشــف  8قبضه ســاح غیر مجاز ،کشف  20هزار لیتر سوخت،
کشــف  810رأس دام  ،کشف یک میلیون و  83هزار نخ سیگار و کشف انواع
کاالی قاچــاق به مبلغ  95میلیــارد و  988میلیون ریــال از دیگر نتایج این
طرحها بود.
فرمانده انتظامي شهرســتان مهر با اشاره به اينکه متهمان با تشکيل پرونده
به مرجع قضایي معرفي شــدند ،تصريح كرد :مشارکت شــهروندان در ايجاد
امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

زن جوانی تهرانی "قصاب غریبه" را اجیر کشتن شوهرش کرد
قصــاب هســتم و گاهیاوقــات بــه دلیل
مشکالت مالی ،مسافرکشی میکنم که چندی
قبل ،زن جوانی را به عنوان مسافر سوار کردم و
با وی آشنا شدم ...
به گــزارش خبرگزاری تســنیم 21 ،تیر ماه
سال جاری ،رســیدگی به پرونده قتل یک مرد
جــوان با ضربــات چاقو در خانــهای در محله
جوادیه تهران در دستور کار تیمی   از کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی نشــان داد ،مقتول به دالیل نامشخصی
توســط  2مرد با ضربات مهلــک چاقو به قتل
رســیده و عامالن این جنایت پــس از ارتکاب
جرم با موتورسیکلت به مکان نامعلومی   متواری
شدهاند.
کارآگاهــان که در جریــان تحقیقات جنایی
متوجــه دوربینهــای مداربســته صحنه جرم
شــده بودند به بازبینی لحظه به لحظه فیلم آن
پرداختند و پالک موتورســیکلت را شناســایی
کردند؛ بدین ترتیب با دســتور بازپرس جنایی،
جسد مقتول برای بررسیهای بیشتر به پزشکی
قانونی منتقل شد و کاراگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی تحقیقات گســترده را برای شناسایی و
دستگیری  2مرد جنایتکار کلید زدند.
تحقیقــات توســط کارآگاهــان اداره دهم
پلیــس آگاهی ادامه داشــت تــا اینکه صاحب
موتورسیکلت ،موردنظر شناســایی و مخفیگاه
وی در جنوب تهران ردیابی شــد؛ همین سرنخ

کافی بود تا مرد جوان دســتگیر و به دایره ویژه
قتل پلیس پایتخت منتقل شود.
متهــم پــس از انتقــال بــه اداره دهم در
بازجوییهای فنی ،هدف تحقیقات قرار گرفت؛
وی در ابتدا منکر قتل بود ،اما درخصوص زمان
تــرددش هنگام وقوع جنایــت اظهارات ضد و
نقیضی را به زبان آورد که همین موضوع نشان
مــیداد مرد جــوان در این پرونــده قتل نقش
داشته است.
متهم پس از چند جلســه بازجویی ،باالخره
لب به اعتراف باز کرد و به جرم قتل مرد جوان
با همدســتی دوســتش اعتراف کــرد و گفت:
قصاب هســتم و گاهیاوقات به دلیل مشکالت
مالی ،مسافرکشــی میکنم که چندی قبل ،زن
جوانی را به عنوان مســافر سوار کردم و با وی
آشنا شدم.
وی گفت :زن جوان پس از چند روز آشنایی،
ادعــا کرد که چند ســال قبــل ازدواج کرده و

همســرش وی را هــدف ضــرب و جرح قرار
میدهد که در ادامه زن جوان از من درخواست
کرد شوهرش را از سر راه بردارم و کلید خانهاش
را در اختیارم قرار داد!
متهــم ادامه داد :بــرای انجام ایــن کار از
دوستم درخواســت کمک کردم که در ادامه با
برنامهریزی دقیق که داشــتیم با موتورسیکلت
راهی خانه مقتول در محله جوادیه شدیم و پس
از کمیــن  30دقیقهای وی را با ضربات مهلک
چاقو به قتل رساندیم.
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی پس از
دریافت این اطالعات مهم ،همدست مرد جوان
و همســر مقتول را نیز در عملیاتهای جداگانه
دســتگیر و برای تحقیقات بــه دایره ویژه قتل
پلیس آگاهی پایتخت منتقل کردند.
بــه گزارش تســنیم ،تحقیقــات از  3متهم
برای روشن شــدن زوایای پنهان پرونده توسط
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.

design: marzieh.baghipuor

بارندگیهــای موسمی   شــدید و بیوقفــه طی روز پنجشــنبه در برخی از
محلههای حاشــیه رودخانه و مناطق دیگر تایلند ،منجر به باال آمدن سطح آب
در مسیلها ،جاری شدن سیل در معابر و حتی سقوط درختان شد.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی اعالم کردند :بیشترین حجم بارشها حدود
 ۲۲ســانتیمتر ظرف  ۲۴ساعت ،مربوط به استان "اوبون راتچاتانی" در شمال
شرق این کشور بوده و در این استان بیش از  ۵۰۰۰نفر به پناهگاههای امن در
مناطق مرتفعتر منتقل شدند.
همچنین بر اثر سقوط درختان در استان "سیساکت" (سی سا کت) یک نفر
کشته و دو نفر دیگر زخمی   شدند.

توفان استوایی "نورو" که مناطقی از فیلیپین را طی چند روز گذشته درنورید
و دســتکم هشــت قربانی در این کشور برجای گذاشــت ،در ادامه به سمت
مرکزی ویتنام،
مناطقی از جنوب شــرق آســیا حرکت و پس از عبور از نواحی
ِ
یک شــبه به سمت تایلند پیشــروی کرد و در این کشور نیز باعث قطعی برق
در برخی نواحی ،تخریب ســقف خانهها و سقوط تابلوهای تبلیغاتی شد .با این
حال در ویتنام گزارش فوری از تلفات ناشی از این توفان منتشر نشده است.
این درحالی است که وزارت پیشگیری و کاهش بالیای تایلند اعالم کرد که
در این کشور بیش از  ۱۰هزار خانوار تحت تاثیر سیل قرار گرفتهاند.
نیروهای امدادی تایلند در میان ســیل و بارندگی همچنان تالش میکنند
تا بســته   های غذایی و مراقبتی را بین افرادی که در داخل خانههایشان گرفتار
شده بودند ،توزیع کنند.
به گزارش شــبکه خبری ای بی سی ،اداره هواشناســی تایلند اعالم کرد
توفان "نورو" در حال ضعیف شدن است ،اما همچنین هشدار داد که بارانهای
موســمی   فصلی ادامه خواهد داشــت و به وضعیت آبگرفتگی در بیشتر مناطق
کشور خواهد افزود.
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وزیر امور اقتصاد و دارایی:

دستگاههای اجرایی حسابهای پرداخت حقوق را به
بانکهای قرضالحسنه انتقال دهند

ایســنا :وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت :در
وزارت امور اقتصاد و دارایی مقرر شــد بســیاری از
دســتگاههای اجرایی کــه میتوانند حســابهای
پرداخــت حقــوق کارکنان دولت را بــه بانکهای
قرضالحســنه انتقال دهند تا به ایــن بهانه قدرت
اعتباردهی بانکهای قرضالحسنه افزایش یابد.
سید احســان خاندوزی دیروز جمعه  ۸مهرماه در
نشســت مدیران صندوقهای قرضالحسنه منطقه
ترشــیز که در محل فرمانداری کاشــمر برگزار شد،
در خصوص مشکالتی که پیش روی اخذ تسهیالت
وجود دارد ،اظهار کرد :بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱
به عنوان سیاســت اقتصاد کالن دولت برای کنترل
نقدینگی کشــور و کاهش تورم ناچار شــد ســقف
افزایــش ترازنامــه را به بانکهای کشــور ابالغ و
نظارت کند.
وی اظهــار کرد :ماهیانه رئیسکل بانک مرکزی
با نظارت بر تک تک بانکها تالش میکند بیشــتر
از حد تراز نامه بانکها بزرگ نشود تا در پایان سال
 ۱۴۰۱کنترل بیشــتری را در عدد کلی نقدینگی و
تورم کشور داشته باشیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی بیان کرد :بانکها
در جــذب منابــع و تســهیالت دهی خودشــان با
محدودیتهای بیشــتری نســبت به سالهای قبل
مواجه هستند ،اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده
تســهیالت بدهد و خلق پول انجــام دهد مجدد در
پایان ســال شــاهد افزایش  ۴۰درصدی نقدینگی
کشور خواهیم بود و همچنان به دلیل افزایش تورم
سفره و قدرت خرید مردم کمتر می شود.
وی گفت :این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی
اعمال شود که نیاز بخشهای تولیدی واقعی کشور
و نیازهای خرد خانوارها ،افــراد و جامعه را بتواند با
بیشترین درجه پوشش تأمین کند.
خانــدوزی بیان کرد :قطع ًا ایــن محدودیتها و
کاهش در سقف پرداختیها نارضایتیهایی را ایجاد
میکند ،باید تالش نمود تا این محدودیتها بیشتر در

بخشهایی اعمال شود که از محل تسهیالت به عنوان
ابــر بدهکاران بدحســاب بانکی و یا تســهیالت را
در بخشهــای غیرضروری و غیرمولــد اقتصاد در
سوداگری و واسطهگری استفاده میکردند.
وی عنوان کرد :بر اســاس ســند تحول دولت و
رویکــرد رئیسجمهور باید بتوانیــم تا حد ممکن از
ظرفیتهای مردمی برای نظام تأمین مالی استفاده
کنیم در این خصوص نقش بانکها پررنگ ،جدی،
اصلی و محوری بوده و خواهد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد :امسال برای
اولین بار نه تنها ســرمایه بانک قرضالحســنه به
دو برابــر افزایش یافت بلکه تالش میشــود برای
دومین بار تا پایان سال جاری افزایش سرمایه مجدد
را داشته باشیم.
وی تصریح کرد :متأسفانه نظام بانکداری متعارف
ما در کشور درک دقیق و همدالنه و کمک کنندهای
به صندوقهای قرضالحســنه در سالهای گذشته
نداشــته و به همین دلیل بانــک مرکزی با کندی
کارها را پیش میبرده است.

خاندوزی گفت :برای رفع مشکالت ،دستورالعمل
ســاماندهی صندوقهای قرضالحســنه در شورای
پول و اعتبار مصوب شد و امیدواریم به زودی ابالغ
و اجرایی شــده و عقب افتادگی ســالهای گذشته
جبران شود.
وی همچنیــن عنوان کــرد :میــزان نکول در
بانکهای قرضالحســنه زیر یک و حتی نیم درصد
اســت ،اما این عدد در شبکه بانکی کشور بین  ۵تا
 ۱۵درصــد بوده و این نشــان میدهد صندوقها و
بانکهای قرضالحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر
و با اعتماد بیشتر عمل میکنند.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی افزود :ماه گذشــته
در وزارت امور اقتصاد و دارایی مقرر شــد بســیاری
از دســتگاههای اجرایی که میتوانند حســابهای
پرداخــت حقــوق کارکنان دولت را بــه بانکهای
قرضالحســنه انتقال دهند تا به ایــن بهانه قدرت
اعتباردهی بانکهای قرضالحسنه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه رویکرد ما کمک به صندوقهای
قرضالحســنه اســت ،افزود :در وزارت امور اقتصاد

و دارایــی فقــط شــفافیت حســاب صندوقهای
قرضالحســنه را شــرط اســتفاده کردن از ســایر
معافیتها در نظر گرفتهایم.
 ۵تا  ۶هزار صندوق قرضالحســنه در
کشور فعال هستند
خاندوزی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه بالغبر
 ۵تا  ۶هزار صندوق قرضالحســنه در کشور فعال
هســتند ،میطلبد در یک نرمافــزار و فرمت خاص
گزارشهای خود را به ســازمان اقتصاد اســامی و
بانک مرکزی ارائه دهند.
دستدرازی سازمان اقتصاد اسالمی بر
منابع صندوقهای قرضالحسنه به بهانه
نظارت
در ادامه حجتاالســام جواد نیکبین ،نماینده
مردم کاشــمر ،بردســکن ،خلیلآباد و کوهسرخ در
مجلس شورای اسالمی در این جلسه گفت :هرچند
از نظارت به صندوقهای قرضالحسنه نمیهراسیم،
اما جلوی دخالــت بر امور ایــن صندوقها محکم
میایســتم ،هیچگاه اجــازه نخواهیم داد ســازمان
اقتصاد اســامی به بهانه نظارت بر منابع صندوقها
دستدرازی کند.
وی افزود :اگرچه اعالم شده  ۵درصد از سرمایه
صندوقهای قرضالحســنه به عنوان پشتوانه باید
نزد ســازمان اقتصاد اسالمی قرار گیرد ،اما پیشنهاد
میشود امالک صندوقها به عنوان ضمانت در رهن
قرار بگیرد.
نیک بین از کاشمر به عنوان دومین شهر با قدمت
قرضالحســنه بســیار پایدار در کشــور نام برد و
خاطرنشــان کرد :هرچند پولشــویی در صندوقها
اتفاق میافتد ،اما درصد آن بسیار کم است.
نماینــده مردم کاشــمر ،بردســکن ،خلیلآباد و
کوهســرخ در مجلس شورای اســامی بیان کرد:
میطلبد در شــورای تصمیم گیــری صندوق های
قرض الحســنه نماینده ای از خود صندوقها حضور
داشته و نظر خود را بیان کنند.

افزایش دوباره قیمت نفت در راه است
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تغییر چندانی نداشت ،اما تحت تاثیر
ضعیف شدن ارزش دالر آمریکا و چشم انداز کاهش تولید اوپک پالس،
در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی در پنج هفته گذشته قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در نوامبر با
 ۱۰سنت معادل  ۰.۱درصد کاهش ،به  ۸۸دالر و  ۳۹سنت در هر بشکه
رسید .نفت برنت روز پنجشــنبه  ۸۳سنت کاهش داشت .بهای قرارداد
دسامبر بدون تغییر در  ۸۷دالر و  ۱۸سنت ،ثابت ماند.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریــکا برای تحویل در
نوامبر ۹ ،سنت معادل  ۰.۱درصد رشد کرد و به  ۸۱دالر و  ۳۲سنت در هر
بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه  ۹۲سنت کاهش داشت.
به گفته ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشد شرکت  ،OANDAوخامت دورنمای
تقاضا برای نفت ،تا زمانی که معامله گران مطمئن نشوند که اوپک پالس
تولیدش را کاهش خواهد داد ،اجازه نمی دهد نفت صعود کند.

با این حال ،ضعیف شدن ارزش دالر ،روند کاهشی قیمت  های نفت را
محدود کرده است .هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت
در مســیر ثبت حدود سه درصد رشــد هفتگی هستند که نخستین رشد
هفتگی آنها از اوت خواهد بود.
افت ارزش دالر و عقب نشینی این ارز از باالترین رکورد  ۲۰ساله که
اوایل هفته ثبت کرده بود ،از قیمت های نفت پشتیبانی کرد.
بهای نفت برنت در ســپتامبر  ۸.۴درصد کاهش داشته که چهارمین
کاهش ماهانه این شاخص است.
همچنین در ســه ماهه ســوم ۲۳ ،درصد کاهش داشته که نخستین
کاهش ســه ماهه بهای نفت برنت از ســه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۱به
شمار می رود.
بهای وست تگزاس اینترمدیت در سپتامبر  ۹.۳درصد کاهش داشته
که چهارمین کاهش ماهانه شــاخص نفت آمریکاســت و در سه ماهه

دیگر کسی کاالهای ایرانی را برگشت نمیزند

رییس ســازمان توسعه تجارت در گزارشی از وضعیت تجاری کشور در یک سال گذشته به
تغییرات مثبتی اشاره کرد که در ماههای گذشته به دست آمدهاند .به گفته وی در طی  ۱۰تا  ۱۱ماه
گذشته هیچ کاالیی برگشت داده نشده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از سازمان توســعه تجارت ،علیرضا پیمان پاک ،تهاتر را یکی از
روشهــای جایگزین کانالهای مالی غرب برای تجارت دانســت و گفت :هماکنون  ۳۰درصد
تجارت جهانی در قالب تهاتر انجام میشــود و کشورهایی مانند ترکیه ،چین و پاکستان و سایر
کشورهای دنیا براساس تهاتر عمل میکنند؛ این درحالیاست که این کشورها تحریم نیستند.
وی با طرح این پرســش که چرا کشورهایی که تحریم نیستند ،براساس تهاتر معامالت خود
را انجام میدهند؟ تصریح کرد :تهاتر نه تنها زمینهساز کم کردن هزینههای نقل و انتقال مالی
است بلکه صادر کننده خود بازاریاب کاالهای ما در بازارهای دنیا میشود.
پیمانپاک اظهار کرد :امروز اســتفاده از سیستمهای رمز ارز ،بالک چین ،بیمههای صادراتی
و کانالهای مالی که با کشــورهای مختلف بین بانکهای محلی ایجاد و ظرفیتهای مختلف
و متعدد سیســتم صرافی را با هزینههای بســیار پاییــن فراهم کرده ،را در دســتور کار خود
قرار دادهایم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :تجار در گذشــته با هزینههای بســیار سنگین در کشورهای
اطراف منابع ارزی را جابه جا میکردند ،اما هم اکنون براســاس سیســتمهای روز و حرفهای
تجــارت جهانــی میتوانیم تمــام ابعاد زنجیره تجارت اعم از لجســتیک ،گمرکی و مســائل
حمل ونقل ارز و بیمهای را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد :سال گذشته  ۱۰۳میلیارد دالر تنها تجارت غیر نفتی
بوده که این میزان رشــد در دوران تحریم بوده و در چندماه نخست امسال نیز میزان تجارت با
رشد  ۳۰درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.
وی با بیان اینکه امروز شــاهد حرکت ســازمان توسعه تجارت به ســمت اجرای مهندسی
معکوس در شرایط رکود کشور هستیم ،اظهار کرد :هم اکنون با کشورهای همسایه وارد مراوده
شدهایم و کشورهای مختلف دنیا را اولویتبندی کرده و نقشه راه را برای آنها تعریف کردهایم.
رئیس ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به اینکه هم اکنون شاهد رشد در حوزه صادرات و
همچنین تجارت در موضوعات صنعتی و دانش بنیان هستیم ،یادآور شد :در سال گذشته شاهد
رشد  ۴۵درصدی حجم صادرات به روسیه بودیم و امسال هم نسبت بهمدت مشابه سال گذشته
 ۳۰درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد :پیش از این ایران همواره یک کشور کشاورزی با صادرات محصوالتی
از جمله گوجه و کیوی بود ،اما در دولت سیزدهم ،رشد  ۷۰درصدی محصوالت صنعتی را شاهد
بودهایم؛ بهطوریکه هماکنون صادرات محصوالتی از جمله کاتالیســت ،داروهای ضد سرطان،
توربین و قطعات خودرو را در دستور کار خود قرار دادهایم.
معاون وزیر صمت در ادامه تاکید کرد :در حوزه آفریقا شــاهد رشــد  ۱۰۰درصدی صادرات
هســتیم و در یکماه آینده حجم صادرات با این کشورها از یک میلیارد دالر میگذرد .در حوزه
اروپا هم قراردادهای بیمهای مختلفی را منعقد کردهایم.
وی تاکید کرد :درســالهای گذشــته ،ایران کشــوری صادراتی نبوده و مازاد مصرف خود
را صــادر میکرد ،اما هــم اکنون کل زنجیره را صادراتی کردهایم و زمانی که تولید مشــترک
باشــد ،باید تمامی استانداردهای طرف مقابل را اعمال کنیم .بهطور مثال در حوزه لبنیات امروز
سختگیرانهترین استانداردها را در حوزه اورسیا و اروپا اعمال کردهایم.
پیمانپاک با اشاره به اینکه در یکی دو ماه ابتدای دولت سیزدهم  ۴۰تا  ۵۰بار اخطار در حوزه
بستهبندی داده شده بود ،یادآور شد :در طی  ۱۰تا  ۱۱ماه گذشته هیچ کاالیی برگشت داده نشده
و در حوزه صادرات به حل مشکل به صورت ریشهای پرداخت شده است.

ســوم  ۲۳درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه از سه ماهه
منتهی به مارس  ۲۰۲۰اســت که شیوع کووید  ،۱۹باعث ریزش تقاضا
شده بود.
به گفته تحلیلگران ،به نظر می رســد بازار کف قیمت پیدا کرده است؛
زیرا عرضه نفت با اجــرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت
روسیه در پنجم دسامبر ،محدودتر خواهد شد.
با این حال ،مســئله نامعلوم ،میزان افت تقاضا در پی کندی رشــد
اقتصاد جهانی است.
ســه منبع آگاه به رویترز گفتند :اوپک و متحدانش شــامل روسیه در
آستانه دیدار روز چهارشنبه ،سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.
بر اســاس گزارش رویترز ،یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل
هفته خبر داده بود روســیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز
تولید اوپک پالس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.

تولید برق نیروگاه های نصب شده به  ۸۷هزار مگاوات رسید

دبیرکل فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابســته ایران گفت :در ســال  ۱۴۰۱ظرفیت
نصب شده نیروگاهی باید به  ۱۰۵هزار مگاوات میرسید که این اتفاق نیفتاد و اکنون این عدد به
 ۸۷هزار مگاوات رسیده است و شاهد کمبود  ۱۵تا  ۱۷هزار مگاوات نیروگاه جدید هستیم.
حمیدرضــا صالحی در گفت و گو با ایســنا ،با بیان اینکه با ســرمایه گذاری و تعیین هدف در
صنعت برق می   بایست به این سمت پیش برویم که در سال   های آینده با خاموشی مواجه نشویم
و تراز بیــن تولید و مصرف برق به وجود آید ،اظهار کرد ۱۷ :هزار مگاوات کمبود نیروگاه نصب
شــده داریم که برای تحقق آن با در نظر گرفتن خط و پســت نیازمند ســرمایهای حدود  ۱۲تا
 ۱۳میلیارد دالر هستیم.
وی با بیان اینکه از لحاظ تراز انرژی در حوزه برق در زمستان باتوجه به اینکه تولید و مصرف
به گونه ای اســت که مشــکلی از نظر تولید نداریم و موضوع کمبود گاز مطرح است ،اظهار کرد:
کشور باید در حوزه گاز نیز سرمایه گذاری کند تا مشکلی در این حوزه وجود نداشته باشد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد :در سال گذشته در زمستان
با مشــکل کمبود گاز مواجه شدیم و بسیاری از نیروگاه   ها نتوانستند گاز کافی دریافت کنند و به
ســمت مازوت سوزی رفتند و این در شرایطی بود که بســیاری از نیروگاه   ها نیز به دلیل مسائل
محیط  زیستی قادر به استفاده از مازوت نبودند و به همین دلیل شاهد خاموشی بودیم.
صالحی با تاکید بر اینکه این مســاله نیز بیشــتر متحمل بخش صنعت شد ،گفت :امسال نیز
پیش بینی می   شــود که این اتفاق بیفتد؛ یعنی اگر ســوخت تولیدی کفاف ندهد بی شــک شاهد
خاموشی خواهیم بود .برای مقابله با این مساله از سال  ها پیش می   بایست سرمایه گذاری صورت
می   گرفت تا صنعت گاز توسعه پیدا می   کرد.
به گفته وی اکنون در بســیاری از میادین تولید گاز شــاهد افت فشار نیز هستیم و این باعث
می   شود به ظرفیتی که محاسبه کرده بودیم ،نرسیم .این مساله کامال ناشی از عدم سرمایه گذاری
بوده که در سال   های قبل اتفاق افتاده است.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد :در گاز تنها بحث تولید در نیروگاه
مطرح نیست .خیلی از صنایع مانند فوالد تا  ۷۰درصد نیازمند مصرف گاز به عنوان خوراک هستند
و اگر به همین روال پیش برویم و با کمبود مواجه شویم ،باز هم شاهد قطع گاز صنایع خواهیم بود.
صالحــی با بیــان اینکه واقعی کردن قیمت بــرق می   تواند منجر به مصــرف بهینه و تعریف
پروژه   های بهینه سازی شــود ،اظهار کرد :پروژههای بهینه  سازی در ایران معنا ندارد .در فوالد تا
زمانی که قیمت برق پایین باشــد میزان مصرف کاهش نمییابد و در دیگر صنایع نیز شرایط به
همین روال است.
وی ادامه داد :در ایران پروژه   های بهینه ســازی ســوخت نیز کلید نخورده است و شرکت ها و
بنگاه   های بزرگ سیاست  های خود را به این سمت نمی   برند؛ چراکه باید برای تحقق این موضوع
هزینه کنند ،ولی به دلیل ارزان بودن انرژی این اتفاق نمیافتد؛ لذا واقعی شــدن قیمت ســوخت
موجب کاهش مصرف و افزایش راندمان خواهد شد.
او با بیان اینکه از طرف دیگر می   بایســت تولید گازهــای گلخانه ای کاهش یابد ،اظهار کرد:
ایران جزو  ۱۰کشوری است که بیشترین تولید گازهای گلخانه ای را دارد و این در شرایطی است
که  ۹کشور دیگر تولید ناخالصی باالیی نیز دارند .در این راستا منطقی کردن قیمت مزایایی دارد
که می   توانیم به آن دست یابیم.

مجوز صادرات خط لوله گازی ترک استریم لغو شد

اپراتور روســی خط لوله گازی ترک اســتریم از لغو مجوز صادراتش توسط هلند خبر داد ،اما
اعالم کرد به انتقال گاز ادامه خواهد داد و برای دریافت مجدد مجوز ،درخواست داده است.
به گزارش ایسنا ،روســیه و ترکیه خط لوله گازی ترک استریم با ظرفیت انتقال ساالنه ۳۱.۵
میلیارد متر مکعب گاز را در ژانویه ســال  ۲۰۲۰رسما افتتاح کردند .این خط لوله به مسکو اجازه
می   دهد اوکراین را به عنوان یک مسیر ترانزیت به اروپا دور بزند و گاز طبیعی روسیه را از طریق
دریای بالتیک و ترکیه ،به جنوب اروپا ارسال کند.
شرکت "ساوت اســتریم ترانسپورت بی" که زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم روسیه است،
بخش فراســاحلی این خط لوله را اداره می   کند ،این شرکت اعالم کرد هلند ،مجوز صادراتش را
 ۱۸سپتامبر ،در پی تحریم های گسترده اتحادیه اروپا لغو کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز ،ســاوت اســتریم اعالم کرد معرفی تحریم های جدید ،ادامه حمل
گاز توســط ساوت اســتریم را محدود نمی   کند .از این رو ،تامین گاز صنایع مختلف و میلیون ها
مصرف کننده در ترکیه و کشــورهای اروپایی در کوتاه مــدت و بلندمدت ،از این تحریم ها متاثر
نخواهد شد.

در همایش ملی بررسی الزامات جدید حاصل از قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید شد:

کاالی تولید داخل نیز میتواند مشمول قاچاق شود

سومین جلســه از سلسله جلسات همایش ملی
بررســی الزامات جدید حاصــل از قانون اصالح
قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز با حضور رئیس
کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد
دانش بنیان ،نماینــدگان ادارهکل صنعت ،معدن و
تجارت استان و کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بــر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان
برگزار شد.
سامانه جامع تجارت پنجره ای برای
سهولت تجارت
به گزارش روابط عمومی   اتاق بازرگانی اصفهان،
در ابتــدای این همایش رئیس کمیســیون بهبود
محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان اتاق
بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت تصویب
قوانین در راســتای منافع ملی گفت :هیچ قانونی
نباید مخل تولید و جرم زا باشد.
غالمرضا اخوان فرید افزود :با رشــد فناوری در
کشــور ،دولتها به منظور تسهیل پاسخگویی به
نیاز شهروندان وارد عرصه دولت الکترونیک شدند.
وی با اشــاره به پیاده سازی طرح سامانه جامع
تجارت از سال  1395در راستای دولت الکترونیک
تصریح کرد :سامانه جامع تجارت نقش مهمی   در
ســرعت فرایند ثبت ســفارش و ترخیص کاال و
عملیات بانکی داشته است.
عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی اصفهان
افزود :عالوه بر مزایای این ســامانه برای فعاالن
اقتصــادی در مبارزه با فســاد و احتــکار افزایش
شفافیت فعالیتها ،حذف بوروکراسی اداری نیز به
کمک دولت آمده است.
اخوان فرید گفت :با این وجود ،این سامانه دارای
نواقصی است که اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری
جلساتی در خصوص این ســامانه سعی درکمک
به رفع نواقــص و اجرای کامل ایــن طرح دارد.
وی بــا تاکید بــر اینکه ســامانه جامع تجارت
پنجرهای برای سهولت تجارت ملی و بینالمللی،
تســهیل در پاسخگویی و شــفافیت است ،افزود:
اســتفاده از نظرات و پیشــنهادات فعاالن بخش
خصوصی در اجرای هر چه بهتر این سامانه و رفع
نواقص آن حایز اهمیت است.
اســماعیل نادری معاون بازرگانــی اداره کل

صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان نیز با بیان
اینکه پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز وزارت صمت موظف شــد سامانههایی را برای
شفاف سازی تمام جریان کاال از تولید تا مصرف و
از مبدا تا مقصد ایجــاد کند ،افزود :به دلیل وجود
نقدهایی به ســامانه ،اداره کل صمت استان سعی
در رفع ایرادات این ســامانه داشته و تاکنون بیش
از  130مکاتبــه با تمامی   تشــکلها و ارگانهای
مرتبط با فعــاالن اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی
در این زمینه انجام شــده است .همچنین چندین
همایش با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان در این
زمینه برگزار شده و بازدیدهای میدانی نیز صورت
گرفته است.
نــادری تاکید کرد :باید بپذیریم در جهان امروز
که ســرعت گردش اطالعات بســیار بــاال رفته
نمی توان انتظار داشــت سیســتم تولید تا مصرف
کاالی کشــور به روش سنتی انجام شود و سامانه
جامع تجــارت بســتری برای ســهولت تجارت
کشور می   باشد.
معاون بازرگانــی اداره کل صنعــت ،معدن و
تجارت استان اصفهان از ثبت نام بیش از  90هزار
فعال اقتصادی در این ســامانه خبــر داد و افزود:
تعــداد بــاالی دریافت کد نقش ،شناســه کاال و
بنگاه نیز گویای پذیرش شــفافیت جریان کاال از
ســوی فعال اقتصادی است جریانی که هم به نفع

تولیدکننده و هم مصرفکننده است.
نادری در ادامه ســخنان خود بر ضرورت ثبت
دقیق اطالعات فعاالن بخش خصوصی در سامانه
جامع تجــارت به منظور جلوگیری از مشــکالت
بعــدی عدم ثبت اطالعات ،تاکیــد و همچنین از
اتــاق بازرگانی اصفهان به منظــور ورود جدی به
حوزه ســامانه جامــع تجارت به منظــور افزایش
آگاهی فعاالن اقتصادی از این سامانه و پیشگیری
از مشکالت بعدی تقدیر کرد.
همچنین اکبــر عادل مرام معاون بازرســی و
نظارت اداره کل صنعت ،معدن و تجارت اصفهان
در این جلســه با بیان اینکه شناســهدار شــدن
مکانهای نگهداری کاال در راستای قانون مبارزه
با قاچاق پیشبینی شده است ،افزود :بر این اساس
سامانه جامع انبارها توسط وزارت صمت طراحی و
اجرا شده است.
وی تصریــح کرد :این ســامانه در راســتای
شناســایی کاالی قاچــاق ،ایجاد بســتری برای
مدیریت و رصد جریان کاال ،کمک به شناســایی
سیســتمی   قاچاق با اســتفاده از دانش  ،ITبهبود
تنظیم بازار و کمک به شــفافیت اقتصادی ایجاد
شــده و بر این اساس فعاالن اقتصادی که کاالیی
در اختیــار دارند ملزم به ثبت مکان نگهداری کاال
در سامانه جامع انبارها هستند.
عادل مــرام ثبــت کاال در انبار را بر اســاس

کدپســتی بیان و تصریح کرد :در صورتی  که فعال
اقتصادی که کاالی مشــمول در اختیار دارد محل
نگهداری را در ســامانه ثبت نکند ،موفق به ثبت
کاال نیز نخواهد شــد و کاال مشمول قانون قاچاق
خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت ،معدن
و تجــارت اصفهان با تاکید بر اینکه کاالی قاچاق
می   توانــد کاالی تولید داخل یــا کاالی وارداتی
باشــد ،تصریح کرد :به استناد این قانون عدم ثبت
گوشــت قرمز ،برنج ،چای ،تخم مرغ ،کره ،روغن
خوراکی اعم تولید داخل یــا وارداتی ،کاغذ چاپ
و تحریر ،شــکر ،الستیک خودرو هم داخلی و هم
خارجی ،در بحث کاالهای اساســی نیز دانههای
روغنی وارداتی ،کنجاله سویا ،جو ،ذرت ،واکسنها،
مکملها و افزودنیهای خوراک دام ،ســموم دفع
آفات نبانی و کودهای شیمیایی وارداتی در سامانه
جامع انبارها این کاالها را مشــمول کاالی قاچاق
قرار خواهد داد.
وی از اضافه شدن دخانیات شامل سیگار و تنباکو
اعم از وارداتــی و تولید داخل ،داروها و تجهیزات
پزشــکی ،لــوازم خانگی تولید داخــل و وارداتی،
لوازم یدکی خودرو و یکســری از دســتگاههای
ســیم  کارت خوان بــه این فهرســت خبــر داد.
عــادل مرام تاکیــد کرد :عدم ثبــت کاالهای
مشمول تبصره  4ماده  18قانون قاچاق کاال و ارز
در سامانه جامع انبارها موجب تلقی آنها به عنوان
کاالی قاچاق و عدم  ثبت کاالهای اساسی در این
ســامانه موجب در نظر گرفتــن در حکم کاالی
احتکاری است.
مجید قاســمی   ،مســئول دبیرخانه کمیسیون
برنامهریــزی ،هماهنگــی و نظارت بــر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز نیــز در ادامه گفت :در اصالحیه
جدیــد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صورت
انبار کاالهای شناسه دار یا کاالهای تعیین شده از
سوی ستاد تنظیم بازار در انبار غیرمجاز ،کاال ضبط
خواهد شــد و در مورد کاالهای غیر از این موارد،
فرد خاطی معادل یــک چهارم ارزش کاال جریمه
شده و کاال ضبط نخواهد شد.
وی در ادامــه به ارایه توضیحاتی در خصوص
ضوابط اختصاص قانون مذکور پرداخت.
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شماره 7586

کارشناس فوتبال ایران :تیمملی پتانسیل صعود دارد

شکست تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران
در مسابقات قهرمانی جهان

بررسی نقاط ضعف و قوت فوتبال ایران پیش از جامجهانی
مهدی سیدصالحی معتقد است ایران در گروه
دشــواری قرار دارد ،اما پتانسیل صعود به مرحله
حذفی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را دارد.
مهدی سیدصالحی ،کارشناس فوتبال ایران در
گفتوگو با ایســنا در خصوص دو دیدار دوستانه
تیــم ملی فوتبال ایران با اروگوئه و ســنگال که
منجر بــه یک پیــروزی و یک تســاوی برای
شاگردان کیروش شد ،اظهار کرد :بعد از حواشی
فدراســیون فوتبال و تغییر سرمربی تیم ملی در
آســتانه جام جهانی ،برگزاری این دو بازی اتفاق
خوبی بود و پیروزی برابر اروگوئه آبروی رفته از
فوتبال ایران در چند روز اخیر را جبران کرد.
وی ادامه داد :به هر حال این دو بازی نشان داد
کیروش هنوز روی تفکرات تاکتیکی خود مانده
اســت و تیم ملی را در فاز دفاعی منسجم نشان
داد .البته ایــن برای صعــود از مرحله گروهی
کافی نیست و ما عالوه بر خط دفاع خوب ،باید
در حملــه هم خوب ظاهر شــویم .این دو بازی
دوستانه انســجام ما را در خط دفاعی نشان داد
و به جز شــجاع خلیلزاده کــه با کیروش کار
نکرده ،ســایر بازیکنان همان شرایطی را نشان
دادنــد که ســالهای قبل زیر نظــر کیروش
بازی میکردند.
صالحی افزود :پیروزی برابر اروگوئه نشان داد
تیم ملی به آن خود باوری الزم رســیده اســت.
همچنین به نظر من این که در مقابل ســنگال

عقب افتادیم و سپس توانستیم به بازی برگردیم،
اتفاق خوبی برای تیم ملی اســت؛ زیرا این نکته
میتواند اعتماد به نفس بازیکنان را بازیابی کند
و همچنین در مســائل روحی و روانی به آنها
کمک کند .این دو بازی دوســتانه نشان داد تیم
ملی پتانســیل صعود از مرحلــه گروهی را دارد
به شرطی که با همین آرامش ،نظم و تاکتیک در
زمین به میدان روند و البته تاکتیکهای هجومی
نیز قویتر شوند.
کارشــناس فوتبال ایران درباره نقاط ضعف و
قوت تیم ملی ایران عنــوان کرد :در خط حمله،
بازیکنــان خــوب و تاثیرگذاری مثــل قلیزاده،

آزمون ،جهانبخش و طارمی را داریم که به راحتی
میتوانند یک به یک را از پیش رو بردارند ،اما در
هر دو بازی مشــاهده کردیم که قدرت هجومی
ایران روی خالقیت بازیکنان خط حمله اســت و
هنوز تاکتیــک ویژهای نه روی ضدحمالت و نه
روی حمالت داریم.
وی ادامه داد :کیروش باید روی این موضوع
کار کند؛ زیرا ما عالوه بر گل نخوردن ،نیاز به گل
زدن هم داریم .البته تاکید میکنم که خودباوری
که بازیکنــان ما بــه آن رســیدهاند ،بارزترین
نقطــه قوت تیم ملی در جام جهانی خواهد بود و
تفکــر از پیش بازنده بودن در بازیکنان ما از بین

رفته اســت .این باعث میشود بهتر و با آرامش
بیشتری دفاع کنیم ،در خط حمله آزادنهتر کار کنیم
و همچنیــن استرســی هــم به جــان حریفان
بیاندازیم.
این کارشــناس فوتبال در خصوص وضعیت
نه چندان خوب حریفان ایران یعنی ولز ،آمریکا و
انگلیس در فیفادی اخیر تصریح کرد :بازیهای
دوستانه و لیگ ملتها برای آزمون و خطا مربیان
است و اصال نباید به آن ها بسنده کنیم .سوتگیت
چند تاکتیک مختلف را در این مسابقات امتحان
کرد و به هر حال یکی از بهترین تیمهای جهان
است که هم بازیکنان قدرتی و هم سرعتی دارد
و ما اجازه نداریم به این فکر کنیم که این تیم در
آمادگی قرار ندارد.
وی افزود :ولز هم در لیگ ملتها با تیمهای
قــوی بــازی کرد و بــه هیچ وجه دســت و پا
بسته نیست .ســرمربی آمریکا اذعان کرده این
بازیهای دوستانه برای آزمون و خطا برای جام
جهانی  ۲۰۲۶در خاک این کشــور است و نشان
از تفکرات بلند مدت این کشــور دارد؛ همچنین
بازیکنانی مثل مککنــی که در یوونتوس بازی
میکند یا پولیشیچی که در چلسی بازی میکند،
در یــک لحظه تاثیر خــود را میگذارند و کار را
برای تیمشان در میآورند .من فکر میکنم اصال
کار ســادهای نداریم ،اما پتانســیل صعود از این
گروه را داریم.

حاجمحمد:

کسی نمیتواند بگوید جایگاه ثابتی در تیم ملی دارد
یک پیشکسوت فوتبال ایران میگوید سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران در حال محک زدن بازیکنان تیمش اســت تا به یک ترکیب
مشخصی دست پیدا کند.
مهدی حاجمحمد ،پیشکسوت فوتبال ایران در گفتوگو با ایسنا،
درباره عملکرد ملیپوشان در  ۲بازی دوستانه اخیر مقابل تیمهای
ســنگال و اروگوئه اظهار کرد :تیم ملــی راضیکننده عمل کرد.
آناالیز خوبی صورت گرفته بود .کیروش مربی باتجربهای است و
کارش را بلد است .اروگوئه یکی از بهترین تیمهای دنیاست و تیم
ملی با هوشیاری کیروش توانست این پیروزی را به دست بیاورد.
او درباره عملکــرد مهاجمان تیم ملی خاطرنشــان کرد :ما در
این  ۲بازی یک تک مهاجم داشــتیم و ســخت است یک مهاجم
روبهروی  ۲مدافع سرســخت قرار بگیرد .کیروش دارد شــرایط

مختلف را امتحان میکند و در این  ۲بازی آزمون و طارمی   را باهم
نگذاشــت .ما نمیدانیم کیروش چه در سر دارد ،اما بازیکنان در
تمام سیستمها وظیفه خود را به خوبی انجام دادند.
این پیشکسوت فوتبال ایران درباره عملکرد دروازهبانان تیم ملی
گفت :االن حرف اول را بیرانوند میزند ،اما امیر عابدزاده و ســید
حسین حسینی دروازهبانان خوبی هستند ولی فکر میکنم بیرانوند
درون دروازه تیم ملی در رقابتهای جام جهانی باشد.
حاج محمــد تاکید کرد :االن کیروش همــه بازیکنان را دارد
محک میزند .االن کســی نمیتواند بگوید مــن جایگاه ثابتی در
ترکیــب تیم ملــی دارم .در هر بازی ،بازیکنان عوض شــدهاند و
این نشــان میدهد که در پست   هافبک و پســتهای دیگر دارد
بررســیهای الزم صورت میگیرد .بازیکنان باید کاری که مربی

قهرمانی نکونام در جایزه بزرگ تفنگ مردان

در جریان مســابقه جایزه بزرگ تفنگ مردان ایران ،امیرمحمد نکونام به عنوان
قهرمانی رسید.
به گزارش ایسنا ،مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی در ماده تفنگ مردان همزمان با
هفته دفاع مقدس و گرامیداشت شهید علیرضا شمسیپور در سالن  ۸۰خط مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در فینال این مســابقات امیرمحمد نکونام با نتیجه  ۱۶بر  ۸برابر پوریا نوروزیان
به برتری رســید و در جایگاه نخست ایســتاد .علی رضایی نیز بر سکوی سوم این
مسابقات قرار گرفت.
همچنین امیرحســین گلپســند ،مهیار صداقت ،علی دانشــور   ،هادی قرهباغی و
علیرضا صبیری در ردههای چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

ادموند اختر:

انگلیس ،آسانترین حریف ایران در جام جهانی

یک پیشکســوت فوتبال ایران میگوید بازی دوستانه با اروگوئه و سنگال منجر
به شــناخت بیشتر کیروش از بازیکنان تیمملی شده است تا ایران بتواند عملکرد
بهتری در جام جهانی  ۲۰۲۲داشته باشد.
ادموند اختر در گفتوگو با ایســنا درباره دیدار دوســتانه تیمملی مقابل اروگوئه
و ســنگال اظهار کرد :بعد از اتفاقاتی که افتاد و مــا در فیفا دی قبلی با لغو دیدار با
کانادا ،فقط در گرمای قطر تمرین کردیم و نتوانســتیم دیدار دوستانه مناسبی داشته
باشم ،دو بازی خوب و درجه یک مقابل اروگوئه و سنگال تجربه کردیم .ما همهمان
تفکرات و سبک آقای کیروش را میدانیم .نتایج بازی تدارکاتی مهم نیست ولی دو
محک خوب خوردیم و کادر فنی جدید که از بازیکنان تیمملی شــناخت هم داشت،
شــناخت بیشتری پیدا کرد تا به عملکرد بهتــر تیمملی در جام جهانی کمک کند.
این عملکرد بهتر یعنی صعود به مرحله بعد چرا که دیگر به راحتی میتوانیم به جام
جهانی صعود کنیم.
بازیکن پیشــین تیمملی فوتبال در پاســخ به این ســوال که چه پیشبینیای از
عملکرد ایران در جام جهانی دارد ،گفت :با این که میگویند گروه آسانی هستیم ،به
نظرم در گروه سختی قرار گرفتهایم .به نظرم بازی آسانمان ،بازی با انگلیس است
چرا که میدانیم از آن بازی چه میخواهیم .بازی ولز و آمریکا برایمان مهم است.
باید گوشــزد کنم که نباید گول بازی تدارکاتی را بخوریم .با کوچکترین اشتباه در
جام جهانی ضربه ســنگینی میخوریم .امیدوارم کادر فنی این درک را داشته باشند.
نباید انتظارات از تیمملی زیاد باشــد و به عنوان یک هوادار و پیشکســوت امیدوارم
نتایج خوبی رقم بخورد.
او در پاســخ به این سوال که اگر از گروهمان در جام جهانی نتوانیم صعود کنیم،
شکســت برای کیروش و تیمملی محسوب میشود؟ بیان کرد :اگر قرار بود صعود
نکنیم ،نیاز بود کیروش وارد کشــور ما شود؟ ما با مربی قبلی هم توانستیم به جام
جهانی برویم و از این به بعد با  ۴۲تیمی   شــدن جــام جهانی ،با "ابرام چرخی" هم
میتوانیــم به جام جهانی صعود کنیم .پس نتیجــه گرفتن در جام جهانی یعنی باید
از گروهمــان در جام جهانی  ۲۰۲۲صعود کنیم .مــا کادرمان را عوض کردیم که از
گروهمان صعود کنیم وگرنه با ارزانترین و راحتترین شــکل ممکن به جام جهانی
میرفتیم .امیدوارم آه اســکوچیچ ایــران را نگیرد و نتایج بدی رقم نخورد و اتفاقات
فوتبال به نفع فوتبال ما باشد.
اختر در پایان اضافه کرد :همه میدانیم جام جهانی شور و شوق خاصی به فوتبال ما
میدهد .آرزوی من هوادار این است که از گروهمان صعود کند .همچنین بتوانیم با سه
یا چهار بازی خوب در جام جهانی ،بعد از سالها در جام ملتها مقام کسب کنیم.

میخواهــد را انجــام بدهند تا کیروش به آن سیســتم و ترکیب
مدنظر خود برسد.
او درباره عملکرد احتمالــی تیم ملی در رقابتهای جام جهانی
 ۲۰۲۲قطــر گفت :فوتبــال قابل پیشبینی نیســت و ما در گروه
ســختی قرار داریــم .انگلیس یکی از بهترین تیمهای دنیاســت.
کــیروش دارد نظرش را برای بازی انگلیس پیاده میکند تا بتواند
یک ترکیب مشخصی برای این بازی و  ۲بازی بعدی جام جهانی
پیدا کند .تیم ما تقریبا در  ۲بازی دوستانه راضیکننده بوده است و
نمیتوان پیشبینی کرد که ما دقیقا چطور عمل میکنیم .خودتان
میدانیــد که کیروش چه تفکراتی دارد و به نظر من اگر بازیکنان
بتوانند تفکرات کیروش را به خوبی پیاده کنند،میتوانیم عملکرد
موفقیتآمیزی در جام جهانی داشته باشیم.

تیــم تنیس روی میز مــردان ایران اولین بازی خود در مســابقات قهرمانــی جهان چین را
واگذار کرد.
به گزارش ایسنا ،نخستین روز مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان چین برگزار شد و تیم
ایران برابر ژاپن شکست خورد .تیم مردان ایران در اولین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم ژاپن
رفت و با نتیجه  ۳بر صفر شکست خورد.
برای تیم ایران نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی بازی کردند.
نیما در یک گیم و هدایی در دو گیم پیروز شدند.
نتیجه این دیدار به شرح زیر است:
ایران صفر -ژاپن ۳
انفرادی اول :نوشاد عالمیان ( رنکینگ  ۷۸جهان) صفر  -توگامی   ( رنکینگ  ۴۵جهان) ۳
انفرادی دوم :نیما عالمیان ( رنکینگ  ۱۵۳جهان)    - ۱هاریموتو ( رنکینگ  ۴جهان) ۳
انفرادی سوم :امیرحسین هدایی ( رنکینگ  ۱۲۸جهان)  - ۲میزوکی ( رنکینگ  ۱۱۹جهان) ۳
دومین بازی ایران امروز (شنبه) برگزار میشود و تیم ایران به مصاف هنگ کنگ میرود.

قطر میزبان انتخابی فوتبال المپیک پاریس در آسیا

با اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا ،قطر به عنوان میزبان مرحله نهایی انتخابی المپیک آسیا
انتخاب شد.
به گزارش ایســنا ،رقابتهای قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا سال آینده در قطر برگزار میشود که
قرار است این رقابتها حکم انتخابی بازیهای المپیک نیز باشد.
بر این اســاس کنفدراسیون فوتبال آسیا قطر را به عنوان میزبان این دوره از رقابتها انتخاب
کرد .قاره آسیا همچون قبل  ۳.۵سهمیه برای المپیک دارد.

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در بیمارستان بستری شد

ایرنا :محمدحســین محمدیان عضو تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسالمی ایران در مسابقات
جهانی  ۲۰۲۲بلگراد صربستان به دلیل بیماری عفونی در بیمارستان نیمه شعبان ساری بستری شد.
رئیس هیات کشتی استان مازندران عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعالم این خبر
افزود :پسرم محمدحسین محمدیان که در جریان مسابقات جهانی صربستان دچار بیماری شدید
عفونی شــده بود ،پس از گذشت چندین روز از این مسابقات بار دیگر بیماری اش تشدید و امروز
در بیمارستان نیمه شعبان ساری بستری شد.
عســگری محمدیان حال عمومی این عضو تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسالمی را مساعد
توصیف کرد و گفت :بعد از سپری شدن دوران نقاهت پسرم باردیگر به تشک کشتی باز خواهد گشت.
به گزارش ایرنا ،محمدحسین محمدیان متولد  ۲۸مرداد  ۱۳۷۱کشتیگیر ساروی و فرزند عسگری
محمدیان دارنده یک نشــان نقره جهان و  ۲نشــان نقره المپیک و قهرمان پیشــین آسیا است.
محمدیان که در ۹۷کیلوگرم کشــتی میگیرد نخســتین حضــورش در بازیهای جهانی را با
دستیابی به نشان برنز وزن  ۸۶کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی جهان  ۲۰۱۴پشت سر گذاشت
و  ۲مدال طالی آسیایی را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد.
محمدیان در مسابقات جهانی کشتی صربستان که اخیرا برگزار شد در وزن  ۹۷کیلوگرم ساموئل
شرر از سوئیس را با نتیجه  ۱۰بر صفر ،محمد زاکاریف از اوکراین را هشت بر پنج شکست داد و
راهی نیمهنهایی شد ،اما در این مرحله از کایل اسنایدر دارنده طال و نقره المپیک و  ۲طال ۲ ،نقره
و یک برنز قهرمانی جهان از آمریکا با نتیجه چهار بر  ۲شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.
محمدیان در ردهبندی به مصاف ماگومدخان ماگومدوف از جمهوری آذربایجان رفت و در حالی
که از حریف خود پیش بود با ضربه فنی شکست خورد و در رده پنجم قرار گرفت.
کارشناسان هم معتقد بودند مصدومیت و خونریزی از سر او در دیدار رده بندی به نوعی تمرکز
او را به هم ریخت و نتوانســت کشــتی قابل قبولی را ارائه کند ،مصدومیتی که حاال او را روانه
بیمارستان هم کرده است.

سرمربی فجر سپاسی:

این فجر ،تیم رویایی مرحوم یاوری را تداعی می کند
ایسنا :ســرمربی فجرسپاسی شیراز از کیفیت فعلی
تیمش رضایت کامل داشته و معتقد است که امروز فجر
دوران مرحوم یاوری را تداعی می  کند.
مهدی رجب زاده که در ششمین هدایت رسمی   فجر،
توانســت نخستین شکســت را به صدرنشین رقابت   ها
تحمیل کند ،در جمع خبرنگاران گفت :ابتدا باید پیروزی
در این بازی حســاس و مهم را به مجموعه باشــگاه و
هواداران تبریک بگویم .از هواداران تشکر می   کنم که
با عشق از این تیم حمایت می   کنند.
وی در خصوص مســائل فنی بازی گفت :بچه   های
ما تنها در  ۲۰دقیقه نخســت ،نتوانستند بازی خوبی را
انجام دهند .بهرحال حریف صدرنشــین رقابت   ها بود و
شــاید بچه   ها تحت تاثیر عملکرد بازی   های قبل این
تیم قرار گرفته بودند ،اما در ادامه ســوار بر بازی شدند.
بچه   های ما خیلی خوب کارهای ترکیبی را انجام دادند
و توانســتیم به خوبی بازی را بگردانیم و در همان نیمه
اول هم به دو موقعیت خوب رسیدیم که تبدیل به گل
نشــدند .با این حال پس از پایان نیمه نخست احساس
می   کردم امروز روز خوب بچه   هاست.
رجــب زاده افــزود :در نیمه دوم نمایــش بچه   ها
عالــی بود .تیم خود را پیدا کــرد و بجز گلی که زدیم،
می   توانستیم به شش گل دیگر هم دست پیدا کنیم .باید
خیلی بیشتر روی ضربات نهایی کار کنیم .در رختکن به
بچه   ها گفتم که یک بار ممکن است حاشیه امنیت یک
گل ،ما را به پیروزی برســاند .در سایر بازی   ها نباید به
یــک گل دلخوش کنیم چون یک توپ مرده در دقایق
پایانی ممکن است نتیجه بازی را تغییر دهد.
کاپیتان پیشــین فجری   ها ادامــه داد :این بچه   ها
بی نظیرنــد و مــن را یــاد تیم رویایی ســال  ۷۸فجر

می   اندازنــد که مرحــوم محمود یاوری ســاخته بود.
نمی   خواهم جوگیر شــوم و خیلی زود از موفقیت   های
آینــده صحبت کنم ،اما مجموعــه تیم ما از مدیرعامل
باشــگاه گرفتــه تــا همــه زحمتکشــان ،بازیکنان و
مربیــان تیم ،بســیار بی حاشــیه و کارآمد هســتند.
به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال فجرشهید سپاسی عصر
روز چهارشنبه ششم مهرماه در ورزشگاه حافظیه شیراز
میزبان تیم صدرنشــین شمس آذر قزوین بود و با تک
گل دقیقــه  ۴۹علی آل کثیر میهمــان خود را مغلوب
کرد .فجر با این پیروزی  ۱۲امتیازی شد و هم امتیاز با
اســتقالل مالثانی و فقط به خاطر گل زده کمتر نسبت
به این تیم ،در جایگاه سوم قرار گرفت.
شــاگردان رجب زاده در هفته هفتــم رقابت   ها روز
پنجشــنبه  ۱۴مهرماه در سیرجان به مصاف آرمان گهر

خواهند رفت.
فقط  ۴۰دقیقه فوتبال بازی کردیم
ایسنا :سرمربی صدرنشین لیگ یک اعتراف می   کند
که تیمش در شــیراز مســتحق شکســت بوده است.
ســعید دقیقی ســرمربی تیــم فوتبال شــمس آذر
قزوین که در ششــمین هفته ،نخســتین بار شکست را
مقابل فجرشــهید سپاسی متحمل شــد ،پس از پایان
بازی در جمــع خبرنگاران گفت :ما در نیمه نخســت
بــازی برتری را بــه نمایش گذاشــتیم و در  ۴۰دقیقه
ابتدایی حاکم مطلق زمین بودیــم ،اما از این دقیقه به
بعد ،همه چیز را به فجر واگذار کردیم.
وی افــزود :پــس از اینکه در اوایــل نیمه دوم گل
خوردیم ،بازی بسیار بی برنامه و بی کیفیتی را به نمایش
گذاشتیم ،به طوری که فجر می   توانست گل  های بعدی

را هــم وارد دروازه ما کند .فکر می   کنم دلیل این بازی
بعد ،غرور و ساده  انگاری بازیکنان بود .باید از این بازی
درس بگیریــم ،چون فوتبال همین اســت و امروز روز
خوب ما نبود.
سرمربی شــمس آذر در خصوص قضاوت این دیدار
اظهار داشت :جدا از برخی صحنه   ها که داور می   توانست
تصمیمات بهتــری بگیرد ،در دو صحنه برخورد توپ با
دست بازیکنان حریف می   توانست تعیین کننده باشد که
داور به راحتی از این صحنه   ها گذشت.
ستاره سابق لیگ برتر فوتبال ایران که هفته گذشته
از هدایت این تیم استعفا داده بود ،در خصوص تاثیر این
تصمیم در نتیجه بازی مقابل فجر گفت :شــاید اگر تا
دقیقه  ۴۰آن فوتبال خوب را به نمایش نگذاشته بودیم،
می   توانســتم بگویم استعفای هفته قبلم تاثیری در این
نتیجه داشته ،اما دیدید که بچه   ها داشتند کارشان را به
خوبی انجام می   دادند.
دقیقی افــزود :بهرحال من زحمات زیادی برای این
تیم کشــیده ام و اگر هم استعفا دادم ،هدفم این بود که
یکســری گله   ها را مطرح کنم .نباید از این حقیقت به
سادگی بگذریم که مدیران باشگاه شمس آذر به فوتبال
شــهر قزوین کمک بسیاری کرده اند و کم و کاستی   ها
را هم بــا صحبت   هایی که انجــام دادیم ،حل کردیم.
مطمئن باشــید تا زمانی که اینجا باشــم با تمام وجود
برای رشد فوتبال شهرم تالش خواهم کرد.
به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال شمس آذر که در پنج
هفته ابتدایی درخشش خیره کننده ای داشت و با چهار
پیروزی و یک تســاوی در صدر جدول قرار گرفته بود،
در هفته ششــم مقابل فجر مغلوب شد و با این وجود،
همچنان در صدر جدول باقی ماند.

یک پیشکوست فوتبال :دفاع ایران بی نقص است
یک پیشکوست فوتبال میگوید خط حمله ایران مشکل هماهنگی
دارد ،اما کیروش مقصر نیســت چون فرصت زیادی برای شناخت ،کار
و انتخاب بازیکنان ندارد.
منصور رشــیدی در گفتوگو با ایسنا درباره دیدارهای دوستانه ایران
مقابل اروگوئه و ســنگال اظهار کرد :خط دفاع ما در بازی اول عالی کار
کرد و هماهنگی کامل داشتند .در بازی دوم هم کمی   سبک تیم عوض
شــد ،اما به هر حال همان تیم بود و هماهنگی الزم را داشــتند .بازی
دوم بهتر از بازی اول بودیم و مخصوصا در نیمه دوم بازیکنان توانستند
به برنامه کیروش عمل کنند و ســنگ تمام گذاشتند .تیم ملی مقابل
سنگال در نیمه دوم ،بازی سطح باالیی را از خودش به نمایش گذاشت.
ســرمربی ما برای شناخت تیم حریف ابتدا تیم را دفاعی میچیند و بعد

از آن در نیمه دوم رو به جلو بازی میکند .این استراتژی خوبی است.
او ادامه داد :حاج صفی و صادق محرمی   بسیار خوب کار کردند و هم
در کارهای دفاعی و هم حمله به خوبی شــرکت میکردند .دو بازیکن
خط میانی هم در هر دو بازی عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.
خط دفاعی ما بســیار با کیفیت است و به نظر من هیچ نقصی نداشتند.
البته ما در خط حمله هنوز مشکل هماهنگی داریم و این به خاطر زمان
بسیار محدود اســت .آزمون ،طارمی   و انصاری فرد آماده هستند و این
مساله کار را برای کیروش سخت میکند .کیروش مقصر نیست چون
فرصت زیادی برای شناخت و انتخاب بازیکنان ندارد.
این پیشکســوت فوتبال در رابطــه با انتخاب دروازهبــان اول تیم
ملی عنــوان کرد :علیرضا بیرانوند در بــازی اول مقابل اروگوئه پر کار

نبود ،اما چند ســیو خوب داشــت .در بازی دوم حســینی بسیار خوب
کار کــرد و موقعیتهای تک به تک خوبــی را از حریف میگرفت .ما
خوشبختانه دروازهبانهای خوبی در تیم ملی داریم .البته مشخص است
که از بیرانوند برای دروازه تیم ملی اســتفاده میکنند ،اما حســینی هم
دروازهبان بسیار خوبی است و اگر از او هم استفاده کنند ،مشکلی پیش
نخواهد آمد.
او در پایان اضافه کرد :با شرایطی که داریم ،میتوانیم در رقابتهای
جــام جهانی عملکرد قابل قبولی را ثبت کنیم .ما در نقاط مختلف زمین
بازیکنــان خوبی داریم و فقط هماهنگی در خــط حمله را الزم داریم.
مهاجمان بــا کیفیتی داریم و با رفع مشــکالتمان میتوانیم به نتایج
خوبی برسیم.
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فیلم «خفتان آبی» ســاخته «مریم توزانی» به عنوان نماینده
سیمای مراکش در اسکار  ۲۰۲۳انتخاب شد.
به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین ،با نزدیک شدن به پایان
مهلت معرفی فیلم از سوی کشورها به اکادمی   اسکار برای حضور
در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار  ،۲۰۲۳سینمای مراکش
نیز فیلم جدید «مریم توزانی» با عنوان «خفتان آبی» را به عنوان
نماینده رسمی   خود برگزید.
این فیلم که امسال در بخش نوعی نگاه جشنواره کن رونمایی
شــد ،موفق به کسب جایزه بهترین فیلم این بخش از جشنواره به
انتخاب هیات داوران فدراسیون بینالمللی منتقدان (فیپرشی) شد
و داستان زن و مردی را روایت میکند که مغازهای را در شهر سال
در کشور مراکش اداره میکنند.
«مریــم توزانی» پیــش از این نیز در ســال  ۲۰۱۹نیز با فیلم
«آدم» نماینده سینمای مراکش در جوایز اسکار بود و سال گذشته
در نــگارش فیلمنامه فیلم «بیتهای کازبالنکا» ســاخته «نبیل
عیوش» مشارکت داشت که در رقابت اسکار خارجی حضور داشت.
اخیرا فیلم «آرژانتین » ۱۹۸۵ ،ســاخته «ســانتیاگو میتره» به
عنــوان نماینده آرژانتین و فیلم «عنکبوت مقدس» ســاخته علی
عباســی نیز به نمایندگی از ســینمای دانمارک به آکادمی   اسکار
معرفی شدهاند.
تاکنون نزدیک به  ۷۰کشــور فیلم برگزیده خود را برای رقابت
در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی جوایز اسکار انتخاب کردهاند و
فیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی نیز نماینده ایران
در این رویداد سینمایی خواهد بود.
آخرین مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشــورها برای رقابت
در شاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار  ،۲۰۲۳تا سوم اکتبر ۲۰۲۲
( ۱۱مهر ماه  )۱۴۰۱اســت .فهرست نامزدهای اولیه شاخه شامل
 ۱۵فیلم در تاریخ  ۲۱دسامبر  ۳۰( ۲۰۲۲آذر) و  ۵نامزدهای نهایی
نیز روز  ۲۴ژانویه  ۴( ۲۰۲۳بهمن) معرفی میشوند.
مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز  ۱۲مارس
 ۲۱( ۲۰۲۳اسفند) در تئاتر دالبی در   هالیوود برگزار میشود.

داریوش ُخنجی و ایناریتو
در رقابت اسکار خارجی

جدیدترین ساخته «الخاندرو گونزالز ایناریو» به عنوان نماینده
سینمای مکزیک در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار ۲۰۲۳
انتخاب شد.
به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین« ،باردو» یا «وقایعنگاری
اشتباه ُمشــتی حقیقت» که امسال در جشنواره فیلم ونیز رونمایی
شــد ،از  ۲۷اکتبــر در مکزیــک و از  ۴نوامبــر در آمریکا اکران
عمومی   میشود و از  ۱۶دســامبر نیز در سامانه نمایش نتفلیکس
عرضه خواهد شد.
فیلم اسپانیایی زبان «باردو» که شخصیترین فیلم «ایناریتو»
محسوب میشود ،نخستین ســاخته این کارگردان مکزیکی پس
از فیلم «بازگشــته» در سال  ۲۰۱۵محسوب میشود و همچنین
اولین فیلم کامال مکزیکی زبان وی ،پس از فیلم «عشــق سگی»
در سال  ۲۰۰۰محسوب میشود.
«باردو» یــک کمدی نوســتالژیک درباره یــک روزنامهنگار
و مستندســاز مشهور مکزیکی اســت که برای مواجهه با گذشته
خــودش و واقعیــت کنونی کشــورش به مکزیــک بازمیگردد.
فیلمبرداری این فیلم پائیز ســال گذشته به پایان رسید و مدیریت
فیلمبرداری آن را داریوش خنجی بر عهده داشته است.
داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی-فرانســوی نامزد جایزه اسکار
که ســابقه کار با فیلمسازان بزرگی چون «دیوید فینچر»« ،وودی
آلن»« ،وونگ کاروای»« ،سیدنی پوالک» و «میشائیل   هانکه» را
در کارنامه دارد برای نخســتین بار با «ایناریتو» در فیلم «باردو»
همکاری کرده است.

اول آن تباه کردهاى ،جبران کن تا در بازگشتگاهت
در آخر عمرت ،آنچه را در ّ
نیکبخت باشى.
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مدیر مجموعه تئاتر شهر تشریح کرد:

احمد     رضا سهرابی

تعطیلی تئاتر شهر چه دلیلی داشت؟

Ahmad Reza Sohrabi

در پــی تعطیــات تئاتــر در روزهای
اخیر ،مدیــر مجموعه تئاتر شــهر میگوید
که این تعطیلی صرفا بــرای تامین آرامش
تماشاگران و گروههای اجرایی بوده و دلیل
دیگری ندارد.
به گزارش ایسنا ،در چند روز اخیر به دلیل
شــرایط اجتماعی خاصی که به وجود آمد،
اجرای آثار نمایشی در تئاترهای مرکز شهر
برای حفظ امنیت تماشــاگران و گروههای
اجرایی تعطیل شد.
مجموعه تئاتر شــهر به عنوان مهمترین
مجموعه تئاتری کشور اولین مکانی بود که
تعطیلــی اجراهای خود را اعالم کرد .در این
مجموعه  ۵گروه نمایشی مشغول اجرای آثار
خود بودند که وضعیت اجتماعی کشور آنان
را از اجرا بازداشت.
حاال این گروهها بخشی از اجراهای خود
را از دســت دادهاند و از ســوی دیگر تغییر
جــدول اجراهای تئاتر شــهر همواره کاری
دشوار بوده است .بنابراین این پرسش وجود
دارد کــه مدیریت این مجموعه برای جبران
خســارت گروههایی که اجرایشــان متوقف
شده چه راهکاری میتواند داشته باشد.
سید محمد جواد طاهری ،مدیر تئاتر شهر
در پاســخ به این پرسش ایسنا می   گوید که
برای تغییــر جدول برنامههای این مجموعه
قدرت مانور زیادی ندارد ،اما تالشش را به کار
میگیرد که تا حد ممکن با گروههای نمایشی
همکاری کند تــا کمتر دچار زیان شــوند.
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او توضیح میدهد :متاســفانه برای تغییر
جــدول اجراها قدرت مانور زیــادی نداریم؛
زیرا در صــورت تغییرات زیــاد ،گروههایی
که اجراهایشــان در ماه پایانی ســال روی
صحنه میرود ،دچار مشــکل خواهند شــد.
از ســوی دیگر مجموعه تئاتر شهر میزبان
جشنوارههای نمایش عروسکی ،صاحبدالن
و فجر هم خواهد بود که همین موضوع هم
اجازه نمیدهد جدول اجراها را دســتخوش
تغییراتی جدی کنیم.
طاهری اضافه میکند :نظر شخصی من
این اســت که از اجرای هر گروه نمایشــی
دو ســه روزی کم شــود تــا گروهها کمتر
متضرر شوند.
وی خاطرنشــان میکند :مســاله فقط
جــدول نیســت .موضــوع اینجاســت که
اغلــب بازیگران به جز تئاتــر در پروژههای
سینمایی و ســریالهای تلویزیونی یا شبکه
نمایش خانگــی هم فعالیت میکنند و برای
تغییر جدول ،بایــد برنامه بازیگران هر یک
از اجراها را در نظر داشــته باشیم .به عنوان
نمونه بعــد از اجرای نمایش «پدر» در تاالر
اصلی تئاتر شــهر ،نمایش «گالیله» با بازی
فرهاد آییش در این تــاالر نوبت اجرا دارد.
آقای آییــش بعد از اجرای این نمایش برای
حضــور در پروژهای تصویری متعهد شــده
اســت .بنابراین اگر برنامه را خیلی جا به جا
کنیم ،ایشان به تعهد خود نمیرسد .این یک
نمونه مثال است و نشان میدهد دستمان

برای تغییرات زیاد ،باز نیست.
این مدیر هنــری تاکید می   کند که تا در
یکی دو روز آینده به راهکاری اجرایی برای
حل این مشکل خواهند رسید.
او همچنین درباره از ســرگیری اجراهای
مجموعه تئاتر شــهر کــه همچنان تعطیل
هســتند ،توضیح میدهد :فعال چیزی اعالم
نشــده ولی حدسمان این است که از اوایل
این هفته اجراها آغاز شود مگر اینکه شرایط
خاصی رخ بدهد و ناچار شــویم برای رعایت
حال تماشاگران و گروههای نمایشی ،دوباره
اجراها را تعطیل کنیم.
طاهری با اشاره به اینکه مهمترین نکته،
تامین امنیت تماشاگران است ،تاکید میکند:
همه تالش ما این اســت که تماشاگران در
آرامش به تماشــای تئاتر بنشینند اما در چند
روز اخیر این شــرایط فراهــم نبود .بنابراین
اگر اجــرای نمایشها ادامه پیــدا می   کرد،
تماشاگر نمیتوانســت با فراغ بال نظارهگر
آثار نمایشــی باشد .از طرف دیگر گروههای
نمایشی هم به دلیل شرایط خاص اینترنت،
امــکان اطالعرســانی و تبلیغ آثــار خود را
نداشــتند ،بنابراین بهتریــن کار این بود که
برای حفظ آرامش تماشاگران و ایجاد شرایط
مناسب برای اطالعرسانی و تبلیغ گروههای
نمایشــی ،چند روزی اجراها را تعطیل کنیم
تــا وضعیت بهتــری ایجاد شــود .تعطیلی
تئاتر شــهر تنها به این دلیل بوده و معنای
دیگری ندارد.

چرا «مثنوی» در میان عامه مردم مقبول افتاده است؟
محمد جعفری قنواتی در نوشــتاری به حضور اجزای
مختلــف فرهنگ عامه در مثنوی اشــاره کرده و یکی از
دالیل محبوبیت و مقبولیت مثنوی را حضور فرهنگ عامه
در آن دانسته است.
به گزارش ایسنا ،هشتم مهرماه در تقویم رسمی کشور
به عنوان «روز بزرگداشــت مولوی» ثبت شــده اســت.
به همین مناسبت ،مقالهای از محمدجعفر قنواتی را درباره
مولوی بازنشر میکنیم.
این پژوهشــگر فرهنگ عامه در مقالــهای با عنوان
«مولوی و فرهنگ عامه» که در مجله «فرهنگ و مردم»
در سال  ۱۳۸۶منتشر شده ،نوشته است :بسیاری از ادیبان،
شاعران و نویســندگان گذشته فارسیزبان در آثار خود از
اجزای فرهنگ عامه و بهویژه از ادب شــفاهی بهرهگیری
کردهاند .در «شــاهنامه»« ،تاریــخ بیهقی» ،مثنویهای
عطار و نیز آثــار ثنایی ،خاقانی و نظامــی با نمونههایی
از آداب ،رســوم ،باورها و آئینهای نیاکانمان و همچنین
برخی از افسانههای رایج در میان مردم آشنا میشویم .در
این میان آثار جاللالدین محمد بلخی معروف به مولوی
بــه لحاظ وجود اجزای گوناگون فرهنگ عامه در آنها از
اهمیت ویژهای برخوردار است .در میان آثار او ،مثنوی به
دالیل گوناگون نقش ویژهای در حفظ و گسترش مواریث
فرهنگ گذشته ما داشته است .جایگاه مثنوی در فرهنگ
ایران به اندازهای اســت که برخی بــا تعبیری مبالغهآمیز
درباره آن گفتهاند« :هست قرآن در زبان پهلوی».
مثنــوی از همان زمان ســرایش در میان عامه مردم
محبوبیــت و مقبولیت خاصی یافت؛ ابنبطوطه ،جهانگرد
تونسی ،که قریب شصت سال پس از مرگ مولوی ضمن
ســفر دور و دراز خود به قونیه رفته بود ،از حرمت فراوان
مثنوی در میان مردم شــهر و خوانــدن آن در خانقاهها
گزارش کرده است .بر اساس گزارشهای موجوی یکی از
مواد درســی مکتبخانهها مردم فارسی زبان گزیدههایی
از مثنوی بوده است .مقبولیت و محبوبیت مثنوی در میان
عامــه مردم دالیل گوناگونی دارد ،اما بدون تردید مثنوی
به قول استاد زرینکوب عنصر عمده آن زبان عامه است
و نیــز وجود اجزای فراوانی از فرهنگ و ادب عامه در آن
از این دالیل است.
اســتاد زندهیاد زریــنکوب در کتــاب ارجمند خود،
«ســر نی» ،بحث مســتوفایی درباره این دالیل کرده و
شواهد و مصادیق فراوانی را از مثنوی استخراج نموده که
در اینجا به برخی از این موارد اشاره میشود:
 استفاده از اصطالحات زبان گفتاری مانند «خیر باشد»یا «خیر اســت»« ،شــاباش»« ،لُنج» که در تداول مردم
جنــوب ایران نیز به معنی لب و دور دهان به کار میرود
و «نهار»(به جای ناهار)« ،جان تو»(به عنوان سوگند)»
خیر باشد اوستاد این دردسر
جان تو ما را نبودست زین خبر
گفت زن خیر است چون زود آمدی
که مبادا ذات نیکت را بدی
ُ
گفت شاباش و ت ُُرش آویخت لنج
شد ت ُُرنجیده و ت ُُرش همچون ت ُُرنج
که بترسید گر جوابی وادهد
گوهری از لُنج او برون فتد
زانک طفل خرد را مادر نهار
دست و پا باشد نهاده برکنار

 -اشاره به طب عامه:

از قضا سرکنبگین صفرا فزود
روغن بادام خشکی مینمود
از هلیله قبض شد ا ِطالق رفت
آب آتش را مدد شد همچون نفت
 اشاره به برخی از باورهای مردم:مرغ بیوقتی سرت باید برید
عذر احمق را نمیشاید شنید
که اشــاره به شــوم بودن خواندن خروس در بیوقتی
است .چنین خروسی را مردم سر میبرند.
نوبتم گر رب و سلطان میزنند
مه گرفت و خلق پِنگان میزنند
که مصرع دوم آن اشــاره به کوبیدن بر ظروف هنگام
ماهگرفتگی است.
 وجود فراوان لغات اتباع که استاد زرینکوب فهرستنســبتا کاملی از آنها ارائه داده اســت( .سر نی ،ص  ۲۱۰تا
:)۲۱۳

وان زر تو هم قراضه خرد مرد
دست لرزد پس بریزد زر خرد
پرس پرسان میکشیدش تا به صدر
گفت گنجی یافتم آخر به صبر
 اشاره به بازیهایی که میان مردم رایج بودهاست:
تو رسنبازی نمیدانی یقین
شکر پاها گوی و میرو بر زمین
عالوه بر موارد فوق که استخراج کامل آنها در مثنوی
و مقایســه آنها با مشــابهات و بقایای امروزی آنها در
فرهنگ مردم ایران به پژوهشی گسترده نیاز دارد ،استفاده
فراوان از امثال و حکم نیز در خور تأمل است:
 آفتاب آمد دلیل آفتابگر دلیلت باید از وی رو متاب
 چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. شیر بیدم و سر و اشکم کی دید. گر تو بهتر میزنی بستان بزن. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم.و صدها مثل دیگر که یا در میان عامه مردم یا در بین
خواص از معروفیت فراوان برخوردارند.
جعفری قنواتی در بخش دیگری از این مقاله با اشــاره
به قصه محور بودن «مثنــوی» مولوی و دیدگاه مولوی

درباره قصه ،ایــن موضوع را یکــی از عوامل محبوبی 
ت
مثنوی برشــمرده و نوشــته اســت« :آنچه در ارتباط با
قصههــای مثنوی و تعامل آنها با ادبیات شــفاهی مهم
است ،نقش مثنوی در حفظ و گسترش قصههای شفاهی،
دستکم در میان مردم فارسیزبان است.
قصههــای مثنوی را از زوایــای گوناگون ،از جمله از
زاویــه منابع آن میتوان تقســیمبندی کرد :بخش اصلی
قصهها را مولوی از منابع پیش از خود اخذ کرده اســت و
بخش دیگر قصههایی هستند که در منابع پیش از مثنوی
وجــود ندارند و احتماال مولوی آنها را از زبان عامه مردم
گرفته است.
دربــاره بخش اول بایــد گفت که مولــوی در تعداد
قابل توجهی از آنها تغییرات مهمی ایجاد کرده اســت.
این تغییرات گاه ناظر بر رفع کاستیهای فنی قصهپردازی
بوده اســت مانند تغییراتی که در قصه «ســه پند پرنده»
(دفتر چهارم) یا قصه «اشــتر و گاو و قوچ» (دفتر ششم،
مأخوز از ســندبادنامه) داده اســت .گاه نیز در شکل بیان
آنهــا تغییراتی ایجاد کــرده مانند روایتــی که از قصه
«نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای
ســلیمان»(دفتر اول) ارائه نموده است .گاه نیز برغم نبود
تغییرات جــدی ،نتایجی منطبق با دیدگاه خود از قصهای
گرفته و آن را بیان کرده است.
از تعــدادی از ایــن قصهها روایتهایی شــفاهی در
دست است .مقایســه این روایتها با مثنوی و همچنین
بــا منابع دیگری کــه این قصهها در آنها آمده اســت،
اعــم از منابع پیش و پس از مثنوی ،نشــان میدهد که
روایتهای شفاهی در موارد فراوان با آنچه در مثنوی آمده
است شباهت بیشــتری دارد .مانند قصه «سه پند پرنده»
(دفتر چهارم)« ،دوســتی خاله خرســه» (دفتــر دوم) و
«تعلیق موش با چغز» (دفتر ششم).
همانگونه که گفته شد قصههایی نیز در مثنوی وجود
دارند کــه در منابع پیش از آن نیامدهاند و احتماال مولوی
آنها را از میان مردم گرفته است که از جمله میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
«بــه دزدی رفتن شــاه بــا دزدان»  -از این قصهها
روایتهای شفاهی فراوانی در ایران و افغانستان ثبت شده
اســت .اکثریت قریب به اتفاق روایتهای ایرانی منسوب
به شــاهعباس هســتند .اگر از این تفاوت جزئی بگذریم
روایتهای شــفاهی ،اعم از ایرانی و افغانستانی ،تفاوتی
بــا روایت مثنوی ندارند .در همــه این روایتها همچون
روایت مثنوی ،شاه میگوید هنرش این است که اگر ریش
خود را بجنباند مجرمان آزاد میشوند .بر همین اساس در
روایتهای شــفاهی ،مانند روایت مولوی ،دزدان پس از
دستگیری به شاه میگویند :از کرم بجنبان ریش خود.
قصه «مسجد مهمانکش» نمونه دیگری است .نکته
جالب توجه این است که هم در روایت مثنوی و هم روایت
شفاهی محل مسجد در نزدیکی شهر ری عنوان شده است.
قصــه پایانی مثنــوی یعنی «دژ هوشربــا» یا «قلعه
ذاتالصور» نمونه دیگری از این قصههاست .این قصه در
زبان عامه با نام «گل به صنوبر چه کرد» مشهور است .این
قصه اگرچه به صورت بســیار مختصر در مقاالت شمس
نیز آمده است ،اما با توجه به معاصر بودن شمس و مولوی
میتوان گفت که احتماال به دلیل معروفیت قصه در زبان
عامه هر دو نفر ،آن را از زبان عامه گرفتهاند».

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

از جنس مکتب هنری شیراز بود

شــیراز در عرصه فرهنگ و هنر حرف های زیادی برای
گفتن دارد از غزل های ناب گرفته تا مکاتب ادبی ،فلســفی و
هنری که هر کدام درختان تنومندی در باغ بی خزان فرهنگ
این سرزمین رشد و نمو داده است.
هنر ســینما و تئاتر وادی فارس هــم از این تعریف جدا
نیست و نام آورانی ماندگار از این دیار سری در بین سرهای
هنر یاد شده در آوردند و نقطه عطف و الگوی شاخصی شدند.
زنده یاد امین تارخ بازیگر توانای شــیرازی که در روزهای
نخست پاییز مسیر برگریزان عمر خویش را آغاز کرد از قبیله
بازیگران هنر ســینما و تئاتر بود که اصالت فرهنگی و هنری
در آثارش آشکار است.
اصالت هنر در ارتباط با مخاطب ارزیابی می شــود و امین
تارخ در نقش های متفاوت سینمای ایران در دهه های گذشته
اصالت هنری را به  خوبی ایفاء نمود.
زنــده نام علی حاتمی که در بیــن اصحاب نقد و تکاپوی
ســینمای معاصر به «ســعدی ســینمای ایران» شهره دارد
در انتخــاب بازیگر آثارش ســلیقه ای شایســته داشــت و
همانند شــاعری چیره دســت در ســرایش غــزل بهترین
قافیه بــا پرلطف  ترین واژه هــا را در دیالوگ هــای آثارش
بکار می بُرد ،در اثر فاخر ســینمایی «مادر» نقشــی سزاوار
با شــخصیت و احوال زنده یــاد تارخ به او ســپرده بود که
پس ایــن نقش و دیگر
انصافــأ زنده یاد تارخ نیــز خوب از ِ
نقش  هــای دوران فعالیت حرفــه ای اش برآمد و با این حال
امین تارخ نمادی از بن مایه هنری شــیراز در عرصه سینما
و تئاتــر بــود ،هنری که با عنــوان «مادر هنرهــا» تعریف
شده است.
سکوی کهنسال «تاالر ابوریحان» منطقه گل کوب شیراز
همان تاالر قدیمی در گوشــه محله و روبروی بقعه «ســید
تاج الدین غریب» چه ستاره ای درخشان و اصیلی به سینمای
ایران هدیه کرد که ســده ها آثارشان نماد اصالت هنری هنر
هفتم ایران خواهد ماند از زنده یادان جمشــید اسماعیل خانی
گرفته تا مجید افشاریان و امین تارخ و باشندگانی نظیر محمود
پــاک نیت ،محمد فیلی و مهدی فقیــه و ...دیگر بنیان های
هنر تئاتر و ســینما در این شهر و دیار فارس از جمله زنده یاد
هنرمندان
عطــاا ...زاهد و رحیم هودی عزیــز ،اینها و دیگر
ِ
برخاسته در این عرصه هنری از شیراز و استان فارس مکتب
ماندگاری در عرصه تئاتر و ســینما بنیان نهاده اند که بدون
تردید مثل آثار پرچمداران مکاتب ادبی ،هنری و فلسفی ّ
خطه
فارس جاودانه خواهد ماند.

معرفی مستندهای راه یافته
به جشنواره فیلم کوتاه تهران

فیلمهای راهیافته به بخش مســتند سیونهمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از ســتاد خبری ســیونهمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ،اسامی    ۱۳فیلم مستند
راهیافته به رقابت این رویداد بینالمللی به ترتیب حروف الفبا
و به شرح زیر اعالم شد:
«آخرین آرزوی ســیروس» به تهیهکنندگی و کارگردانی
سجاد ترابی از تهران
«امتحان تاریخ» به کارگردانی و تهیهکنندگی کاوه حدادی
از بروجرد
«امیر» بــه کارگردانی داوود میرزابیگــی و تهیهکنندگی
رسول احمدی از کرج
«اویر» به کارگردانی کــوروش فرزانگان و تهیهکنندگی
انجمن ســینمای جوانان ایران-دفتــر بندرانزلی و کوروش
فرزانگان
«به من اشــاره کن» به کارگردانی فــرح زارعمهرجردی
و تهیهکنندگی انجمن ســینمای جوانان ایــران و فرح زارع
مهرجردی از تهران
«پناه به دریا» به کارگردانی کامران رحیمی   و تهیهکنندگی
انجمن ســینمای جوانان ایران ،کامران رحیمی   و محمدرضا
وجدی از بوشهر
«روزگار مفید» بــه کارگردانی و تهیهکنندگی محســن
عسکریزاده از تهران
«سوری» به کارگردانی ســولماز علیزاده و تهیهکنندگی
علی خوشبخت از کرج
«شازده حمام» به کارگردانی و تهیهکنندگی احمد صراف یزد
از یزد
«گالــش منــزل» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگی علی
شهابالدین از تهران
«لوورخانه» به کارگردانی و تهیهکنندگی شــروین وحدت
و پیام عزیزی از تهران
«مایســا» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیرضا صبوری
از گرگان
«مــن زنده برگشــتم» به کارگردانــی مجتبی حیدری و
تهیهکنندگی مجتبی حیدری و حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی   از تهران.
محمدصادق اسماعیلی ،عطیه زارع ،یاسر فریادرس ،حسن
نقاشی ،سیدمازیار   هاشمی   به عنوان اعضای هیات انتخاب و
داوری آثار مستند ،سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران را همراهی میکنند.
سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران  ۲۷مهر
تا  ۲آبان  ۱۹( ۱۴۰۱تا  ۲۴اکتبر  )۲۰۲۲برگزار میشود.

