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آذرگان؛ جشنی برای همدلی بیشتر زرتشتیان
آذرجشـن یـا جشـن آذرگان ،یکـی از دههـا مراسـم جشـن محتـرم نـزد زرتشـتیان محسـوب
میشـود و همه سـاله برابر تقویم زرتشـت در روز نهم آذر و براسـاس تقویم شمسـی ،سـوم
آذرمـاه برگـزار میشـده اسـت .یـک فعـال و راهنمای گردشـگری در اسـتان فـارس پیرامون
آذرجشـن ،بـه ایسـنا گفـت :در تقویـم زرتشـتیان هـر روز و هـر مـاه ،نـام مشـخصی دارد و
زمانـی کـه روز و مـاه هـم نـام میشـود ،جشـن برپـا میشـده اسـت

هرم وارونه
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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پاک فطرت نماینده مجلس:

هیچکس به فکر نجات
بافت تاریخی شیراز نیست
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی پیرامـون بافـت تاریخـی شـیراز گفـت :متأسـفانه
بافـت تاریخـی شـیراز از سـالها قبـل کـه زمیـن در اختیار مردم گذاشـته شـد هویـت خود را از دسـت
داد زیـرا بسـیاری از سـاکنان ایـن بافتهـا محـل را تـرک کردنـد.
علیرضـا پـاک فطـرت بـا انتقـاد به اینکه امـروزه هیچکس بـه فکر نجات بافت تاریخی شـیراز نیسـت،

سانحه رانندگی مرگبار با  45کشته در بلغارستان

ادامـه داد :طـی چنـد سـال گذشـته احیـای بافـت تاریخـی شـیراز فقـط در حـد شـعار بـوده و تاکنـون
هیچگونـه اقدامی عملـی بـرای احیـای ایـن بافت انجام نشـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای احیـای بافـت همـه باید دسـت به دسـت هـم بدهنـد ،افـزود :زمانی که
بنـده شـهردار شـیراز بـودم از معـاون وقـت رئیـس جمهور دعـوت کردم کـه ...
4

9

گاليه استاندار فارس در مراسم معارفه رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي شيراز :

مديران سالمت کشور از طرح پزشک خانواده
در فارس حمايت الزم را نکردند
عضو اتاق بازرگانی ایران:

در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقبتریم!
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نوبت دیده شدن زنان والیبالیست رسیده است
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ورود  ۶استان دیگر به جمع مناطق کم بارش
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تمديد جشنواره رسانهاي ابوذر فارس تا  20ديماه
کمک  180میلیارد تومانی خیران فارس
به مراکز نیکوکاری استان

پوتین در دیدار با عباس:

موضع روسیه در قبال فلسطین تغییر نمیکند

روسـیه در قبـال مسـئله شـهرک سـازی
تغییـر نمیکنـد .مشـکل مردم فلسـطین
بایـد بـر اسـاس تصمیمات قبلی شـورای

امنیـت سـازمان ملـل مرتفـع شـود و
منافـع تمـام مردمی کـه در آنجـا زندگـی
میکننـد ،بایـد در نظـر گرفتـه شـود.

پوتیـن ،رئیـس جمهـوری روسـیه
خاطرنشـان کـرد کـه علیرغم مشـکالت
و موانـع احتمالـی ،مسـکو در ایـن راسـتا
همـکاری خواهـد کـرد.
وی حیـن ایـن دیـدار بـه عبـاس گفـت:
ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه جلسـات
منظمـی را برگـزار کنیـم و نظـرات خـود
را درخصـوص خاورمیانـه بـه اشـتراک
بگذاریـم .پوتیـن افـزود کـه انجـام کار
کمیسـیون بین دولتی روسیه-فلسـطین
کـه در جریـان همـه گیـری کوویـد19-
بـه حالـت تعلیـق درآمـده اسـت ،امـری
ضـروری و حیاتـی اسـت.

مخالفت اردوغان با برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه
اردوغـان اظهـار کـرد :چـه انتخابـات
زودهنگامی موضـوع صحبـت مـا بـوده
اسـت؟ انتخابـات در ژوئـن  2023برگزار
خواهـد شـد.اخیرا مخالفـان دولـت
اردوغـان از جملـه کمـال قلیچداراوغلـو،
رهبـر حـزب مـردم جمهوریخـواه بـه
دنبـال افـت شـدید ارزش واحـد پـول
ترکیـه خواسـتار برپایـی هـر چـه سـریعتر
انتخاباتـی زودهنـگام در ایـن کشـور
شـدند.

ایسـنا :رئیـس جمهـور ترکیـه دیـروز در
پـی تقاضـای مخالفـان دولتـش بـرای
برگـزاری انتخابـات زودهنـگام بـا ایـن
درخواسـت مخالفـت کـرد.
رجـب طیـب اردوغـان ،رئیـس جمهـور
ترکیـه در پاسـخ بـه تقاضـای مخالفـان
بـرای برگـزاری انتخابـات زودهنـگام
بیـان داشـت ،انتخابـات در ترکیـه در
ژوئـن  2023طبـق برنامـه ریـزی برگـزار
خواهـد شـد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا با تحریف راه به جایی نمیبرد
ایسـنا :سـخنگوی وزارت امـور خارجـه
تاکیـد کـرد که بـه راه انداختن یک نشسـت
نمایشـی نمی توانـد واقعیت هـا دربـاره
برجـام را تغییر دهد .سـعید خطیـب زاده در

توئیتـی نوشـت :ایـاالت متحـده همچنـان
بـه تولیـد گزارههـای جعلی ادامـه میدهد.
بـه راه انداختن یک نشسـت نمایشـی برای
گرفتـن عکـس دسـته جمعـی بـا هـدف

غالـب کـردن یـک روایـت مجعـول در مورد
لـزوم «بازگشـت متقابـل بـه برجـام» ایـن
واقعیـت را تغییـر نمیدهـد کـه بـر خلاف
ایـاالت متحـده ،ایـران هرگـز برجـام را

تـرک نکرد.آمریـکا بـا تحریـف راه بـه جایی
نمیبـرد .تصمیمـات عاقالنـه ،نظیـر
پایـان دادن بـه شکسـت حداکثـری ،شـاید
نتیجهبخـش باشـد.

میزان مصرف گاز از مرز  ۷۰۰میلیون مترمکعب گذشت
ایرنا:مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی
گاز ایـران بـا بیـان اینکه در  ۲۴سـاعت
گذشـته (یکـم آذرمـاه)  ۷۴۸میلیـون
مترمکعـب گاز طبیعـی در کشـور
مصرف شـده اسـت ،از آغـاز محدودیت
گازرسـانی بـه صنایع و پتروشـیمیهای
کشـور خبـر داد.

بـه گـزارش روز سهشـنبه ایرنـا از وزارت
نفـت ،محمدرضـا جوالیـی در ایـن بـاره
تاکیـد کـرد :مقـدار مصـرف گاز طبیعی
طـی  ۲۴سـاعت گذشـته در بخـش
خانگـی ،تجـاری و صنایـع غیرعمـده
 ۵۲۱میلیـون مترمکعـب ،صنایع عمده
 ۱۲۹میلیـون مترمکعـب و نیروگاههـا

نیـز  ۹۸میلیـون متـر مکعـب بـوده
اسـت.
وی گفـت :مقـدار گاز تزریقشـده بـه
شـبکه خطـوط سراسـری هـم در ایـن
زمـان  ۸۱۱میلیـون متـر مکعـب بـوده
اسـت.
مدیـر دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز

ایـران با بیـان اینکه مقـدار گاز مصرفی
بخـش خانگی نسـبت بـه زمان مشـابه
پارسـال هشـت درصـد افزایـش یافتـه
اسـت ،اظهـار کـرد :اکنـون از دو منبع
ذخیرهسـازی گاز طبیعـی سـراجه و
شـوریجه حداکثـر برداشـت انجـام
میشـود.

اسالمی پس از دیدار با گروسی اعالم کرد:

تفاهم ایران و آژانس برای
ادامه مذاکرات حل و فصل
موارد باقی مانده
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اسالمی پس از دیدار با گروسی اعالم کرد:

تفاهم ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات حل و فصل موارد باقی مانده
ایسـنا:رئیس سـازمان انرژی اتمی گفت:
آقـای گروسـی چندیـن بـار در مالقـات
و گفتگوهـای امـروز گفتنـد کـه هیـچ
انحرافـی در برنامه هـای هسـته ای ایران
مشـاهده نکردنـد و ایران طبـق معاهدات
و ضوابـط ،فعالیت هـای هسـته ای اش
در حـال انجـام اسـت.
محمـد اسلامی با اشـاره بـه دیـدارش
بـا مدیـرکل آژانـس گفـت گفتگوهایـی
درباره مسـائل موجـود انچه برای توسـعه
همکاری هـا اسـت را در دسـتور کار قـرار
دادیـم.
وی ادامـه داد :مسـاله مهـم بـرای مـا
و آژانـس ایـن اسـت کـه کل مسـائل

فـی مابیـن ایـران و آژانـس مسـایل فنـی
اسـت و مسـائل سیاسـی و نفوذهـای
توطئـه آمیـزی کـه دشـمنان ایـران برای
پیشـبرد برنامـه هسـته ای مـا اعمـال
می کننـد را آژانـس مدنظـر نـدارد و از آن
تاثیرپذیـری نـدارد.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی تاکیـد کرد:
مطلـب مهمی کـه آقـای گروسـی چندین
بـار در مالقـات و گفتگوهـا گفتنـد ایـن
اسـت کـه هیـچ انحرافـی در برنامه هـای
هسـته ای ایران مشـاهده نکردند و ایران
طبـق معاهـدات و ضوابـط ،فعالیت های
هسـته ای اش در حـال انجـام اسـت.
اسلامی درباره مطالـب و سـواالتی کـه

توسـط دشمنان ایران منتشـر و در اختیار
آژانـس قـرار گرفتـه اسـت گفـت کـه بـه
ایـن سـواالت پاسـخ دادیـم و بخش هایی
از آنهـا باقـی مانـده کـه بخش هایـی
اسـت کـه مربـوط به مسـائل بسـته شـده
گذشـته اسـت کـه قبلا بـه آنهـا پرداخته
شـده اسـت .امـروز تفاهـم کردیـم کـه
ایـن مـوارد را خاتمـه دهیـم و بـا رویـه ای
کـه اتخـاذ خواهیـم کـرد کـه مذاکراتـش
هـم هنـوز ادامـه دارد ،اینهـا تـداوم پیـدا
نکند.
رئیس سـازمان انـرژی اتمی گفـت :ایران
در برنامـه هسـته ای خـودش مصمـم
هسـت و تاثیـرات آن در زندگـی مـردم

اسـت کـه می توانیـم همـه ابعـاد فنـاوری
هسـته ای را در بخش هـای گوناگـون
مـورد بهـره بـرداری قـرار دهیـم و ایـن در
دسـتور کار ماسـت و آژانـس در ایـن بـاره
بـه مـا کمـک خواهد کـرد .مـا گفتیـم که
حداقـل  10هزار مگاوات برق هسـته ای
را بایـد در ایـران ایجـاد کنیـم بـه ویـژه بـا
نیروگاه هـای کوچـک حداکثر بـا ظرفیت
 300مـگاوات اسـت و آژانس کشـورهای
دارای ایـن تکنولـوژی و صنعـت را
تشـویق خواهـد کـرد کـه بـا اسـتفاده از
ظرفیـت صنعتـی صنایـع ایـران بتوانند در
راسـتای توسـعه و گسـترش ظرفیـت برق
هسـته ای کشـور مـا را کمـک کننـد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد:

مدارس ،نقطه آسیب پذیر ورود به موج ششم کرونا
ایسـنا:معاون بهداشـت وزارت بهداشـت
گفـت :بازگشـایی مـدارس اگـر بـدون
هماهنگـی بـا حـوزه بهداشـت بـوده و

مـدارس آمادگـی خـود را بـرای پذیـرش
دانـش آمـوزان از قبـل اعالم نکرده باشـند
و مجـوز الزم را دریافـت نکننـد ،از طرفـی

رعایـت و اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی
از سـوی مدیر مدرسـه کـه مسـئول اجرای
ایـن پروتکل هاسـت ،بـا سسـتی مواجـه

شـود ،قطعـا از ایـن نقطـه آسـیب جـدی
خواهیـم دیـد و ممکـن اسـت دقیقـا از
همیـن نقطـه ،موج ششـم را تجربـه کنیم.

هشدار شرکت مخابرات درباره تماس با شماره های ناشناس بین المللی
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بینالملـل شـرکت مخابـرات ایـران اظهـار داشـت :مشـترکان در صـورت تمـاس ناشـناس
بیـن المللـی ،تمـاس دوبـاره بـا آن شـماره برقـرار نکننـد ،بـه علـت اینکـه تمـاس بـا شـماره مسـابقات در شـبکههای
ماهـوارهای و ناشـناس بیـن المللـی موجـب صـدور قبضهـای بـا مبالـغ نامتعـارف اسـت.
بـه گـزارش اداره کل ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـرکت مخابراتی ایران ،محمدرضـا بیدخام در گفتگو با شـبکه خبر
اظهـار داشـت :ایـن تماس هـا بـه علـت اینکـه از سرشـماره بیـن المللی و با منشـا نامشـخص برقـرار می شـود ،هزینه
سـنگینی بـرای مشـترکین حتـی بعضا تـا مبلـغ  ۳۰۰میلیون تومان بـه دنبال خواهد داشـت.
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـرکت مخابـرات ایـران با تاکیـد مجدد بر عـدم تماس مجـدد با این شـماره ها
گفـت :مشـتریان الزم اسـت درصـورت مشـاهده تمـاس از دسـترفته ( )missed callبـه کدهـای تمـاس در زمـان
تمـاس دقـت کـرده و در صورتیکـه در زمـان تمـاس روی صفحـه گوشـی به جـز کدهـای  ۰۰۹۸یا  ،+۹۸کـد دیگری
شـمارهگیری شـد ،بالفاصلـه تمـاس را قطـع کـرده و شـماره را بررسـی کنند.
وی افـزود :مشـترکان در صـورت تمایـل و عـدم نیـاز بـه تمـاس بیـن المللـی میتواننـد بـرای جلوگیری از مشـکل یاد
شـده بـا مراجعـه بـه بخـش مخابـرات مـن در پرتال شـرکت مخابرات ایـران به نشـانی  www.tci.irنسـبت به بسـتن
صفـر دوم  ،اقـدام کـرده یـا بدیـن منظـور بـه مراکـز مخابراتی منطقه خـود مراجعـه کنند.

مخابرات منطقه فارس

عکس :ایرنا

باران سیلآسا در جنوب هند  ۳۵قربانی گرفت

ایسـنا:پوتین بـه رئیـس تشـکیالت
خودگـردان فلسـطین گفـت کـه موضـع
روسـیه درخصـوص فلسـطین تغییـر
نمیکنـد .
والدیمیـر پوتیـن ،رئیـس جمهـوری
روسـیه در دیـدار با محمـود عباس اظهار
کـرد کـه مسـکو معتقـد اسـت کـه تمـام
مسـائل بایـد براسـاس تصمیمـات سـابق
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد
حل و فصل شود.
پوتیـن طـی جلسـهای در سـوچی بـا
محمـود عبـاس ،رئیـس تشـکیالت
خودگـردان فلسـطین ،گفـت :موضـع
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

هرم وارونه
اصــا قابــل مقایســه نیســت ؛ تصــور کنیــد مــرد
خانــه ســحرگاهان بــا صــدای خــروس از خــواب
بیــدار گردیــده و از خانــه خــارج می شــد و
بــه دنبــال هیــزم می رفــت  .صــدای هیــزم
شــکنی در کــوه و جمــع آوری خــار و خلنــگ
بــا آواز پرنــدگان و نســیم درهــم می آمیخــت
و احســاس نزدیکــی بــه طبیعــت بــه او مــی داد ،
لذتــی بــه رنــگ عــادت بــا کمی خســتگی کــه
محــرک ذائقــه بــرای خــوردن صبحانــه بــود ،
وقتــی بــه خانــه می رســید می دیــد همســرش
آرد را خمیــر کــرده و مشــغول چانــه کــردن
اســت  .آتشــی می افروخــت و همســرش
تیــر و تختــه و تابــه را بــه کار می گرفــت و
لحظاتــی بعــد بــوی نــان در فضــای بیرونــی
خانــه می پیچیــد  .بچه هــا بــا صــدای گفــت و
گــوی پــدر و مــادر کــم کــم از خــواب بیــدار
می شــدند و ســفره پهــن می شــد .عطر
و طعــم پنیــر محلــی دســترنج مــادر ،هــر
گرســنه ای را بــی تــاب می کرد .صبحانــه ی
دورهمی بــا نــان گــرم و پنیــر خانگــی حــس
خودکفایــی را بــه ذهــن متبــادر می کــرد .گویــی
بلنــدای پــدر و مــادر را از کار و تــاش آفریــده
بودند .بــا فرونشســتن شــعله آتــش و آختــه
شــدن هیزم هــا بــوی پیــاز داغ بلنــد می شــد ،
گویــا غذایــی بــرای ظهــر در راه بــود  .فراغــت
از پخــت نــان و بــه آتــش ســپردن قابلمــه غــذا
یعنــی آمــاده شــدن بــرای رفتــن بــه سرچشــمه
و آوردن آب آشــامیدنی ! در عیــن حــال مــادر
مقــداری لبــاس را در بقچــه ای می پیچیــد تــا
در کنــار چشــمه آنهــا را بــا صابــون تمیــز کنــد
و آب بکشــد  .هنــگام خداحافظــی از چشــمه ،
لباس هــای چالنــده و آبگیــری شــده را دوبــاره
بــه دســت بقچــه می ســپرد و بــه دســتی
لبــاس و بــه دســتی آب راهــی خانــه می شــد .
حــاال دیگــر آفتــاب بســاطش را پهــن کــرده و
می شــود لباس هــا را بــه گرمــای خورشــید
ســپرد  .آب را در کــوزه می ریخــت تــا در ســایه
خنــک شــود  .در ایــن لحظــه دار قالــی او را بــه
ســوی خــود می خوانــد و رشــته های پشــمی و
کرکــی کــه ماننــد گیســوی بیــد بــر شــانه های
دارقالــی آویختــه بــود بهانــه انگشــتان هنرمنــد
مــادر را می گرفــت و همــراه بــا فــراز و فــرود
ســرپنجه ها زمزمــه ی آوازی دلنشــین مــادر
در فضــای کاهگلــی می پیچیــد و نشــانه ی
برافراشــته بــودن پرچــم کار و تــاش و
خالقیــت بــود  .صــدای برهــم خــوردن در  ،یعنــی
ایــن کــه پــدر از کار روزانــه برگشــته و بچه هــا
بــا شــنیدن صــدای ســام پــدر احســاس
گرســنگی می کردنــد .لحظه هــا همچنــان بــا
کار و تــاش مفیــد و ثمربخــش می گذشــت و
آســمان شــاهد رفــت و آمــد دوبــاره پــدر بــه
کار و دلمشــغولی بانــوی خانــه بــود .هنــگام
ناهــار زیــر ســقف چوبــی دوبــاره عطــر دورهــم
نشــینی همــه جــا را در بــر می گرفــت و گــپ
و گفتــی و گالیــه ای و بــاز هــم کار و کار تــا
وقــت غــروب کــه گلــه از دامنــه کــوه ســرازیر
می شــد .بزهــا و گوســفندانی کــه هــر کــدام
نشــانه گــذاری شــده بودنــد توســط صاحبــان
خــود کــه در آســتانه در ایســتاده بودنــد تحویــل
گرفتــه می شــدند و وقــت شیردوشــی بــود
کــه خــود حکایتــی دیگــر داشــت و بچه هــا را
هــم بــه میــدان کار مــی آورد .شــیری کــه مــژده
ماســت و پنیــر و کشــک و سرشــیر و قــره و دوغ
و کــره بــر لــب داشــت کــه هــر کــدام نشــانه ی
خودکفایــی بــود  .شــب هنــگام بچه هــا بــا
صــدای آشــنای الالیــی مــادر دل بــه خــواب
می ســپردند و بــرای مــادر ،هــم آغوشــی
خــواب و خســتگی لذتــی داشــت کــه چشــیدنی
بــود نــه شــنیدنی ! شــب کــه صبــح می شــد
یعنــی روز از نــو ،روزی از نــو
 30ســال بعد ....ســاعاتی می گــذرد کــه
خورشــید زنــگ بیــداری را بــه صــدا درآورده امــا
اعضــای خانــواده چــون شــب را تــا دیرهنــگام
بــه زیــر و بــاال کــردن کانال هــای تلوزیونــی
و گروه هــای مجــازی ســپری کــرده انــد  ،بــه
ایــن ســادگی بیــدار نمی شــوند و کــم پیــش
می آیــد کــه طعــم طلــوع خورشــید را بچشــند .
صــدای بــوق ســرویس مدرســه یعنــی بچه هــا
بایــد تکــه پنیــری کــه بــه گــچ کشــته بیشــتر
شــباهت دارد را الی نــان یــخ زده ای کــه بــه
زور دســتگاه تســتر نــرم شــده بگذارنــد و
در هــم بپیچنــد و لقمــه در دســت بــا کفشــی
کــه بنــدش را هــم نبســته انــد خــود را بــه
راننــده ماشــین برســانند کــه زیــر لــب غرولنــد
می کنــد  ،چــرا کــه بایــد گروهــی دیگــر را نیــز
بــه مدرســه برســاند .مادر ســاعتی مانــده بــه
نیمــه ی روز آبــی بــه صــورت می زنــد و بــه
نیــت صبحانــه دهــان می جنباند .دســتی بــه
ســوی کنتــرل می بــرد و تلوزیــون را روشــن
می کنــد تــا احســاس تنهایــی نکنــد و بــا فشــار
دکمــه جــارو برقــی را بــه کار می انــدازد و بــا
فشــاربر روی آیفــون در کوچــه را بازمی کنــد و
بــدون احســاس خســتگی گوشــت منجمــد را از
فریــزر بیــرون می کشــد و اجــاق گاز هــم بــدون
دردســر بــا جرقــه ای روشــن می شــود و بــدون
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیسجمهور در دیدار دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی:

تهران برای همکاریهای منطقهای اهمیت ویژهای قائل است
مهر:رئیسجمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـران از
فعـال شـدن و توسـعه فعالیت هـای سـازمان اکـو
حمایت می کنـد ،گفت :تهران برای همکاری های
منطقـه ای در قالـب سـازمان همکاریهـای
اقتصـادی اهمیـت ویـژهای قائـل اسـت.
حجت االسلام سـید ابراهیم رئیسـی روز سه شنبه
در دیـدار «خسـرو ناظـری» دبیـرکل سـازمان
همـکاری اقتصادی(اکـو) شناسـایی و رفـع
موانـع و مشـکالت افزایـش سـطح مناسـبات و
همکاریهـای کشـورهای عضـو را در آسـتانه
برگـزاری اجلاس سـران اکـو ،ضـروری دانسـت
و اظهارداشـت :بایـد هرگونـه مانـع و مشـکل در
مسـیر توسـعه همکاریها برطرف شـود تـا تبادالت
و مناسـبات اقتصـادی کشـورهای عضـو اکـو در
سـطح باالتـر و برتـری انجـام شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :هرکـدام از اعضـای
سـازمان اکـو از ظرفیتهـای اقتصـادی فراوانـی

در حوزههـای مختلـف برخـوردار هسـتند کـه
فعـال کـردن آن میتوانـد بـه رونـق اقتصـادی
منطقـه بینجامـد.
رئیسجمهـور با اشـاره بـه ظرفیتهای کشـورهای

عضـو سـازمان همـکاری اقتصـادی اکـو در حـوزه
انـرژی ،تجـارت ،حمـل و نقـل ،اقتصـاد دیجیتال،
اقتصـاد دریـا و گردشـگری ،گفت :برنامـه ریزیها
و اقدامـات جامـع دبیرخانـه سـازمان اکـو بـرای

فعـال کـردن ایـن ظرفیتهـا میتوانـد رونـق
اقتصـادی منطقـه و پیشـرفت و آبادانی کشـورهای
عضـو اکـو را بـه همـراه داشـته باشـد.
رئیسـی بـا تاکید بـر اینکـه جمهوری اسلامی ایران
از فعـال شـدن و توسـعه فعالیت هـای سـازمان
اکـو حمایـت می کنـد ،افـزود :تهـران بـرای
همکاری هـای منطقـه ای در قالـب سـازمان
همکاریهـای اقتصـادی اهمیـت ویـژهای قائـل
اسـت و از اینگونـه فعالیتهـا حمایـت میکنـد.
در ایـن دیـدار «خسـرو ناظـری» دبیـرکل سـازمان
همـکاری اقتصادی(اکـو) نیـز گزارشـی از
برنامهریزیهـای انجـام شـده بـرای برگـزاری
اجلاس سـران سـازمان اکـو در ترکمنسـتان ارائـه
کـرد.
پانزدهمیـن نشسـت سـران سـازمان همـکاری
اقتصـادی (اکـو)  ۷آذر ماه سـال جاری بـه میزبانی
ترکمنسـتان در شـهر عشـق آبـاد برگزارخواهد شـد.

گاردین نوشت:

پول در ازای آزادی؛ معامله کردهای سوریه با داعشیهای محبوس
روزنامـه انگلیسـی گاردیـن فـاش کـرد کـه شـبه
ُ
نظامیـان کـرد شـمال سـوریه در قبـال دریافـت
مبالغـی اعضای وابسـته به گروه تروریسـتی داعش
را از زنـدان آزاد میکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـایت عربـی ،۲۱
روزنامـه گاردیـن در گزارشـی بـه قلـم «بیتـان
مکرنـان» و «حسـام حمـود» نوشـت کـه نیروهـای
ُ
کـرد شـمال سـوریه کـه مسـئولیت کنتـرل
زندانهایـی بـا حـدود  ۱۰هـزار زندانـی داعشـی را
دارنـد ،طبـق برنامههایـی بـرای ایجاد «آشـتی» در
مقابـل دریافـت پـول ،داعشـیها را از زنـدان آزاد
میکننـد .
طبـق نوشـته گاردیـن زندانیهـا بـدون هیچگونـه
محاکمـهای در مقابـل پرداخـت غرامـت بـه ارزش
هشـت هـزار دالر آزاد میشـوند.
بـه عنوان بخشـی از این قرارداد ،اسـرای آزاد شـده
بـا امضـای سـندی متعهـد می شـوند مجـددا بـه
هیـچ گـروه تروریسـتی و مسـلحی ملحـق نشـده و
مناطـق شـمال و شـرق سـوریه را کـه تحـت کنترل
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک (قسـد) اسـت ،ترک
کنند .
گاردیـن مدعـی اسـت ایـن گـزارش را بـر اسـاس
مصاحبـه بـا دو تروریسـت آزاد شـده در مقابـل
پرداخـت پول و طبق اسـناد رسـمی ،نوشـته اسـت.
ایـن دو شـخص بـه روزنامـه گاردیـن گفتنـد کـه در
اردوگاه «الهـول» زندانـی بودنـد و پـس از آزادی بـه
همـراه خانوادههایشـان ابتـدا بـه ادلـب رفتـه و از
آنجـا وارد ترکیـه شـدهاند.
یکـی از آنهـا گفـت کـه هرگـز ایدئولـوژی داعـش
نتوانسـته بـود او را قانـع کنـد .شـخص دیگـر نیـز
تصریـح کـرد کـه در ابتـدا گمـان میکـرده کـه
بـه یـک سـازمان مذهبـی جـذب شـده اسـت و
نمیدانسـته کـه ایـن گروهـک قـرار اسـت بـه یـک
تشـکیالت تنـدرو و بسـیار خشـونتآمیز تبدیـل
شـود.
روزنامـه گاردیـن همچنیـن نوشـت کـه اطالعـی
از تعـداد اعضـای داعـش کـه از ایـن طریـق
توانسـتهاند آزادی خـود را بخرنـد نـدارد ،امـا آن دو
شـخص بـه ایـن روزنامـه گفتنـد که دسـت کـم ۱۰
تـن را میشناسـند کـه ماننـد خودشـان توانسـتهاند
بـا پرداخـت پـول آزاد شـوند.
حـدود هشـت هـزار تروریسـت سـوری و عراقـی
وجـود دارنـد کـه متهم بـه عضویت داعش هسـتند

و دو هـزار خارجی دیگر هنوز به کشـور اصلیشـان
بازنگشـتهاند و در زندانهـای نیروهـای سـوریه
دموکراتیـک در شـمال شـرق ایـن کشـور هسـتند.
در همیـن راسـتا ،فرهـاد شـامی ،سـخنگوی
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک ،وجـود چنیـن طرح
یـا معاملـهای کـه روزنامـه گاردیـن از آن خبـر داده
را رد کـرد.
وی تصریـح کـرد ،نیروهـای سـوریه دموکراتیـک
برخـی از زندانیانـی کـه بـا داعـش در ارتبـاط بودنـد
و دستشـان بـه خـون غیرنظامیـان بیگنـاه آلـوده
نشـده بـود و مرتکـب هیچگونـه جنایتـی نشـده
بودنـد ،آزاد کردهانـد .ایـن افـراد در دفاتـری کـه
داعـش مدیریـت آن را برعهـده داشـت ،فعالیـت
میکردنـد و یـا مجبـور بـه پیوسـتن بـه ایـن گـروه

"ابوجعفـر" کـه در مـاه مـارس آزاد شـد ،یـک افسـر
امنیتـی در رقـه تحـت کنتـرل داعـش بـود و در
بخـش موسـوم بـه «مجـازات و اعـدام سـاکنان
محلـی» فعالیـت داشـت.
ابوجعفـر علاوه بـر پرداخـت غرامت بالغ بر هشـت
هـزار دالر ۲۲ ،هـزار دالر دیگـر بـه عنوان رشـوه به
مسـئوالن مختلـف نیروهـای سـوریه دموکراتیـک
پرداخـت کـرد و ایـن پولهـا از طریـق درخواسـت
از خانـواده ثروتمنـدش در شـهر «الطبقـه» بـرای
فـروش برخـی از داراییهایـش جمـعآوری شـد .او
مدعـی شـده کـه تنهـا بـرای کسـب پول بـه داعش
پیوسـته است.
وی ادامـه داد ،شـما میتوانیـد بـا اختیـار خـود بـه
عضویـت داعـش دربیاییـد اما زمانی کـه آن را ترک

تروریسـتی شـدند.
فرهـاد شـامی همچنین گفـت ،ایـن افـرادی کـه
توسـط نیروهـای امنیتـی آزاد شـدند ،تحـت نظارت
هسـتند تـا اطمینان حاصل شـود که آنها بـه دنبال
بازگشـت مجـدد بـه داعش نیسـتند.
در همیـن رابطـه ،ائتلاف بینالمللـی ضـد داعـش
تحـت امـر واشـنگتن نیـز اعلام کـرد کـه وجـود
ایـن طـرح امـکان نـدارد و ایـن ائتلاف هیچگونـه
کنترلـی بـر بازداشـتگاهها و اردوگاههـای آوارگان
نـدارد و تنهـا نیروهـای سـوریه دموکراتیـک در
شـمال شـرق ایـن کشـور آنهـا را اداره میکنـد.
عملیـات آزادی ایـن افراد خطر امنیتی گسـتردهای
را در داخـل و خـارج سـوریه ایجـاد کـرده اسـت و
ایـن احتمـال را افزایـش میدهد که اشـخاصی که
مرتکـب جنایـات جدی شـدهاند به دسـتگاه قضایی
ارجاع داده نشـوند.

میکنیـد کافـر محسـوب می شـوید و بایـد بمیریـد.
ابوجعفـر گفـت :مـن در الباغـوز (آخریـن پایـگاه
داعـش) پـس از زخمی شـدنم در حملـه هوایـی و
تسـلیم شـدن در مـارس  ۲۰۱۹بازداشـت شـدم.
خانوادههـای مـا را بـه اردوگاه بردند و مـا را به زندان
ً
منتقـل کردنـد .تقریبـا بـرای مـدت دو سـال اسـت
کـه منتظـر دادگاه یـا چیـزی بـرای روشـن شـدن
سرنوشـتمان هسـتیم.
در همیـن راسـتا ،ابـو محمـد ،از دیـر الـزور در
سـال  ۲۰۱۴سـرکردگی یگانـی جنگـی در نبـرد
علیـه نیروهـای سـوریه دموکراتیـک در شهرسـتان
«کوبانـی» را برعهـده داشـت و بـه مـدت پنج سـال
در خـط مقـدم جنگید تـا اینکـه در الباغوز در سـال
 ۲۰۱۹بازداشـت شـد.
وی گفـت ،اوضـاع در زنـدان «الحسـکه» تا سـطح
شـکنجه و بدرفتـاری ارتقـا یافتـه اسـت ،در حالـی

کـه نیروهـای سـوریه دموکراتیـک ایـن موضـوع را
رد میکننـد.
ابومحمـد افـزود :نگهبانـان سـوریه دموکراتیـک
بـرای شـکنجه مـا را از سـقف اتاقهـای بازجویـی
آویـزان میکردنـد و مـا را گرسـنه و تشـنه
میگذاشـتند .آنهـا همـان کاری را کردنـد کـه مـا
بـا کسـانی کـه در زمـان عضویـت خـود در داعـش
بـا آنهـا کردیـم .مـن در حـال حاضـر در مـورد ایـن
موضـوع متاسـفم.
او اظهـار داشـت :فراینـد آزادی آسـان نبـود،
امـا پـس از تمـاس بـا چندیـن تـن از فرماندهـان
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک ،خانوادهام توانسـتند
مـن را پـس از پرداخـت رشـوه بـه ارزش  ۱۴هـزار
دالر و همچنیـن هشـت هزار دالر رسـمی به بخش
امـوال عمومی نیروهـای سـوریه دموکراتیـک از
زنـدان خـارج کننـد.
در همیـن راسـتا ،مهـاب ناصـر ،یکـی از فعـاالن
جامعـه مدنـی ،خاطرنشـان کـرد :مـا بـه عنـوان
اهالـی شـهر رقـه بـر ایـن بـاور هسـتیم کـه آزادی
ایـن افـراد خطرنـاک ،تنها یک مسـأله مالی اسـت.
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک بـه جنایاتی کـه علیه
مـا مرتکـب شـد ه اسـت ،اهمیتـی قائـل نمیشـوند
و ایـن موضـوع فقـط وسـیلهای بـرای کسـب مـال
بیشـتر نیروهـای قسـد اسـت.
چهـار سـال پـس از طـرد داعـش از رقـه توسـط
نیروهـای سـوریه دموکراتیـک و نیروهـای
هوایـی آمریکایـی همچنـان بخـش زیـادی از
ایـن شـهر خـراب و ویـران اسـت و اهالـی آن
امیـد خـود را نسـبت بـه ارجـاع اعضـای داعـش
بـه دسـتگاه قضایـی و عدالـت واقعـی از دسـت
دادهاند.محمـود  ۲۴سـاله ،مـادر خـود را در اثنـای
اشـغالگری داعـش از دسـت داد و تروریسـتها
بـه اتهـام جاسوسـی او را در زندانـی موقـت اعـدام
کردنـد و جسـد وی هرگـز بـه خانـوادهاش تحویـل
داده نشـد.وی در پایـان عنـوان داشـت :آنهـا
مـادرم را بـه جاسوسـی بـرای ائتلاف متهـم کردند
امـا او حتـی طریقـه اسـتفاده از تلفـن همـراه را
نمیدانسـت .امـروز میدانیـم [اعضـای داعـش
آزاد شـده] چـه کسـانی هسـتند .گاهی اوقـات آنها
را در خیابانهـای رقـه مشـاهده میکنیـم اما بدون
وجـود یـک نظـام قضایـی واقعـی نمیتوانیـم آن را
اثبـات کنیـم .بـه امیـد روزی کـه بـا دسـتان خـود
انتقـام بگیریـم.

نخستین نشست هیأت تحقیقات پرونده ترور سردار سلیمانی برگزار میشود
نخسـتین نشسـت هیـأت تحقیقـات پرونـده تـرور شـهید سـردار
سـلیمانی و همراهـان ایـن شـهید برگـزار میشـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از مرکز رسـانه قـوه قضائیه،
پیـرو توافقنامـه منعقـده فـی مابیـن قـوه قضائیـه جمهـوری
اسلامی ایران و شـورای قضائـی کشـور عـراق در تاریـخ ۲۱
بهمـن  ،۹۹نخسـتین نشسـت مشـترک هیـأت تحقیقـات در
پرونـده تـرور سـردار شـهید سـلیمانی و همراهـان ایشـان بـه

دیدار مدیر کل آژانس بین المللی
انرژی اتمی با وزیر امور خارجه ایران
ایسـنا:مدیر کل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی بـا وزیـر امـور خارجـه کشـورمان دیـدار و رایزنـی
کـرد .رافائـل گروسـی ،بـا حضـور در وزارت امـور خارجـه بـا حسـین امیـر عبداللهیـان وزیـر امـور
خارجـه دیـدار و رایزنـی کـرد گروسـی ،صبـح دیروز با اسلامی رییس سـازمان انـرژی اتمی دیدار و
رایزنـی کـرده بـود .ایـن اولین دیدار گروسـی با حسـین امیـر عبداللهیـان در مقام وزیر امـور خارجه
است.گروسـی پیـش از سـفر بـه تهـران درخواسـت کـرده بود که با حسـین امیـر عبداللهیـان ،وزیر
امـور خارجـه ایـران دیـدار و رایزنـی کند .

تردد کامیون های ایرانی و گرجستانی
از سر گرفته می شود
دهمیـن دور نشسـت کمیسـیون مشـترک جـادهای ایـران و گرجسـتان بـا حضـور نماینـدگان
سـازمانهای حملونقـل جـادهای و تشـکلهای صنفـی طرفیـن ،در تفلیـس برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای ،دهمیـن دور
نشسـت کمیسـیون مشـترک جادهای ایران و گرجسـتان روزهای پنجشـنبه و جمعه  ۲۷و  ۲۸آبان
بـا میزبانـی آژانـس حملونقـل زمینـی گرجسـتان ،بـا شـرکت نماینـدگان سـازمانهای حملونقل
جـادهای و تشـکلهای صنفـی طرفیـن ،در تفلیـس برگزار شـد.
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میزبانـی کشـور عـراق طی روزهای سـوم و چهارم آذرمـاه برگزار
میشـود.
براسـاس ایـن گـزارش ،در سـفر سـال گذشـته هیـأت عالـی
قضائـی ایـران بـه عـراق ،در مـورد پرونـده شـهید حـاج قاسـم
سـلیمانی و شـهید ابومهـدی المهنـدس تصمیـم گرفتـه شـد
کارگروههـای فعـال در  ۲کشـور در ایـن پرونـده ،همـکاری
نزدیکتـری داشـته باشـند و ایـن موضـوع پیگیری جدی شـود.

در کاخ دادگستری ترکیه؛

دادگاه بررسی پرونده قتل «خاشقجی»
در استانبول ازسر گرفته شد
بررسـی پرونـده قتـل «جمـال خاشـقجی» روزنامهنـگار منتقـد عربسـتان سـعودی کـه در سـال
 ۲۰۱۸بـه طـرز فجیعـی بـه قتـل رسـید ،دیـروز در کاخ دادگسـتری ترکیـه در اسـتانبول بـا حضـور
نامـزد وی و موکالنـش از سـر گرفتـه شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از یورونیـوز ،یـک دادگاه در ترکیـه دیروز بررسـی پرونـده قتل
جمـال خاشـقجی از سـوی نیروهـای امنیتـی عربسـتان سـعودی در کنسـولگری ایـن کشـور در
اسـتانبول را از سـر گرفـت.
ایـن دادگاه کـه هیـچ یـک از متهمـان در آن حضـور ندارنـد و محاکمـه بـه صـورت غیابـی برگـزار
میشـود ،از مـارس  ۲۰۲۰آغـاز شـده اسـت.
دادگاه مذکـور در کاخ دادگسـتری ترکیـه در اسـتانبول برگـزار شـد و در آن خدیجـه چنگیـز ،نامزد
خاشـقجی و بـه همـراه مـوکالن وی حضـور داشـتند .در ایـن دادگاه ،مقامهـای ترکیه از دسـتگاه
قضائـی عربسـتان خواسـتند تـا نتایـج محاکمـه عامالن قتل خاشـقجی را بـه آنـکارا تحویل دهد.
در سـپتامبر سـال  ،۲۰۲۰دادگاهی در عربسـتان سـعودی هشـت نفر را به جرم نقش داشـتن در
ایـن پرونـده بـه هفـت تـا  ۲۰سـال زنـدان محکـوم کـرد .ایـن در حالی اسـت کـه منتقدان بـر این
باورند دادگاههای برگزار شـده در عربسـتان فاقد شـفافیت بوده و بسـیاری آن را به نمایشـی بودن
متهـم کردهاند.خاشـقجی ،روزنامهنـگار منتقـد حکومـت عربسـتان سـعودی روز  ۲اکتبـر ۲۰۱۸
وارد کنسـولگری این کشـور در اسـتانبول شـد و هرگز بازنگشـت.

دیدار شهردار شیراز با
فرمانده سپاه فجر فارس

عصرمردم:
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز در ایـن دیـدار بـا تبریـک
انتخـاب سـپاه فجـر فـارس در جشـنواره ملی مالک اشـتر و کسـب
عنـوان سـپاه برتـر اسـتانی ،کسـب ایـن افتخـار را مرهـون تلاش
فرماندهـی ،پاسـداران و بسـیجیان غیـور اسـتان دانسـت.
شـهردار شـیراز توفیـق دسـتیابی بـه رتبـه برتـر در آییـن ششـمین
جشـنواره بزرگ مالک اشـتر سـازمان بسـیج مسـتضعفین در زمینه
ارائـه خدمـات جهـادی بسـیجیان اسـتان پهنـاور  ،شـهید پـرور و
والیی اسـتان فارس در اجرای موفق طرح "شـهید سـپهبد پاسـدار
حاج قاسـم سـلیمانی"در زمینه هـای مختلف پیشـگیری و مقابله با
بیمـاری کوویـد ( ۱۹کرونـا) همچـون برنامـه ریـزی و اجـرای ده ها
طـرح کمک هـای مومنانـه ،مشـارکت فعاالنـه بسـیجیان در امـر
واکسیناسـیون گسـترده آحاد مـردم ،توفیق در اجـرای طرح آزادی
زندانیـان جرایـم غیرعمـد و  ...به عنوان الگویی شـاخص در سـطح
کشـور را مایـه مباهـات عموم مردم شـریف اسـتان علی الخصوص
جامعـه بـزرگ بسـیجیان و ایثارگـران فارس دانسـت.
اصنافـی بـا برشـمردن اقدامـات عمرانـی در شـیراز ،پـروژه بزرگـراه
شـهید سـلیمانی و امتـداد پـروژه کوهسـار مهـدی را یکـی از
پروژه هـای مهـم ایـن کالنشـهر دانسـت.
شـهردار شـیراز ادامـه داد :پروژه هـای متعـددی در سـطح شـهر
شـیراز فعـال اسـت کـه امیدواریـم طبـق برنامـه زمانبنـدی از پیش
تعییـن شـده بـه مـرور شـاهد افتتـاح و بهرهبـرداری ایـن پروژه هـا
باشیم.
اصنافـی بـه ضـرورت برنامه ریـزی برای دوران پسـاکرونا در شـیراز
اشـاره کـرد و افـزود :در دوران پسـاکرونا قطعـا شـاهد حضـور
مسـافرین و گردشـگران در شـهر شـیراز خواهیـم بـود کـه بـا
برنامه ریزی درون دسـتگاهی و بین دسـتگاهی امر گردشـگری در
فضاهـای مذهبی ،تاریخی باید مدیریت و تسـهیل شـود.
وی ادامه داد :دوران کرونا باعث شـد مردم اسـتفاده از حمل و نقل
عمومـی را کاهـش دهنـد و از خودروهای شـخصی خود بـرای تردد
اسـتفاده کننـد ،لـذا ضـرورت ایـن فرهنـگ سـازی بـرای اسـتفاده
شـهروندان در ایامی کـه شـاهد کاهـش بیمـاری کرونـا هسـتیم از
حمـل و نقـل عمومی بویـژه متـرو اهمیـت دارد.
سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار یداللـه بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر
اسـتان فـارس نیـز در ایـن دیـدار ضمـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج
و یـاد و خاطـره شـهدای واالمقـام اسـتان بـا اشـاره بـه خدمـات
شـهرداری شـیراز ابـراز کـرد :خدمـات شـهرداری شـیراز اثرگـذار
اسـت بـه طـوری کـه در هـر گوشـه شـهر نـگاه کنیـم اثـری از
زحمـات مجموعـه شـهرداری و کارکنـان دیـده میشـود کـه ایـن
نشـان از مسـوولیت خطیر مجموعـه عمرانی،خدماتـی ،فرهنگی و
اجتماعـی شـهرداری اسـت.
سـردار بوعلـی ادامـه داد :گسـتردگی و تنوع خدمات در شـهرداری
شـیراز بـه گونـه ای اسـت کـه در حـوزه عمرانـی ،فرهنگـی،
اجتماعـی ،ورزشـی ،خدمـات شـهری وحمـل و نقـل و ترافیـک
شـاهد فعالیت هـای مسـتمر هسـتیم.
سـرداربوعلی بـا اشـاره بـه ظرفیـت بسـیج سـازندگی ابـراز کـرد:
بسـیج سـازندگی دارای یک ظرفیت خوبی اسـت که در بسـیاری از
کارهـای عـام المنفعه اقدامات ارزشـمندی را انجـام داده و در حال
اجراسـت ،بنابراین مجموعه شـهرداری می تواند از توانمندی بسـیج
سـازندگی در رفـع محرومیـت در نقـاط کـم برخـوردار اسـتفاده کند.
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس ضمـن اشـاره بـه وظایـف و فعالیـت
قـرارگاه فرهنگـی اجتماعـی حضـرت احمدبـن موسـی (ع) ابـراز
داشـت :فعالیت هـای ایـن قـرارگاه در راسـتای محرومیـت زدایـی
شـکل گرفتـه اسـت کـه بـا همـکاری شـهرداری شـیراز می توانـد
محـور بسـیاری از خدمـات اثرگـذار باشـد و شـاهد کاهـش
آسـیب های اجتماعـی در کالنشـهر شـیراز بـا ایجـاد ظرفیت هـای
فیمابیـن قـرارگاه احمدبن موسـی( ع) و شـهرداری شـیراز باشـیم.
سـردار بوعلـی توجـه به سـومین حرم اهل بیـت (ع) را یادآور شـد و
گفـت :همـواره بایـد حـرم مطهر حضرت شـاهچراغ ( ع) بـه عنوان
سـومین حـرم اهـل بیـت (ع) محـور اصلـی برنامه هـا باشـد کـه
در ایـن حـوزه شـهرداری می توانـد بـا برنامـه ریـزی و ایجـاد بسـتر
مناسـب در تحقـق بیـش از پیـش ایـن امـر نقـش آفرینـی کند.
اد  امه از ستون روبرو

دود و هیــزم غذایــی ســرهم بنــدی می شــود.
ایــن زندگــی بــدون شــور و نشــاط و تحــرک
همچنــان ادامــه دارد تــا وقتــی کــه بچه هــا از
مدرســه بازمی گردنــد و لقمــه ای بــه دنــدان
می گیرنــد و بــی خبــر از هــم دوبــاره ســر در
گریبــان تلفــن همــراه فــرو می برنــد .
بــا ایــن توصیــف ،آن وقــت می گوینــد مــرض
قنــد و چاقــی و ســردرد و ضعــف اعصــاب از
کجــا می آیــد و چــرا آمــار ســرطان بــاال رفتــه و
بیــش از  30درصــد مــردم دچــار اختــال روانــی
هســتند ؟
زندگــی همــراه بــا شــور و نشــاط و کار و
تــاش را در روســتا رهــا کــرده ایــم و بــه
شــهر آمده ایــم و بــرای خــود هــزار گرفتــاری
درســت کــرده ایــم و بــه زمیــن و زمــان هــم
ناســزا می گوییــم کــه البتــه حــق داریــم
چــرا کــه خودکــرده را تدبیــر نیســت  .ایــراد از
کجاســت ؟ راســتی اگــر روســتاها بــرای زندگــی
مناســب ســازی شــوند و خانه هــای روســتایی
را بــا زیربنــای بیشــتر و محوطــه بــزرگ در نظــر
بگیرنــد هــر خانــه ای بــه یــک کارگاه تولیــدی
تبدیــل نخواهــد شــد ؟ اگــر قــرار باشــد ســبک
و ســیاق ســاخت و ســاز در روســتاها نیــز
ماننــد شــهرها باشــد کاری از پیــش نمــی رود .
زندگــی درایــران از دیربــاز تاکنــون بــر محــور
کشــاورزی و دامپــروری می چرخیــده و بیــش
از  80درصــد مــردم روســتا نشــین بــوده انــد
و اکنــون ایــن هــرم وارونــه شــده و مشــکالت
زیــادی را بــه وجــود آورده اســت  .شــهر یعنــی
چنــد میلیــون مصرف کننــده بــا دســت هایی دراز
و دهانــی بــاز  .شــهر یعنــی در هــم فرورفتگــی و
آلودگــی  ،شــهر یعنــی ســر و صــدای اضافــی ،
شــهر یعنــی یــک وجــب جــا بــرای زندگــی و
زندانــی کــردن شــوق پــرواز بچه هــا در قفســی
بــه نــام آپارتمــان  ،شــهر یعنــی نصــف نــان را
بخــوری و نیمــه ی دیگــرش را دور بینــدازی ! بــه
راســتی اگــر چنیــن اســت چــرا هــرم را بــر روی
قاعــده بازنگردانیــم .

فارس
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مدیران سالمت کشور از طرح پزشک خانواده در فارس حمایت
الزم را نکردند
روزگذشته آئين تكريم و معارفه رؤساى دانشگاه علوم پزشكى شيراز ...

کمک  180میلیارد تومانی خیران فارس به مراکز نیکوکاری استان
در  8ماهه امســال خیران  180میلیــارد تومان به صورت نقد ،کاال و خدمات رایگان
درمانی ،آموزشی و مشاوره به مراکز نیکوکاری استان فارس ...

دولت  ۱۵آذر بودجه  ۱۴۰۱را تقدیم مجلس می کند

مدیر کل امداد خبرداد

کمک  180میلیارد تومانی خیران فارس به مراکز نیکوکاری استان

رئیس بسیج اصناف و تجار کشور:

راهحل مشکالت استفاده از ظرفیتهای مردمی است
ایسـنا:رئیس بسـیج اصنـاف و تجار کشـور بیان اینکـه امروز مردم در معیشـت
دچـار مشـکل هسـتند ،گفت :همه مـا افزایـش قیمتها را مشـاهده میکنیم
و تنهـا راه حـل ،پـای کار آوردن ظرفیتهـای مردمـی در نظـارت و بازرسـی و
جهـش تولید اسـت.
غالمرضـا حسـنپور در دیـدار بـا روسـای اتحادیههـای صنفـی اسـتان فارس،
گفـت :سـال  ۹۸ابتـدا سـیل شـیراز را داشـتیم و حرکتـی کـه در شـیراز بـرای
حمایـت و همـدردی بـا آسـیب دیـدگان از سـیل رخ داد هم بیبدیـل بود و هم
الگـو شـد کـه باید اسـتمرار پیـدا کند.
او بـا بیـان اینکـه در پایان این سـال هم کرونـا پیش آمد و همراهـی اصناف در
رعایـت محدودیتهـا رخ داد کـه ایـن هـم بـرای مـا الگـو بـود و اصناف موفـق عمل کردنـد ،گفـت :در این برهه
نیـز اتـاق اصناف اسـتان فـارس در بحـث مطالبهگری بـرای مطالبات اصناف تلاش کردند.
رئیـس بسـیج اصنـاف و تجـار بـا تشـکر از همت اصنـاف در کمکهـای مومنانـه افـزود :بسـیاری از خانوادهها با
همیـن بسـتهها زندگـی میکننـد کـه این همـت و همنوعدوسـتی اصناف اسـتان فـارس را میرسـاند.
او بـا بیـان اینکـه کرونـا مشـکالت زیـادی ایجـاد کـرد ،ولی محاسـن زیادی نیز داشـت که یـک نمونـه آن انفاق
و مواسـات اسـت ،بیـان کـرد :اگـر جهـش تولید داشـته باشـیم همه مشـکالت هـم در قیمـت و هـم تامین کاال
حل میشـود.
حسـنپور بـا اشـاره بـه جهـش تولیـدی کـه در زمینه ماسـک و رفع نیـازی کـه در جریان کرونـا پیش آمـد تصریح
کـرد :ایـن برنامـه تـا جایـی پیـش رفـت کـه  ۱۰میلیـون دالر فقط ماسـک صـادر کردیـم با وجـود اینکـه صادرات
کامـل اتفـاق نیفتاد.
او در مثـال دیگـری از جهـش تولیـد و رفـع مشـکالت بیان کرد :ابتدا برای تامین دسـتگاه اکسیژنسـاز مشـکل
داشـتیم ،امـا اکنـون دسـتگاه اکسیژنسـاز تولیـد میکنیم و اخیرا بسـیج هـزار دسـتگاه خریداری کـرد و رایگان
در اختیـار بیمـاران قرار داده میشـود.
رئیـس بسـیج اصنـاف و تجـار بـا بیـان اینکه با همت بسـیج اصنـاف اکنـون میتوانیم صـادر کنیم ،گفـت :وقتی
بسـیج وسـط میـدان اسـت و کار را بـه دسـت مـردم سـپرد ،موفـق میشـویم و تنها راه ایـن اسـت از ظرفیتهای
مردمی اسـتفاده شود.
حسـنپور بـا بیـان اینکـه امـروز مـردم در معیشـت دچـار مشـکل هسـتند ،افـزود :همـه مـا افزایـش قیمتهـا را
مشـاهده میکنیـم و تنهـا راه حـل ،پـای کار آوردن ظرفیتهـای مردمـی در نظـارت و بازرسـی و جهـش تولیـد
است.
او بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم بـه بخـش خصوصی اعتمـاد کـرد ،بیان کـرد :تفاهمنامـهای بین معـاون وزیر
و بسـیج بـرای نظـارت بـر بـازار منعقـد شـده اسـت کـه مـا بـا  ۲شـرط پذیرفتیـم؛ یکـی نظـارت از مبـدا تـا مصرف
یعنـی از گمـرک تـا بازار و دوم دسترسـی به سـامانههای کشـور اسـت؛ مثل بـازارگاه کـه نهادهها را بـه دامداری و
مرغـداری واگـذار میکنـد کـه تخلـف در ایـن زمینه سـبب ایجاد بازار آزاد شـده اسـت.
رئیـس بسـیج اصنـاف و تجـار بـا بیـان اینکـه اگـر بسـیج بخواهـد نظـارت کنـد باید بـه اطالعـات آگاهی داشـته
باشـد ،تاکیـد کـرد :بسـیجی نیـاز بـه مـزد ندارد و بسـیج اصنـاف هم بـرای اجـرای موفـق ایـن تفاهمنامه کمک
کند .
او بـا بیـان اینکـه اهـل تصدیگـری نیسـتیم و کار را به مردم میسـپاریم ،گفـت :از اتاق اصناف هـم میخواهیم
کـه بـرای اجـرای ایـن تفاهمنامـه کمـک کنـد و مـا بـه اسـتان فـارس بسـیار امیـدوار هسـتیم از اصنـاف فـارس
خیالمـان راحت اسـت.
حسـنپور بـا بیـان اینکـه در  ۲۹اتـاق بازرگانـی بسـیج راهانـدازی شـده و امیدواریـم کـه ایـن برنامـه ادامـه پیـدا
کنـد ،افـزود :اتفـاق دیگـر ایـن اسـت کـه به عنـوان عضو ثابـت تنظیم بـازار با حـق رای شـدیم که در اسـتان نیز
اجرایـی میشـود.
او در پاسـخ بـه مشـکالتی کـه از سـوی روسـای اتحادیههـای صنفـی مطـرح شـد ،بیـان کـرد :مشـکالتی کـه
اکنـون اتحادیههـای صنفـی مطـرح میکننـد بـا ارائـه راهـکار جمـعآوری شـود تا در جلسـه فـردای تنظیـم بازار
مطـرح و پیگیری شـود.

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:

تالش برای معرفی ارقام مناسب به کلزاکاران مرودشتی
ایسـنا :مدیر جهاد کشـاورزی مرودشـت از اجرای طرح مقایسـه ارقام مناسـب کلزا در این شهرسـتان خبر داد و
گفـت :در ایـن طـرح ارقام سـازگار و پر محصول شناسـایی خواهد شـد.
کاووس همتـی در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه تنـوع ارقـام کلـزا در زمان کشـت یـک سـردرگمی در انتخاب
نـوع رقـم ایجـاد کـرده اسـت ،اظهار کـرد :در تالش هسـتیم با اجـرای طرح های مقایسـه ارقام بهتریـن ارقام از
لحـاظ عملکـرد و سـازگاری بـا اقلیـم منطقه شناسـایی و به بهـره برداران معرفی شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ارقـام وارداتـی معمـوال گـران هسـتند ،عنوان کـرد :در طرح مقایسـه ارقـام ،عملکـرد ارقام
جدیـد تولیـد داخـل مد نظر هسـت.
بـه گفتـه همتـی ،در ایـن طـرح هفت رقـم داخلـی  ،opشـامل ارقام هوپـا ،نفیـس ،نیمـا ،نیلوفر ،هامـان ،اکاپی
زرفام ،و همچنین رقم فرانسـوی آرشـیتکت تحت عنوان شـاهد کشـت شـده اسـت و تاریخ جوانه زنی ،شـمارش
تعـداد بوتـه در هـر متـر مربـع  ،تاریخهـای آبیـاری  ،سمپاشـی و غیـره از جمله موارد بررسـی شـده در ایـن مزرعه
اسـت.مدیر جهـاد کشـاورزی مرودشـت بـا بیـان اینکـه کشـت در ایـن منطقـه مطابـق بـا آخریـن یافتههـای
تحقیقاتـی و تکنولـوژی روز انجـام شـده اسـت ،افـزود :کشـت در بیسـت و هشـتم شـهریور با دسـتگاه کشـت بر
روی پشـتههای بلنـد بـا میـزان چهـار کیلوگـرم در هکتـار و بـا روش آبیـاری قطـرهای انجام شـده و کنتـرل آفات
بـه خوبی انجام شـده اسـت.

صفد  ر د  وام

مدیران سالمت کشور از طرح پزشک خانواده
در فارس حمایت الزم را نکردند

روز گذشـته آئيـن تكريـم و معارفـه رؤسـاى دانشـگاه علـوم پزشـكى شـيراز در
شـيراز برگزار شـد.
آيـت اللـه لطـف اللـه دژكام نماينـده ولـى فقيـه در اسـتان فـارس و امـام جمعه
شـيراز در ايـن مراسـم ضمن تقديـر از تالش مدافعان سلامت و رئيس سـابق
دانشـگاه در ايـام شـيوع كرونـا ،اظهـار داشـت :در ايام شـيوع و بيمـارى كرونا
عرصـه سلامت در ايـن ايـام عرصـه جهـاد بـود چنانكـه مجاهدین و شـهدای
عرصـه سلامت نیز داشـتیم؛ مجموعه علوم پزشـکی مجاهدانـه کمک کردند
کـه سلامت مـردم اداره شـود و از ایـن جهـت از خدمـات آقـای دكتـر لطفـی
تشـکر می کنیـم.
وى بـر اجـراى پژوهش هـاى بنياديـن در حـوزه علـوم پزشـكى تأكيـد كـرد و
گفـت :بـا توجـه به شـعار انقالب اسلامى مبنى بر تمدن سـازى در اين راسـتا
نمـى تـوان از پژوهش هـاى بنياديـن غافـل بود.
امـام جمعـه شـيراز در عيـن حـال از وزارت بهداشـت درخواسـت كرد كه بسـتر
مناسـب و حمايت هـاى الزم را بـراى پژوهش هـاى بنياديـن بـا اسـتفاده از
تفكـرات مالصـدرا فراهـم سـازد.
آیتاللـه دژکام همچنيـن بـر بنيـان نهـادن اخلاق پزشـکی را بـر پایه هـای
بومی تأكيـد كـرد و گفـت :ضـرورى سـت كـه در ايـن حـوزه متناسـب بـا فکـر
و فرهنـگ خـود بازنگـری کنیـم و بـه نحـوی حـرف خـود را بـرای دنیـا بزنیـم.
محمد هـادى ايمانيـه اسـتاندار فـارس نيز در اين مراسـم گفت :بهترين مسـير
بـراى مدیریـت سلامت جامعـه اجـراى كامـل طـرح پزشـک خانواده اسـت از
ايـن اسـتان فـارس نخسـتين اسـتان کشـور بـود که ایـن طـرح را اجرایـی کرد
امـا مدیـران سلامت کشـور فـارس را در این حوزه حمایـت الزم انجـام ندادند.
او بـا بيـان اينكـه اسـتان فـارس در سـاير حوزه هـا سـرآمد و شـاخص مـى
باشـد ،يـاد آور شـد :بـا ايـن حـال در مواقـع ضـرورى حمايـت از فـارس
صـورت نگرفتـه بنابرايـن نمـى تـوان توقـع داشـت كـه فـارس همـواره در قلـه
بماند.
مقـام عالـى دولـت در اسـتان فـارس به ظرفيت مناسـب اسـاتيد تمـام وقت در
سـطح دانشـگاهها اشـاره كـرد و گفـت :ایجـاد سـقف و مالیـات بـرای فعالیت
اسـاتید تمـام وقـت موجـب خواهـد شـد سلامت جامعـه تهدیـد شـود ،اعلام
آمادگـی کـرد که فارس اولین اسـتان کشـور بـرای حمایت از اسـاتید تمام وقت
خواهـد بود.
ايمانيـه بـا اشـاره بـه اهميـت رشـد و ارتقـاء گردشـگرى سلامت و ظرفيـت
مناسـب آن در اسـتان فـارس ،اضافـه كـرد :ايـن اسـتان در جهـت اجـراى
گردشـگرى سلامت ورود جـدى داشـت كـه متأسـفانه حمايـت الزم صـورت
نگرفـت بنابرايـن اميدواريـم در دولت سـيزدهم حمايت الزم جهت ايجاد شـهر
سلامت فـارس بـه سـرانجام برسـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه حضـور مسـتمر جامعـه خيريـن فـارس و
حمايت هايشـان در جهـت درمان و سلامت ،اضافـه كرد :خيرين اين اسـتان
سـاالنه بیـش از پنـج هـزار میلیـارد تومـان بـه حـوزه سلامت جامعـه كمـك
مى كنند.
ايمانيـه بـا تأكيـد بـر افزايـش بودجـه درآمدى دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز و
همسـانى بـا سـاير اسـتانهاى كشـور ،خاطـر نشـان كـرد :بـا توجه بـه پرداختى
پرسـنل توسـط دانشـگاه شايسـته اسـت كه بودجه علوم پزشـكى شـيراز ارتقاء
يابد.

عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

عصرمردم:
در  8ماهـه امسـال خیـران  180میلیـارد تومان به صورت نقـد ،کاال و خدمات
رایـگان درمانـی ،آموزشـی و مشـاوره به مراکـز نیکوکاری اسـتان فارس کمک
کردند.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس بـا بیـان اینکـه ایجـاد مراکـز
نیکـوکاری ،امـر شناسـایی و کمـک رسـانی بـه نیازمنـدان را تسـریع و تسـهیل
می بخشـد گفـت :در ایـن مراکـز از ظرفیـت مـردم و خیران در راسـتای کمک
بـه افـراد واجـد شـرایط اسـتفاده می شـود.
وی بـا اعلام اینکـه در حال حاضـر  407مرکز نیکوکاری فعـال و دارای مجوز
در اسـتان فـارس فعالیـت می کننـد ،افـزود:از این تعـداد 318 ،مرکز به صـورت محله مبنـا و  89مرکز به صورت
تخصصـی در زمینه هـای کارآفرینـی ،فرهنگی ،زکات و صنـوف فعالیت می کنند.
بذرافشـان در ادامـه خاطرنشـان کـرد :در  8ماهـه امسـال خیران و نیکـوکاران مبلغ  180میلیارد تومـان به مراکز
نیکـوکاری اسـتان بـه صـورت نقـد ،کاال و خدمـات رایـگان کمـک کردنـد.از ایـن میـزان  39میلیـارد تومـان بـه
صـورت نقـد و مابقـی بـه صـورت کاال و خدمـات رایـگان بـه نیازمندان ارایه شـده اسـت.
خدمات رایگان مراکز نیکوکاری شامل خدمات درمانی ،آموزشی ،مشاوره و  ...می شود.

دولت  ۱۵آذر بودجه  ۱۴۰۱را تقدیم مجلس می کند
نماینده شــیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت :دولت الیحه بودجه ۱۴۰۱
کل کشور را  ۱۵آذر ماه تقدیم مجلس می کند ...

گالیه استاندار فارس در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

عزیزی نماینده مجلس:

مهر:نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلس شـورای اسلامی گفت :دولت الیحه
بودجـه  ۱۴۰۱کل کشـور را  ۱۵آذر مـاه تقدیـم مجلـس می کند.
ابراهیـم عزیـزی در نشسـتی افـزود :دولـت  ۱۵آذر مـاه الیحـه بودجـه سـال
 ۱۴۰۱کل کشـور را تقدیـم بـه مجلس شـورای اسلامی خواهد کرد کـه انتظار
مـیرود در ایـن الیحـه همـه مسـائل کشـور بـه خوبی دیده شـود.
نایبرئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای
اسالمی خاطرنشـان کـرد :بودجـه سـال  ۱۴۰۰بـا کسـری  ۴۰۰هـزار میلیـارد
تومانـی تحویـل مجلـس شـد؛ بودجـهای کـه مبتنـی بـر واقعیتهـا نبود.
او در خصـوص ویژگیهـای بودجـه سـال  ۱۴۰۱نیز افزود :بودجه سـال آینده
بایـد عملیاتی بـوده و بموقع تقدیم مجلس شـود.
عزیـزی تصریـح کـرد :دولـت بایـد طـوری الیحـه بودجـه را تنظیـم کنـد که گره گشـای مشـکالت مـردم و رونق
بخـش تولید و اشـتغال باشـد.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلس شـورای اسالمی خاطرنشـان کـرد :بودجه بایـد از انعطاف الزم برخوردار باشـد
و بـا توجـه بـه اولویتهای حـال حاضر تنظیم شـود.
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بـه بـاور اسـتاندار فـارس هـم اكنـون مافیاهایـی در حـوزه دانشهـای نـو
وجـود دارد کـه اجـازه نمیدهنـد ایده هـای جدیـد و نوآورانـه دانـش آموختگان
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه ثمـر بشـیند بـه هميـن دليـل او تأكيـد كـرد:
مى بايست حصار مافیایی که در این حوزه وجود دارد ،از بین برود.
ابوالفضـل باقـریفـرد ،معـاون آموزشـی وزیـر بهداشـت ایـن مراسـم بـا بیـان
اینکـه بهـرهوری و عدالـت در آمـوزش مورد تأكيـد دولت كنونـى در حوزه هاى
درمـان و بهداشـت مـى باشـد ،اضافـه كـرد :برايـن اسـاس كليـه اقدامـات
مناسـب دولت هـاى گذشـته را بـا راهكارهـاى جديـد و تعاريـف يـاد شـده
عملياتـى خواهيـم كـرد.
وى بـه مشـكالت مطـرح شـده از سـوى اعضـاى هيـأت علمـى هـم اشـاره
كـرد و افـزود :مـوارد مطـرح شـده اعضـای هیـأت علمی نظيـر طـرح پلـکان
و مالیـات  35درصـد را پیگیـری میکنیـم تـا اعضـای هیـأت علمی بـا انگيـزه
بهتـر تلاش داشـته باشـند.
سـید وحیـد حسـینی رئیـس جدیـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نيـز در اين
مراسـم بـا بيـان برخـى مشـكالت دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز ،ادامـه داد:
عـدم تامیـن مالـی برای اعضای هیأت علمی سـبب شـده این افراد از سیسـتم
تمـام وقتـی خـارج شـوند کـه آمـوزش و درآمـد را تحت تاثیـر قـرار می دهد.
وى افـزود :بـا وجـود شـيوع كرونـا طى دو سـال گذشـته ايـن موضـوع نزديك
 ٤٠درصـد بـوده اسـت از ايـن رو از اعضـاى هيأت علمى دسـت يارى در سـاير
حوزه هـا از جملـه آمـوزش دراز مـى كنيم.
مهـرزاد لطفـى رئيـس سـابق دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز نيز در اين مراسـم
بـا تأكيـد بـر اينكـه واکسیناسـیون جمعیـت هـدف در اسـتان فارس تمام شـده
اسـت ،اظهـار داشـت :تعامـل بـا دسـتگاههای خـارج دانشـگاهی و مشـورت
بـا اسـاتید داخـل دانشـگاه محـور فعالیت هـاى مـا در دوران مديريتـى بـود که
خوشـبختانه ایـن امرمحقق شـد.
لطفـى راهانـدازی مرکـز جامـع آزمونهـای الکترونیک بـا حدود  500ایسـتگاه

و در حـال توسـعه بـه  1500ایسـتگاه آزمـون ،کسـب رتبـه دوم کشـوری در
حیطـه آمـوزش مجـازی ،کسـب رتبـه اول المپیـاد مطالعـات بینرشـتهای،
جـذب  114هیـأت علمـی و جـذب  50دانشـجوی جدیـد از  42کشـور دنیـا
در بخـش بینالمللـی را از جملـه اقدامـات انجـام شـده در دوران مديريتـش
برشـمرد و افـزود :راهانـدازی مرکـز نـوآوری و شـتاب دهنـده ،کسـب مجـوز
راهانـدازی پـارک علـم و فنـاوری سلامت ،تعمیـر و تجهیـز خوابگاههـای
دانشـجویی و بیمارسـتانی بـا اعتبار  100میلیـارد ریال ،بهرهبرداری از سـومین
خوابـگاه متاهلـی و دیگـر اقدامـات فرهنگـی و ورزشـی از ديگـر فعاليت هـاى
انجـام شـده در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـكى شـيراز بـوده اسـت.
لطفـى پیگیـری و دریافـت اعتبـارات مـازاد بـه میـزان  7705میلیـارد ریـال از
جملـه اقدامـات در حـوزه اعتبـارات را از ديگـر اقدامـات توصيف كـرد و افزود:
اسـتدعاى بنـده ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه گسـتردگی دانشـگاه و شـرایط
کرونايـى بودجـه ايـن دانشـگاه افزايـش يابـد كـه البته بدهـى دانشـگاه هم در
حـال حاضـر هـزار ميليـارد تومـان مـى باشـد.
رئيس سـابق دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز ادامـه داد :هم اكنـون  29درصد
از بیمـاران جنوب کشـور از اسـتانهای همجـوار و بودجه هاى سـهم فارس را
مصـرف مـى كنند از اين رو درخواسـت حمايت بيشـترى از سـوى وزارت داريم.
او سـاخت تعـداد  201پـروژه در دسـت سـاخت و  122پـروژه احداث شـده را از
جملـه اقدامـات عمرانـى در حـوزه علـوم پزشـكى شـيراز اعلام كـرد و افزود:
تعییـن تکلیـف و اخـذ مجوز بـرای  1400نفر مراقب پزشـک خانواده سلامت
شـهری و بکارگیـری  826نفـر مطابق بـا قوانین کار بعد از سـالها بالتکلیفی،
افزایـش  700پسـت هیـأت علمی و  400پسـت غیرعلمی از جملـه اقدامات در
رابطـه با نیـروی انسـانی بود.
در ايـن مراسـم از خدمـات دكتـر مهـرزاد لطفى رئيس پيشـين دانشـگاه تجليل
و دكتـر سـيد وحيـد حسـينى بـه عنـوان رئيـس جديـد دانشـگاه علـوم پزشـكى
شـيراز معرفـى گرديد.

پرداخت تسهیالت به بهرهبرداران بخش گیاهان دارویی در فارس
ایسـنا :معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس از اعطـای مبلـغ  ۲۵۴۶میلیـارد ریـال
تسـهیالت از منابـع مختلـف در هشـت مـاه گذشـته بـه
بهـره بـرداران بخـش گیاهـان دارویـی اسـتان خبـر داد.
فرهـاد شـریفی در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه
تسـهیالت مذکـور در سـه زمینـه باغبانـی ،زراعـت و
مکانیزاسـیون کشـاورزی اعطـا شـده اسـت ،عنـوان
کـرد ۲۳۵۰ :میلیـارد ریـال خـط اعتباری مکانیزاسـیون
کشـاورزی بـه بهـره بـرداران تخصیـص یافـت.
بـه گفتـه او ،تسـهیالت خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون
کشـاورزی بـه منظـور خریـد  ۱۹۵۰دسـتگاه
ماشین االت ،ادوات و دنباله بندها پرداخت شد.
معـاون جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان اینکـه پرونـده
سـایر متقاضیان تسـهیالت خط اعتباری مکانیزاسـیون
کشـاورزی در دسـت اقـدام اسـت ،عنـوان کـرد:
چشم شیشه ای

پروندههـای مذکـور بـا اعتبـار  ۲۵میلیـارد ریـال از محل
کمکهـای فنـی و اعتبـاری به بانک معرفی شـده اسـت.
شـریفی ،از پرداخـت  ۱۵۶میلیارد تسـهیالت برای تولید
محصـول زراعـی و بـه صـورت سـرمایه در گـردش نیـز
سـخن گفـت و اظهار کرد :در راسـتای اجـرای عملیات
اصلاح واحیـای باغهـا نیـز تاکنـون مبلـغ  ۳۰میلیـارد
ریـال تسـهیالت کـم بهـره از محـل کمکهـای فنـی و
اعتبـاری پرداخت شـده اسـت.
او همچنیـن به تخصیص تسـهیالت با بهـره ۴درصد به
منظـور توسـعه کاشـت گیاهـان دارویـی نیز گریـزی زد و
تصریـح کرد :در ایـن زمینه تاکنون پرونـده افراد به مبلغ
 ۸۸میلیـارد ریـال بـه صنـدوق کارآفرینـی امیـد معرفـی
شـده و مبلـغ  ۱۰میلیاردریـال آن پرداخـت شـده اسـت.
معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس بـا اشـاره بـه معرفـی متقاضیـان توسـعه گلخانـه

بـه بانـک ،خاطرنشـان کـرد :پرونـده افـراد بـه ارزش
 ۶۶۰میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات ترجیهـی بانـک
کشـاورزی و  ۱۰۰۰میلیـارد ریـال از محل بندالف تبصره
 ۱۸بـه بانـک معرفـی ودر دسـت اقـدام اسـت.
شـریفی عنـوان کـرد :پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره از
محـل اعتبـارات بنـد الـف تبصـره  ۱۸قانـون بودجـه در
 ۶رسـته فعالیـت شـامل تولیـد انـواع نهادههـا و عوامـل
تولیـد وارداتی غیـر علوفهای ،توسـعه زنجیرههای ارزش
و شـرکتهای پشـتیبان کشـاورزی قـراردادی ،توسـعه
مـدرن سـازی و اسـتارت آپهـای کشـاورزی ،توسـعه
زنجیـره تولیـد محصـول گواهی شـده و بهـره وری منابع
پایـه آب و خـاک در نظرگرفتـه شـده اسـت.
معـاون جهادکشـاورزی اسـتان فـارس گفـت:
بهـره بـرداران متقاضـی میتواننـد بـا مراجعـه به سـامانه
سـیتا نسـبت بـه اعالم درخواسـت خـود اقـدام کنند.

اگر اثری با رویکرد هنر مفهومی یا کانسپچوال در شهر نصب می شود آیا به تابلو راهنمای اثر نیاز ندارد؟
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پایش  818واحد صنعتی نیمه فعال در شهرک های صنعتی فارس
همزمان با گرامیداشــت هفته بســیج ،مرحله دوم کلینیک ســیار صنعت در شهرك
صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد ...
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سال بیست و ششم شماره 7348

طرح راهیان پیشرفت در فارس اجرا میشود
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس با اشاره به اجرای طرح راهیان پیشرفت گفت:
دانشجویان استان از این طرح استقبال گستردهای ...

پاک فطرت نماینده مجلس:

هیچکس به فکر نجات بافت تاریخی شیراز نیست
مهر:نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی پیرامـون بافـت
تاریخـی شـیراز گفـت :متأسـفانه بافـت تاریخـی شـیراز از سـالها قبـل کـه
زمیـن در اختیـار مـردم گذاشـته شـد هویت خود را از دسـت داد زیرا بسـیاری
از سـاکنان ایـن بافتهـا محـل را تـرک کردنـد.
علیرضـا پـاک فطـرت بـا انتقـاد بـه اینکـه امـروزه هیچکـس بـه فکـر نجـات
بافت تاریخی شـیراز نیسـت ،ادامه داد :طی چند سـال گذشـته احیای بافت
تاریخـی شـیراز فقـط در حـد شـعار بـوده و تاکنـون هیچگونـه اقدامی عملـی
بـرای احیـای ایـن بافت انجام نشـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای احیـای بافـت همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم
بدهنـد ،افـزود :زمانـی کـه بنـده شـهردار شـیراز بـودم از معاون وقـت رئیس
جمهـور دعـوت کـردم کـه بازدیـدی از ایـن بافـت داشـته باشـد و بـه ایشـان
گفتـم کـه یـا میـراث فرهنگـی بـرای احیـای ایـن بافـت اقـدام کنـد یـا اجـازه
بدهـد شـهرداری بافـت را از ایـن وضعیـت نجـات دهـد کـه متأسـفانه بـا این
درخواسـت موافقـت نشـد.
نماینـده مـردم شـیراز بـا انتقـاد از اینکـه تاکنون چندیـن بار بـر روی این بافت
ً
مطالعـه شـده ،گفـت :اخیـرا هـم مدعـی شـدهاند کـه یـک گـروه ایتالیایـی
بـر روی ایـن بافـت مطالعاتـی انجـام داده اسـت ،بنـده بـه ایـن کار نـدارم کـه
ً
چندیـن بـار اسـت مطالعـه انجـام شـده یـا اینکـه اصلا ایـن گـروه از ایتالیـا
آمدهانـد یـا بـه اسـم ایتالیاییهـا بـوده و بـه کام دیگـران ،مـن فقـط سـوالم

ایـن اسـت کـه چـرا بایـد بـر روی یـک بافـت ایـن چندیـن بـار کار مطالعاتی با
هزینههـای هنگفـت انجـام داد بلکـه بایـد وارد عمـل شـد.
پـاک فطـرت با اشـاره بـه اینکه بایـد خانههای تاریخـی و بـاارزش بافت حفظ
امـا خانههـای فرسـوده تخریـب شـود ،گفـت :علاوه بـر ایـن بایـد اقداماتـی
انجـام شـود که دسترسـی مـردم به حـرم مطهر راحت باشـد نه اینکـه خانهها
را تخریـب کـرد و مجـوز ایجـاد مراکـز تجاری چنـد طبقه داد.
وی ادامـه داد :امـروزه یـک سـاختمان میراثـی بـاارزش و ثبـت ملی شـده در
میـان  ۱۰خانـه غیرمیراثـی فرسـوده گـم شـده و بـه محلـی بـرای معتـادان
تبدیـل شـده اسـت ،چـرا بایـد اینگونـه باشـد در حالـی که میتـوان بـا احیای
بافـت و حفـظ هویـت آن بـرای جـذب گردشـگر و … اقـدام کـرد.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی تاکید کـرد :در این راسـتا
ضـروری اسـت کـه دسـتگاههای مربـوط از جمله میـراث فرهنگی ،شـورای
شـهر ،شـهرداری و… بـرای نجـات بافـت از ایـن وضعیـت تدابیـری اتخـاذ
کنند .
بـه گـزارش مهـر ،بافـت تاریخـی شـیراز نبایـد در حـد شـعار و حـرف
بمانـد ،احیـای ایـن بافـت نیازمنـد همـت جمعـی مسـئوالن و گروههـای
مردمی اسـت .بافـت تاریخـی شـیراز ظرفیـت مهـم گردشـگری شـهر بـه
شـمار میآیـد کـه ایـن روزهـا در پـس شـعرها و سـخنرانیها فرامـوش شـده
است.

چهارمین جشنواره مالک اشتر بسیج در کازرون به خط پایان رسید
عصرمردم:
فرمانـده سـپاه ناحیـه کازرون خبـر داد :چهارمیـن
جشـنواره مالک اشتر بسـیج در شهرسـتان کازرون برگزار
شد
سـرهنگ پاسـدار غالمرضا توکل فرمانـده ناحیه مقاومت
بسـیج سـپاه کازرون در چهارمیـن جشـنواره مالـک اشـتر
بسـیج شهرسـتان کازرون ضمـن تبریـک هفتـه بسـیج و
خـوش آمـد بـه مسـئوالن و بسـیجیان در جشـنواره بیـان
نمود:امـروز افتخـار داریـم در خدمـت به پرچمـداری امام
جمعـه در بیـن بسـیجیان شهرسـتان کازرون کـه امسـال
رتبـه برتـر اسـتادیاری در بیـن اسـتادیاران شـجره طیبـه
صالحیـن را کسـب نمـوده کـه جـای تبریـک و افتخـار
دارد.
وی ادامـه داد:بسـیج در ماموریت هـا و کمـک بـه
مـردم سـر از پـا نمی شناسـند و شـب روز نـدارد و زحمـت

می کشـند و بـه صـورت جهـادی و انقالبـی پـای کار
هسـتند چـرا کـه بـا تفکـر بسـیجی بـه همـراه روحیـه

جهـادی و عمـل انقالبـی خسـتگی ناپذیـر وجـود نـدارد.
فرمانـده سـپاه ناحیـه کازرون ادامـه داد:جشـنواره مالـک

اشـتر اشـراف فرماندهی و زحمات یکسـاله همـه عزیزان
بسـیجی در کارگروهـا می باشـد و امروز میربـان چهارمین
جشـنواره مالـک اشـتر در خدمـت بسـیجیان شهرسـتان
می باشـیم.وی تصریـح داشـت :تجلیـل از برترین هـا
نتیجـه زحمـات همـه در سلسـله مراتـب می باشـد و
بسـیج افتخـار دارد گـوش بـه فرمـان بوده چشـم و گوش
بسـیجیان بـه لبـان مقـام معظـم رهبـری همراه بـا علم و
ادب و اخلاق همـراه بـا شـعور و حـرارت می باشـد.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل خاطـر نشـان نمـود:
ماموریـت کالن بسـیج بیانیـه گام دوم انقلاب می باشـد
گرچـه خطاب در بیانیه بسـیج نمی باشـد ولـی ما خودمان
را مخاطـب در گام دوم انقلاب می دانیـم.
در پایـان بـا حضـور مسـئولین شهرسـتان بـه نفـرات برتـر
چهارمین جشـنواره مالک اشـتر بسـیج کازرون لوح تقدیر
و هدیـه اهدا شـد..

مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی مطرح کرد :

پایش  818واحد صنعتی نیمه فعال در شهرک های صنعتی فارس
عصرمردم:
همزمـان بـا گرامیداشـت هفتـه بسـیج ،مرحلـه دوم
کلینیـک سـیار صنعـت در شـهرك صنعتـی بـزرگ شـیراز
برگـزار شـد.
در ایـن مرحلـه از كلینیـك صنعت كـه با همـكاری قرارگاه
صنعتـی خاتـم انبیاء(ص)سـپاه فجـر فـارس ،سـازمان
بسـیج ادارات و كاركنان،سـازمان بسـیج كارگـری و
كارخانجـات و سـازمان بسـیج حقـوق دانـان سـپاه فجـر
برگـزار شـد 120واحـد صنعتـی خدمـات مشـاوره رایـگان
دریافـت كردنـد.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس گفت:
طـرح کلینیـک صنعـت در اسـتان فـارس بـا هـدف
شناسـایی ورفـع مشـكالت و واحد هـای صنعتـی در
راسـتای حمایـت و پشـتبانی از واحد هـای صنعتـی و مانع
زدایـی از تولیـد برگزارشـد.
احـد فتوحـی اظهـار داشـت :کلینیـک صنعـت در
سـه محـور عارضـه یابـی واحدهـای صنعتـی ،اجـرای
فرآیندهـای بهبـود ،راهانـدازی مجـدد واحدهـای صنعتی
راکـد ،بـه بهرهبـرداری رسـاندن طرحهـای صنعتـی،
افزایـش ظرفیـت تولیـد واحدهـای صنعتـی و رفـع
ن بـا همـكاری سـازمان بسـیج
چالشهـای پیـش روی آ 
مهندسـین صنعـت و معـدن سـپاه فجـر انجـام می شـود.
وی افـزود:در قالـب ایـن طـرح بـا اسـتقرار گروه هـای
مشـاوره ای در بخش هـای فنـی ،بازرگانی،انتقـال
فناوری،مالی،بیمه،مالیات،تامیـن مالی،آینـده پژوهـی،
خدمـات كسـب و كار،صـادرات وبازاریابـی ومشـاوره بیمه

تامیـن اجتماعی،حقوق و دسـتمزد بـه واحد های صنعتی
شـهرك بزرگ شـیراز خدمات مشـاوره ای بصـورت رایگان
ارائه شـد.
وی بـا اشـاره بـه حضـور مدیرانـی از دسـتگاه های مرتبـط
بـا بخـش تولیـد نظیـر شـورای هماهنگـی بانك ها،تامیـن
اجتماعـی ،اداره كل امـور مالیاتـی،اداره كار،تعـاون و
رفـاه اجتماعی،بـرق ،گاز و...گفت:برخـی مشـكالت
واحد هـای صنعتـی بـا دسـتگاه ها به صورت ارتبـاط چهره
بـه چهـره صنعتگـران و مسـوالن بررسـی شـد.
مدیـر عامل شـرکت شـهرک های صنعتی فـارس افزود:با
متقاضی
اجـرای این مرحلـه  ،پس از شناسـایی واحدهای
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عارضهیابـی ،بـا تشـکیل کمیتـه کارشناسـی بـا حضـور
مشـاوران صنعتـی و دانشـگاهی ،مـوارد رفـع میشـود.
وی هـدف از عارضهیابـی را کمـک بـه واحدهـای صنعتی
کوچـک بـرای توسـعه و ایجـاد تغییـرات الزم بهمنظـور
بهبـود و افزایـش تـوان رقابتپذیـری آنهـا اعلام و
در مـورد اهمیـت اجـرای ایـن طـرح اظهـار کـرد :در
مـدل عارضهیابـی اطالعـات کلـی واحدهـای صنعتـی
کوچـک جمعآوریشـده و محاسـبات الزم بـرای تعییـن
شـاخصهای بهـرهوری و سـودآوری واحـد انجـام
میگیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه مشـاورین طـرح کلینیـک صنعـت را

اسـاتید دانشـگاهی و متخصصـان و صاحبنظـران بخـش
صنعتـی تشـکیل می دهنـد گفـت :در ایـن طـرح ،بـرای
برونرفـت صنایـع از مشـکالت برنامههایـی پیشـنهاد و
اجرایـی میشـود
فتوحـی برحمایـت از اجـرای ایـن طرح تاكیدكـرد و گفت:
اجـرای كلینیـك صنعـت بـا حمایـت شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس در سـایر شهرسـتان های فـارس نیـز
برگزار خواهد شـد و اسـتفاده از خدمات مشـاوره ای برای
واحد هـای صنعتـی و تولیـدی رایـگان اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس در
ادامـه از پایـش 818واحـد صنعتـی صنعتی نیمـه فعال در
شـهرك های صنعتـی اسـتان خبـر داد و گفـت :در مرحله
نخسـت ایـن طـرح بـه روز رسـانی اطالعـات اولیـه ،علـل
و عوامـل غیرفعـال شـدن آنهـا توسـط تیم هـای پایشـگر
و عارضـه یـاب بررسـی و راهکارهـای فعالیـت مجـدد آنها
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در ادامـه واحدهـای عالقمند
بـه فعـال سـازی بـرای عارضـه یابـی عمیـق تـر و تعییـن
پروژههـای بهبـود بـه مشـاوران عارضـه یابـی و کلینیـک
کسـب وکار اسـتان ارجـاع و پروژههـای بهبـود بـا حمایـت
شـرکت شـهرکهای صنعتـی در واحدهـای متقاضـی
فعـال سـازی مجـدد اجـرا یا در مرحله پیاده سـازی اسـت.
وی اظهارداشـت :از ابتـدای امسـال تاكنـون 115واحـد
تولیـد غیـر فعـال در اسـتان بـه چرخه تولیـد بازگشـتند كه
ایـن رونـد همچنـان بـا جدیـت در حـال انجام اسـت.
الزم بـه ذكـر اسـت مرحلـه دوم كلینیـك صنعـت توسـط
گـروه مشـاوران بنیـاد بهـره وری گمبـا انجـام شـد.

مسئول بسیج دانشجویی فارس:

طرح راهیان پیشرفت در فارس اجرا میشود
ایسـنا :مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی فـارس بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح
راهیـان پیشـرفت گفـت :دانشـجویان اسـتان از ایـن طـرح اسـتقبال
گسـتردهای داشـتهاند.
سـعید یوسـفی در نشسـت با مسـئوالن دفاتر و حوزههای بسـیج دانشـجویی
فـارس از اعـزام دانشـجویان رشـتههای مختلـف دانشـگاههای ایـن اسـتان
بـه اردوهـای راهیـان پیشـرفت خبـر داد و اظهـار کـرد :دانشـجویان اسـتان
فـارس از ایـن طـرح اسـتقبال گسـترده ای داشـتند و از صنایـع ،کارخانهها و

شـرکتهای مرتبـط بـا رشـتههای تحصیلـی خـود بازدیـد کردند.
او بـا اشـاره بـه اهمیت امیدآفرینی در جوانان نسـبت به آینده میهن اسلامی
در گام دوم انقلاب ،هـدف از طـرح راهیـان پیشـرفت را تقویـت روحیـه
خودبـاوری برشـمرد و تصریـح کـرد :در ایـن طـرح و بازدیدها ،دانشـجویان با
فرصتهـا و توانمندیهـای صنایـع در رشـتههای تحصیلـی خود آشـنا شـده
و بـر اسـاس دانـش علمـی خـود پیشـنهاداتی بـه شـرکتها و صنایـع بـرای
توسـعه آنهـا ارائـه میکننـد.

مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی فـارس با تاکیـد بر نتایـج مهـم و اثر بخش
طـرح راهیـان پیشـرفت ،از دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی اسـتان
خواسـت تـا تسـهیلگر برگـزاری ایـن اردوهـا باشـند.
یوسـفی خاطرنشـان کـرد :صاحبـان صنایـع شـرکتها و کارخانههـای
برخـوردار از یـک نـوآوری و ابتـکار و همچنیـن متقاضـی میزبانـی از
دانشـجویان ،میتواننـد در ارتبـاط با مدیریـت پژوهش و فناوری ناحیه بسـیج
دانشـجویی فـارس آمادگـی خـود را اعلام کننـد.

طرح جامع چشم انداز  ۲۰ساله فرودگاه جهرم در دست مطالعه و اجراست
ایرنا:رییـس فـرودگاه شـهدای جهـرم اسـتان فـارس گفـت️:بـا توجـه بـه
ظرفیتهـای مختلـف ایـن فـرودگاه ،سـعی شـده در طـرح جامـع کارکـرد
هـر بخـش در چشـمانداز  ۲۰سـاله تعییـن شـود.
مهـدی جعفـرزادگان جهرمـی در نشسـت اولیـن کارگـروه طـرح جامـع
فرودگاهـی بـا چشـمانداز  ۲۰سـاله بـه منظـور مطالعـه و طراحـی جدیـد

اراضـی فـرودگاه جهـرم افـزود :در طـرح جامـع موردنظـر کـه بـرای
اراضـی فـرودگاه مطالعـه و در دسـت طراحـی قـرار گرفتـه ،سـعی شـده
تـا فعالیتهـای ایـن مجموعـه بـه طـور عمـده در تمـام زمینههـا و
زیرسـاختها بررسـی شـود.
وی ابـراز کـرد :در طـرح جامـع ایـن فـرودگاه ،تمـام برنامـه ریزیهـا و
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پیشـنهادها براسـاس تعـداد مسـافر سـنجیده و بـرآورد می شـود همچنیـن
براسـاس نـوع پروازهـا ،میـزان جابـه جایـی بـار همـراه ،بـار هوایـی و
همچنیـن نقطـه قـوت و فرصـت قابـل توجـه در منطقـه ویـژه اقتصـادی
شهرسـتان کـه حمـل و نقـل ترکیبـی میباشـد ،طراحیهـا و توسـعههای
آتـی مـورد توجـه قـرار میگیـرد.

هیچکس به فکر نجات بافت تاریخی شیراز نیست
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اســامی نیز پیرامون بافت تاریخی شیراز
گفت :متأسفانه بافت تاریخی شیراز از سالها قبل که ...

استاندار:

طرحهای هادی روستایی فارس به دقت بازنگری شود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :به منظـور جلوگیری از سـودجویی برخـی افراد
دالل ،بازنگـری در طـرح هادی روسـتایی در شـهرهای بزرگ اسـتان از جمله
شـیراز بـا تامـل بیشـتر و کار کارشناسـی دقیقتر انجام شـود.
محمـد هـادی ایمانیـه ،روز سهشـنبه در شـورای برنامهریـزی و توسـعه فارس
در شـیراز افـزود :امـروز در زمینـه بازنگـری در طرحهـای هـادی روسـتایی
اسـتان شـاهد برخـی عقبماندگیهـا هسـتیم که همین مسـاله مشـکالتی را
در مسـیر توسـعه روسـتاها ایجـاد کرده اسـت.
وی ،ضمـن موافقـت بـا بازنگـری در طرحهـای هـادی شـهرهای کوچـک و
روسـتاهایی کـه دور از شـهرها قـرار گرفتهاند ادامـه داد :برای اینکـه بازنگری
طرحهـای هـادی شـتاب گیـرد بایـد ابتـدا اولویتبنـدی انجـام شـود تـا آن دسـته از طرحهایـی کـه تاخیـر در
بازنگـری در آنهـا بـه ضـرر اسـت سـریعتر انجـام شـود و روسـتاهایی کـه میتوانند همچنـان با همان طـرح قبلی
باقـی بماننـد در اولویـت بعـدی قـرار گیرند.
افزایش اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه فارس
اسـتاندار فـارس ،در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره به دیدار اخیر اسـتانداران سراسـر کشـور بـا رئیس
سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت :در ایـن جلسـه مقرر شـد بسـیاری از اختیـارات به شـورای برنامهریزی و توسـعه
فـارس تفویض شـود.
دکتـر ایمانیـه افـزود :عـزم دولـت بـرای تفویـض اختیـارات بیشـتر بـه شـوراهای برنامهریزی و توسـعه اسـتانها
جـزم اسـت و بنابرایـن از ایـن پـس برگـزاری جلسـات شـورای برنامهریـزی بایـد از حالت تشـریفاتی خارج شـود و
تمـام مصوبـات و مسـائلی کـه در آن مطـرح میشـود کاملا کارشناسـی و دقیق باشـد.
وی ،بـا اشـاره بـه تصمیـم دولـت مبنـی بـر راهانـدازی صنـدوق توسـعه اسـتانها افـزود :ایـن صنـدوق ماننـد
صنـدوق توسـعه ملـی اسـت و بسـیاری از درآمدهـای اسـتان بـه آن واریز میشـود و مسـئوالن اسـتان باید برای
هزینـهکـرد آن تصمیـم بگیرنـد.
اسـتاندار فـارس گفـت :شـورای برنامهریـزی و توسـعه اسـتان نیـز حـدود  ۴ماه بـرای خودسـازی و ایفـای نقش
جدیـدی کـه بـه آن واگذار میشـود وقـت دارد.
وی ،در خصـوص حمایـت از طرحهـای پژوهشـی اسـتان نیـز بیـان کرد :یـک درصد بودجـه سـازمانها که باید
بـه پژوهـش اختصـاص یابـد نیـز بایـد مبتنـی بـر توافقنامـه باشـد و هیچ طـرح پژوهشـی بـدون توافقنامـه بین
طرفیـن اجرا نشـود.
او اضافـه کـرد :بـرای هزینـه کـرد بودجـه محرومیتزدایـی تصمیم گیری باید در اسـتان شـود نه در مرکز کشـور
چرا که مسـئوالن اسـتان اشـراف بیشـتری بر مشـکالت دارند.
اسـتاندار فـارس ،بـه سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی ایـن اسـتان فرصـت یـک هفتـهای داد تـا بـا توجـه بـه
اولویتهـا و مشـکالت مناطـق محـروم اسـتان بودجـه محرومیتزدایـی را در پنـج بخـش تعییـن شـده تقسـیم
کننـد تـا بـه سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور تحویـل داده شـود.
اختصاص یک هزار و  ۳۹۰میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی به فارس
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی فـارس گفـت :امسـال یـک هـزار و  ۳۹۰میلیـارد تومـان میلیـارد تومـان
بودجـه محرومیتزدایـی بـه ایـن اسـتان اختصـاص یافته اسـت.
احمـد علـی افـکاری افـزود :ایـن بودجـه میتوانـد در پنـج بخـش راه ،سلامت ،مـدارس ،آب و آبخیـزداری و
آبخـوانداری هزینـه شـود امـا اختیـار هزینـه کرد بودجه بخش بهداشـت و راه روسـتایی با اسـتان اسـت و مابقی
بخشهـا بـه شـکل ملـی تعییـن تکلیف شـده اسـت.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس مجـوز سـازمان برنامـه و بودجـه ۲۰ ،درصد بودجـه محرومیتزدایی از محل سـازمان
هدفمنـدی یارانههـا پرداخـت میشـود کـه برخـی اسـتانها اقداماتـی در ایـن زمینـه انجـام دادهانـد و چنانچـه
اسـتان فـارس در ایـن زمینـه سـریعتر تصمیـم نگیـرد از ایـن موضـوع عقب خواهـد ماند.
طرح هادی  ۱۱۰۰روستای فارس نیازمند بازنگری است
معـاون عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن فـارس هـم ،بـا بیـان لـزوم بازنگـری در طـرح هـادی روسـتایی پـس از
گذشـت  ۱۰سـال گفـت :هماینـک طـرح هـادی در یـک هـزار و  ۱۰۰روسـتای ایـن اسـتان نیازمنـد بازنگـری
است.
سـید علیرضـا حمیـدی افـزود :تاکنـون  ۳۹روسـتا در حریم شـیراز شناسـایی شـده کـه در برخی از آنها سـاخت و
سـازهای غیرمجار انجام شـده اسـت.
وی ،یکـی از مشـکالت اساسـی روسـتاهایی کـه در حریـم شـهرها قـرار گرفتهانـد را سـاخت و سـازهای بـدون
رعایـت اصـول شهرسـازی دانسـت و گفـت :روسـتا یـک موجـود زنـده و در حال توسـعه اسـت و نباید فکـر کنیم
کـه بـا واگـذاری و ارائـه خدماتـی همچـون راه ،آب و برق و اجـرای طرح هادی در یـک روسـتا ،کار در آنجا تمام
شـده است.

جانشین سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر اعالم کرد:

برنامهریزی ادارات فارس در بزرگداشت هفته بسیج

عصرمردم:
جانشـین سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه فجـر فـارس ،بسـیج
را تفکـری بـرای تمـام اعصـار دانسـت و گفـت :نقـش بسـیج را همـواره در
عرصههـای دفـاع از میهـن ،کیـان و هویـت انقلاب اسلامی را بـه خوبـی
میتوانیـم در تمـام برهههـا احسـاس کنیـم.
قاسـم حسـامپور ،جانشـین سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه فجـر
فـارس امـروز 2 ،آذرمـاه در جمـع خبرنـگاران ضمـن تبریک فرا رسـیدن هفته
بسـیج ،بسـیج را تفکـری بـرای تمـام اعصـار دانسـت و گفـت :بنیانگـذار کبیر
انقلاب اسلامی با دوراندیشـی داهیانـه خـود فرمانـی را صـادر کردنـد تـا نـه
تنهـا انقلاب اسلامی ایران بلکـه تمـام انقالبهـای حـق طلبانـه دنیـا را بـرای بقـا و ثبـات تضمیـن کننـد.
وی ،تشـکیل بسـیج را ضامـن تـداوم انقلاب اسالمی دانسـت و افـزود :نقـش بسـیج را همـواره در عرصههـای
دفـاع از میهـن ،کیـان و هویـت انقلاب اسلامی به خوبـی میتوانیـم در تمـام برهههـا احسـاس کنیـم .زمانـی
بسـیج بـرای دفـاع از خـاک اهتمـام گذاشـت و حماسـههای جانانـهای را در عرصههـای دفاع مقـدس خلق کرد
و در زمـان کنونـی هـم بسـیج چـه در عرصههـای جنـگ نـرم و چـه دفـاع از امنیت و چـه دفاع از سلامت مردم
در کنـار مدافعـان سلامت ورود جانانهای داشـته اسـت.
حسـامپور تأکیـد کـرد :تفکـر بسـیج با الهـام از مکتب فکری امـام خمینی(ره) و در راسـتای منویـات مقام معظم
رهبـری بایـد در عرصههـای مختلـف سیاسـی و فرهنگی ،علمـی و اقتصادی با جلـب نظر مردم مداومت داشـته
باشد.
جانشـین سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه فجـر بـا تأکیـد بـر اینکـه در بسـیج هیچگاه خط کشـی وجود
نـدارد و همـواره پذیـرای اقشـار مختلـف بـا تمـام سلایق هسـتیم ،گفـت :بسـیج متعلـق به قشـر خاصی نیسـت
بلکـه هر کسـی کـه دلسـوز ایران اسالمی اسـت ،بسـیجی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بسـیج میتوانـد یـک تفکـر انقالبـی و حرکـت جهـادی بـرای ادامه انقلاب باشـد ،گفت :هر
جـا حضـور بسـیج پررنـگ بـوده نقـش دشـمنان و بدخواهـان کمرنگ و بیاثر شـده اسـت.
حسـامپور در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با بیان اینکه در هفته بسـیج در سـازمان بسـیج ادارات و کارمندان
یک سـری برنامههـا در دو بخـش محـوری و عمومـی را در سـطح ادارات اسـتان اجـرا خواهیـم کـرد ،هـدف از
اجـرای ایـن برنامههـا را ایجـاد زمینـه و بسـتر خدمـت جهـادی بـه مـردم توسـط کارمنـدان و مدیـران بسـیجی و
ترویـج فرهنـگ خدمـت بـه مـردم در بدنه اجرایی کشـور بـا تقویـت روحیه جهـادی و همچنین کمک بـه افزایش
مسـئولیتپذیری و حفـظ انسـجام مدیـران و کارمنـدان بسـیجی و در نهایـت تحقـق یافتـن بخشـی از مطالبـات
مردمی اعلام کـرد.
جانشـین سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه فجـر برخـی از ایـن برنامههـا را برشـمرد و گفـت :شـرکت
در گردهمایـی بسـیجیان پایگاههـای حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات کل امیرالمؤمنیـن(ع) بـا حضـور فرماندهـان
و مدیـران ارشـد اسـتانی در صحـن شـاهچراغ(ع) ،برگـزاری میـز خدمـت جهـادی حداقـل هـر حـوزه  ۲میـز
خدمـت در مناطـق محـروم و کـم برخـوردار و میـز خدمت جهـادی تخصصـی با حضـور مدیـران کل ،معاونین و
کارشناسـان موضوعـی در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز از جملـه ایـن برنامههـا هسـتند.
وی ،افتتـاح  ۵پایـگاه مقاومـت بسـیج توسـط حـوزه ادارات کل شـهدای شـهرداری شـیراز ،توزیـع یخچالهـای
خریـداری شـده بیـن نیازمنـدان تحت پوشـش کمیتـه امداد ذیل طرح شـهید رجایـی (کمکهـای مومنانه پروژه
محـور) ،برگـزاری مسـابقات فرهنگـی ،هنـری و ورزشـی و مسـتقر شـدن اتوبـوس انتقال خـون در پایگاههـا را از
دیگـر برنامههـای محوری این سـازمان برشـمرد.
برگـزاری جلسـه سـتاد گرامیداشـت هفتـه بسـیج ،ویزیـت رایـگان در مناطـق محـروم و کـم برخـوردار بـا حضـور
متخصصیـن قلـب ،کـودکان و  ،...برگـزاری نشسـتهای بصیرتـی و روشـنگری ،فضاسـازی محیطـی ادارات و
 ،...تهیـه و توزیـع بسـتههای معیشـتی در قالـب کمکهـای مومنانـه ،محرومیتزدایـی در قالب گـروه جهادی،
برپایـی نمایشـگاه و سرکشـی از خانوادههـای معظـم شـهدا و جانبـازان و ایثارگـران از دیگـر مـواردی بـود کـه
حسـامپور از آنهـا یـاد کـرد.

سالمت
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خطر ابتالی جنین به کووید ۱۹
از طریق مادر کرونایی

مهر :یــک مطالعه جدید ادعا می کند که اگر روده جنین در معرض کروناویروس قرار گیرد،
نوزاد متولد نشده ممکن است به کووید  ۱۹مبتال شود.
مطالعهای که توســط محققان دانشگاه کالج لندن انجام شد نشان داد که برخی از اندامهای
جنین ،مانند روده ،نسبت به سایر اعضا مستعد ابتالء به عفونت هستند.
با این حال ،محققان میگویند احتمال آلوده شــدن جنین به ویروس کووید  ۱۹بسیار محدود
است ،زیرا جفت به عنوان یک سپر بسیار مؤثر و محافظ عمل میکند و شواهد نشان میدهد که
عفونت جنینی که به عنوان انتقال عمودی شناخته میشود ،بسیار غیر معمول است.
دکتر «ماتیا گرلی» ،سرپرســت تیم تحقیق ،گفت« :یافته های ما توضیح میدهد که عفونت
بالینی جنین در دوران بارداری امکان پذیر اســت اما امری شــایع نیست و این برای والدین در
انتظار فرزند آرامش بخش است».
در این مطالعه ،محققان اندامهای مختلف جنین و بافت جفت را که از طریق بانک زیستی در
دسترس است بررسی کردند .این تیم وجود گیرندههای پروتئینی ACE۲ ،و TMPRSS۲
را مورد بررسی قرار دادند که برای عفونت و انتشار کروناویروس مورد نیاز است.
محققــان دریافتنــد کــه روده و کلیه تنها اندامهــای جنینی بودند که هــر دو  ACE۲و
 TMPRSS۲را داشتند.
از آنجایــی که کلیه جنین از نظر آناتومیک در برابر قرار گرفتن در معرض ویروس محافظت
میشــود و بنابراین کمتر در معرض خطر عفونت قرار دارد ،تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند
که ویروس کووید میتواند جنین را از طریق روده و از طریق بلع مایع آمنیوتیک جنین آلوده کند،
کاری که نوزاد متولد نشده به طور طبیعی برای دریافت مواد مغذی انجام میدهد.

کاهش فشار خون در طبیعت

ایسنا :یک کارشناس گیاهپزشکی گفت :فشار خون باال بیماری است که در حال حاضر افراد
زیــادی از جامعه را درگیر کرده و در طبیعت و طب ســنتی ما نیــز داروهایی برای مبارزه با آن
وجود دارد.
ســارا عالیزاده بیان کرد :متاسفانه فشارخون باال مشکلی است که افراد زیادی را در سرتاسر
جهان درگیر خود کرده است .وی اظهار کرد :اگر شما نیز با این مسئله درگیر هستید برای کنترل
آن باید سبک زندگی و عادتهای غذاییتان را تغییر داده و اصالح کنید.
این کارشــناس ادامه داد :اکثر افراد مجبورند برای کنترل فشارخون خود دارو مصرف کنند تا
از عوارض آن در امان بمانند .وی عنوان کرد :خوشبختانه در طبیعت گیاهان و سبزیجاتی وجود
دارد که بسیار مفید بوده و به کاهش فشار خون کمک میکنند.
عالیزاده در پاسخ به این ســؤال که چگونه میتوان فشار خون را با گیاهان دارویی کاهش
داد؟ ،تصریح کرد :مشکالت مربوط به فشار خون جزو مشکالت قلبی عروقی محسوب میشوند
که زندگی میلیونها نفر در جهان را با خطرات جدی روبهرو کردهاند.
وی افزود :این بیماری میتواند در اثر افزایش ســن یــا بیماریهای دیگر بروز کند ،به این
صورت که عضله قلب ضعیف شــده و ســامت ارگانهایی مانند کلیهها ،پانکراس و مغز را به
خطر میاندازد .این کارشناس گیاهپزشکی با اشاره به اینکه در طبیعت ما گیاهان مفیدی برای
کنترل فشــار خون باال وجود دارند ،بیان کرد :نتایج مطالعاتی که در مجلههای پزشکی به چاپ
رسیده نشان میدهد که برخی گیاهان طبیعی تأثیر خوبی برای مقابله با فشار خون باال دارند.
وی افزود :برخی از این گیاهان دارویی بهعنوان مکمل در درمان فشــار خون بسیار کاربردی
هســتند .عالیزاده با اشــاره به اینکه پونه کوهی حاوی ماده فعالی به نام کارواکرول است که
تأثیر زیادی در کاهش فشــار خون باال دارد ،عنوان کرد :سنبلالطیب دیگر داروی گیاهی است
که دارای طبیعت آرامبخشــی و ضدالتهابــی بوده که این اثرات به کنترل فشــارهای عصبی
و اســترس که باعث افزایش ضربان قلب و فشــار خون میشــوند کمک زیادی میکند .این
کارشــناس گیاهپزشــکی افزود :از دیگر گیاهان دارویی که برای کاهش فشار خون مفید است
میتوان به اسطوخودوسُ ،دماسبی ،قاصدک و گل ساعتی اشاره کرد ،که هرکدام دستور مصرف
خود را دارند.

چگونه به بیمار مبتال به اوتیسم کمک کنیم؟

ایســنا :اوتیسم یک بیماری مادامالعمراست که بسیاری از مردم آن را بخش مهمی از هویت
فرد مبتال تلقی میکنند اما برنامهها و راهبردهای رفتاری برای بیماران اوتیســتی وجود دارد که
میتواند به یادگیری ،رشــد و پیشرفت مبتالیان به اوتیسم در روند مدیریت زندگی شان کمک
کند .درک فرد مبتال به اوتیسم از اطرافش با دیگران فرق میکند که این امر میتواند بر توانایی
برقراری ارتباط و تعامل با دیگران اثر بگذارد.
همانگونه که از نام اوتیسم برمیآید ،این بیماری دارای یک طیف وسیع بوده و به معنی آن
است که مبتالیان ممکن است این بیماری را به گونههای مختلف تجربه کنند.
هــر فردی از هر ملیت ،فرهنگ و زمینه اجتماعی میتواند مبتال به اوتیســم باشــد اما این
بیماری بیشــتر در مردها دیده میشود تا زنان .نظریههای متعددی در مورد علت ابتالی بیشتر
مردها و پســران جوان در مقایســه با زنان و دختران ارائه شده است از جمله تفاوتهای ژنتیک
اما در عین حال تشــخیص آن در مردها آسانتر و بیشتر صورت میگیرد زیرا زنان و دخترها در
پنهان کردن مشکالت خود موفقترند.
اگر فرزند شــما مبتال به اوتیسم اســت ،فکر خوبی است که هرچه بیشتر در مورد آن کسب
اطالع کنید.
«نظام درمان عمومی انگلیس» چند توصیه برای کمک به رشد کودکان دارد ،از جمله:
 مهارتهای ارتباطی :برای نمونه اســتفاده از عکس ،زبان اشــاره یا هر دو برای کمک بهحرف زدن و مهارتهای زبان که در بیماران مبتال به اوتیسم میتواند با تاخیر همراه باشد.
 تعاملهــای اجتماعی :راهبردهای مبتنی بر بازی ،داســتانهای مصور و برخی بازیهایکامپیوتری میتواند کمک کند.
 مهارتهای بازیهای تجسمی :مثل تشویق بازیهای تخیلی مهارتهای یادگیری :از جمله مهارتهای مقدماتی آموزش برای کمک به تمرکز ،خواندن،نوشتن و ریاضی
اگر فکر میکنید خود یا یکی از عزیزانتان به اوتیســم مبتال هستید برای کسب اطالع بیشتر
زندگی فرد مبتال ،حتما با یک پزشک متخصص
در مورد این اختالل و کمک به بهبود شــرایط
ِ
مشورت کنید.

کدام خوراکیها به کاهش آسیب آلودگی هوا
کمک میکند؟

ایســنا :آلودگی هوا چهارمین علت مرگ در دنیا محســوب میشود و بعد از فشار خون باال،
مصرف دخانیات و سوءتغذیه ،آلودگی هوا چهارمین علت مرگ و میر است و دومین علت مرگ
ناشی از بیماریهای غیر واگیر بعد از مصرف دخانیات قرار دارد .این نشان می دهد که آلودگی
هوا اثر زیادی بــر افزایش مرگهای زودرس در دنیا دارد .برخی از گروهها مانند کودکان ،افراد
مســن ،مادران باردار و بیماران قلبی و ریوی در شرایط آلودگی هوا ،بیشتر در معرض خطر قرار
دارند .در شرایط آلودگی هوا مردم و بویژه گروههای حساس باید شیر و لبنات کم چرب مصرف
کنند و مصرف روزانه دو لیوان شــیر کم چرب به کاهش عوارض ناشــی از آلودگی هوا کمک
میکند زیرا کلسیم موجود در شیر مانع از جذب آالیندههایی مانند فلزات سنگین میشود.
میوههای دارای ترکیبات آنتی اکســیدان از مواد غذایی مفید در زمان آلودگی هوا هســتند.
مصرف میوههای دارای ترکیبات آنتی اکســیدان از ســلولهای بدن در مقابل آسیب دیدن در
شــرایط آلودگی هوا محافظت میکند که سیب یکی از میوههای سرشار از آنتی اکسیدان است.
همچنین میوههای دارای ویتامین  A، Eو  Cخاصیت آنتی اکسیدان دارند.
مرکبات و میوههای با رنگ نارنجی ،زرد و قرمز ،موز ،خرمالو ،انواع فلفلهای سبز و نارنجی،
هویج ،چای ســبز و سیاه ،روغنهای سویا ،آفتابگردان ،کلزا و زیتون نقش آنتی اکسیدانی دارند
و در شرایط آلودگی هوا از بدن مراقبت میکنند.
همچنین مصرف دو وعده ماهی در هفته در شرایط آلودگی هوا بسیار مهم است؛ زیرا ماهی
به دلیل وجود ویتامین  Eو امگا  ۳به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک میکند.
مصرف زیاد آب و مایعات در زمان آلودگی باعث شستشــوی دستگاه گوارش و رفع عطش
و خشــکی دهان ناشــی از این شرایط هوایی میشود و از ســوی دیگر ،با مصرف آب ،بخشی
از آلودگی هوا که وارد بدن شــده ،از راه ادرار ،دفع میشــود .در شــرایط آلودگی هوا ،مصرف
نوشابههای گازدار به دلیل ایجاد اختالل در جذب عناصر مفید در بدن ،میتواند آثار سوء آلودگی
هوا را دو برابر افزایش دهد.
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مهــر :گرمایش جهانی با خطر بیشــتر حوادث
ناگوار قلبــی عروقی ،به ویژه برای بزرگســاالن
مبتال به بیماری های قلبی عروقی ،همراه است.
محققــان پیشبینی میکنند کــه رویدادهای
گرمایی شــدید ،ماننــد امواج گرمایــی ،از لحاظ
فراوانی ،شدت و مدت افزایش یابند .گرمای شدید
سالمت انسان را به خطر میاندازد و خطر ابتالء به
بیماری و مرگ و میر را افزایش میدهد .به عنوان
مثــال میتوان بــه  ۷۰۰۰۰مرگ ناشــی از موج
گرمای اروپا در سال  ۲۰۰۳و  ۵۵۰۰۰مرگ ناشی
از موج گرمای روسیه در سال  ۲۰۱۰اشاره کرد.
فاکتورهــای پرخطر برای بســتری شــدن در
بیمارســتان ناشی از گرما شامل سن ،بیماریهای
مزمن ،انزوای اجتماعــی ،مصرف برخی داروها و
عدم دسترســی به تهویه مطبوع اســت .در میان
بیماریهــای مزمن ،بیماریهــای قلبی عروقی
اغلب به عنــوان یک عامل خطر برای بســتری
شــدن در بیمارستان و مرگ ناشی از گرما شناخته
میشوند.
دکتر «دانیل گاگنون» ،نویسنده ارشد این مقاله
از دانشــگاه مونترال کانادا ،توضیــح داد« :طبق
گزارش اخیــر هیئت بین المللــی تغییرات آب و
هوا ،دمای جهانی با ســرعتی بیشتر از آنچه قب ً
ال
پیش بینی شــده بود در حال افزایش است و تعداد
روزهای گرمای شــدید در اکثر مناطق خشک به
طــور قابل توجهی افزایش خواهــد یافت .اگرچه
مهر :بر اســاس مطالعه جدیــد محققان ،وقتی
مردم برای کاهش شــیوع ویروس کرونا از ماسک
اســتفاده میکنند ،تعداد موارد ابتال به عفونتهای
جدید کووید  ۱۹تا  ۵۳درصد کاهش مییابد.
فاصلهگذاری اجتماعی و شســتن دستها نیز
در کاهــش تعداد مبتالیان مؤثر بود ،اما اســتفاده
از ماســک مؤثرترین ابزار بــرای مقابله با ویروس
کرونا بود.
محققــان این مطالعــه میگوینــد« :اقدامات
شــخصی و اجتماعی ،از جمله شســتن دستها،
اســتفاده از ماســک و فاصلهگــذاری فیزیکی در
کاهش بروز کووید  ۱۹مؤثر است».
تیم تحقیقاتی که شــامل متخصصان بهداشت
عمومی و بیماریهای عفونی در اســترالیا ،چین و
بریتانیا بود ۷۲ ،مطالعه را در مورد اقدامات احتیاطی
کووید  ۱۹در طول پاندمی ارزیابی کردند .ســپس
آنها هشــت مطالعه را بررســی کردند که بر روی
شستن دستها ،استفاده از ماسک و فاصلهگذاری
فیزیکی تمرکز داشتند.
در میان شــش مطالعهای که استفاده از ماسک
را بررســی کردند ،محققان به کاهش  ۵۳درصدی
مــوارد ابتالء به کووید  ۱۹پــی بردند .در تجزیه و

بیتوتــه :ســومین دوز واکســن کرونــا
( )19-COVIDبرای افرادی که سیستم ایمنی
بدنشان به شــدت ضعیف شده ارائه می شود .این
ســومین دوز اولیه یک دوز اضافی برای کمک به
افزایش ســطح محافظت برای افرادی اســت که
ممکن اســت پاســخ ایمنی کاملی به دو دوز اول
ایجاد نکرده باشند و ممکن است نسبت به جمعیت
وسیع تر کمتر محافظت شوند.
دوز سوم با دوز تقویت کننده متفاوت است .دوز
تقویت کننــده یک دوز اضافی برای افزایش مدت
زمان محافظت از دوزهای قبلی است.
اگــر واجد شــرایط دریافت ســومین دوز اولیه
هســتید ،به یک دوز تقویت کننــده نیز نیاز دارید
تــا محافظت از دوزهــای قبلی خــود را افزایش
دهید .کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی
( )JCVIدر زمان مناسب راهنمایی های بیشتری
در مــورد زمان بندی تقویت کننــده ها برای این
گروه ارائه خواهد کرد.
به چه کسی دوز سوم پیشنهاد می شود؟
به افراد  12ســاله و باالتر که در زمان مصرف
دو دوز اول واکســن کرونا ،سیستم ایمنی بدنشان
به شدت ضعیف شــده بود ،اکنون دوز سوم و دوز
اضافی دریافت می کنند .این شامل افرادی می شود
که موارد زیر را داشته یا دارند:
– سرطان های خون (مانند لوسمی یا لنفوم)
– کاهش ایمنی به دلیل درمان (مانند داروهای
اســتروئیدی ،درمان بیولوژیکی ،شیمی درمانی یا
رادیوتراپی)
– کاهــش ایمنی به دلیل اختــاالت ارثی در
سیستم ایمنی
– پیوند عضو یا مغز استخوان
– بیماری هایی که سیستم ایمنی را تحت تأثیر
قرار مــی دهند مانند  HIVکه بــه خوبی کنترل
نمی شود.
اگر واجد شــرایط هســتید ،به شما پیامک داده
می شــود و یا تماس گرفته می شــود و زمانی را
برای تزریق هماهنگ می کنند .اگر قراری دریافت
نکرده اید ،با پزشک یا پزشک عمومی خود تماس
بگیریــد تا در مــورد اینکه آیا باید نوبت ســوم را
دریافت کنید یا خیر.
افراد واجد شرایط دریافت دوز یادآور
افرادی که از دوز دوم واکسن شان حداقل  5یا
 6ماه گذشته باشــد و البته جزو گروههای پرخطر
هســتند باید دوز سوم واکســن را دریافت کنند .از
این گروه های پرخطر باید به موارد زیر اشاره کرد:
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گرمای شدید سالمت قلب و عروق را
به خطر می اندازد

استفاده از ماسک خطر ابتال به کرونا را
تا  ۵۳درصد کاهش می دهد

فرق دوز سوم (یادآور) با دوز اضافی
واکسن کرونا

– افراد  50سال به باال
– کادر درمان و افرادی که در مراکز مراقبت و
بهداشت کار یا زندگی میکنند
– افراد  16سال به باالیی که به بیماری های
خاص مبتال هســتند یا نقص ایمنی دارند و ممکن
اســت در خطر ابتال به نوع شدید کرونا قرار گیرند.
(معموال افراد مبتال به انواع سرطان ،ایدز یا افرادی
کــه داروهای خاصی مصرف می کنند ،دچار نقص
ایمنی می شوند).
– افراد  16ســال به باالیی کــه مراقب اصلی
فردی مبتال به بیماری یا در خطر ابتال به نوع شدید
کووید  ۱۹هستند
– زنان باردار
– باقی افراد پــس از اینکه گروه های پرخطر
واکســن یادآور را دریافت کردند و حداقل  5ماه از
واکسن شان گذشته باشد می توانند واکسن یادآور
را هم دریافت کنند.
همچنین ممکن اســت همزمان با نوبت سوم،
واکســن آنفوالنزا به شما پیشــنهاد شود .واکسن
آنفوالنزا ایمن تریــن و موثرترین راه برای کمک
به محافظت در برابر آنفوالنزا است.
تحقیقات ثابت کرده است که دریافت همزمان
واکســن کووید ۱۹-و آنفوالنزا بی خطر است و به
انــدازه تزریق آن ها در زمان هــای مختلف مؤثر

است.
مصرف نوبت سوم ممکن است احتمال ابتال به
عفونت کروناویروس را کاهش دهد .اگر به ویروس
کرونا مبتال شــوید ،عالئم ممکن است خفیف تر و
بیماری کوتاهتر از زمانی باشد که دوز سوم مصرف
نکرده باشید.
فرق دوز ســوم (یادآور) با دوز اضافی
واکسن کرونا چیست؟
برخی افراد دوز یادآور را با دوز اضافی واکســن
اشــتباه می گیرند .دوز یادآور واکسن زمانی به فرد
داده می شود که تمام دوزهای واکسن خود را زده
باشد ولی به مرور زمان قدرت بدن در برابر ویروس
کرونا کم شــده باشــد .اما دوز اضافی واکسن به
افرادی تزریق می شود که به نقص ایمنی ضعیف
تا بسیار شدید مبتال هستند .این دوز اضافی پاسخ
سیســتم ایمنی بدن فرد را در برابر ویروس کرونا
بهتر می کند .این افراد هم پس از گذشــت  6ماه
می توانند دوز یادآور واکسن را دریافت کنند.
به چند دوز واکسن نیاز داریم؟
در این زمان ،به افرادی که دارای سیستم ایمنی
بسیار ضعیف هستند ،یک دوز اضافی برای کمک
به بهبود محافظت ارائه می شود.
در حال حاضر به افرادی که دارای سیستم ایمنی
بسیار ضعیف هستند ،دوز سوم تجویز می شود .آنها
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هنوز دالیل آن را به طور کامل درک نکردهایم ،اما
افراد مبتال به بیماریهای قلبی عروقی در معرض
خطر بستری شدن در بیمارســتان و مرگ در اثر
گرمای شدید هستند».
نویســندگان یک بررســی جامــع از مطالعات
اپیدمیولوژیک مبتنی بر شــواهد انجــام دادند و
به ارتباط ثابتی بین گرمای شــدید و خطر بیشتر
پیامدهــای نامطلــوب قلبی عروقی پــی بردند.
بررسیها نشان داد امواج گرما به طور قابل توجهی
خطر مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی ،سکته
مغزی و نارسایی قلبی را افزایش میدهد.
به گفته گاگنون« :اگرچه اثرات گرمای شــدید
بــر رویدادهای نامطلوب قلبــی عروقی در زمینه
گرمازدگی توضیح داده شده است ،اما این احتمال
وجــود دارد که قرار گرفتن در معرض گرما نیاز به
اکسیژن میوکارد قلب را افزایش دهد».
نویسندگان این احتمال را در نظر میگیرند که
قرار گرفتن در معرض گرما فشــار زیادی به قلب
افــراد مبتال به بیماری قلبــی وارد میکند و قرار
گرفتن در معرض گرما خطر تشــکیل لختههای
خــون را در رگهــای خونی تأمیــن کننده قلب
افزایش میدهد .تحقیقات اخیر از استفاده از پنکه
برقی ،خیس کردن پوســت و غوطه ور کردن پاها
در آب به عنوان جایگزینهای ســاده برای تهویه
مطبوع برای خنک ماندن در هنگام گرمای شدید
حمایت میکند.
تحلیل گســتردهتر با مطالعات بیشتر ،مشخص شد
پوشیدن ماســک باعث کاهش انتقال کرونا ،موارد
ابتالء و مرگ و میر میشود .در یک مطالعه در ۲۰۰
کشور ،استفاده اجباری ماسک منجر به تقریب ًا ٪۴۶
کاهش پیامدهای منفی کووید  ۱۹شــد .در مطالعه
دیگری در ایاالت متحده ،انتقال ویروس کرونا در
ایالتهایی که اســتفاده از ماسک اجباری بود۲۹ ،
درصد کاهش یافت .در میــان پنج مطالعهای که
به فاصله گذاری فیزیکی پرداخته بود ،محققان به
کاهــش  ۲۵درصدی در میزان ابتالء به کووید ۱۹
پی بردند .یک مطالعــه در ایاالت متحده کاهش
 ۱۲درصدی در انتقال ویروس کرونا را نشــان داد،
در حالــی که مطالعه دیگری در ایران از کاهش در
مرگ و میر ناشی از کووید  ۱۹خبر داد.
به گفته محققان ،شســتن دســتها همچنین
کاهش قابل توجهی در موارد ابتالء به کووید  ۱۹را
تا  ۵۳درصد نشان میدهد.
محققان خاطرنشــان میکنند« :احتما ًال کنترل
بیشــتر پاندمی کووید  ۱۹نه تنها به پوشش باالی
واکسیناسیون و اثربخشی آن بستگی دارد ،بلکه به
پایبندی مداوم به اقدامات مؤثر و پایدار بهداشــت
عمومی نیز وابسته است».

همچنین به دوز تقویت کننده نیاز دارند تا محافظت
از دوزهای قبلــی را افزایش دهند .توصیه در مورد
زمان ارائه دوزهای تقویت کننده بعداً تأیید خواهد
شد .دوز یادآور یک دوز اضافی به گسترش حفاظت
از دوز اول است.
دوزهای تقویت کننده در حال حاضر به افرادی
که در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هســتند
ارائه می شود.
زمان مصرف نوبت سوم
دوز سوم باید حداقل هشــت هفته پس از دوز
دوم شــما داده شــود ،اما زمان بنــدی آن به هر
درمانی که ممکن است داشته باشید بستگی دارد.
متخصص ســامتی شــما می تواند بهترین زمان
مصرف سومین نوبت را توصیه کند.
اگر سیســتم ایمنی ضعیفی داریــد و به دالیل
بالینی به شــما نوبت دوم یا سوم زودتر داده شده
است ،باید طبق برنامه در قرار مالقات خود شرکت
کنید.
اگر اخیراً تســت کرونای شما مثبت شده است،
بایــد تا چهار هفتــه پس از تاریــخ آزمایش برای
دریافت هر دوز واکســن صبر کنید .حتی اگر هیچ
عالمتی ندارید ،باید این کار را انجام دهید.
اگر برای نوبت ســوم دعوت شده اید و زمان یا
تاریخ مناسب نیست ،می توانید نوبت خود را دوباره
تنظیم کنید.
عوارض جانبی دوز یادآور
عوارض جانبی دوز سوم واکسن های کووید۱۹
ماننــد عوارضی اســت که برخی از افــراد هنگام
دریافــت دوزهای قبلی این واکســن مبتال شــده
بودنــد .این عوارض موقتی اســت که می توان به
درد و تورم در محل تزریق ،تب ،بدندرد ،سردرد و
احساس خســتگی یک یا دو روزه اشاره کرد .البته
در برخی موارد تــب و لرز و تورم غدد لنفاوی هم
گزارش شده است.
بــروز این عالیم به معنــای ابتال به کووید ۱۹
نیســت ،بلکه نشان می دهد سیستم ایمنی بدن به
واکســن واکنش نشان داده و خود را برای مقابله با
ویروس کرونا آماده می کند .البته اگر فردی گرفتار
عوارضی شــدید مانند درد در قفسه سینهف تنگی
نفس و تپش شدید قلب شد ،باید به مراکز درمانی
مراجعه کند.
همچنیــن اگر فــردی هنگام دوزهــای قبلی
واکســن کووید ۱۹دچار عوارض جانبی شــدیدی
شــده بود باید پیش از دریافت دوز ســوم واکسن،
پزشک را در جریان بگذارد.
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وجود اضطراب در کودکان
که والدین متوجه آن نمیشوند

باشگاه خبرنگاران :هیچ دستورالعملی برای شناسایی حالتهای مختلف،
ناخوشیها و مسائل کودکان وجود ندارد .یک والد خوب باید از مهارتهای
خود برای تشخیص مشکل استفاده کند ،زیرا یک مسئله ممکن است چندین
ریشه داشته باشد .اضطراب در کودکان یکی از این مشکالت است.
آنها نمیتوانند مانند یک بزرگسال احساسات خود را بیان کنند ،بنابراین
جوری رفتار میکنند که نشان میدهد رنج میکشند .شناسایی آن بستگی به
مهارت شما در تشخیص این نشانهها دارد.
 .۱بیشفعالی
وقتی کودکی دچار اختالل کمتوجهی بیش فعالی میشود ،پدر و مادر بر این
باور هستند که زیادی هله هوله خورده است .با این حال اگر مسئله بیشفعالی
ادامه پیدا کند ،ممکن است والدین متوجه مشکالتی مانند اختالل نقص توجه
بیشفعالی شوند .به گفته موسسه ملی سالمت روان ،عواملی مثل ژنتیک،
سموم محیطی ،آسیبهای مغزی ،و وزن پایین هنگام تولد میتواند منجر به
این اختالل عصبشناختی شود.
با این حال علت آن میتواند چیزهای دیگری از جمله اضطراب هم باشد.
اضطراب میتواند از بیشفعالی تقلید کند .کودکی که بسیار مضطرب است
ممکن است به خاطر احساس ترس و بیمی که دارند قادر به حفظ آرامش
خود نباشد.
 .۲کجخلقی
متاسفانه کجخلقی برای کودکان نوپا عادی تلقی میشود ،اما حتی نوجوانها
هم میتوانند در صورت سردرگمی کجخلق و آشفته شوند .یکی دیگر از
نشانههای اضطراب طغیان عواطف است .این انفجارها زمانی اتفاق میافتد
که شخص نتواند عواطف یا احساسات خود را کنترل کند و اضطراب قطعا
حال روحی شما را خراب میکند.
وقتی فرزندتان احساس بدی دارد و نمیداند چطور آن را بیان کند ،رفتارشان
گویای خیلی چیزها است .کج خلقیهای مداوم در کودکانی که معموال این
طور نیستند میتواند یک هشدار باشد.
 .۳عالئمی همچون شکم درد یا دیگر دردهای جسمانی
یکی از نشانههای رایج اضطراب در کودکان عالئم تبدیلی یا روانتنی است.
اختالل عالئم عصبشناختی عملکردی به این معنا است که بدن بیم و ترس
روحی را به عالئم جسمانی تبدیل میکند .اگر فرزندتان از سردرد یا شکمدرد
مینالد ،ممکن است علتش اضطراب باشد .به خصوص اگر این درد چندین
روز یا هفته ادامه داشته باشد حتما باید بیشتر بررسی شود.
 .۴تحریکپذیری
خشم یکی از سادهترین راههای ابراز عواطف است و به نظر میرسد برای
کسی که سخت تحت فشار است درمان هر دردی باشد .اگر کسی با یک

اشتباه تحریکتان کند خشم به سادگی خودش را نشان میدهد.
کودکتان ممکن است نشانههای خشم و پرخاشگری را نشان دهد که جزئی
از شخصیتش نبودهاند .این نشانهها میتوانند نگرانکننده باشند ،زیرا ممکن
است در مدرسه یا خانه برایشان دردسرساز شوند .خشم و تحریکپذیری از
نشانههای رایج اضطراب هستند که در کودکان بروز میکنند.
 .۵بیقراری
آیا فرزندتان مدام در حال قدم زدن است ،نگران به نظر میرسد ،هنگام
بازی به سختی تمرکز میکند ،یا از غذا خوردن امتناع میکند؟ بیقراری از
نشانههای آشفتگی درونی است .معمو ًال بیان احساسات به صورت کالمی

برخی کودکان احساساتیتر از سایرین هستند .در نتیجه اگر کودکی بیش
از حالت عادی گریه و زاری میکند میتواند نشانه اضطراب باشد .وقتی بار
عاطفی روی دوش آنها از حد توانشان بیشتر میشود ممکن است اینگونه
فوران کنند تا آرام شوند .گریه کردن راه طبیعی بدن برای رهایی از پریشانی
است.
 .۸خودداری از رفتن به مدرسه یا دیگر فعالیتها
آیا کودک خوشمشرب و شیرین زبان شما که گل سرسبد محافل بود حاال
گوشهگیر شده است؟ احتماال انتظارش را داشتهاید که با افزایش سن بیشتر
تنهایی را دوست داشته باشد ،به ویژه در طول سالهای نوجوانی .اضطراب
انواع مختلفی دارد ،و یکی از آنها نوع اجتماعی است.
اضطراب اجتماعی میتواند زندگی را برای کسی که باید به مدرسه برود یا
در دیگر فعالیتها شرکت کند ،بسیار سخت سازد .ممکن است از چیزهایی
همچون مسخره شدن ،به اندازه کافی خوب نبودن ،یا ضایع شدن جلوی
دیگران بترسند .اضطراب میتواند باعث شود فرد به هر چیزی فکر کند در
حالی که درست نیستند.
اگر این وضعیت درمان نشود میتواند منجر به آگورافوبیا یا ترس از
مکانهای شلوغ شود.
 .۹نگرانی از آینده
ترس از آینده با افزایش سن کودک و فکر کردن به مسیر آینده طبیعی
است .با این حال ،وقتی نمیتوانند این نگرانیها را کنترل کنند و زندگیشان
را تحتالشعاع قرار میدهد میتواند یکی از نشانههای اضطراب در کودکان
باشد .معموال به والدین توصیه میشود اجازه ندهند فرزندانشان اخبار یا دیگر
برنامههای حاوی خشونت را نگاه کنند .حتی سریالهای جنایی نیز میتواند
برای آنها زیادهروی باشد .همچنین بر بازیهای ویدئویی و وب سایتهایی
که به آنها سر میزنند نظارت داشته باشید.
 .۱۰ترسهای غیرمنطقی
کودکان معموال ترسهای غیرمنطقی مانند هیوالهای زیر تخت دارند .با
اینکه تجربه برخی از این ترسها طبیعی است ،اما ممکن است به سادگی
تمام زندگیشان را در بر بگیرند .دنیا عاشق مسائل ماوراءالطبیعه است ،اما غرق
شدن کودکان در این موضوعات میتواند برای آنها زیادهروی و از عالئم
اضطراب باشد .حتما ترسهای غیرمنطقی کودکانتان را جدی بگیرید و در
سطحی که کودک بتواند بفهمد برایش توضیح دهید .این ترسها میتوانند
منجر به اضطراب بسیار شوند و معموال با نظارت بر ورودیهای ذهنشان قابل
پیشگیری هستند .با این حال برخی کودکان به صورت ژنتیکی در معرض
اضطراب قرار دارند ،پس باید بیشتر مراقب مسائلی باشید که در خانواده طرح
میشود.

برای کودکان سخت است ،از این رو آشفتگی و اضطراب خود را به صورت
عالئم رفتاری نشان میدهد.
 .۶خودداری از خوابیدن
اضطراب همیشه در طول شب بدتر میشود و اگر فرزندتان از خوابیدن
خودداری میکند ،میتواند نشانه ترس و اضطراب باشد .ممکن است از
تاریکی ،سکوت ،و انزوای کامل در طول شب بهراسد .اگر کودکتان ناگهان
از خوابیدن امتناع میکند یا مدام درخواست آب میکند و چندبار دستشویی
میرود تا باالخره آرام بگیرد ،ممکن است به خاطر اضطراب باشد.
 .۷گریه کردن

نکاتی مهم برای ازدواج درونگراها و برونگراها

تبیان :یکی از اتفاقات جالبی که در مورد زوجها میافتد ،جذب شدن آدمهای
متضاد به یکدیگر است .یکی از مصادیق این تضاد جذب شدن افراد درونگرا و
مخالف هم نامید زیرا
برونگرا به یکدیگر است .این ازدواج را باید اتحاد دو قطب
ِ
قرار است دو انسان از دو دنیای متفاوت با عالئق و سلیقههای کام ً
ال متفاوت
زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند اما آیا چنین ازدواجی موفق خواهد بود؟
از نظر اکثر روانشناسان ازدواج یک فرد درونگرا با فرد برونگرا ممکن است
اما یک شرط دارد و شرط آن آگاهی است .به این معنا که به عنوان یک فرد
درونگرا یا برونگرا باید در مورد تیپ شخصیتی خود و همچنین تیپ شخصیتی
طرف مقابمان شناخت پیدا کنیم .این مسئله باعث میشود تا طرف مقابلمان
را به خوبی درک کنیم.
تفاوت بین درونگرایی و برونگرایی چیست؟
تصور رایج از تفاوت بین این دو این است که یکی خجالتی و دیگری
پرشوروحال است؛ این تصور اگرچه میتواند درست باشد اما یک قانون نیست.
به عقیده کارل یونگ فیلسوف و روانپزشک سوئیسی ،درجات مختلفی از
درونگرایی و برونگرایی وجود دارد .بنابراین در اینجا مواردی که باید در مورد
این دو تیپ شخصیتی بدانیم ،آورده شده است:
بررسی وضعیت اجتماعی
کارل یونگ میگوید« :برونگراها از دنیای بیرون و درونگراها از زمان تنهایی
انرژی میگیرند ».برونگراها دوست دارند بیشتر اوقات خود را در دورهمیها
و مهمانیها بگذرانند تا با افرا جدید آشنا شده و مکانهای جدیدی را تجربه
کنند .غریبه برای افراد برونگرا یک کلمه بیگانه است اما افراد درونگرا از
تنهایی بیشتر لذت میبرند و اغلب دوست دارند از کانون توجه دیگران دور
باشند .با وجود تفاوت اجتماعی این دو گروه این امکان وجود دارد که طرفین
با یکدیگر توافق کنند تا در این مورد به تعادل برسند و در عین حال رابطهشان
تقویت شود.

صحبت کردن
برونگراها معمو ًال به راحتی میتوانند مشکالت خود را با دیگران بیان کنند.
آنها اغلب تمایل دارند احساسات ،افکار و مسائل خود را بیان کنند .از سوی
دیگر ،درونگراها اصو ًال کمحرف و ساکت هستند و مسائل را در درون خود
تجزیه و تحلیل میکنند .از آنجایی که صحبت کردن در مورد مسائل و
مدیریت اختالفات برای سالمت زندگی زناشویی ضروری است ،در چنین
مواردی الزم است تا فرد درونگرا از غار تنهایی خارج شده و از نظر عاطفی به
همسرش نزدیک شود.
ریسکپذیری
برونگراها از خطر نمیترسند .آنها ممکن است بیشتر از یک درونگرا درگیر
رفتارهای پرخطر شوند .در واقع افراد برونگرا با ریسکپذیری دوپامین در
مغزشان ترسح میشود و احساس خیلی خوبی پیدا میکنند اما درونگراها غالب ًا
مزایا و معایب هر خطری را میسنجند .در این مورد ،فرد درونگرا نمیتواند
طرف مقابل خود را که شخصیتی برونگرا دارد ،از ریسک کردن باز دارد
اما او میتواند تشویقکننده بوده و به دنبال فرصتهایی برای حمایت از
ریسکپذیری سالم باشد.
چگونه ازدواج درونگراها با برونگراها موفق خواهد بود؟
تفاوتهای گفته شده ممکن است چیز بدی به نظر برسد اما به این نکته
توجه داشته باشید که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از  365زوج با تیپ
شخصیتی متفاوت ،همه آنها گزارش دادند که ازدواجهای شاد و پایداری دارند.

زیرا همین مسئله میتواند منجر به اختالفات شود .غالب ًا آدمهای درونگرا بسته
به شرایطی که در آن قرار میگیرند میتوانند به آدمهای برونگرایی تبدیل
شوند ،بگویند ،بخندند و معاشرت کنند اما از آنجاییکه این افراد ذات ًا درونگرا
هستند ،صرف ًا بنا به شرایط تغییر وضعیت میدهند.
تفریحات دو گانه پیدا کنید
یکی از مشکالتی که ممکن است در ازدواج درونگرا و برونگر منجر به بحث
شود ،تفاوت در تفریحات است اما با انتخاب تفریحات دو جانبه و همچنین
تفریحاتی که مورد عالقه هر دو باشد ،میتوانید این تفاوت را مدیریت کنید.
بهعنوانمثال رفتن به کنار دریا را در نظر بیاورید .فرد برونگرا میتواند با
فرزندانش مشغول آب بازی و والیبال ساحلی شود درحالیکه همسر درونگرا
میتواند در کنار خانواده باشد و کتاب بخواند .حتی گاهی الزم است یکی از
طرفین ،برخالف میل باطنی خود به عالقه همسرش احترام بگذارد تا احساس
بهتری بین آنها شکل بگیرید.
با هم حرف بزنید
این را به خاطر داشته باشید که اختالف بین تمام زوجها حتی زوجهایی
که تیپ شخصیتی یکسانی هم دارند ،وجود دارد اما زوجهایی موفق هستند
که روی موارد اختالفشان کار کنند و سعی کنند به نقطه اشتراک برسند.
بهترین راه برای شناخت و درک همدیگر حرف زدن است .این نکته را به
خصوص درونگرا ها باید مدنظر داشته باشند که تا زمانیکه افکارشان را به
زبان نیاورند ،نمیتوانند طرف مقابلشان را از خواستهها یا چیزهایی که دوست
ندارند باخبر کنند .این افراد حتی اگر میانه خوبی با حرف زدن ندارند باید فکر و
احساساتشان را روی کاغذ بیان کنند .همچنین افراد برونگرا هم باید به خاطر
داشته باشند که مبادا با پرحرفی فرصت صحبت کردن از طرف مقابلشان را
بگیرند و انرژی و انگیزه فرد درونگرا را از دست بدهند .در چنین رابطهای هر رودﻛﻲ ﺟﺪول 481
دو طرف باید حواسشان به هم باشد.

همچنین یک مطالعه نشان داد که تفاوت در تیپهای شخصیتی با مشکالت
زناشویی ارتباطی ندارد و بهطورخاص متضاد بودن در درونگرایی /برونگرایی
به هیچ وجه بر کیفیت ازدواج تأثیر منفی نمیگذارد اما برای موفقیت در
ازدواجهای این چنینی الزم است به نکات زیر توجه کنید:
رشد کنید
اگرچه تفاوتها ممکن است زمینه افزایش اختالفات و درگیریها را فراهم
کند اما یک زوج درونگرا و برونگرا میتوانند مکمل یکدیگر بوده و زمینه
رشد همدیگر را به وجود آورند .بنابراین این شما هستید که انتخاب میکنید
تفاوتها را چگونه ببینید :عاملی برای افزایش تنش یا مسیری برای رشد و
پیشرفت؟!
زوجهایی که در این بُعد متفاوت هستند میتوانند چیزهای زیادی از یکدیگر
بیاموزند .درونگراها میتوانند هدفشان گسترش دنیای اجتماعی و کسب
تجربیات جدید از دنیای بیرون باشد ،در حالی که برونگراها میتوانند خود
را در حال ساختن دنیای درونی غنیتری بیابند.
از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنید
اگر یکی از شما در موقعیتهای اجتماعی خاص بهتر است و دیگری متفکرتر
است و در تصمیمگیریها با دقت بیشتری عمل میکند ،بر روی آن نقاط قوت
تمرکز کرده و از آنها استفاده کنید.
تفاوتها را بپذیرید
2
بههیچعنوان سعی نکنید تیپ شخصیتی طرف مقابلتان را شبیه خودتان کنید
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کشکول
چهارشنبه  3آذر 1400

روزی بــود ،روزی نبــود .زن پادشــاهی بود که بچه
نداشــت یک روز در دل نذر کرد که اگر بچه ای داشــته
باشم ،یک من عسل و یک من روغن می خرم و می دهم
که او برای ماهیان دریا ببرد.
از قضا زد و زن آبســتن شــد و پس از نه ماه پسری
زائید .پادشاه خیلی خوشحال شد و داد همه جا را چراغانی
کردند.
پسر یک ساله شد ،بعد دو ساله و پنج ساله که زن نذر
و نیازش را به کلی فراموش کرد.
روزی پسر که حاال بیست و یک ساله شده بود به خانه
آمــد .زن نگاهی به قد و باالیــش انداخت و به فکر فرو
رفت با خودش گفت :ای دل غافل پســرم بیست و یک
ساله شده و من هنوز نذرم را ادا نکرده ام.
پسر وقتی که دید مادرش به فکر فرو رفته است گفت:
مادر جان چه شده؟گفت :پســرم ،هیچ ،نذکر کرده بــودم که اگر بچه ای
داشته باشم یک من روغن و یک من عسل بخرم و بدهم
ببرد برای ماهیان دریا.
گفت :این که چیزی نیست بده ببرم.
زن رفت یک من عســل و یک من روغن خرید و داد
به پسرش .پسر عســل و روغن را برداشت رفت به کنار
دریا ،دید پیرزنی آنجا نشسته.
پیرزن گفت :پسر جان کجا داری می روی؟
گفت :مادر نذر کرده یک من عســل و روغن آورده ام
برای ماهیان دریا.
پیرزن گفت :ماهی حیوان زبان بســته عسل و روغن
را می خواهد بــرای چه کار! آنها را بده به من به جان تو
دعا می کنم.
پسر دید حرف بدی نمی زند گفت :باشد بگیر .عسل و
روغن را به پیرزن داد .خواســت برگردد که پیرزن گفت:
الهی که دختران انار نصیبت شوند.
پسر گفت :ننه ،دختران انار یعنی چه؟
پیرزن گفت :باغی اســت پر از درختان انار ،می روی
آنجــا همین که پایــت را توی باغ گذاشــتی ،صداهای
عجیب و غریبی به گوشــت می رسد .یکی می گوید :نیا
تو می کشمت!
دیگــری می گویــد :می زنمت! پشــت ســرت نگاه
نمی کنی ،می روی و چند تا انار می چینی و برمی گردی.
پســر آمد و انارســتان را پیدا کرد .چهل تا انار چید و
برگشــت سر راه یکی را پاره کرد دختر قشنگی از تویش
درآمد گفت :نان ،آب!
پسر آب و نان نداشت که به او بدهد .دختر افتاد و مرد.
چند دقیقه بعد یک انار دیگر را پاره کرد و دختر قشنگی از
توش درآمد گفت :نان ،آب.
این یکی هم افتاد و مــرد و همه دخترها مردند .ماند
یک انار حاال پسر کنار چشمه ای رسیده بود .انار آخری را
پاره کرد دختر قشنگی از توش درآمد .نان و آب خواست.
پســر زود آبش داد .دختر ســرا پا برهنــه بود فقط یک
گردنبند به گردن داشت.
پســر با خود گفت :این را کــه اینجوری نمی توانم به
شهر ببرم ،باید برم برایش از شهر لباس بیاورم.
هرچقدر دختــر اصرار کرد که او را هــم با خود ببرد
قبول نکرد.
درخــت نارنجی آنجا بود دختر گفــت :درخت نارنجم
ســرت را خم کن .نارنج خم شــد دختر پایش را گذاشت
روی شاخه ها و رفت باالی درخت نشست.
کمی بعد دده سیاهی که چشم هایش هم چپ بود آمد
تــا کوزه اش را آب کند .عکس دختر را در آب دید ،خیال
کرد عکس خودش اســت .گفت :من این قدر خوشگل و
قشنگ باشم ،آن وقت بیایم برای خانمم کوزه آب کنم؟
کوزه را به سنگ زد و شکست .برگشت خانه.
خانم گفت :کوزه را چه کار کردی؟
گفت :خانمم از دستم افتاد و شکست.
خانم گفت :کهنه بچه را بردار و بشوی.
دده ســیاه کهنه ها را برداشت و آمد به آب چشمه باز
عکس دختر را در آب دید گفت :من این قدر خوشــگل
و قشنگ باشم .آن وقت بیایم برای خانم کهنه بشویم؟
کهنه ها را به دم آب داد و برگشت.
خانم گفت :کهنه ها چطور شد؟
گفت :خانم ،من این قدر خوشــگل و قشنگ باشم آن
وقت بیایم برای تو کهنه بشویم؟
خانم گفت :مرده شــوی آن ترکیبــت را ببرند .با آن
لب هــای کلفت .برو تــوی آینه نگاه کــن ببین چقدر
خوشگلی؟
حــاال بچه را بگیــر ببر پاهایش را بشــور ،که دوباره
عکس دختر را در آب دید.
درآمد و گفت :من این قدر خوشگل و قشنگ باشم آن
وقت بیایم برای خانم بچه بشورم!
آمد که بچه را پاره کند که دختر انار دلش ســوخت و
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دختران انــــــار
به روایت :صمد بهرنگی

به صدا درآمد که آهای دختر ،امت محمد اســت کاریش
نکن.
دده سیاه ســرش را بلند کرد دید دختر لخت و عوری
باالی درخت نشسته ،مثل پنجه آفتاب.
زود بچه را برد به خانه و به خانم ســپرد و برگشــت.
گفت :خانم بگذار من هم بیایم پهلوی تو.
آن قــدر التماس کــرد و قربان صدقــه اش رفت تا
آخر ســر دختر موهایش را باز کرد و پائین فرســتاد .دده
سیاه موهایش را گرفت و باال رفت و گفت :خانم تو اینجا
چه می کنی؟
دختر گفت :من دختر انارم .شــوهرم رفته لباس بیاورد
و مرا ببرد.
دده ســیاه گفت :این گردنبند چیســت که به گردن
بسته ای؟
گفت :جان من توی این گردن بند اســت ،اگر آن را از
گردنم باز کنند می میرم.
دده سیاه گفت :خانم بیا سرت را بجورم.
گفت :توی سرما از آن چیزها پیدا نمی شود.
دده ســیاه آنقدر التماس کرد دختر نخواست دلش را
بشــکند و رضایت داد .دده سیاه یواشــکی گردنبند را از
گردنش باز کرد و او را پرت کرد توی آب .دختر به صورت
درخت نسترنی درآمد و لب چشمه ایستاد.
کمی بعد پسر برگشت و گفت :بیا پائین برویم.
دده ســیاه گفت :من که نمی توانم از این درخت بلند
پائین بیایم.
پسر گفت :مگر خودت نگفتی «درخت نارنجم ،سرت
را خم کن» نارنج هم خم می شود؟
دده ســیاه گفت آن وقــت خم می شــد حاال دلش
نمی خواهد خم بشود.
پســر باالی درخت رفــت ،او را پائین آورد .گفت این
لباس ها را از کجا پیدا کرده ای؟
گفت :از یک دده سیاه امانت گرفته ام.
پسر گفت :رنگ صورتت چرا این جور سیاه شده؟
دده سیاه گفت :از باد و آفتاب.
پسر گفت :چشم هایت چرا چپ شده؟
دده سیاه گفت :از بس که چشم به راه تو دوختم.
پسر گفت :پاهایت چرا این جور پت و پهن شده؟
دده سیاه گفت :از بس که بلند شدم و نشستم.
پســر دیگر چیزی نگفت یک دسته گل نسترن چید و
دده سیاه را برداشت و به راه افتاد.
دده سیاه دید که همه اش با عرقچین ور می رود و هیچ
اعتنایی به او ندارد .عرقچین را از دســتش گرفت و پرت
کرد .پســر دنبال عرقچین رفت دید کبوتر قشنگی آنجا
نشسته کبوتر را برداشت و به راه افتاد تا رسیدند به خانه.
مردم که دده ســیاه را دیدند گفتند :این دده سیاه که این
قدر فیس و افاده نمی خواهد!
پسر به رویش نیاورد و عروسی اش را بی سر و صدا راه
انداخت .چند روز بعد دده ســیاه دید پسر سرش به کبوتر
گرم است و هیچ اعتنایی به او ندارد .گفت :من ویار دارم،
باید کبوتر را سر ببری تا من گوشتش را بخورم.

ایرج میرزا خراسانی است .شــعرش ساده ،روان و به مردم نزدیک است.
حرف دل مردم را می زند .از این جهت سروده هایش به دل می نشیند .کمتر
اهل فرهنگی است که شعری از او را نخوانده باشد .بعضی از اشعارش حالت
حکایت دارد گویی داستانی را می خوانی.
«مادر» در شــعر او مقدس است .اشــعاری در ارتباط با مادر دارد که آنها
را می خوانید .این شــیفتگی به مادر را در کارش می بینید .به جرأت می توان
گفت در گرامیداشت «مادر» او بیشترین سهم را دارد.
***
آخ پای پسرم خورد به سنگ
داد معشوقه به عاشق پیغام
که کند مادر تو با من جنگ
مادر سنگ دلت تا زنده است
شهد در کام من و تو است شرنگ
عاشق بی خرد ناهنجار
نه بَل آن عاشق بی عصمت و ننگ
حرمت مادری از یاد ببرد
خیره از شراب و مجنون از بنگ

بهروز دهقانی

پسر گفت هرچند تا کبوتر بخواهی بگو برایت بیاورند.
دده ســیاه گفت :من دلم می خواهد تنها گوشت این
کبوتر را بخورم.
پســر قبول نکرد .یک روز که در خانه نبود دده سیاه
با ناز و غمزه به پادشــاه گفت :من ویار دارم اما پســرت
نمی گذارد این کبوتر را ســر ببرند .پادشاه داد سر کبوتر
را بریدنــد .از جایی که خونش ریخته بود ،چناری روئید و
قد کشید.
وقتی که پسر برگشــت از چنار خوشش آمد .همیشه
دور و برش می پلکید و با آن ور می رفت.
دده ســیاه ناظر این جریان بــود دو پایش را در یک
کفــش کرد که باید این درخت را ببــری و برای بچه ام
گهواره درست کنی.
پســر گفت :قطحی چوب که نیامده ،از هر درختی که
بخواهی می دهم برایت گهواره درست کنند.
باز روزی که پسر به شــکار رفته بود ،دده سیاه پیش
پادشاه آمد و ماجرا را تعریف کرد.
پادشاه دســتور داد درخت را ببرند و گهواره ای درست
کنند .یک تکه از آن باقی مانده بود که آن را به گوشه ای
انداخته بودند.
پیرزنی که گاهگاهی به خانه پادشــاه می آمد و رخت
می شســت خانه را آب و جــارو می کرد تکه چوب را که
دید از آن خوشش آمد گفت :خانم این را بده ببرم بگذارم
زیر دوکم.
دده سیاه گفت :بردار و ببر.
پیرزن تکه چوب را آورد گذاشت زیر دوکش.
فردا عصر که از ســر کار به خانه برگشت دید همه جا
مثل دســته گل تمیز و آب و جارو شده با خودش گفت:
حتم ًا زیر این کاسه نیم کاسه ای هست.
فردا پشت پرده ای پنهان شد دید دختری از چوب زیر
دوک بیرون آمد و همه جا را آب و جارو کرد بعد خواست
برگردد ســر جایش که پیرزن از پشت پرده آمد بیرون و
گفــت :تو را به خدا نرو .من هم هیــچ کس را ندارم .بیا
دختر من باش .دختر دیگــر توی چوب نرفت و در خانه
پیرزن ماندگار شد.
روزی در شهر جار زدند که هر کس می تواند بیاید و از
ایلخی پادشاه اسبی بگیرد و پرورش بدهد.
دختر به پیرزن گفت :تو هم برو یکی بگیر.
پیــرزن گفت :آخر ما که جو و علوفه نداریم به اســب
بدهیم.
دختر گفت :تو کارت نباشد.
پیرزن بلند شــد و آمد پیش پادشــاه گفــت :یکی از
اسب هایت را هم به من بده.
پادشــاه گفت :ننه ،تو که علوفه ای نداری ،اســب را
می خواهی چه کار؟
گفت :دختر یکــی یکدانه ام دلش می خواهد اســبی
داشته باشد.
پادشاه برای این که دل پیرزن را نشکند به ایلخی بانش
گفت :اسب مردنی و چالقی برای پیرزن پیدا کند که زنده
ماند ،ماند ،مرد هم مرد.

پیرزن اســب را برداشت و به خانه آورد .تا دست دختر
به پشتش خورد ،شد یک اسب درست و حسابی.
دختر زلف هایش را به آب زد و در حیاط پاشــید همه
جا علف سبز شد.
چند ماه بعد پادشاه گفت :بروید اسب ها را بیاورید.
اســب ها را جمع کردنــد .آمدند به خانــه پیرزن که
ببیند اســبش مرده یا زنده است .دیدند اسب چنان شیهه
می کشــد که زهره آدم آب می شود .رفتند به طویله که
بیرونش بیاورند .اســب هر کس که جلو می آمد شــل و
پل می کرد .غالم های پادشــاه گفتند آخر ننه جان ما که
حریف این اســب نمی شویم ،یکی بیاید اسب را از طویله
بکشد بیرون تا ما آن را ببریم.
دختر آمد و دستی به پشت اسب کشید و گفت :حیوان
زبان بســته بیا برو از صاحبت چــه وفایی دیدم که از تو
ببینم .غالم ها اسب را برداشته و بردند.
***
بشنوید روزی هم گردن بند مروارید دده سیاه پاره شد.
کسی نتوانست نخش کند .دختر گفت :ننه برو به پادشاه
بگو من می توانم مرواریدها را نخ کنم.
پادشاه گفت :دختر را بیاور اینجا.
دختر آمد پیش پادشــاه .پادشــاه گفت :تو می توانی
مرواریدها را نخ کنی؟
دختر گفت :بله می توانم .اما به شــرط اینکه تا همه را
نخ نکرده ام هیچ کس از اتاق بیرون نرود.
پسر پادشــاه گفت :هر کس می خواهد به حیاط برود،
زودتــر برود تا ایــن مرواریدها را نخ نکــرده ام در را باز
نخواهم کرد.
در را از تــو قفل کرد و نشســت .دختــر مرواریدها را
جلوش چید و نخ را در دست گرفت و شروع کرد:
من انــاری بــودم بــاالی درختی ،آهــای ،آهایمرواریدهایم .پســر پادشــاه آمد و مرا چید .آهای آهای
مرواریدهایم .آورد مرا روی درخت نارنج گذاشــت .آهای
آهای مرواریدهایم .دده ســیاهی آمد و گردن بند مرا باز
کرد ،آهای آهای مرواریدهایم....
گفت و گفت تا رسید به اینجا...
دده ســیاه گفت :خوب دیگه بس اســت ،گردن بند را
نخواستم .دختر اعتنایی نکرد و ادامه داد:
دده ســیاه مرا تــوی آب انداخت و مــن یک بوتهنسترن شدم .آهای آهای مرواریدهایم .دده سیاه دید پسر
همه اش به من ور می رود گل ها را پرپر کرد .آهای آهای
مرواریدهایم .من شــدم یک عرقچین .دده ســیاه مرا از
دســت پسر گرفت به زمین انداخت .من شدم یک کبوتر.
آهای آهای مرواریدهایم .دده ســیاه ویار کرد سرم را داد
بریدند.
آهای آهای مرواریدهایم .من شــدم یک درخت چنار.
آهای آهای مرواریدهایم.
باز دده ســیاه گفــت :خوب ،خوب دیگه بس اســت.
گردن بند را نخواستیم .دختر اعتنایی نکرد و ادامه داد:
درخــت چنــار را داد بریدند برای بچــه اش گهوارهدرســت کردند .آهای آهای مرواریدهایم .پیرزنی آمد و
یک تکه از چوبش را برداشــت و به خانه اش برد .آهای
آهای مرواریدهایم .من شــدم دختر پیرزن .آهای آهای
مرواریدهایم .پادشاه یک اسب مردنی و الغر به ما داد که
پرورش بدهیم .آهای آهــای مرواریدهایم .بعد گردن بند
دده سیاه پاره شد .آهای آهای مرواریدهایم.
دده ســیاه بلند شــد فریاد کشید وای شــکمم ،وای
شکمم .در را باز کنید تا بیرون بروم.
پسر پادشاه گفت :تا تمام مرواریدها نخ نشده هیچ کس
نباید بیرون برود.
دختر ادامه داد هیچ کس نتوانست آن را نخ کند .آهای
آهــای مرواریدهایم .پیرزن گفت :این کار از ما ســاخته
نیســت .اما دختر دســت بردار نبود .آخر پیرزن رفت به
پادشاه خبر داد .آهای آهای مرواریدهایم.
پادشاه دختر را خواست و گفت :تو می توانی مرواریدها
را نخ کنی؟
دختر گفت :بله ،اما به شرط اینکه تا همه را نخ نکرده ام
کسی از اتاق بیرون نرود .آهای آهای مرواریدهایم!
با هر آهای ،آهای گفتــن چند تا از مرواریدها پهلوی
قم قرار می گرفت ،تا اینکه همه نخ شــد .دختر گردن بند
را به طرف دده سیاه پرت کرد و گفت :بردار ،به صاحبش
چه وفایی کرد که به تو بکند!
پسر پادشاه که متوجه شده بود که این همان دختر انار
است .پیشانیش را بوســید و داد دده سیاه را به دم اسب
چموش بستند و ول کردند به صحرا.
بعد هفت شــبانه روز جشن گرفتند و همه نشستند به
شادی و به مراد دلشان رسیدند.
منبــع :افســانه های آذربایجان -بــه روایت :صمد
بهرنگی .بهروز دهقانی -چاپ سوم 1381

مادر در سروده های ایرج میرزا
ابوالقاسم فقیری

رفت و مادر را افکند به خاک
سینه بدرید و دل آورد به چنگ
دید کز آن دل آغشته به خون
آید آهسته برون این آهنگ
آه دست پسرم یافت خراش
آخ پای پسرم خورد به سنگ
***
تا هستم و هست دارمش دوست
گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهان گرفتن آموخت

شب ها بر گاهواره من
بیدار نشست و خفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من
بر غنچه گل شکفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد
تا شیوه راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست
تا هستم و هست دارمش دوست

برای شما خوانده ایم
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ابوالقاسم فقیری
ایــن بیت هــا را در داخــل اتوبوس ها یا تاکســی ها
می نویسند.
مفردات
آنقدر گرم است بازار مکافات عمل
دیده گر بینا بود هر روز ،روز محشر است
**
ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار
که دگر مرکبی از پشت سرت می آید
**
باالی سرم نام تو را نقش نمودم «یاعلی»
یعنی که سر من به فدای قدم تو «یا علی»
**
تا توانی رفع غم از خاطر غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است ،اشکی پاک کن
**
تیغ بران گر به دستت داد دست روزگار
هر چه می خواهی بکن ،اما مبر نان کسی
**
دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟
سری هست
من معتقدم که اندر این ّ
یک دست به کار خویشتن پردازی
با دست دگر ز دیگران گیری دست
**
دست حاجت ز د ِر ناکس و کس کوته کن
آخر این دست بلند تو هنرها دارد
**
زهر است عطای خلق هر چند دوا باشد
حاجت ز که می خواهی ،جایی که خدا باشد
**
گر بخواهی شاد و خندان بگذری از روی پل
مست و بی تقوا و خواب آلود مشین در پشت ُرل«»1
**
مدعی خواست که از بیخ کند ،ریشه ما
غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما
**
می کنم رانندگی دارم توکل بر خدا
از خطر محفوظ دارم هست ،شاه رضا
**
هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان
پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان
**
در غریبی ماندن و حیران و سرگردان شدن
بهتر است اندر وطن محتاج نامردان شدن
**
در حقیقت مالک اصلی خداست
این امانت بهر روزی دست ماست
**
بلی قدر چمن را بلبل افسرده می داند
غم مرگ برادر را برادر مرده می داند
**
ز کوشش های عباس و سکینه گشت معلومم
که قدر آب را لعل لب پژمرده می داند«»2
**
روی جام سقاها می نویسند:
هر که آبی ز جام ما نوشد
خلعت از شاه کربال پوشد
**
آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن
جان را فدای مرقد شاه شهید کن
**
فخرم همین بس است ز اصناف محترم
قصابم و نسب ز جوانمرد می برم«»3
**
هر که دارد امانتی موجود
بسپارد به بنده وقت ورود
نسپارد اگر شود مفقود
بنده مسئول آن نخواهم بود
پی نویس:
-1مشین= منشینُ -رل= فرمان اتومبیل
-2این شــعر هم اکنون به خط نســتعلیق روی کاشی
ســردر آب انبار قائم مقام واقع در اول کوچه ملک خیابان
علیا «مشهد» نقش شده است.
-3این شــعر اشــاره دارد به قصاب جوانمــرد که خود
حکایتی دارد
-4در شیراز هم این شعر ســر بینه حمام ها سابقا دیده
می شد.
منبع :عقاید و رســوم عامه مردم خراسان-
تألیف :زنده یاد ابراهیم شکورزاده

***
بیچاره مادر
پسر رو قدر مادر دان که دائم
کشد رنج پسر بیچاره مادر
نگهداری کنه نه ماه و نه روز
تو را چون جان به بر بیچاره مادر
برو بیش از پدر خوا َهش که خواهد
تو را بیش از پدر بیچاره مادر
سپس چون پا گرفتی تا نیفتی
خورد غم بیشتر بیچاره مادر
به مکتب چون روی تا باز گردی
بود چشمش به در بیچاره مادر
نبیند هیچ کس زحمت به دنیا
ز مادر بیشتر بیچاره مادر
تمام حاصلش از زحمت این است
که دارد یک پسر بیچاره مادر
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آگهی
چهارشنبه  3آذر 1400
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سال بیست و ششم شماره 7348

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-901
نوبت اول 1400/9/2 :روزنامه طلوع
نوبت دوم 1400/9/3 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري منطقه شــش در نظر دارد اجرای پل
عابر پیاده در شهرک دینکان (کمربندی شیراز-بزرگراه امام خمینی)
از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شــرايط واگذار نمايد .لذا
از كليه پيمانكاران دارای شــرایط ذیل دعــوت بعمل مي آيد .با توجه
به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز گلدشت
معالی آباد -شهرداری منطقه شــش مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت
نياز به اطالعات بيشــتر شماره تلفن۷۱۳۶۳۹۱۶۹۹ :آماده پاسخ گويي
ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان  :اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در
رشته ابنیه یا راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه
 مبلغ برآورد۳۸,۹۳۰,۶۷۰,۰۹۸ :ریال
 مدت قرارداد  ۴ :ماه
 محل انجام کار :کمربندی شیراز-بزرگراه امام خمینی
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  2.000.000.000ريال بصورت ضمانت نامه
بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه پاسداران
شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۰۲۸۷۳بنام شهرداری منطقه شش
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵به
آدرس شیراز گلدشت معالی آباد -شهرداری منطقه شش می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات :ســاعت ۱۳:۰۰مــورخ 1400/9/17در محل
شیرازچهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها ۳ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1225519 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000822مورخ  1400/6/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصــور رفیعی رودبالی
فرزند علی باز به شماره شناسنامه  2380102139در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  1131/85مترمربع پــاک  23فرعی از  284اصلی
بخش  7فارس مشهور به سرناباد (چشمه سفید) حصه مشاعی خود
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/18 :
/89م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
آگهی مزایده
نوبت اول1400/8/26 :
نوبت دوم1400/9/3 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد به اســتناد مصوبه
شورای محترم اسالمی شهر داراب و نظریه اخذ شده
از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برگزاری مزایده فروش 20
قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک آیت ا ...نسابه مشهور به هفت
و نیم هکتاری اقــدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید با
توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مزایده و تحویل قیمت پیشنهادی
از تاریــخ  1400/9/3تا تاریخ  1400/9/14به شــهرداری داراب واقع در
خیابان شــهید مدرس مراجعه و یا با شــماره تلفنهای – 53520980
 07153525066تماس حاصل نمایند.
-1سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیش نقدی واریز شده
به شماره حساب سپرده شــهرداری  0105801087000نزد بانک ملی یا
ضمانتنامه بانکی ارائه گردد.
-2برنده اول مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده
ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم نیز به همین منوال
رفتار خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده به نســبت مســاوی
می باشد.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
-5اشــخاصی که مشــمول قانون منع مداخلــه در معامالت دولتی
می باشند حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت و چنانچه مشخص
گردد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
-6کلیه هزینه های نقل و انتقال و سندنویسی برعهده برنده مزایده
می باشد.
-7تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده1400/9/15 :
شناسه آگهی1224562 :
/5176م الف
مسعود ملک جمشیدی
سرپرست شهرداری داراب

آگهي مناقصه عمومي
1400-898
نوبت اول 1400/09/02 :روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم 1400/09/03 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــيراز در نظر دارد عملیــات اجرای
تعمیرات تخصصی زیر عرشــه پــل های ســواره رو (پلهای دالوران،
سلمان فارســی ،نمازی ،پل آفرینش ،محالتی ،برف فروشان ،پرویزی
و غیره) را بــا برآورد اوليه  90/071/179/292ریــال از طريق مناقصه
عمومي به پیمانکار واجد شــرايط واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاران
حقوقی داراي حداقل پایه  5در رشته راه و با سابقه کافی در این زمینه
دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه
به آدرس :خیابان ساحلی شــرقی -نبش خیابان راهنمایی -ساختمان
جدید شهرداری شــیراز حوزه معاونت فنی و عمرانی  -طبقه پنجم-
امور قراردادها ویا از طریق ســایت  vendor.shiraz.irو یا سامانه
شفافیت شهرداری شیراز اقدام نمايند.
مدت انجام کار  12ماه
 مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  4/504/000/000ريــال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده 1001582765
بانک شهر شعبه قصردشت بنام معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان تضمین
انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ میگردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات ساعت  14:15روز سه شنبه مورخ
 1400/09/16می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ســاعت  13روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17
می باشد.
 محل برگزاری کمیســیون مناقصه ســالن جلسات اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز -واقع در چهار راه خلدبرین می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي اســت هزينه آگهي بعهــده برنده مناقصــه خواهد بود و
شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.
 کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه ،موظف به ثبت نام در سایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 شرکت در مناقصه و دادن 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.
شناسه آگهی1225515 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000390هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی داریوش کرمی دلخانی فرزند عبداله به شــماره
شناسنامه  18456در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 47223/51
مترمربع پالک  13فرعی از  61اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور
به ســهلکی خریداری شده از آقایان نوشــاد کرمی و عبداله کرمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/18 :
/90م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
آگهی حصر وراثت
خانم زهره جوکار دهوئی فرزند محمدحسین دارای شناسنامه شماره
 2529483851متولد  1355/2/9به شــرح دادخواســت به کالسه
 1400/189ح ش رونیز از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین جوکار دهوئی
فرزند مراد به شماره شناسنامه  2529840040در تاریخ 1399/5/18
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر دختر متوفی
 -2محمدرضا جوکار دهوئی به شــماره شناســنامه 2529483841
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -3مراد جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2529890978صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -4علی جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2529986983صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5حســن جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2520064099صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -6سکینه جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2529483868صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -7منیژه جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2529467811صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -8جمیله جوکار دهوئی به شماره شناسنامه  2529986932صادره
از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -9مریم جوکار دهوئی به شــماره شناسنامه  2520015136صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -10نرگس نصیریان به شماره شناســنامه  2529482330صادره از
حوزه استهبان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /853م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

برگ سبز خودرو ســواری پراید جی ال ایکس ای مدل  1385به
رنگ سفید به نام کلثوم کاهدی به شماره پالک 432د 12ایران 63
به شماره موتور  14479955و شماره شاسی S1412285767704
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهي مناقصه تجدید عمومي
1400-896
نوبت اول 1400/09/02 :روزنامه شیراز نوین
نوبت دوم1400/09/03 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري منطقه شــش در نظر داردنسبت به
خرید تجهیزات ترافیکی از طريق مناقصه عمومي وبراساس مشخصات
مندرج در اســناد مناقصه اقدام نمايد .لذا از كليــه پيمانكاران واجد
شــرایط ،دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس :شــیراز گلدشــت معالی آباد -شهرداری منطقه
شــش مراجعه نمايند .ضمنا درصورت نياز به اطالعات بيشتر شماره
تلفن  ۷۱۳۶۳۹۱۶۹۹آماده پاسخ گويي ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان:
کلیه تولید کنندگان و فروشــندگان دارای پروانــه بهره برداری از
وزارت صمت یا صنف مربوطه همراه با سابقه مرتبط
مبلغ برآورد اولیه۶,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ :ریال
 مدت قرارداد :یک ماه
 محل تحویل کاال  :انبار شهرداری منطقه شش
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ريال بصورت ضمانت نامه
بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه پاسداران
شماره حساب  ۱۰۰۷۸۵۰۰۲۸۷۳بنام شهرداری شيراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  ۱۰درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 جهت اخذ اســناد مناقصــه ،از طریق مراجعه به ســایت معامالت
شهرداری شــیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه
حضوری به آدرس(:شیراز گلدشــت معالی آباد -شهرداری منطقه
شش) اقدام گردد.
 آخریــن مهلت تحویل پاکات  :پایان وقت اداری مورخ 1400/9/15به
شیراز گلدشت معالی آباد -شهرداری منطقه شش می باشد.
 تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت :ســاعت ۱۴:۰۰مورخ 1400/9/17
در محل شــیراز ،چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها (۳ماه) می باشد.
 بديهي اســت هزينه آگهي بعهــده برنده مناقصــه خواهد بود و
شهرداري در رد یک يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1225509 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
تاریخ انتشار1400/9/3 :
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تأمین نیاز دفاتر تاکسی تلفنی،
مؤسســات اتومبیل کرایه ،گردشگری و پیک موتوری شیراز و حومه رأس ساعت  10روز سه شنبه مورخ
 1400/10/7در محل دفتر شــرکت تعاونی واقع در بلوار زرهی خیابان شبان انتهای کوچه  3تشکیل
می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شــود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .در
صورتی که حضور عضوی به هر دلیل میســر نباشد می تواند استفاده از حضور و اعمال رأی خود را به
موجب وکالت رسمی و محضری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید .در هر
صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
داوطلبان تصدی هیأت مدیره و بازرســی موظفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل نماید.
مدارک الزم :یک قطعه عکس  ،3*4فتوکپی شناسنامه ،فتوکپی کارت ملی ،فتوکپی مدرک تحصیلی،
تعیین وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت یا معافیت) سوابق مدیریتی
آوردن ماسک و دستکش جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی است.
دستور جلسه:
-1قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرس از عملکرد شــرکت در سال  99قابل رؤیت در سامانه
جامع و هوشمند بخش تعاون
-2بررســی و تصویب صورتهای مالی تا سال  99و آخرین سرمایه اعضا قابل رؤیت در سامانه جامع و
هوشمند بخش تعاون
-3بررسی و تصویب بودجه سال  1400قانون رؤیت در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون
-4انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال
-5انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
اطالعات فوق در سامانه جامع و هوشــمند بخش تعاون جهت اعضای محترم قابل رؤیت و اظهارنظر
می باشد.
هیأت مدیره شرکت تعاونی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034004716هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی جواد دهقانی فرزند عباس به شماره شناسنامه  450صادره
از شیراز در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت  300مترمربع پالک
 1274فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از
 2145اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک رســمی اکبر و
حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و اقدس الملوک
ورثه ابوالقاسم پایدار به متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/3 :
/4848م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
علی یار زارعی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان سپیدان تصرفات مفروز و مالکانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان
ذیل را بدین شرح:
 رأی شماره  140060311016001257مورخ  -1400/8/11اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  32015/32مترمربع پالک شماره  23فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شماره  140060311016001261مورخ  -1400/8/12اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  5439/70مترمربع پالک شماره  22فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شماره  140060311016001203مورخ  -1400/8/8اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  3736/45مترمربع پالک شماره  15فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001355مورخ  -1400/8/25اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه باغ به مساحت  4628/76مترمربع پالک شماره  33فرعی از  195اصلی واقع در فارس بخش  6حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به بج کوشک
 رأی شــماره  140060311016001356مورخ  -1400/8/25اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه زمین زراعتی به مســاحت  41976/14مترمربع پالک شماره  12فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور
به راشک
 رأی شــماره  140060311016001359مورخ  -1400/8/26اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه زمین زراعتی به مســاحت  1047/82مترمربع پالک شــماره  13فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور
به راشک
 رأی شــماره  140060311016001358مورخ  -1400/8/26اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در یک و نیم دانگ عرصه از ششدانگ عرصهیک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  3429/29مترمربع پالک شــماره  17فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان
مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001354مورخ  -1400/8/25اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه زمین زراعتی به مســاحت  4040/18مترمربع پالک شماره  11فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به
راشک
 رأی شماره  140060311016001259مورخ  -1400/8/12اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  14172/85مترمربع پالک شماره  21فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001200مورخ  -1400/8/6اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  20152مترمربع پالک شماره  16فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شماره  140060311016001255مورخ  -1400/8/11اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  12315/22مترمربع پالک شماره  20فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001300مورخ  -1400/8/20اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت  1131/85مترمربع پالک شماره  23فرعی از  284اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به چشمه سفید
 رأی شماره  140060311016001198مورخ  -1400/8/6اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین دیم به مساحت  10324/90مترمربع پالک شماره  18فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001269مورخ  -1400/8/13اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ســپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه زمین ســایت مخابرات به مساحت  233/79مترمربع پالک شــماره  2فرعی از  255اصلی واقع در فارس بخش  6حوزه ثبت ملک سپیدان
مشهور به رودشیر
 رأی شماره  140060311016001196مورخ  -1400/8/6اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهزمین زراعتی به مساحت  14832مترمربع پالک شماره  14فرعی از  323اصلی واقع در فارس بخش  7حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به راشک
 رأی شــماره  140060311016001273مورخ  -1400/8/13اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یکقطعه باغ به مساحت  6230/33مترمربع پالک شماره  32فرعی از  195اصلی واقع در فارس بخش  6حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به بج کوشک
 رأی شماره  140060311016001271مورخ  -1400/8/13اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سپیدان در دو دانگ عرصه از ششدانگ عرصه یک قطعهباغ به مساحت  33074/68مترمربع پالک شماره  31فرعی از  195اصلی واقع در فارس بخش  6حوزه ثبت ملک سپیدان مشهور به بج کوشک
را تأیید و با توجه به مالکیت خود متقاضی پس از نشــر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تســلیم متقاضی گردد .علیهذا در اجرای ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرائی آن مراتب را در دو نوبت به فاصله پانزده روز ،جهت
اطالع مالکین مشــاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود .در صورتی که اشــخاص ذینفع به رأی اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .در این
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت .در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/18 :
/91م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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 18ربیع الثانی 1443

 ۱۳۲فوتی و  ۵۱۴۴ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۸شهر کشور همچنان در وضعیت قرمز

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در  ۲۴ساعت،
۵هزار و  ۱۴۴مبتال به کرونا در کشــور شناسایی
شدند.
به گزارش ایسنا ،از روز دوشنبه تا دیروز  ۲آذر

 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۵هــزار و  ۱۴۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۷۶۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون

و  ۸۸هزار و  ۹نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۳۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان ایــن بیماری به  ۱۲۹هزار و ۱۸۵
نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۸۰۷هزار و
 ۸۹نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۳۸۶نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا کنــون  ۳۷میلیون و  ۹۹۶هــزار و ۹۰۴
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
در حــال حاضر  ۸شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۵۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۴۶شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

شبکه سازمان یافته اخاللگران ارزی متالشی شد

نیروی انتظامی طی اطالعیه ای از شناســایی
و انهدام یک شــبکه سازمان یافته اخالل در نظام
اقتصادی کشــور از طریق فــروش رمز ارزهای
دیجیتال خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس،
در اطالعیه نیروی انتظامی آمده است:
«پلیس با رصد و پایش اطالعاتی فضای مجازی
یک شــبکه ســازمان یافته که با فروش رمز ارز
غیرقانونی "دریک" اقدام به اخالل در نظام اقتصادی

و ارزی کشــور کرده بودند را شناسایی و اعضای
اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متالشی کردند.
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با انجام
این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن
دستگیری اعضای اصلی شبکه ،بیش از یک هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریــال وجوه دریافتی از مردم را در
حســاب های متهمان کشف و برای جلوگیری از
خروج وجوه مذکور به خارج از کشور حساب های

آنها را مسدود کردند.
گفتنی است وجوه توقیف شده مربوط به تعداد
یک هزار و  ۷۱۵نفــر بوده که اقدام به خرید رمز
ارز مذکور نموده بودند.
نیــروی انتظامــی از مردم خواســت :با توجه
به غیــر قانونی بودن خرید و فــروش رمز ارز ها
جهت جلوگیری از تاراج سرمایه های خود به این
معامالت ورود نکرده و در صورت مشاهده مراتب
را به پلیس  ۱۱۰اطالع دهند».

کشف بیش از یک تن موادمخدر در سیستان و بلوچستان

فرمانــده مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و
کشف یک تن و  350کیلوگرم موادمخدر توسط
مرزبانان استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار احمد علی گودرزی در
این باره گفت :مرزبانان هنگ مرزی ســراوان با
انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت باند حرفهای
قاچاق در منطقه مرزی اســفندک مطلع شدند و
با برنامهریزی دقیق عملیاتی ،تشــدید اقدامات
نظارتی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود :با پشــتیبانی اطالعاتی و هدایت
عملیاتــی مرزبانــی اســتان ،محــل اختفای
قاچاقچیــان مشــخص و در راســتای مقابله با
سوداگران مرگ ،مرزبانان هنگ مرزی سراوان با

اعزام تیم عملیاتی ،منطقه مورد نظر را در کنترل
خود قرار داده و با رعایت کامل مالحظات امنیتی
موفق شدند محموله موادمخدر را کشف کنند.
ســردار گودرزی تصریح کرد :قاچاقچیان که
قصد داشتند موادمخدر را به وسیله یک دستگاه
خودرو و یک موتورســیکلت وارد کشــور کنند
به محض مشــاهده مرزبانان ،اقدام به تیراندازی
به ســمت آنان کرده که مرزبانان نیز بالفاصله
بــا اتخاذ موضــع و تاکتیک عملیاتی مناســب
مقابله به مثل کرده که به علت حجم زیاد آتش
مرزداران ،قاچاقچیان تاب مقابله نداشته ،عرصه
را بــر خود تنگ دیده و با رهــا کردن خودرو و
موتورسیکلت و برجا گذاشتن محموله موادمخدر

از محل متواری شدند.
وی بیان داشت :مرزبانان دالور هنگ مرزی
سراوان در این عملیات موفق شدند ضمن توقیف
یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت،
یک تن و  350کیلوگرم تریاک را کشف کنند.
براســاس گزارش ســایت پلیــس ،فرمانده
مرزبانــی ناجا در پایان ضمن قدردانی از زحمات
و تالش مرزبانان اســتان سیستان و بلوچستان
خاطرنشــان کرد :مرزهای ایران اسالمی برای
ســوداگران مرگ ،قاچاقچیــان و متجاوزان از
هر زمان دیگــری ناامنتر اســت و با اقدامات
غیرقانونی در مناطق مرزی به شــدت مقابله و
برخورد میشود.

بین الملل

سانحه رانندگی مرگبار
با  45کشته در بلغارستان

به گفته مقامات محلی بلغارســتان ،دیروز (سه شنبه) در پی آتش گرفتن
اتوبوسی با پالک مقدونیه شــمالی در بزرگراهی واقع در غرب این کشور،
دست کم  ۴۵تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،در میان قربانیان این حادثه تعدادی کودک نیز وجود
داشــته و هفت تن نیز با جراحات مرتبط با ســوختگی به بیمارســتانی در
صوفیه ،پایتخت این کشور منتقل شده اند.
به گفته یکی از مقامات محلی ،هنوز مشــخص نیست که این اتوبوس
ابتدا آتش گرفته و سپس تصادف کرده یا اینکه تصادف باعث آتش گرفتن
اتوبوس شــده است .وی همچنین افزود :این حادثه حوالی ساعت دو بامداد
به وقت محلی رخ داده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بیشتر قربانیان این حادثه
اهل مقدونیه شمالی بوده اند.

حادثه واژگونی قایق در سریالنکا قربانی گرفت

در حادثه واژگونی یک قایق در سریالنکا دست کم شش تن جان خود
را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات ســریالنکا دیروز (سه شنبه) حادثه
واژگونی قایقی در شرق این کشور رخ داد که بر اثر آن دست کم شش نفر
جان خود را از دست دادند.
گفته شده بیشتر سرنشینان این قایق دانش آموز و معلمان آنها بوده اند
که  ۱۴نفر از آنان توســط مردم محلی و پلیــس نجات پیدا کرده و به
بیمارستان منتقل شدند.
تاکنون کشــته شدن شــش تن از جمله چهار کودک تایید شده است.
احتمال می رود که این قایق در زمان وقوع حادثه حامل  ۲۵تا  ۳۵سرنشین
بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،هشت تیم نیروی دریایی
در تالش برای یافتن مفقودین این حادثه هستند .هنوز علت واژگونی قایق
مشخص نشده است.

ادامه فورانهای آتشفشانی در "ال پالما" و هشدار
به ساکنان شهرهای ساحلی

مقامات محلی جزیره "ال پالما" در اســپانیا روز دوشــنبه در پی رسیدن
جریان جدیدی از گدازه های آتشفشــانی به اقیانوس و خطر تولید گازهای
ســمی به ساکنان سه شهر ســاحلی هشــدار دادند که تا اطالع ثانوی از
منازلشان خارج نشوند.
به گزارش ایسنا ،آتشفشــان "کومبره ویهخا" واقع در جزیره ال   پالمای
اســپانیا به مدت دو ماه در حال فوران اســت و حوالی ظهر روز دوشنبه نیز
جریان جدیدی از گدازه های این آتشفشان به اقیانوس رسید.
تصاویر منتشر شده ،ابرهایی از دود سفید را نشان می دهند که از سطح

آب متصاعد می شوند.
بر اساس گزارش ها ،به ســاکنان شهرهای ساحلی "تازاکورته"" ،سان
بوروندون" و بخشهایی از "ال کاردون" در این جزیره اعالم شده که حتی
در و پنجره های منازلشان را نیز بسته نگه دارند زیرا ممکن است وزش باد،
این گازها را به داخل منازل ببرد.
به گفته یکی از مقامات محلی ،فرودگاه این جزیره نیز بســته شده است
و احتما ًال تا  ۴۸ساعت آینده نیز این وضعیت به دلیل شرایط نامساعد جوی
ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از یو اس نیوز ،به دنبال فوران این آتشفشــان
و جریــان گدازه ها از  ۱۹ســپتامبر ســال جــاری میــادی ( )۲۰۲۱به
 ۲۶۵۰ساختمان آسیب رسیده یا تخریب شده اند و همچنین این آتشفشان
هزاران نفر را نیز در این جزیره مجبور به تخلیه منازلشان کرده است.

پنج مجروح در آتشسوزی بزرگ
در منهتن نیویورک

در پی آتشســوزی بزرگ در منهتن نیویورک ،دست کم  5نفر مجروح
شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،مدیریت آتشنشانی شهر
نیویــورک آمریکا اعالم کرد که در جریان آتشســوزی بزرگی در نزدیکی
مرکز «راکفلر» در منهتن نیویورک ،دســت کم  5نفر مجروح شــده و به
بیمارستان منتقل شدند.
بر اســاس اعالم سخنگوی آتشنشــانی نیویورک ،دو نفر از مجروحان
به دلیل شدت سوختگی ،فورا تحت مداوا قرار گرفتند.
بر اســاس گزارشها ،این آتشســوزی در طبقه دهم یک ســاختمان
 49طبقهای روی داد.
آتشنشانی نیویورک اعالم کرد که این آتشسوزی مهار شده و در حال
خاموش شدن است.

باران سیلآسا در جنوب هند  ۳۵قربانی گرفت

در پی بارش باران شدید در جنوب هند دست کم  ۳۵نفر جان باختند.
به گزارش ایسنا ،مقامات هند در گزارشی اعالم کردند :تاکنون دست   کم
 ۳۵تن در پی بارندگیهای شــدید و سیلآسای اخیر در مناطقی از جنوب
کشور جان خود را از دست داده و حدود  ۳۰نفر نیز مفقود شدهاند.
همچنیــن به گفته مقامات محلی ،بارش باران موجب تخریب خانه ها و
وقوع سیالب در جاده ها شده است.
مقامات محلی با بیان اینکه امدادرســانی در مناطق سیل زده همچنان
ادامــه دارد و تیم های امداد و نجات در تالش برای تخلیه ســاکنان این
مناطق هســتند ،اظهار داشــتند :نزدیک به  ۵۸هزار نفر خانه های خود را
تخلیه کرده و در کمپ اسکان داده شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از سی ان ان ،اخیرا همچنین در بخش های
دیگــری از جنوب هند بارش باران شــدید گزارش شــده بود .اوایل ماه
جــاری بارش باران در ایالت تامیل نادو به کشــته شــدن حدود  ۱۶تن
منجر شد.

Nov 24، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7348

فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس:

اعضای باند سازمان یافته قاچاق  ۸هزار دام مولد
در فارس دستگیرشدند

رئیس کل دادگســتری استان فارس از دســتگیری پنج نفر به اتهام
قاچاق هشــت هزار رأس دام مولد به کشــورهای حــوزه خلیج فارس
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االسالم سیدکاظم موسوی با اشاره
بــه اینکه دو تن از متهمــان اصلی این پرونده از کارکنان دامپزشــکی
دو شهرســتان شــمالی و جنوبی استان فارس هســتند ،گفت :این افراد
با سوءاستفاده از موقعیت اداری و اخذ رشوه زمینه قاچاق دامهای مولد در
سطح وسیعی را ایجاد کرده بودند که با رصد اطالعاتی و تالش سربازان
گمنام امام زمان (عج) شناسایی و با دستور قضایی بازپرس ویژه دادسرای
انقالب شیراز دستگیر شدند.
رئیس کل دادگســتری استان فارس با اشاره به حوزه فعالیت اعضای
این باند تصریح کرد :عوامل این باند قاچاق سازمان یافته با فعالیتهای
خود در استانهای لرستان ،ایالم و خوزستان دامهای مولد را جمع آوری
و به شــمال اســتان فارس منتقل میکردند و پــس از تخلیه دامها در
شــمال فارس و پالک سازی و تنظیم صورتجلسه صوری پس از خروج
محمولههای دامهای مولد از مدار رصد سازمانی ،دامها را به جنوب استان
فارس و در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل میکردند.
حجتاالســام موســوی افزود :تاکنون میــزان  ۱۳۰میلیارد ریال
سوءاســتفاده مالی توسط کارشناســان در فرایند قاچاق محمولههای دام
مولد کشف شــده که این میزان با توجه به سوءاســتفاده قاچاقچیان از
منابــع اعتباری بانکهــا و تســهیالت اعطایی به دامــداران افزایش
خواهد یافت.
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با تاکید بر اینکه میزان دقیق
سوءاستفاده این افراد توسط کارشناسان در دست بررسی است ،بیان کرد:
روز دوشنبه ضمن بازداشــت پنج تن از عوامل این قاچاق سازمان یافته
با دســتور قضایی متهمین با نظــارت بازپرس ویژه دادســرای انقالب
اسالمی شیراز پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس خبر داد؛

واژگونی خودرو در فارس یک کشته و  ۵مصدوم
برجای گذاشت

رئيس پليس راه شــمالي اســتان گفت :در پي واژگوني يك ســواري
پژو  405در محور خفر  -شــيراز يك نفر در دم فوت و  5نفر نيز مجروح و
راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقاني در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در پي وقوع يك فقره تصادف منجر به فوت در محور
خفر-شــيراز بالفاصله ماموران انتظامي به همراه عوامل امدادي به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وي عنوان داشــت :در بررســي صورت گرفته مشخص شد سواري پژو
به همراه  6سرنشــين از جاده منحرف و واژگون شده و بر اثر آن ،يك نفر
از سرنشــينان به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت و  5نفر ديگر نيز
مجروح و روانه بيمارستان شدند.
رئيس پليس راه شمالي استان با بيان اينكه كارشناسان علت اين حادثه
را تخطي از سرعت مطمئنه از سوي راننده اعالم كردند ،گفت :به رانندگان
توصيه ميكنيم در هنگام رانندگي از عجله و شتاب بي مورد پرهيز کرده و
از رانندگي با حالت خستگي و خواب آلودگي نيز جداً خودداري كنند.

عامالن انتشار فراخوان راه اندازی کاروان
موتور بازان در مرودشت دستگیر شدند

جانشــین انتظامی شهرســتان مرودشت از دســتگیری عامالن انتشار
فراخوانــی تحت عنوان موتور بازان که به منظــور اخالل در نظم عمومی
و عبــور و مــرور با ایجــاد کاروان موتــوری و انجام رفتارهــای ایذایی
خبر داد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان داشــت :در پی انتشار فراخوان دورهمی موتور بازان در روزهای جمعه
در جاده های شهرســتان مرودشــت و زرقان در فضــای مجازی مراتب
شناسایی و دستگیری عامالن انتشــار در دستور کار کارشناسان پلیس فتا
قرار گرفت.
وي اظهار داشــت :در این رابطه کارشناسان با انجام یک سری اقدامات
اطالعاتی و پلیســی موفق شــدند مدیران گروه مذکور که  2نفر و دارای
سوابق شرارت ،سرقت مسلحانه و به عنف و خرید و فروش سالح بودند را
شناسایی و آنان را دستگیر کنند.
جانشین انتظامی شهرستان مرودشــت خاطر نشان كرد :برقراری نظم
و امنیت اجتماعی و ترافیکی همواره در دســتور کار پلیس اســت و اجازه
نخواهیم داد افرادی فرصت طلب برای تفریح و خوش گذارنی خود ،امنیت
و آرامش مردم را خدشه دار کنند.

كشف  4ماينر قاچاق در استهبان

فرمانده انتظامي شهرســتان استهبان از کشــف  4دستگاه ماينر قاچاق
به ارزش يك ميليارد و  200ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ حسين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بیان
داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ماموران کالنتری شهر
ايج حين گشت زني در حوزه استحفاظي به يك سواري ام وی ام مشكوك
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين خودرو  4دستگاه ماينر خارجي قاچاق كشف
و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان اســتهبان با بيان اينكه كارشناسان ارزش
ماينرهاي كشف شــده را يك ميليارد و  200ميليون ريال برآورد كردهاند،
گفت :راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  88کيلو مواد مخدر در المرد

فرمانده انتظامي شهرســتان المرد از کشف  88کيلو مواد مخدر از نوع
ترياك و حشيش خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر اظهار داشت :ماموران انتظامي حين گشتزني در حوزه
استحفاظي با اقدامات فني و تخصصي از دپو مقداري مواد مخدر در اطراف
روســتاي كره موچي مطلع شدند و بررســي موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.

وي افزود :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي ســريعا به
محل مورد نظر (پشــت يك ديوار خاكي) اعزام و در بازرســي از آن مكان
موفق شدند  88کيلو مواد مخدر ( 49كيلو ترياك و  39كيلو حشيش) كشف
كنند و تالش برای شناســایی و دستگیری قاچاقچيان و مالكان مواد مخدر
ادامه دارد.

كشف سيبزميني احتكارشده در شهرك صنعتي

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از كشــف  300تن ســيبزميني
احتكار شده به ارزش  21ميليارد ريال در شهرك صنعتي شيراز خبر داد.
سرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتاي مبــارزه با احتكار و با هماهنگي مقــام قضایي يك باب
انبار نگهداري سيبزميني توسط ماموران پليس امنيت اقتصادي استان در
شهرك صنعتي شيراز شناسايي شد.
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان افزود :با اعزام ماموران به اين مكان
و بازرســي صورت گرفته از آن انبار 300 ،تن ســيبزميني احتكار شده و
بدون مجوز كشف شد.
ســرهنگ يگانه با بيان اينكه برابر نظر كارشناســان ارزش سيبزميني
احتكار شــده  21ميليارد ريال برآورد شــده اســت ،تصريح كــرد :در اين
خصوص مالك احضار و پس از تشــكيل پرونده براي انجام مراحل قانوني
به اداره تعزيرات حكومتي معرفي شد.

کشف  5دستگاه موتورخودرو قاچاق در اقلید

فرمانده انتظامی شهرســتان اقلید از کشف  5دستگاه موتورخودرو 206
قاچاق در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان
کرد :ماموران انتظامی پاســگاه آســپاس اقليد حین گشت زنی و نظارت بر
محورهای مواصالتی به یک دســتگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را
براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از اين خودرو  5دســتگاه موتور خودرو  206که
به صورت قاچاق و فاقد مجوز حمل بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان اقلید با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش
کاالهای مکشــوفه را  4میلیــارد ریال بــرآورد کردهاند ،افــزود :در این
رابطه يك نفر دســتگیر و بــراي انجام مراحل قانونی بــه مراجع قضایی
معرفی شد.

دستگیری سارق کابل برق و مخابرات در کوار

فرمانده انتظامی کوار گفت :سارق کابل برق و مخابرات با  9فقره سرقت
در این شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
مبارزه با ســارقان و پیشگیری از وقوع سرقت را مهمترین وظیفه و اولویت
کاری نیــروی انتظامی عنوان كرد و اظهار داشــت :پلیس با برخورد قاطع
با ســارقان و مجرمان و تشــدید اقدامات پیشــگیرانه به ویژه در مناطق
جرمخیز محیط را برای فعالیتهای مجرمانه ناامن میکند.
وي افــزود :در پي وقوع چندین فقره ســرقت کابل بــرق و تجهیزات
مخابراتی در حوزه اســتحفاظي شهرستان کوار ،پيگيري و بررسی موضوع
در دستور كار پليس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرســتان کوار تصريح كرد :ماموران کالنتری مرکز
با تحقيقات ميداني و بررســیهاي صورت گرفته و گشــتزنی هدفمند در
نیمههای شــب ،سارقي که در حال بریدن کابل برق بود مشاهده و او را با
اقدامات فني دستگیر کردند.
سرهنگ هاشمي با بيان اينكه سارق در بازجويي اوليه به  9فقره سرقت
كابــل و برق اعتراف كرد ،گفت :متهم پس از تشــكيل پرونده براي انجام
مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي و روانه زندان شد.

کشف قرصهاي قاچاق  12ميلياردي
در زرین دشت

فرمانده انتظامی زریندشــت از کشف انواع قرصهاي قاچاق به ارزش
 12میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحیفرد در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر اظهار داشــت :در اجرای طرح سراسری مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز كارآگاهان پلیس آگاهی حین گشــت زنی در یکی از
محورهای مواصالتی به یک خودرو پژو پارس مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از ايــن خودرو  480قوطي حــاوي  14هزار و
 400عــدد قرص جلوگيري از ريــزش مو و  70عدد كرم خارجي قاچاق و
فاقد مجوز گمركي كشف شد.
فرمانده انتظامی زریندشــت بــا بيان اينكه كارشناســان ارزش اموال
مكشوفه را  12ميليارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در اين خصوص
يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانونی تحويل مراجع قضایي شد.
ســرهنگ صالحيفرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه
قاچاق کاال و اقالم ممنوعه مراتب را در اســرع وقت به مرکز فوریتهای
پلیسی  110اطالع دهند.

عملکرد پلیس آباده در آبان ماه سال جاري

فرمانده انتظامی آباده در تشــریح عملکرد پلیس در آبان ماه ،از کشــف
 28فقره ســرقت و کشــف  66كيلو و  263گرم انواع مــواد مخدر در آن
شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :پليس شهرســتان آباده با بسيج کليه امکانات و جلب
مشــارکت مردمي در راســتاي ارتقاء امنيت اجتماعي ،مبارزه با سارقان و
سوداگران مرگ را به صورت مستمر در دستور كار خود قرار داده است.
وی ادامــه داد :ماموران پليس در آبان ماه ســال جاري 13 ،ســارق را
دســتگیر و  28فقــره ســرقت اعم از اماکــن خصوصی ،منزل ،احشــام،
موتورسیکلت ،مغازه ،خودرو و قطعات آن را کشف كردند.
فرمانده انتظامی آباده به دســتگیری  2متهم توســط پلیس فتا و کشف
 22فقــره پرونده اعــم از کالهبــرداری رایانهای ،جعــل ،هتک حیثیت
و دسترســی غیرمجاز نیز اشــاره کــرد و گفت :جمع آوري و دســتگيري
 74معتاد و خرده فروش و كشــف  66کیلــو و  263گرم انواع مواد مخدر،
كشف يك دســتگاه موتورســيكلت قاچاق ،كشف  3دســتگاه خودرو و
موتورسيكلت مسروقه 300 ،ثوب البسه 10،هزار و 320عدد نسكافه خارجي
قاچاق و دستگيري  2نفر در این رابطه از ديگر نتايج اين طرحها بود.
سرهنگ مسعودي تصريح كرد :در ادامه اين طرحها  88دستگاه وسايط
نقليه متخلف نيز توقيف و روانه پاركينگ شد.
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در پاسخ به فراخوان رئیس جمهوری؛

عضو اتاق بازرگانی ایران:

در تجارت آزاد حتی از طالبان هم عقبتریم!

«راهحل ملی»
آب و خشکسالی؛
مالحظات
و پیشنیازهای الزم

ایرناپالس :ســخنان رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه هیات دولت،
حاوی نــکات قابل تاملی دربــاره موضوعات جاری مرتبــط با آب و برخی
گلهمندیهــای مردم بود .نخســت آنکــه تاکید کــرد« :چنانچه مردم در
موضوعی گلهمندند وظیفه داریم ابعاد مختلف مشکالت و راهکارهای موجود
را برای مردم تبیین و تشریح کنیم».
به گزارش ایرناپالس ،به نظر میرسد اشاره رئیس جمهوری به مشکالت
و گلهمندیهای اخیر در دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری درباره
مشکالت آب و حقابه باشد که الزم است هرچه زودتر ضمن تبیین «شرایط
موجود» ،برای ترسیم چشــمانداز و هدفگذاری سامان آنها ،چارهاندیشی
شــده و پیش از تسری آن به مناطق دیگر ،برنامههای عملیاتی و قابل اجرا
تدوین کرد.
نکتــه مهم دیگــری که رئیس هیات دولت به آن اشــاره کرد ،مرتبط با
بحران کمآبی و خشکســالی گستردهای اســت که مدتهاست گریبانگیر
کشــور شده؛ آنچنان که رئیسجمهوری نیز تصریح کرد ،رسیدگی به معضل
خشکســالی و کمآبی ،فراتر از یک دســتگاه و وزارتخانــه خاص ،تکلیف
قانونی همه نهادهای دولتی و حاکمیتی و نیز مراکز پژوهشــی کشور است:
«رســیدگی به مشــکل کمآبی صرف ًا به وزارت نیرو منحصر نمیشود و همه
دستگاههای مرتبط وظیفه دارند در مشورت با جوامع دانشگاهی راهحل ملی
برای خشکسالی بیابند».
دربــاره آب و معضالت مرتبــط با کمبارشــی و بیتدبیری در مدیریت
مصرف آن ،بارها گفته و نوشــته شده اســت و کارشناسان و حتی مسئوالن
مختلف بارها هشــدار دادهاند؛ وقایع آبی تابستان و پاییز امسال نظیر آنچه در
اســتانهای خوزستان و اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری گذشت،
نوک کوه یخی بزرگی اســت که اکنون آشکار شده است و بخش اعظم آن
در سطوح زیرین قرار دارد.
خشکســالیها و مدیریتهای نابخردانه منابع آبی کشــور ،مدتهاست
مشــکالت بزرگــی در مصرف آب شــرب ،کشــاورزی و صنعتــی و البته
زیرســاختهای طبیعی و جغرافیایی کشــور پدید آورده که هر از چندگاهی
نمود مییابد؛ از تشــنگی برخی شهرها و روستاها تا خشک شدن سفرههای
زیرزمینی آب ،آسیب به جلگهها و تاالبها ،تغییر مسیر رودها ،سدسازیهای
غیرعلمی و . ...
شــرایط کنونی در پیونــد با کاهش قابــل مالحظه نزوالت آســمانی،
به نقطهای رســیده که چنانچه هرچه زودتر فکری عاجل و «راهحلی ملی»
برای آن اندیشــیده نشود ،ممکن اســت در آیندهای نزدیک حتی منجر به
مشــکالت امنیتی و سیاسی شــده و حیات ســرزمینی ایران را در مخاطره
قرار دهد.
ضرورت ورود همه دستگاهها برای حل مشکالت آبی کشور
بحران آب در کشــور محصول ســه عامل همافزاست که ایرناپالس در
مطالبی مجزا به آن ها پرداخته است؛ اگر عمدهترین محورهای خشکسالی
و بحــران آب را در حوزه «آب شــرب»« ،آب کشــاورزی»« ،آب مصرفی
صنایع»« ،سفرههای زیرزمینی آب»« ،نزوالت جوی» و «منابع آسیبپذیر

کوتاهمدت ،نقشه جامع مقابله و پیشگیری از آسیبهای خشکسالی و کمبود
آب تدوین شود.
در ادامه این تالشها ،ممکن اســت نیاز باشــد دبیرخانــهای دائمی با
ســاختاری الکترونیک (مجازی) و با عناوینــی همچون «دبیرخانه ملی آب
و خشکســالی» تشــکیل داد که بدون افزودن به تشکیالت دولتی موجود،
پیگیر برگزاری جلسهها ،پایش عملکرد دستگاهها و گزارش نتایج به مردم و
رئیس جمهوری باشد .با توجه به محدودیت منابع هزینهای در بودجههای
سنواتی ،میتوان این دبیرخانه را در نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر رئیس
دفتر یا معاون اول دولت تعریف کرد.
در کنار این تالشها ،چند راهکار فوری الزم اســت در دســتور کار قرار
گیرد؛ همچنان که رئیسجمهوری اشــاره کرده ،تغییر الگوی کشت یکی از
مهمترین و فوری ترین نیازها و راههای مواجهه با کمآبی است؛ این موضوع
با توجه به ســهم  ۸۰درصدی مصرف آب کشــور در بخش کشــاورزی،
چنان اهمیت دارد که همه کارشناســان معتقدند اجرایی شدن تغییر الگوی
کشــاورزی هرچه زودتر باید آغاز و متناسب با اقلیم و داشتههای منابع آبی،
برای کشــت محصوالت اقدام شود .بدیهی اســت که آموزش کشاورزان و
اطمیناندادن به آنها برای کشــت محصوالت جایگزین نیز باید در دســتور
کار قرار گیرد.
همچنین نیاز است کمیتهای متشــکل از نمایندگان دولتی و غیردولتی
بخشهای صنعت و آب ،تشــکیل و صنایع پرمصرفی را که متاســفانه در
مناطق خشک و کمآب کشور ساخته شدهاند ،شناسایی کرده و برای انتقال
یا تغییر کاربری آنها اقدام کند.
در کنار این موارد البته الزم است راهحل انتقال آب از دریاهای آزاد جنوب
کشــور دنبال شود البته بهشیوهای که با توصیهها و هشدارهای کارشناسان
محیط زیست در تعارض نباشد.
عموم شــهروندان نیز الزم است با درک گســتره و عمق خشکسالی و
کمآبی کشور ،بهگونهای مسئوالنه در مصرف آب صرفهجویی کرده و بیش از
هر زمــان دیگری ،منابع آبی کشــور را ارج گذارند .بــا پیگیری مجدانه و
همزمان این اقدامات میتوان امیدوار بود که تا دیرنشــده ،کشور از بحران
کمآبی عبور کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشکسالیها به حداقل
ممکن کاهش یابد.

موجود» محدود کنیم ،چندین حوزه دیگر نیز الزم است که همزمان بررسی
شــوند؛ از جمله جلگهها و تاالبها ،فرونشست زمین ،تغییر مسیر رودها و
ساخت سدها و بندها ،مدیریت انتقال آب ،شیوه دستکاری در جریان طبیعی
آب ،آلودگی شــیمیایی و فیزیکی آب ،مشکل شوری آب در برخی مناطق،
لوله کشــی آب در شهرها و فرسودگی شبکه انتقال آب ،آبرسانی به روستاها
و . ...
به این ترتیب مشــاهده میشود همچنان که رئیسجمهوری به درستی
اشــاره کرده ،چارهجویی برای مشــکالت آبی کشور را نمی توان منحصر به
یک وزارتخانه خاص کرد و الزم اســت همه دســتگاههای حاکمیتی وارد
میدان شوند.
در کنــار وزارتخانههای نیرو ،جهادکشــاورزی ،اقتصــاد ،صنایعومعادن
و راهوشهرســازی (ســازمان هواشناســی) و علوم و فناوری و نیز سازمان
برنامهوبودجه ،معاونتهای علمی و فناوری و سازمان حفاظت محیط  زیست،
الزم اســت همــه نهادهــای درگیر در بحــران ملــی آب ،در یک تالش
مشترک سهیم باشــند و آنگاه از دانشگاههای برتر کشور ،مراکز تحقیقاتی،
پژوهشــکدههای آب و نیرو دعوت کرد در تدوین یک برنامه ملی مشارکت
داشته باشند.
خوشبختانه تعداد مراکز تحقیقاتی ،شرکتها و شوراهای کشوری مرتبط
با محیطزیســت و آبوخاک چنان پرشمار اســت که نیازی به تشکیل نهاد
جدید نیست .از جمله آنها ،شورای عالی آب ،شرکت مدیریت منابع آب ایران،
موسســه تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقــات آب های زیرزمینی ،کمیته
ملی آبیاری و زهکشــی ایران ،پژوهشــکده محیط زیست ،مرکز ملی پایش
و هشدار خشکســالی ،مرکز ملی گرد و خاک ،مرکز ملی تحقیقات شوری،
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و چند دانشکده اختصاصی کشاورزی
و محیط زیست.
ضرورت یک دبیرخانه مجازی برای پیگیری امور
اســتفاده از ظرفیتهای قانونی مجلس شورای اسالمی (کمیسیونهای
تخصصی کشــاورزی و آب و محیط زیست) و یا مجمع تشخیص مصلحت
نظام و امکانات نهادهای نظامی کشور ،در کنار تشکیل «ستاد رسانهای آب
و خشکسالی» میتواند تا حدی این امید را به شهروندان منتقل کند که قرار
است بهزودی برنامههایی علمی و عملی تدوین شود و در کنار راهحلهای
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دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از کسانی که درصدد راه اندازی جریان  های
اشتغال با دستمزدهای توافقی هستند ،گفت :کسی که درصدد راه اندازی یک کسب و کار با
سرمایه کم است دنبال کارآفرینی است نه کارگری و نمیتوانیم بر اشتغالزایی او
رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم کنیم.
هادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا ،درباره رشته شغلهایی که با سرمایه
اندک میتوان راه اندازی کرد ،گفت :امروز بسیاری از کسانیکه
هنر یا مهارتی دارند ولی فاقد سرمایه الزم هستند با دریافت
کمک مالی یا اختصاص مبلغی به راحتی میتوانند کارآفرینی کنند.
وی ادامه داد :به عنوان مثال کسی که انگشترسازی بلد است
شاید به صد میلیون تومان هم نیاز نداشته باشد و فقط برای
تهیه لوازم و دستگاههای اولیه و برخی ابزار نیازمند  ۶۰تا  ۷۰میلیون
تومان اعتبار باشــد که بتواند با این رقم اشتغالزایی و برای آینده شغلی
خود برنامهریزی کند.
ابوی افــزود :وقتی افــراد میتوانند با ارقام کوچــک کارآفرینی و
اشــتغالزایی کنند باید آنها را مورد حمایت قرار دهیم و مسیر پیش روی
فعالیت آنها را هموار کنیم.
دبیرکل کانــون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پاســخ به این
پرســش که چگونه میتوان مشاغل کم ســرمایه بر را توسعه داد؟ گفت:
ارائــه آموزش هــای ابتدایی و مهارت آموزی موجب گســترش مشــاغل
کم هزینه میشــود .اگر کالس های مهارت آموزی و دورههای آموزش فنی
و حرفهای را برای کســانی که مــی خواهند وارد بازار کار شــوند برگزار کنیم،
به گسترش مشاغل کم سرمایه بر کمک کردهایم.
ابوی افزود :در قدیم طرح "کاد" در بســیاری از مدارس اجرا میشــد و بر اســاس
آن افــرادی کــه در هر رشــته تحصیلی مثال ریاضــی فیزیک تحصیــل میکردند در قالب
طرح کاد یک دوره مهارتی هم می آموختند تا در رشتهای غیر از رشته تحصیلی خود هم مهارت

کسب کنند و بتوانند وارد بازار کار شوند.
وی متذکر شد :اگر آموزش و پرورش مهارت آموزی را در کنار تحصیل دروس تئوری
رواج بدهد و دانش آموزان آشنایی با محیط کار و ابزار کار را تجربه کنند در
آینده شغلی و راهیابی بهتر آنها به بازار کار اثرگذار است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری درعین حال با بیان
اینکه بین اشتغال کسی که می خواهد خودش کسب و کاری
راه اندازی کند با اشتغال کسی که در یک کارگاه یا کارخانه
کارگری میکند فرق هست ،اظهار کرد :کسانی که با هزینه کم
ایجاد شغل میکنند در واقع افرادی هستند که میخواهند
روی پای خودشان بایستند و کارآفرینی کنند ولی متاسفانه
امروز این مساله با بحث اشتغال کارگری آمیخته شده است.
ابوی ادامه داد :در حال حاضر در مجلس طرحی پیشنهاد شده
که بر اساس آن یک تبصره به ماده  ۴۱قانون کار اضافه شود
تا در روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار که کارگاههای
زیر  ۱۰نفر دارند مزد توافقی بدهند.
دبیرکل کانــون عالی انجمنهــای صنفی کارگــران با بیان
اینکــه روح این طرح بــا قانون کار در تضاد اســت و بحث ارباب
رعیتــی را بــه وجــود مــی آورد ،افــزود :در حال حاضــر کمیته
امــداد مبلــغ  ۵۰میلیــون تومان وام اشــتغال میدهــد و طرحی را
بــرای متقاضیــان تعریف و اشــتغالزایی میکنــد و فرد به واســطه
آن کســب و کارش را گســترش میدهــد ولــی ایــن طرح بــا اینکه
کســی در یــک کارخانه یا مجموعــه کارگری کنــد فــرق دارد چون بین
او و کارفرمــا رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم اســت در حالــی که جوینده کار
دنبــال کارگــری نیســت و میخواهــد کارآفرینی کنــد بنابراین نباید بــر جویندگان
کار که میخواهند به طور مستقل کسب و کار ایجاد کنند ،چنین رابطهای حاکم باشد.
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وزارت نیرو اعالم کرد؛

ورود  ۶استان دیگر به جمع مناطق کم بارش
ایرنا :وزارت نیرو اعالم کرد :از  ۳۱اســتان کشــور
که بارندگی مناسبی نســبت به سال گذشته داشتهاند،
 ۱۶اســتان دارای کاهش بارش هســتند؛ این درحالی
اســت که در گزارش قبلی این تعداد  ۱۰استان اعالم
شده بود.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایرنــا ۲۱ ،آبان ماه
وزارت نیرو در گزارشی تعداد استانهای درگیر کاهش
بارش را  ۱۰اســتان اعالم کرده بــود که در تازهترین
گزارش منتشره ،آمار اســتانهای کم بارش رشد پیدا
کرده است.
در این گزارش تازه عنوان شده است میزان بارندگی
در دو اســتان خوزســتان و ایالم نســبت به متوسط
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بلندمدت ( ۵۲ســاله) به ترتیب  ۸۱و  ۸۲درصد کاهش
داشته است.
وضعیت بارشها بیانگر آن است که گرچه بارندگی
خوبی در برخی حوضههای آبریز رخ داده اما همچنان
میــزان آنها با کاهــش  ۱۲درصدی نســبت به دوره
بلندمدت روبهرو است.
میزان بارندگیهای کشور از ابتدای سال آبی جاری
(ابتدای مهرماه) تا  ۲۸آبانماه به  ۲۴میلیمتر رســیده
که این رقم در مقایسه با بارشهای مدت مشابه سال
گذشــته ( ۲۲.۸میلیمتــر) افزایشــی  ۵درصدی و در
مقایســه با میانگین بلندمدت بــا حدود  ۲۷.۴میلیمتر
بارندگی ،کاهشی  ۱۲درصدی را نشان میدهد.

بعد از ورود ســامانههای بارشی و تدوام بارندگیها
در هفتــه اخیر نگاهی به وضعیت بارندگیهای مناطق
مختلف کشــور نشــان میدهد که در این بازه زمانی
اســتانهای گیالن بــا  ۳۹۲.۲میلیمتــر ،مازندران با
 ۲۰۴میلیمتر و گلســتان با  ۱۰۰.۶میلیمتر بارندگی
به ترتیب پربارشترین استانهای کشور بودهاند.
در حال حاضر اســتانهای مرکزی و جنوبی کشور
وضعیت نامناســب بارشــی را نســبت به مدت مشابه
پارسال تجربه کردهاند که در این میان استان خراسان
جنوبی بــا  ۲.۷۷میلیمتر ،ســمنان بــا  ۳.۳میلیمتر
و هرمزگان نیز بــا  ۳.۹میلیمتــر بارندگی به ترتیب
سه استان کمبارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا

روز  ۲۱آبانماه بودهاند.
وضعیت بارشهای کشــور در دو ماه ابتدایی سال
آبــی جاری (مهرمــاه  ۱۴۰۰تا آخر شــهریور )۱۴۰۱
چندان مطلوب نبود به گونــهای که مرکز ملی پایش
و هشــدار خشکسالی ،امسال را یکی از خشکترین و
کم بارشترین سال های  ۵۰سال اخیر دانسته است.
پیشبینی وضعیت بارشــی حوضههای آبریز اصلی
کشور در نیمه نخست آذرماه بیانگر آن است که حوضه
آبریز خلیج فارس و دریــای عمان در هفته منتهی به
پنجم آذر ،باالترین میزان بارش را خواهد داشت ،اما در
هفته منتهی به دوازدهم این ماه ،باالترین میزان بارش
متعلق به حوضه آبریز دریای خزر است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید با وجود عضویت
کشــور در گروههای همکاریهای اقتصادی منطقــهای ،فراهم نبودن
زیرساختهای الزم دستیابی به اهداف را دشوار کرده است.
علی شــریعتی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :عضویت ایران در
توافقهای همکاریهای اقتصادی موضوع جدیدی نیست و برای مثال
ســالهای طوالنی از حضور ایران در گروه اکو میگذرد .در ســالهای
گذشته نیز تالش شــده با فعال کردن ظرفیتها در آ س آن و اوراسیا،
حضور ایران در این توافقهای منطقهای و بین المللی تقویت شــود ولی
اســتفاده از ظرفیت این توافقها ،نیاز به فراهم شــدن زیرســاختها و
مقدماتی دارد که بعضی از آنها در کشور فراهم نیست.
وی با اشــاره به عــدم عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی و
اجرایی نشــدن تجارت آزاد در کشــور ،توضیح داد :امروز با وجود آنکه
افغانستان به دســت طالبان افتاده اما این کشور همچنان عضو سازمان
تجــارت جهانی اســت و مبادلــه کاال و صــادرات آن و جابجایی پول
به راحتی در این کشور انجام میشود .این در حالی است که ما همچنان
با گمرکات و حقوق ورودی و بسیاری از دیگر مقررات مواجه هستیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران به تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد کشور
اشــاره کرد و گفت :تحریمها از ســویی به قدرت گرفتن برخی صنایع
داخلی و افزایش توان آنها در تامین نیازهای کشــور منجر شده که قطعا
اتفاق مثبتی است اما از طرف دیگر قهر بودن اقتصاد ما با جهان ،فرصت
حضور در عرصههای بین المللی و توســعه تجارت را گرفته که این قطعا
به ضرر کشور تمام میشود.
شریعتی ادامه داد :ما نباید فراموش کنیم که هدف اقتصادی کشور ،صرف
تامین نیازهای داخلی و کاهش تقاضا برای واردات نبوده است .در سندهای
باالدستی قید شده که ایران باید به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود اما
برخی تصمیمات داخلی غلط ،در کنار مشــکالتی که در عرصه بین المللی
وجود داشته امکان استفاده از این ظرفیتها را به ایران نداده است.
وی با بیان اینکه تجارت یک جاده دو طرفه است ،توضیح داد :وقتی از
عضویت در توافقهای همکاری اقتصادی صحبت میکنیم باید به طور
دقیق مشــخص کنیم که چــه نیازی داریم و در عــوض توانایی برای
صادرات به کشــورهای مقصد خواهیم داشت .برای مثال در اورسیا ما از
سویی با مشکل حمل و نقل و از سوی دیگر با نبود آموزش و توانمندی
مواجه بودیــم و از این رو میبینیم که ما در این توافق بیشــتر از آنکه
صادرکننده باشیم ،وارد کننده شدهایم.
عضــو اتاق بازرگانی اضافه کرد :پاکســتان به عنوان یکی از اعضای
ابتدایی گروه اکو که مرز مشــترک زمینی با ایران دارد ،ظرفیت بســیار
باالیی برای صــادرات برای ما فراهم کرده اما بــا توجه به تعرفه باال،
صادرات کاالهای ایرانی به این کشور محدود است .در سالهای گذشته
یک توافق برای صادرات شیرینی و شکالت توانست بستر قابل توجهی
در این عرصه فراهم کند و با مذاکرات مشــترک در قالب همکاریهای
دو جانبه و چند جانبه ،میتوان انتظار داشــت که بســتر مساعدی برای
افزایش صادرات کشور به کشورهای همسایه فراهم شود.

قبل از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بستر سازی کنید

رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران گفت :دولت
قبل از حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی باید بســتر آن را فراهم کند و خرید مردم را
افزایش دهد.
ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به مشکالت ایجاد شده
در پی اجرای سیاست ارز  ۴٢٠٠تومانی گفت :دولت نباید همانند گذشته که
بدون توجه به نظر کارشناسان این سیاست اجرا شد ،آن را به طور ناگهانی و
بدون مشورت با صاحبنظران حذف کند بلکه باید به تدریج و با برنامه اقدام
بــه حذف دالر  ۴٢٠٠تومانی کند .وی افزود :دولت ابتدا باید با بسترســازی
و آماده کردن زیرســاختها شــرایط را برای حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی فراهم
کند که یکی از مهمترین اقدامات نیز افزایش قدرت خرید مردم است .نبی
پور تصریح کــرد :در صورتی که ارز  ۴٢٠٠تومانــی به طور ناگهانی حذف
شــود مردم قدرت خرید کاالها را نخواهند داشت و این مسأله منجر به زیان
گسترده تولیدکنندگان و بحرانی شدن شرایط تولید خواهد شد .به گفته وی
بــا حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی قیمت هر شــانه تخم
مرغ به  ١١٠تا  ١٢٠هزار تومان میرســد بنابراین باید قدرت خرید مردم در
اندازهای باشــد که بتوانند این کاال را خریداری کنند ،همچنین برای تأمین
نقدینگی تولیدکنندگان نیز باید تدابیری اندیشیده شود.
آگهی مزایده
نوبت اول1400/9/3 :
نوبت دوم1400/9/10 :
شهرداری زاهدشــهر به استناد مصوبه شماره
 15مورخ  1400/6/29شورای اسالمی شهر زاهدشهر در نظر
دارد بهره برداری از جایگاه  CNGخود را از طریق برگزاری
مزایده عمومی به شــرکت واجدالشرایط واگذار نماید؛ لذا
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید .ضمنا جهت کسب
اطالعات بیشــتر با شماره تلفن  09139344840تماس حاصل
فرمایند.
شرایط عمومی:
-1شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار
است.
-2قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری
ماهیانه مبلغ  217/000/000ریال
-3متقاضیان می بایســت ظرف مدت ده روز کاری از درج
آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده
به واحد امور مالی شهرداری زاهدشهر مراجعه نمایند.
-4تاریخ بازگشــایی پاکت ها :روز دوشنبه مورخ 1400/9/22
ساعت  15در محل شهرداری زاهدشهر.
-5ارائه تأیید صالحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی استان و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
-6متقاضیان می بایست مبلغ  150/000/000ریال بابت ضمانت
شرکت در مزایده به حساب شــماره  0107805175001نزد
بانک ملی به نام سپرده شــهرداری زاهدشهر واریز و یا به
صورت ضمانتنامه بانکی (ترجیح ًا سه ماهه) ارائه نمایند.
-7به پیشــنهادات مخدوش ،ناخوانا و رسیده بعد از تاریخ
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8هزینه درج آگهی و کارشناســی رســمی دادگستری به
عهده برنده مزایده می باشد.
-9چنانچه برندگان مزایــده حداکثر ظرف مدت یک هفته
از تاریخ ابالغ شــهرداری حاضر به انعقــاد قرارداد نگردند
ســپرده آنها به ترتیب از نفر اول تا سوم به نفع شهرداری
ضبط می گردد.
-10سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده ارایه می گردد.
شناسه آگهی1229388 :
/5208م الف
محمدجواد شریفی
شهردار زاهدشهر
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بازی تیمهای فوتبال زردپوش شیراز و اصفهان
میتواند در لیگ جذاب باشد

ایرنا :دیدار تیم   های زردپوش شیراز و اصفهان
در هفته ششــم مســابقات لیگ برتر جام خلیج
فــارس می   تواند یکی از بازی   هــای جذاب این
هفته لیگ باشد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،فجری   ها طی پنج بازی
برگزار شده کارنامه نسبتا خوبی داشته اند و به   نظر
می   رسد شــاگردان علی اصغر کالنتری عزم خود
را جزم کرده اند که نه تنها پدیده شوند بلکه خود
را هم مدعی کنند.
دوندگی ،تاکتیک پذیــری ،امیدوار به بازی تا
آخرین لحظه و نشــان دادن بــازی مالکانه برابر
پیــکان و با رد و بدل کردن  ۲۰پاس و رســیدن
بــه گل یعنی اینکــه فجری   هــا می   توانند بهتر
از ایــن هم باشــند ،زیرا تیم خوبی بــا بازیکنان
شایسته ای دارند.
ایمــان صادقی به عنوان ســنگربان تیم فجر
عملکرد خوبی داشــته و جایش را در تیم محکم
کرده است ،او مرد اول دیدار تیمش برابر سپاهان
اســت که از مهاجمان گلزن ،زهردار و شوت زنی
برخوردار هستند و باید مراقب ضربه   های ناگهانی
حریف باشد.
سیروان قربانی غایب خط دفاع فجر
در خط دفاع فجر ،سیروان قربانی مدافع گلزن
تیم فجر همچنان مصدوم اســت اما سرمربی این
تیم بازیکنان جایگزین خوبی دارد که بتوانند قلب
دفاع را محکم کنند.
با وجود ،محمد قنبری سرزن و محکم در قلب
دفاع فجر و هماهنگ شدن با علی موالیی و امید
منصوری به نظر می   رسد اجازه ندهند حریف که
سجاد شــهباززاده آقای گل فصل قبل و بهترین
گلزن تیمــش طی پنج بازی کــه  ۲گل زده در
اختیار دارد ،به دروازه تیمشان نزدیک شوند.
سجاد شهباز زاده مهاجمی   فرصت طلب است
و ســرعت خوبی هم دارد که اگر مدافعان میزبان
از او غافل شــوند زهرش را می   ریزد ضمن اینکه
ســرعت و فرارهای محمدرضا حسینی دریبل زن
هم باید مدنظر بازیکنان فجر باشد.
نقطه قوت فجری   ها
خط میانی تیم فجر از بازیکنانی تشــکیل شده
که از قدرت بدنی و حمل توپی برخوردار هســتند
و به نظر می   رســد جنگ   هافبک   هــای فجر با

بازیکنــان حریف که اتفاقا آنها هم در این منطقه
از بازیکنان دونده و ملی پوش همچون حاج صفی
شــوت زن ،دانیال اســماعیلی ،مســعود ریگی و
امید نورافکن ســود می   برنــد از دیدنی   های این
بازی باشد.
هر تیم نبض این منطقه حســاس را در دست
بگیرد می   تواند در پایان ،برنده میدان باشد.
حمید نعمتی ،محمد عرفــان معصومی ،احمد
زنده روح ،میالد احمدی گلزن کمربند میانی تیم
فجر را محکم کرده اند.
اضافه شــدن میالد احمــدی به هنگام حمله
در پشت مهاجمان و میل به گلزنی او که تاکنون
گل   های حساسی را برای تیمش به ثمر رسانده و
برابر پیکان هم به موقع در  ۱۸قدم حضور یافت و
با یک ضربه دقیق گل ســه امتیازی را زد .در این

بازی هم می   تواند گلزنی کند.
در خط حملــه فجر نیز محمد کاظمی   مصدوم
است و بعید به نظر می   رســد به این بازی برسد
اما رضا آقا بابایی ،محمد زینالی و سجاد عبدویی
می   تواننــد در این بــازی عصای دســت مربی
تیمشان باشند.
علی نبــی زاده ،حســین مهربــان هم دیگر
بازیکنان فجر در خط میانی هستند که می   توانند
به کمک تیمشان بیایند.
آمار تیم فجر
فجری   هــا از پنج بازی ۲ ،برد ۲ ،شکســت و
یک مســاوی را در کارنامــه دارند ،چهار گل زده
و ســه گل خورده حاصل کار این تیم اســت که
هفت امتیازی شــده و در رده هشتم جدول جای
دارد و بــرای رســیدن به باالی جــدول نیاز به

مسئول کمیته داژبال فارس انتخاب شد
با صدور حکمی   از ســوی رئیس هیأت ورزشهای همگانی محمد علی ناصری مسئول کمیته
داژبال استان فارس شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،طی حکمی   از سوی ســیروس پاک فطرت رئیس هیأت ورزش های
همگانی استان فارس محمد علی ناصری به عنوان مسئول کمیته داژبال استان فارس منصوب شد.
در آئیــن تحویل حکم انتصاب ،محمدعلی ناصری برنامههایی برای برگزاری مســابقات داژبال
ســاحلی در سطح کشور ،کارکنان دولت در اســتان فارس و همچنین برگزاری مسابقات داژبال
پس از بازگشایی مدارس تحت نظر آموزش و پرورش اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ناصری پیش از این مسئول کمیته داژبال شهرستان شیراز و از مربیان
و داورهای داژبال فارس و کشور است و بارها در مسابقات استانی و کشوری سوت زده است.

گلمحمدی:

بهمشکالت ما اهمیت داده نمیشود؛ باید مسیرمان را عوض کنیم

ایرنا :ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با بیان اینکه هر تیمی   ممکن است دچار اُفت شود ،گفت:
اکنون در این مســیر هستیم و باید خیلی زود راه خود را عوض کنیم .چون پرسپولیس هستیم و مانند
برخی تیمها زمین و زمان را به هم نمیدوزیم که به مشکالتمان اهمیت داده نمیشود.
به گزارش ایرنا؛ «یحیی گلمحمدی» دیروز سهشــنبه در نشســت خبری پیــش از دیدار مقابل
صنعتنفتآبادان ،اظهار داشــت :هر تیمی   ممکن اســت در طول فصل اُفت داشته باشد و وارد مسیر
ســختی شود .ما اکنون این مســیر را طی میکنیم اما باید زود راهمان را عوض کنیم .فوتبال همیشه
تمرین و مســابقه نیســت .اتفاقات و مشکالتی که تیم داشــت تاثیرش را روی ذهن همه میگذارد.
تیمی   که میخواهد قهرمان شــود باید مشکالتش حداقل باشد .وقتی مشکالت زیاد باشد این موضوع
تاثیرگذار است.
وی در مــورد عملکرد خوب «وحیــد امیری» در دیدارهای ملی و باشــگاهی ،عنوان کرد :امیری
بازیهای خوبی برای ما انجام داده و هر زمان به میدان میرود بهترین نمایش را داشــته اســت .از او
راضی هستیم چرا که تمام تالشش را به کار میبندد.
گلمحمــدی در مــورد اینکه احتمال دارد «کریــم باقری» و «مهرداد خانبــان» مربی و آنالیزور
پرســپولیس دیگر در تیم ملی حضور نیابند ،گفت :فدراســیون از مشکالتی که برای ما ایجاد میشود
اطالع دارد و دنبال موضعگیری رو در رو با تیم ملی نیســتیم .دوســت داریم تیم ملی موفق شــود و
موفقیت این تیم برای ما ارزشــمند است .باعث افتخار است که در تیم ملی ،بازیکن و مربی تاثیرگذار
داریم .این تعامل همیشه از سوی ما وجود داشته و خواهد بود .این حق را داریم که از همه بازیکنانمان
به بهترین شکل استفاده کنیم.
ســرمربی پرســپولیس ،ادامه داد :برای مثال وحید امیری در  ۲دیدار قبلی تیم ملی بهترین بازیکن
بود اما چرا نباید او را مقابل مسرفســنجان در اختیار داشــته باشــیم؟ از فدراسیون و تیم ملی ،انتظار
تعامل  ۲طرفه داریم.
وی در خصــوص لو رفتن اخبار تیمش ،گفت :نمیتوانم جلوی درز اخبار را بگیرم؛ این مشــکل از
ســالها قبل وجود داشته و دوســت نداریم این اتفاق رخ دهد اما زیاد اهمیت نمیدهم و کاری هم از
دستمان بر نمیآید .ترکیب همه تیمها قبل بازی به بیرون درز پیدا میکند.
گلمحمــدی در خصوص کیفیت پایین لباسهای تیم ،اظهار داشــت :بحث لباس در فوتبال مهم
است و متاسفانه آن کیفیتی که گفته شد را ندارد و حتی رنگ آن مناسب نیست .به احتمال زیاد رنگ،
طرح و جنس کیت تغییر خواهد کرد .هواداران هم راضی نیســتند و هر چه زودتر باید نسبت به تغییر
لباس اقدام کنند.
وی در خصــوص تغییر دروازهبان تیمش گفت :آیا گلرهای ما مقصر بودند؟ وقتی تیم گل میخورد
دفاع تیمی   اشــکال دارد .همه اجزای تیم باید مورد بازبینی قرار گیرد .دفاع تیمی   ما باید بهتر باشد .اگر
در سالهای گذشته توانستیم قهرمان شویم دلیلش کم گل خوردن بود.
ســرمربی پرســپولیس در پاســخ به ایرنا در مورد بالتکلیفی بازیکنان تاجیکســتانی ،گفت :چون
پرســپولیس است زیاد اهمیت داده نمیشــود .اگر برای باشــگاه دیگری بود زمین و زمان را به هم
میدوختند .چون سرمان در کار خودمان است و همه مشکالت را تحمل میکنیم این مسائل را برای
ما رقم میزنند .این مشــکالت مربوط به باشگاه است و برای رفع آن باید تالش کنند .این  ۲بازیکن
ارزان و آیندهدار هستند و میتوانند برای باشگاه تاثیرگذار باشند.
وی در خصوص داوریهای لیگ ،گفت :به عنوان مربی دوست ندارم در مورد داوری صحبت کنم
و بیانیه باشــگاه گویای همه چیز بود .دوســت دارم فضای کار مهیا باشد اما مشکالت داوران ما زیاد
است .همه داوران لیگ کارشان فراتر از کار یک داور است .از طرفی نبود  varبرای کل داوران کار را
سخت میکند .موضع من نسبت به داوری احترام است .امیدوارم بتوانیم داوری بهتری را شاهد باشیم.
این مربی در رابطه بالتکلیفی مدیریت باشــگاه خاطرنشان کرد :قطعا این مساله آسیب میزند .به
عنوان مربی باید بدانم در باشگاه با چه فردی طرف هستم .مشکالت ما واضح است و نیاز به کنکاش
ندارد .تشکیالت بزرگی مثل پرسپولیس باید اعضای هیات مدیره ،کمیته انضباطی و حتی مدیرعاملش،
چارت مشــخص داشته باشد .حالتی که برای پرســپولیس وجود دارد در شأن و شخصیت این باشگاه
نیست .امیدوارم وزیر ورزش هرچه زودتر وضعیت را مشخص کند.
وی در خصوص مصدومیت سیدجالل حسینی و سیامک نعمتی گفت :سیدجالل از ناحیه زانو هنوز
مشکالتی دارد .سیامک هم تازه اضافه شده و بعید میدانم به این بازی برسد .کمال کامیابینیا هم از
مصدومیت طوالنی گذشته و نیاز به زمان دارد.
تیم فوتبال پرســپولیس از ساعت  ۱۸امروز چهارشنبه در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای
ایران و در ورزشگاه آزادی به مصاف نفت آبادان میرود.

شماره 7348

سه امتیاز این بازی سخت دارد.
سپاهان مدعی
اما تیم سپاهان که ساختار خوبی طی چند سال
گذشــته در فوتبال ایران داشته و همیشه مدعی
بوده اســت در این جام هم اینک در رده ســوم
جدول قــرار دارد و یکی از نماینــدگان ایران در
لیگ قهرمانان آســیا است که برنامه ریزی خوبی
کرده و ضمن حفظ ترکیب فصل گذشته و تقویت
تیم برای سه جام پیش رو نقشه کشیده است.
گئورگی ولســیانی ،عــزتا ...پورقــاز ،دانیال
اسماعیلیفر ،امید نورافکن ،مسعود ریگی ،یاسین
سلمانی ،محمدکریمی ،فرشاد احمدزاده ،سروش
رفیعی ،محمدرضا حســینی ،سجاد شــهباززاده،
شــهریار مغانلو و محمدرضــا خلعتبری بازیکنان
تیم ســپاهان هســتند که از این تیم یک مدعی
ساخته اند.
جنگ ستاره   ها و با انگیزه   ها
جنگ ستاره   های سپاهان با بازیکنان با انگیزه،
دونده و متعصب فجــر می   تواند از صحنه   های
جذاب این بازی باشد.
آمار تیم سپاهان
زردپوشان اصفهانی طی پنج بازی برگزار شده،
ســه برد ،یک مساوی و یک باخت داشته اند و با
زدن  ۶گل و یک گل خورده با  ۱۰امتیاز در مکان
سوم ایستاده اند.
ورزشگاه حافظیه ،بازی مستقیم
ورزشگاه حافظیه شیراز محل بازی تیم فجر
تا زمان آماده شدن ورزشگاه پارس است ،از آنجا
که این ورزشــگاه برای بــازی کردن روی زمین
که خاصه  ۲تیم اســت ،مناسب نیست شاید آنها
مجبور شــوند به بازی مســقیم و گرفتن ضربات
ایستگاهی برای رسیدن به گل متوسل شوند و از
بازی مالکانه هم خبری نیست.
دیدار تیم   های فوتبال فجر شــهید سپاســی
شــیراز و ســپاهان اصفهان امروز ساعت  ۱۵در
ورزشگاه حافظیه شیراز بر گزار می   شود.
در رقابت   های فوتبال دوره  ۲۱لیگ برتر جام
خلیج فارس  ۱۶تیم شرکت دارند و پس از انجام
 ۳۰بازی تیم قهرمان این دوره مشــخص خواهد
شــد و  ۲تیم انتهای جدول هم راهی دسته یک
می   شوند.

 ۱۰ورزشکار از فارس
در رقابت   های پاراآسیایی  ۲۰۲۱بحرین حضور دارند
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ایرنا :رقابت   های پاراآسیایی  ۲۰۲۱جوانان در حالی در بحرین برگزار می   شود که استان فارس
در این رقابت   ها  ۱۰ورزشکار و  ۶مربی سهمیه دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،ورزشــکاران فارس در رشــته   هایی همچون بدمینتون ،پینگ پنگ،
دومیدانی ،گلبال و بسکتبال با ویلچر دراین رقابت   ها به مصاف حریفان می   روند.
ثنا باقری و شــادی جهان پناه در رشــته بدمینتون ،امیرحســین حســین پور در پینگ پنگ،
ابوالفضل شــریفی ،نرگــس کریمی ،محدثه رمضانی ،نگار قربانــی ،ابوالفضل کوه پیما ،و آرمین
صالحــی در دو و میدانی و ویدا جبار زاده در رشــته گلبال ۱۰ ،ورزشــکار فارس در این بازی   ها
هستند.
همچنیــن فاطمه امیرزاده ،فاطمه برمشوری   ،هاشــم حاصلی ،زهره فرجــام به عنوان مربیان
دو و میدانی ،منیژه ســیاه سرمربی تیم ملی پارابدمینتون و حسن پاالر مربی بسکتبال با ویلچر از
استان فارس در این رقابت   ها مربیگری می   کنند.
کاروان ورزشی ایران با نام مدافعین سالمت و شعار اراده ،تالش ،پیروزی در پنج رشته ورزشی
بســکتبال (زنان و مردان) ،وزنه برداری ،بوچیا (زنان و مردان) ،شــنا ،گلبال و دوومیدانی (زنان و
مردان) در این بازی ها شرکت خواهد کرد.
رقابت   های پاراآسیایی جوانان قرار است از نهم آذرماه تا  ۲۱همین ماه در بحرین برگزار شود.

مدال طالی رقابتهای کاراته جهان در انتظار دختر مرودشتی

مژده مرادی ،بانوی مرودشتی به مرحله نهایی رقابتهای جهانی کاراته ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،رقابت   های کاراته بانوان جهان برای نخســتین بار به
میزبانی جمهوری اسالمی   ایران در حال پیگیری است.
مژه مرادی بانوی مرودشــتی کــه در این رقابت   ها حضور دارد ،در روز نخســت این پیکارها
بــا برتری برابر حریفان خود موفق به راهیابی به مرحله نهایی شــد تا چهارم آذرماه برابر حریف
اوکراینی خود به میدان رود.
مرادی در روز پایانی پیکارهای کاراته بانوان جهان در رشــته کاتا انفرادی با تتیانا خیل رقابت
می   کنــد و در صــورت برتری برابر حریف خود عنوان قهرمانی این رشــته را برای کشــورمان
به ارمغان می   آورد.
بــه گزارش فارس ،رقابت   های کاراته بانوان جهان در حالی از  27آبان ماه در ســالن هندبال
مجموعه ورزشی انقالب تهران آغاز شده که  ۱۸۶ورزشکار از  ۹کشور در آن حضور دارند.

سه والیبالیست فارس به تیم ملی دختران جوان ایران
دعوت شدند

ایرنا :از سوی سرمربی تیم ملی والیبال دختران جوان ایران ۲۵ ،بازیکن به اردوی این تیم برای
مسابقات آسیایی دعوت شدند که نام سه بازیکن از فارس در بین آنها وجود دارد.
نایب رییس هیات والیبال فارس ،روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود :زهرا امیدی،
آیدا یزدان شناس و سارا محمودی سه بازیکن دعوت شده از فارس هستند که در تیم دسته یکی
مهرگان شیراز بازی می   کنند و این امیدواری وجود دارد که آنها بتوانند به عضویت تیم ملی برای
مسابقات آسیایی درآیند.
طاهره بهرام زاده اضافه کرد :این نفرات پس از برگزاری چهار مرحله اردوی گزینشــی از بین
 ۱۲۰بازیکن انتخاب شده اند.
وی گفت :اردوی تیم ملی از ســوم آذر تا ششــم همین ماه در کمــپ تیمهای ملی زنان در
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.
تیــم ملی والیبال دختران جوان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آســیا که از
 ۱۳تا  ۲۰تیرماه  ۱۴۰۱در چین برگزار خواهد شد ،آماده میکند.

ماجرای حضور بدهکار معروف  ۱۰۰میلیاردی به عنوان کارگزار استقالل
عضو هیات رئیســه ســازمان لیگ فوتبال نسبت به آینده همکاری
استقالل با کارگزارش ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایسنا ،سازمان لیگ فوتبال برای سپردن تبلیغات محیطی
بازیهای خانگی به باشگاه استقالل از کارگزار این باشگاه خواستار ارائه
تضامین الزم شــد و تا دوشــنبه به این کارگزار مهلت داد اما این اتفاق
رخ نداد .همچنین از همان ابتدا در مورد کارگزار باشــگاه استقالل این
موضوع مطرح شد که یکی از بزرگترین بدهکاران به فوتبال پشت پرده
عقد قرارداد این کارگزار با باشگاه استقالل بوده است.
صادق درودگر ،عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان این که هنوز کارگزار باشگاه استقالل هیچگونه ضمانتی
ارائه نکرده اســت ،در مورد حضور این فرد بدهکار به فوتبال اظهار کرد:
متاســفانه خود ایشان این موضوع را تایید کردهاند و حتی عوامل ایشان
در بازی روز جمعه در ورزشــگاه حضــور پیدا کرده و کارهای مربوط به
تبلیغات محیطی را مدیریت کردند.
او افزود :ما اطالعاتی که در مورد ایشان داریم را در اختیار دوستانمان
در باشــگاه استقالل قرار میدهیم تا بعدها دچار مشکل نشوند چون اگر
باشــگاهی دچار مشکل شود ،انگار که ما دچار مشکل شدهایم .این فرد
با بدهی  ۱۰۰میلیاردی یکی از بزرگترین بدهکاران به فوتبال ماست.
عضو هیات رئیســه ســازمان لیگ فوتبال با ابراز تاســف راجع به
اطالعات اشــتباهی که در فوتبال ایران پخش میشود ،گفت :ما نباید
اطالعات غلط را بپذیریم .این کارگزار در جلسهای که با آقای علی  نژاد،
معاون وزیر ورزش و جوانان داشــتیم اعالم کــه این  ۱۵۰میلیارد فقط
مختــص تبلیغــات محیطی نیســت و پیراهن و مــوارد دیگری را هم
شامل میشود.
درودگــر ادامه داد :این کارگزار همین پیشــنهاد را هم به باشــگاه
پرســپولیس کرده بود اما این باشــگاه قبول نکرد .پرسپولیسیها بیشتر
حواسشان اســت تا دچار مشکل نشــوند .همچنین باشگاه پرسپولیس
برندهایی که برای انجام تبلیغاتشان به توافق رسیده را به سازمان لیگ
معرفی کرده تا مجری ما تبلیغات محیطیشان را در بازی با صنعت نفت

انجام دهد .این مهم اســت که یک فرد در دســتگاه دولتی به چارچوب
قوانین دولتی اشراف داشته باشد و باید بپذیریم کار کردن در هر بخشی،
شرایط خاص خودش را دارد.
او در ادامه درباره پیشبینی درآمد حدودا  ۲۰۰میلیاردی برای تبلیغات
محیطی لیگ بیســت و یکم بیان کرد :ما قراردادی با کسی به صورت
مستقیم امضا نمیکنیم و خودمان تبلیغات میگیریم و دیگر مثل گذشته
کارگــزاری نداریم که درصد باالیی را از درآمد فوتبال بردارد .انشــاءا...
درآمدی بــاالی  ۲۰۰میلیارد تومان بــرای تبلیغات محیطی این فصل
حاصل میشود.
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ دوشنبه در گفتوگویی عنوان کرده
بود که باشــگاه اســتقالل با اجرای بدون هماهنگی تبلیغات محیطی
در بازی با نســاجی ،خســارت  ۵میلیاردی زده است .با حساب و کتابی
سرانگشــتی این تصور به وجود آمد که با در نظر گرفتن جمعا  ۳۰بازی
خانگی برای استقالل و پرســپولیس ،درآمد حاصل از تبلیغات محیطی
بازیهای خانگی ســرخابیها برای ســازمان لیگ و باشگاههای دیگر

به تنهایی  ۱۵۰میلیارد تومان است.
درودگر در پاســخ به این سوال که آیا چنین محاسباتی درست است،
توضیح داد :خســارتی که من از آن صحبت کردم به دو بخش تقســیم
میشــود .یکی مربوط به قراردادهایی است که قبال بابت تبلیغات بسته
شده و دومی   خســارت به برند تبلیغات لیگ برتر است .این خیلی مهم
اســت که به برند تبلیغات لیگ برتر که بابتش زحمت کشــیده شده و
باال آمده ،خدشه وارد نشود.
او افزود :اقدام باشگاه استقالل باعث شد که شرکتی که با ما قرارداد
بســته و قرار بوده تبلیغاتش را انجام دهید ،به یک باره ببیند تبلیغاتش
انجام نشــده است .این اتفاق باعث خدشــه وارد شدن به برند تبلیغات
لیگ برتر میشــود و  ۵میلیاردی که به آن اشــاره شد ،شامل خسارت
به برند هم میشود.
مدیر امور تبلیغات ســازمان لیگ در ادامه درباره سهم سازمان لیگ
از تبلیغــات محیطی صحبــت کرد .او درباره ایــن موضوع مهم گفت:
ســهم سازمان لیگ از تبلیغات محیطی  ۱۰درصد است .البته قبال سهم
ســازمان لیگ پنج درصد بود اما بعد از این که فدراســیون فوتبال کلیه
مســابقات فوتبال را به ســازمان لیگ سپرد این ســهم از  ۵درصد به
 ۱۰درصد افزایش یافت.
درودگر ادامه داد :قبال ســازمان لیگ فقط لیگ برتر فوتبال را برگزار
میکرد اما بعدها که شــرایط عوض شــد و مسابقات بیشتری در اختیار
ســازمان لیگ قرار گرفت ،فدراســیون فوتبال مصوب کرد که ســهم
ســازمان لیگ با توجه به  ۳۰برابر شــدن هزینهها از تبلیغات محیطی
 ۱۰درصد شود.
او در پایان در پاسخ به این سوال که که آیا به جز لیگ برتر ،تبلیغات
محیطــی در لیگهای پایینتر وجــود دارد ،توضیح داد :در حال حاضر
برخــی از تبلیغات ما در لیگ یک هم انجام میشــود .با این حال چون
لیگ یک با وجود کیفیت مطلوب پخش سراســری ندارد آنچنان جنبه
تبلیغاتی ندارد این موضوع کمتــر پیش میآید .البته برخی محصوالت
محلی تبلیغاتش در بازیهای لیگ یک انجام میشود.

نوبت دیده شدن زنان والیبالیست رسیده است
پخش رســانهای همیشــه به عنوان یکی از چالشهای اصلی
ورزش زنان مطرح بوده و مانعی بزرگ ســر راه دیده شــدن تالش
و پتانســیل دختران ورزشــکار محسوب شده اســت ،این روزها اما
فدراســیونها گامهایی در راســتای پشت سر گذاشــتن این مانع
برمیدارند و حاال نوبت به زنان والیبالیست رسیده است.
به گزارش ایســنا ،زنان ورزشکار ایران با پوشش اسالمی   فعالیت
میکننــد و در عرصههــای مختلف بینالمللی حاضر میشــوند اما
مسابقاتشان پخش تلویزیونی ندارد و این یکی از اصلیترین مسائلی
اســت که حرکت آنها را کند میکند چرا که اسپانســرهای کمی   به
این عرصــه ورود میکنند یا به صورت مقطعــی حاضر به حمایت
میشــوند .زنان ورزشــکار هم بارها از این موضوع انتقاد کردهاند و
پخش تلویزیونی را حق خود دانستهاند.
به تازگی اما فدراســیونهای ورزشــی گامهایی را در این زمینه
برداشــتهاند و از طریق امکاناتی که اینترنت در اختیارشان قرار داده،

برخی از مســابقات را پخش میکنند .فدراســیون بســکتبال سال
گذشــته برای اولین بار مسابقات لیگ زنان را همراه با گزارشگر زن
پخش کرد و در مســیری گام گذاشت که ضمن جذب حامیان مالی
قدرتمندتر ،انگیزه زنان را هم بیشتر کنند.
بیســت و یکمین دوره لیگ برتر والیبال زنان هم با اتفاق تازهای
همراه بود؛ برای اولین بار مسابقات زنان از طریق اینترنت و همراه با
گزارش زنده پخش میشــود تا فرصت جدیدی را به زنان این رشته
بدهد که توانایی و شایستگی خود را به نمایش بگذارند.
والیبال به عنوان یکی از رشتههای محبوب و پرطرفدار در ایران
در بخش مردان عالقمندان زیــادی را به خود جذب میکند اما در
بخش زنان به دلیل پوشــش محدود رســانهای نتوانسته این کار را
به خوبی انجام بدهد .پخش رسانهای و آشنایی مردم با نوع و سطح
والیبال زنان میتواند پتانسیلها و استعدادهای جدیدی را به والیبال
معرفی کند و در آینده این رشته تاثیرگذار باشد.

شــبنم علیخانی ،کاپیتان تیم والیبال زنان سایپا در این مورد به
ایسنا گفت :قشــنگترین اتفاقی که میتوانست برای والیبال زنان
بیفتد ،همین اســت .از فدراســیون والیبال تشکر میکنم که شرایط
پخش آنالین را فراهم کرد .امیدوارم این داســتان ادامهدار باشــد.
البتــه این پخش ادامهدار اســت و بازیهایی کــه در تهران برگزار
میشــود را به صورت زنده پخش میکنند .خیلی خوشــحال کننده
اســت .بازیکنان با انگیزه بیشــتری بازی میکنند و این به قشنگی
لیگ هم کمک خواهد کرد.
او افزود :یکی از دالیلی که برخی از اسپانســرها جلو نمیآمدند،
عدم پخش بود اما با پخش رسانهای حامیان مالی بیشتری به سمت
والیبــال زنان میآینــد .از طرف دیگر خانوادههــا ،پدرها ،برادرها و
کسانی که نمیتوانند به ســالن بیایند و بازی ما را از نزدیک ببیند،
میتوانند از این طریق مســابقات را تماشا کنند .البته امیدوارم روزی
خانوادهها بتوانند به سالن بیایند.
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آذرگان؛ جشنی برای همدلی بیشتر زرتشتیان

احمد     رضا سهرابی

ایسنا :آذرجشــن یا جشن آذرگان،
یکی از دهها مراسم جشن محترم نزد
زرتشتیان محســوب میشود و همه
ساله برابر تقویم زرتشت در روز نهم آذر
و براساس تقویم شمسی ،سوم آذرماه
برگزار میشده است.
یک فعال و راهنمای گردشــگری
در استان فارس پیرامون آذرجشن ،به
ایســنا گفت :در تقویم زرتشتیان هر
روز و هر ماه ،نام مشــخصی دارد و
زمانی که روز و ماه هم نام میشــود،
جشن برپا میشده است.
پیمــان ســودمند کــه در زمینه
باستانشناسی ،مطالعات فراوانی انجام
داده ،اضافه کرد :آذر برای زرتشتیان،
جایگاهــی ویــژه داشــته و همواره
آذرجشن ،متمایز از سایر آئینها بوده
است؛ زیرا آذر نمادی از آتش و آتش
عنصری مهــم برای پیروان این دین
محسوب میشود.
وی افــزود :البتــه آتــش بــرای
زرتشتیان ،عنصری مقدس است که به
آن احترام میگذارند ،اما برخالف آنچه
برخی تصور میکنند ،پیروان زرتشــت
آتش پرست نیســتند ،آنان آتش را به
عنوان عنصر روشنایی و نور خداوندی
تجســم کــرده و آن را نمادی محترم
میدانند.
ایــن فعال گردشــگری ادامه داد:

در جشــن آذرگان ،زرتشــتیان بر بام
خانههای خود آتش روشن می کردند
تا در یکی از سردترین ماههای سال،
نمــادی از گرمی و بهانــهای برای
دلگرمی و دورهمی فراهم کرده باشند.
وی ادامــه داد :زرتشــتیان در
آذرجشــن ،مانند نوروز ،سفره آرایی
کرده ،بهترین لباس ها را میپوشــند
و با تمیز کــردن و آذین بندی خانه،
گرد هم میآیند و برخی با روشن کردن
عود و چوبهای معطر ،خانه و محله
خود را خوشبو میسازند.
این فعال گردشگری گفت :برخی
از زرتشتیان ،در این روز چوب آتشینی
را از آتش جشــن آذر برداشــته و به
درون خانه میبرند و آتش را تا پایان
سرمای زمستان نگه میداشتند.
ســودمند با بیان اینکه آذرگان و
دیگر جشن ها در آئین زرتشت ،صرفا
برای طرب و شادی نبوده است ،افزود:

اهمیت این جشــن بــرای همدلی و
باخبر شــدن از احواالت خویشاوندان
و دوســتان بوده و افراد می توانستند
از این طریق یکدیگر را یاری کنند.
وی ادامه داد :آذرگان و دورهمی  های
آن بسترساز آشنایی جوانان و خانواده  ها
بــرای ازدواج بوده و از این نظر جنبه
اجتماعی مهمی داشته و از آن جایی
که مراکز حل اختالفی در زمانه قدیم
نبود ،از این جشــن با هدف آشــتی
بین افراد و حــل اختالفات هم بهره
میبردند.
ایــن فعــال گردشــگری ،گفت:
در جشــن آذرگان زرتشــتیان ُگلی
مخصوص کــه رنگ قرمز و نارنجی،
شــبیه به آتش ،دارد می کاشتند و تا
انتهای سال از آن مراقبت میکردند.
ســودمند با بیان اینکه ،زرتشتیان
آتش را محتــرم میدارند چون آن را
نمــاد پاکی میداننــد ،گفت :در دین
مبین اسالم هم بر این نکته تاکید شده
که آتش یکــی از عناصر پاک کننده
آلودگی و نجاست است.
این فعال حوزه گردشگری اضافه کرد:
عناصر چندگانه در ادیان و آئینهای
مختلف نمادهایی محسوب میشده،
به عنوان مثال ،مهرپرســتان ،آب را
نماد پاکــی و خداوند تلقی میکردند،
اما آب پرست نبودند.

«نارنج» جشنوارهای که از استانی به بینالمللی رسید
میزبانی از نویسندگان  17کشور در گام هشتم
حاال که  ۱۵ســالی از اختتامیه اولین دوره دوســاالنه
داســتان کوتاه نارنج در آذرماه  ۱۳۸۶گذشته است بیشتر
دوســتداران داســتان ،این جایزه ادبی را از موفقترین
جایزههای ادبی در بین فارسیزبانان دنیا میدانند.
به گزارش خبرگزاری فــارس از جهرم ،انگار همین
دیروز بود که اهالی داستان در سطح کشور شاهد رویش
یک جایزه ادبی در شهرستان جهرم به نام «نارنج» بودند؛
جایزهای که از همــان ابتدا گامهای اولیه خود را محکم
برداشت و با نوع برگزاری اش نوید یک اتفاق مثبت ادبی
در سطح کشور میداد.
حاال که  ۱۵ســالی از اختتامیه اولین دوره دوســاالنه
داستان کوتاه نارنج در آذرماه  ۱۳۸۶گذشته است و نارنج
در آســتانه برگزاری اختتامیه هشــتمین دوره خود است
بیشــتر دوستداران داســتان به اتفاق ،این جایزه ادبی را
یکی از موفقترین و ســالمترین جایزههای ادبی در بین
فارسیزبانان دنیا میدانند.
محمد بادپر که از دوره اول در کنار دوســاالنه داستان
کوتاه نارنج بوده اســت و امســال نیز پنجمین دورهای
اســت که در راس این جایز ه ادبی اســت در گفتوگو
بــا خبرنگار فــارس میگوید :اگر چه نگاه «دوســاالنه
داســتان کوتاه نارنج» یک نگاه ملی است و از بُعد ادبی
اصلیترین هدف ما شناســایی نویسندگان داستان کوتاه
جوان فارسیزبان در سراسر دنیا و معرفی آنها به جامعه
داستانی کشور است اما دوســتی و ایجاد زمینهای برای
آشنایی نویســندگان جوان و چهرههای مطرح داستانی
کشور نیز برایمان بسیار اهمیت دارد.
وی که حمایت از نویسندگان جوان و ارائه زمینههای
الزم برای معرفی و همچنین آشــنایی و آموزش آنها را
از دیگــر دغدغههای خود عنوان میکند ،میافزاید :البته
در این بین معرفی شهرســتان جهرم بهعنوان یک شهر
ادبیاتدوست و با فرهنگ نیز همواره مدنظر ما بوده است.
دبیر دوساالنه داستان کوتاه نارنج که سالم برگزار کردن

این جایزه ادبی و پرهیز از هر گونه جانبداری ،باندبازی
و ســلیقهای عمل کردن در انتخاب آثار که متاسفانه در
برخی جوایز ادبی رعایت نمیشود را دلیل اصلی استقبال
بسیار زیاد نویسندگان از نارنج میداند ،میگوید :استقالل
ســامت برگزاری مهمترین خصوصیت «دوســاالنه
و
ِ
نارنج» اســت به گونهای که همه نویسندگان و بزرگان
ادبیات داســتانی میتوانند بر این حــرف صحه بگذارند

زمینه برای رشــد آنها و همچنین پیوســتگی مداوم در
برگزاری دوساالنه و انجمنهای داستانی را از مهمترین
دســتاوردهای این برنامه معرفی و تاکید میکند :همین
که این دوســاالنه  ۱۶ســال دوام آورده و نام جهرم را
در ردههای باالی ادبیات داســتانی قرار داده نشاندهنده
مســیر درســتی اســت که در پیش گرفته است هرچند
به یقیــن نقــاط ضعفی هم بــه خاطــر کملطفیها و

هرچند شــکل برگزاری این جایزه ادبــی ،نوع برگزاری
اختتامیه و حضور پررنگ نویســندگان و داوران از سراسر
کشور نیز از دیگر شاخصههای مهم نارنج است
بادپر حضور تعداد زیادی از نویســندگان مطرح کشور
در شهرســتان جهرم بدون هیچ چشمداشــتی ،معرفی
شهرســتان جهرم به عنــوان یکــی از پایگاههای مهم
ادبیات داستانی کشور ،معرفی نویسندگان جوان و ایجاد

محدودیتها داشته است.
وی دوری از حاشیهها را یکی دیگر از علل مستمربودن
این جایزه ادبی عنوان کرد و متذکر میشود نارنج باوجود
بســیاری از نامالیمات ،بیانصافیهــا و نامهربانیها که
بعض ًا در قالب دوستی هم با آن مواجه بوده ،همواره جانب
اعتدال را در پیش گرفته و احترام به تمام جریانهای ادبی
در حوزه داستان و سالیق را وظیف ه خود میداند.

بادپر که تامین بودجــه الزم برای برگزاری اختتامیه
هشــتمین دوره این دوســاالنه را مهمترین دغدغه این
روزهای خود میداند ،ادامه میدهد :به قطع حمایتهای
محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم و خفر ،شــفیعیان
فرماندار ،ســهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
و نعمتاللهــی رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
در برگزاری این دوســاالنه تاکنون بسیار مثمرثمر بوده
و جای تشــکر بســیار دارد اما امیدواریم این همراهیها
برای برگزاری اختتامیه هشتمین دوره که به زودی انجام
میشــود نیز زودتر شــامل حالمان بشود و دغدغهها و
نگرانیهای بسیار زیاد گروه اجرایی نارنج را برطرف کند.
وی درباره آمار این دوره از دوســاالنه داســتان کوتاه
نارنج نیز میگوید :در هشــتمین دوره دوســاالنه نارنج
شاهد حضور هزار و  ۷۱۰داستان از هزار و  ۱۱۰نویسنده
از تمام اســتانهای کشور و  ۱۷کشور خارجی بودیم که
ایــن آمار باالترین رقم در بین جایزههای مهم داســتان
کوتاه کشور است.
دبیر دوســاالنه داســتان کوتاه نارنــج ادامه میدهد:
 ۱۰نفر از نویســندگان مطرح کشــور کار داوری اولیه
این دوســاالنه را برعهده داشــتند که در پایان دور اول
 ۱۴۵داستان به مرحله نهایی راه یافت و کار داوری نهایی
آن نیز از اوایل آبانماه بهوســیله داوران مطرح کشور در
حال انجام است و امیدواریم با حمایت مسئوالن بتوانیم
در آذرماه اختتامیه هشتمین دوره را نیز برگزار کنیم.
بادپر در پایان با تشــکر فــراوان از تمام افرادی که از
ابتدا و تاکنون به هر شکل و روشی یاریگر این دوساالنه
بودند یادآوری میکند :نکته مهم در برگزاری و تداوم این
دوســاالنه نیازمند بودن آن به نگاه صادقانه و پر از مهر
اهالــی فرهنگ و هنر شهرســتان و البته مســئوالن به
کارنامــه درخشــان آن و همچنیــن قبــول کردن آن
بهعنوان یک نماد و برنام ه شــاخص برای هنر و فرهنگ
شهرستان است.

علیرضا داوودنژاد مطرح کرد؛ از زندگی در تهران احساس امنیت نمیکنم
علیرضا داوودنژاد کارگردان سینما با اشاره به مشکالت
زیست محیطی تهران بیان کرد که دیگر از زندگی در این
شهر احساس امنیت نمیکند.
به گزارش خبرنگار مهر ،مســتند «بر ســر خاک» به
کارگردانی محسن خان جهانی با محوریت محیط زیست
این روزها از پلتفرم هاشور در حال اکران آنالین است.
علیرضا داوودنژاد کارگردان سینما درباره این مستند به
خبرنگار مهر گفت :با دیدن مســتند «بر سر خاک» دیگر
از زندگی در تهران احساس امنیت نمیکنم .به نظرم الزم
است همه مردم ایران این فیلم را ببینند .مخصوص ًا مردم
استان مرکزی و تهران.
وی افزود :اساس ًا ما در غفلتی سنگین نسبت به آنچه در
محیط زیست و زندگیمان میگذرد ،به سر میبریم؛ مثل
آدمهایــی که در خواب خوش به ســر میبرند و از بالیی
که بر سرشان در حال نازل شدن است ،بی خبر هستند.
داوودنژاد در پایان گفت :من با دیدن فیلم «بر سر خاک»

دیگر از زندگی در تهران احساس امنیت نمیکنم و نسبت

به ادامه دادن زندگی در این شهر تردید پیدا کردم.

تصویربرداری مســتند «بر سر خاک» که  ۲سال طول
کشیده ،توسط امیر جغتایی در شهرهای مختلف انجام شده
و تدوین آن را آرش زاهدی اصل برعهده داشــته اســت.
در ســاخت این مســتند عالوه بر گفتگو و برخی تصاویر
تکاندهنده از فرســایش خاک در ایــران ،از گفتار متن با
صدای شهرام درخشان استفاده شده است.
عواملی که در ســاخت این مستند همکاری داشتهاند،
عبارتند از صدابــردار :احمدرضا طایــی ،صداگذار :آرش
قاســمی ،توازن رنگ و نور :رضا تیموری ،تصویربرداری
هوایی :احمد آزاد ،مدیر تولید :امیر مهدی صادقی.
محســن خانجهانــی مســتندهای «،»A.B.C.D
«انتهای خیابان پاستور»« ،آزادراه»« ،کاله شیشهای» و
… را کارگردانی کرده اســت و در چهاردهمین جشنواره
«ســینماحقیقت» جایزه ویژه هیات داوران به دلیل توجه
ویژه به بحران زیست محیطی خاک و توجه به پژوهش را
برای ساخت فیلم «بر سر خاک» دریافت کرد.

تمدید جشنواره رسانهای ابوذر فارس
تا  ۲۰دیماه

ایســنا :دبیر برگزاری هفتمین جشــنواره رســانهای ابوذر در
فــارس اعالم کرد که مهلت ارســال آثــار به این جشــنواره تا
 ۲۰دیماه امسال تمدید شده است.
ابراهیم شیشهگر سه شــنبه  2آذر با بیان اینکه برای هفتمین
ســال متوالی است که این جشنواره در ســطح کشور و چهارمین
سال در اســتان فارس به صورت استانی برگزار میشود ،به ایسنا
گفت :این جشــنواره یکی مهم ترین برنامههای بســیج رسانه در
استان فارس است.
این فعال رسانهای خاطرنشان کرد :هفتمین جشنواره رسانه ای
ابــوذر با ۱۳محــور و در  ۹قالب برگزار میشــود که موضوعات
مختلفی دارد.
شیشــهگر ادامه داد :هر فرد میتواند در ســه بخش و در هر
بخش حداکثر سه اثر را برای شرکت در جشنواره ارسال کند.
او ،محورهای هفتمین جشــنواره رســانهای ابوذر در استان را
"جهش تولید ،امیدآفرینی ،ظرفیتهای کشــاورزی استان ،حقوق
شــهروندی ،بصیرت و دشمنشناسی ،آسیبهای اجتماعی ،بیانیه
گام دوم ،کمک مومنانه ،مدافعان سالمت و شهدای رسانهای ،سبک
زندگــی ،فرصتها و تهدیدات فضای مجازی و ورزش" ذکر کرد.
دبیر برگزاری هفتمین جشــنواره رســانهای ابــوذر در فارس در
ادامه با اعالم اینکه جشــنواره در بخشهای «خبر»« ،مصاحبه»،
«گزارش»« ،تیتر»« ،یادداشت»« ،کاریکاتور»« ،موشن گرافیک»،
«فیلم خبری» و «عکس» برگزار خواهد شد ،افزود :مهلت ارسال
آثار تا روز دوشنبه  ۲۰دی ماه امسال تمدید شده است.
به گفته شیشهگر ،در ایام دهه مبارک فجر امسال نیز منتخبین
هر بخش معرفی و برگزیدگان این جشنواره به مرحله کشوری راه
خواهند یافت.
این فعال رســانهای افــزود :عالقهمندان به شــرکت در این
جشــنواره میتوانند آثار خــود را به صورت فایــل پیدیاف در
شــبکههای اجتماعی به شــماره  ۰۹۲۱۱۷۲۸۱۲۵یا به نشــانی
شیراز ،خیابان فردوسی ،کوچه پروانه ،جنب سالن مجتمع فرهنگی
ورزشی شلمچه ،سازمان بسیج رسانه فارس ارسال کنند.

 ۹اثر نمایشی به جشنواره تئاتر فارس
راه یافتند

ایرنــا :مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فارس،گفت:
 ۲نمایــش از شــیراز و  ۷نمایش شهرســتانی برای شــرکت در
سی و دومین دوره جشنواره تئاتر استانی فارس برگزیده شدند.
صابر ســهرابی روز سه شــنبه با بیان اینکه این  ۹نمایش در
 ۳روز از  ۴تا  ۶آذرماه جاری با پیروی از شــیوهنامههای بهداشتی
به ویژه کارت واکســن ،ماســک و فاصلهگذاری اجتماعی بدون
تماشــاچی و تنها با حضور داورها ،همچون ســال گذشته بر بستر
فضای مجازی برگزار خواهد شــد ،افزود :در این دوره از جشنواره
تماشاخانههای هنرشــهر آفتاب ،حافظ ،استاد رحیم هودی ،استاد
مهدی فقیه و مجموعه تئاتر شــهر شــیراز پذیــرای هنرمندان
هنرهای نمایشی خواهند بود.
دبیر ســی و دومین دوره جشنواره تئاتر اســتانی فارس افزود:
نادر شهســواری ،اتابک نادری و نادعلی شجاعی داوران این دوره
از جشــنواره هســتند که داوری آنها ۷ ،آذرماه جاری ساعت ۱۵
در آیین پایانی جشنواره ،با حضور نمایندگان گروههای شرکتکننده
در جشنواره ،رییس مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مسئولین و مدیران فرهنگی استان اعالم خواهد شد.
افزون بر پخش زنده نمایشها ،نشســتهای نقد و بررســی
نمایشها نیز هر شــب ساعت  ۲۰از کافه کتاب اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس با حضور نوید جعفری و حمید نشاط در
آپارات پخش خواهد شد.

نمایش جنزده زیر لیل ،در شیراز
روی صحنه رفت

ایرنا :نمایش جنزده زیر لیل به نویسندگی و کارگردانی مسعود
احمدی ،تهیه کنندگی محمد شــکروی ،از سهشــنبه دوم آذر در
شیراز به روی صحنه رفت.
در چکیده این نمایش آمده اســت :جنوب سرشــار از اوهام و
قصههای ترســناک اســت .در جنوب درختی میروید به نام لیل
کــه اهالی آنجا اعتقاد دارند که زیر این درخت مکان اجنه و ارواح
است و نباید شبها زیر آن درخت رفت .حال زنی در اواخر دوران
بارداری شب زیر درخت لیل رفته است...
این نمایش تا  ۱۱آذرماه  ۱۴۰۰ســاعت  ۱۹در ســالن ســبز
مجموعه فرهنگی شــهر آفتاب شــیراز به نمایش درخواهد آمد.
فروش بلیت این نمایش در سامانه ایرانتیک به نشانی irantic.
 comخواهد بود.

شجریان و پورناظری
از پروژه «مست عشق» کنارهگیری کردند

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی و سهراب پورناظری
نوازنده و آهنگســاز ،با انتشــار متنی در صفحات مجازی خود از
ساخت موسیقی متن فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی
حسن فتحی منصرف شدند.
به گزارش خبرنگار مهر ،در متن این بیانیه آمده است :با پایان
پذیرفتن مراحل تدوین فیلم سینمایی «مست عشق» در جلسهای
با تهیه کننده محترم فیلم ،آگاهی یافتیم که پروژه توان در اختیار
گذاردن امکانات مورد توافق در گفتگوهای آغازین جهت ســاخت
موســیقی را دارا نیســت و با نظر به حساسیت و عشق ما به نام و
جایگاه حضرت مولوی پذیرش هرگونه محدودیتی در خلق و تهیه
موســیقی این اثر ناممکن مینمود .پس بنا را بر این نهادیم که از
همکاری در این پروژه کنارهگیری کنیم.
با آرزوی بهترینها برای این اثر؛ ارادتمند همایون شــجریان،
سهراب پورناظری.
فیلم «مســت عشق» به کارگردانی حســن فتحی در ترکیه و
درباره زندگی موالنا فیلمبرداری شــد و قرار بود موســیقی فیلم
توسط همایون شجریان و سهراب پورناظری ساخته شود.

