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دریاچـه بختـگان در اسـتان فـارس کـه دومیـن دریاچـه بـزرگ کشـور بـه شـمار میآیـد ایـن
روزهـا پهنـهای بیابانـی شـده اسـت و کارشناسـان میگوینـد بـا ایـن شـرایط امیـدی بـه
بهبـودی و احیـاء نیسـت.بختگان دومیـن دریاچه بزرگ کشـور به شـمار مـیرود ،این دریاچه
اولیـن بـار در سـال  ۱۳۴۷بـه عنـوان منطقـه حفاظت شـده اعالم شـد سـپس در سـال  ۵۴به
عنـوان پناهـگاه حیـات وحـش و در سـال  ۱۳۷۴بخشـی از آن شـامل ...
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استاندار فارس در نشست معارفه معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری:

مشارکت مردم در اداره کشور باید در عمل محقق شود

3

اسـتاندار فـارس گفـت :بحـث حضـور و مشـارکت مـردم در اداره کشـور بایـد از از شـعار فراتـر رفتـه و بر اسـاس اعتقاد
راسـخ امـام خمینـی (ره) و رهبـر معظـم انقلاب در عمل محقق شـود .محمد هـادی ایمانیـه ،در آیین تودیـع و معارفه
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس افـزود :مشـارکت مـردم در فعالیتهـای سیاسـی و اجتماعی

پروفسور رئیسی چهره برتر آب کشور
شناخته شد
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میانگین ساالنه فرونشست در ایران
بین  ۲۰تا  ۳۰سانتیمتر است
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داللها فوتبال ایران را نابود میکنند
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بعد از دو سال؛ فعالیت سینماها
به وضعیت عادی بازگشت
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میلیونها بازدید از «اکسپو دوبی»
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توفان سهمگین در استانبول؛
 4کشته و  38مجروح برجای گذاشت
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سقوط جوان  ۲۴ساله از پل کابلی شیراز
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انفجار در غرب کابل
 5زخمی برجای گذاشت
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جنجال ممنوعهها؛ از «بوش» تا «یاماها»!
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بـه رغـم برخـی مخالفتهـا ،از سـوی امـام راحـل (ره) و معظـم معظم انقلاب مورد تاکیـد قـرار داشـته و دارد و قانون
اساسـی مترقی نظام جمهوری اسلامی ایران هم بر این اسـاس تنظیم شـده اسـت .وی جمهوری اسلامی را نظامی
مبتنـی بـر مـردم سـاالری دینـی دانسـت و ادامه داد :جلب مشـارکت مـردم نیازمند مقدماتی اسـت که باید تامین شـود

مذاکرهکنندگان ایرانی چه
زمانی به کشور بازمیگردند؟
امیرعبداللهیان خطاب به
«گوترش»  6دوره مذاکرات
قبلی وین را نادیده نمیگیریم
آمریکا:

فوق متمرکز بر مذاکراتیم
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دیدار سه جانبه آمریکا ،چین و
روسیه در وین درباره برجام
سخنگوی کاخ سفید مطرح کرد:

ی چونوچرای آمریکا
رویکرد ب 
در قبال مذاکرات احیای برجام
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مذاکرهکنندگان ایرانی چه زمانی به کشور بازمیگردند؟
ایسـنا:میتوان انتظـار داشـت که هیـأت نمایندگی
جمهـوری اسلامی ایران در مذاکـرات ویـن ظـرف
چنـد روز آینـده بـه کشـور بازگـردد و پـس از انجـام
مشـورتهای الزم در سـطوح عالـی مجـددا بـرای
پیگیـری گفتوگوهـا عـازم ویـن شـود.
دور اول مذاکـرات ویـن کـه بـرای تعییـن «اصـول
و مبانـی گفتوگوهـا» برگـزار میشـود بـه دلیـل
ضـرورت مشـورت هیأتهـای نمایندگی کشـورها با
پایتختهـا احتمـاال طوالنـی نخواهـد بـود.
بعـد از ظهـر روز دوشـنبه  ۸آذرمـاه دور جدیـد
گفتوگوهـا میـان نماینـدگان جمهـوری
اسلامی ایران و گـروه  ۴+۱بـا هدف رفـع تحریمها
و در قالـب برگـزاری کمیسـیون مشـترک برجـام در
شـهر ویـن پایتخـت اتریـش آغـاز شـد.
اگرچـه هنوز بـرای قضـاوت در مورد دسـتاوردهای
عملـی مذاکـرات آغـاز شـده بسـیار زود اسـت امـا
اظهارنظرهای مختلفی که از دوشـنبه شـب توسـط
مقامـات حاضـر یـا نزدیـک بـه مذاکرات بیان شـده
نشـان دهنـده سـازنده و رو بـه جلو بـودن مذاکرات
است.
رسـانههای غربـی نیـز هرچنـد محتاطانـه امـا در
مجمـوع بازتاب هـای مثبتـی از روز اول مذاکـرات
مخابـره کردنـد.

و انتظـار داریـم کـه میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات سـالهای پیـش رو بیشـتر از گذشـته باشـد کـه ایـن مهـم بـا
میسـر خواهـد شد.اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه تقاضـا و تالشهـا برای
خدمـت بیشـتر بـه مـردم و جلـب اعتمـاد آنهـا ّ
ارتقـای مناطـق مختلـف در تقسـیمات کشـوری گفـت :در ایـن زمینه همـه مناطق بـه دنبال ...

گزارشهای منتشـر شـده حاکی اسـت که خارج از
میز رسـمی مذاکرات ،نشسـتهای دو یا چند جانبه
میـان هیأتهـای سیاسـی حاضـر در ویـن برگـزار
شـده کـه از فشـردگی رایزنیهـا بـرای بـه حرکـت
درآمـدن چرخهـای نه چنـدان روان مذاکـرات خبر
میدهـد.
در ایـن میـان و در حالـی کـه جمهـوری
اسلامی ایران بـر هـدف اصلـی مذاکـرات یعنـی
لغـو تمامی تحریمهـای غیرقانونـی و ظالمانـه
تاکیـد دارد ،مقامـات غربـی موضوع احیـاء برجام با
اسـتفاده از بـه تعبیـر آنهـا فرصـت ایجاد شـده برای
بازگشـت آمریـکا بـه برجـام را عمـده کردهانـد.
تقابـل ایـن دو گـزاره یعنـی تمرکـز مذاکـرات بـر
رفـع تحریمهـای غیرقانونـی یـا چگونگـی بازگشـت
آمریـکا بـه برجـام عمال «زمـان مذاکـرات» را تحت
تاثیـر قـرار خواهـد داد.
ایـران عالقـهای بـه طوالنـی و فرسایشـی شـدن
مذاکـرات نـدارد و بـا رویکـرد نتیجهگرایـی وارد ایـن
عرصه شـده اما طرح موضوعـات فرعی و غیر مهم
میتوانـد ضمـن ُکنـد شـدن رونـد گفتوگوهـا،
دسـتیابی بـه نتیجـه را بـا چالـش روبـرو نمایـد.
مقامـات کشـورمان بارهـا اعلام کردهانـد کـه
اوال بازگشـت آمریـکا بـه برجـام را موضـوع مهـم و

قابـل اعتنایـی نمیداننـد و ثانیـا بـه دلیـل خـروج
غیرقانونـی واشـنگتن از برجـام ،بازگشـت مجـدد
ایـن کشـور بـه جمـع  ۴+۱تابـع شـروطی اسـت کـه
بـدون پذیـرش آن امـکان حضـور مجـدد آمریکا در
برجـام نیسـت.
بررسـی تحلیلـی مذاکـرات برگـزار شـده در
ادوار گذشـته و همچنیـن پیچیدگیهـای قابـل
مالحظـهای کـه بـر ایـن دور از گفتوگوهـا حاکـم
اسـت میتوانـد گـزاره «طوالنـی نبـودن دور اول
مذاکـرات» را کـه بـر محـور تعیین «اصـول و مبانی
گفتوگوهـا» بـه پیـش خواهـد رفـت از قطعیـت
باالیـی برخـوردار کنـد.
بـه دلیـل اهمیـت شـکلگیری توافـق در مـورد
اصـول و مبانـی گفتوگوهـا کـه یکـی از مهمتریـن
بخشهـای مذاکـرات محسـوب میشـود،
مشـورت هیأتهـای نمایندگـی کشـورهای حاضـر
در مذاکـرات بـا پایتختهـا کاملا ضـروری و
اجتنابناپذیـر اسـت.
بـر ایـن اسـاس میتـوان انتظـار داشـت کـه هیـأت
نمایندگـی جمهـوری اسلامی ایران در مذاکـرات
ویـن ظـرف چنـد روز آینـده بـه کشـور بـاز گـردد و
پـس از انجـام مشـورتهای الزم در سـطوح عالـی
مجـددا بـرای پیگیـری گفتوگوها عازم وین شـود.

آنكه ن ُمرده ست و نميرد تويى
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اديب گرانمايه و كاردان زنده ياد

امير هوشنگ اشرف پور

شايســته و بايسته اســت از الطاف و عنايات صميمانه اقشــار مختلف مردم شريف و خونگرم
شهرستان اســتهبان از جمله امام جمعه محترم ،پارلمان محلى شوراى اسالمى شهر و شهردارى
استهبان ،بنياد استهبان شناسى ،اداره فرهنگ و ارشاداسالمى ،جامعه فرهيخته فرهنگى آن ديار،
اصحاب هنر و رســانه و قلم ،گروههاى مجازى و كاربران فرهنگور كه با ابراز همدردى موجب
آرامش روحى ما در اين مصيبت بودند كمال تشــكر و قدردانى و اداى احترام داشــته باشيم،
همراهى با همشهريان ارجمند ،دوستان گرامى و اقوام محترم در اوقات شادى آرزوى ماست.

با كمال احترام -خانواده هاى اشرف پور ،منشى و ساير منسوبين

آمریکا :فوق متمرکز بر مذاکراتیم
ایسـنا:معاون سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا
در یـک کنفرانـس خبـری بـه سـواالتی دربـاره آغـاز
دور هفتـم مذاکـرات احیای توافق هسـته ای در وین
و تحـوالت در رابطـه بـا آن پاسـخ داد .جالینـا پورتـر
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـن کشـور در یـک
کنفرانـس خبـری در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر ایـن
کـه آیـا آمریـکا برخـی گزارش ها دربـاره این کـه رژیم
صهیونیسـتی اطالعاتـی بـا آمریـکا در میان گذاشـته
اسـت کـه تاییـد میکنـد ایـران در حـال غنـی سـازی
 ۹۰درصـدی اورانیـوم اسـت و در پاسـخ به این سـوال
کـه آیـا شـرحی از دور هفتـم مذاکـرات ویـن موجـود
هسـت کـه دوشـنبه آغـاز شـد ،گفـت :از مذاکـرات
ویـن چیـزی بـرای ارائـه نـدارم .فکـر می کنـم
چیزهـای بیشـتری در راه خواهـد بـود.
وی در پاسـخ به سـوال اول ،توسـعه هسـته ای ایران
را غیـر سـازنده و مغایـر بـا آن چـه هـدف تعییـن شـده
بازگشـت بـه پایبنـدی دوجانبـه بـه برجـام میخوانـد،
عنـوان کـرد  .پورتـر در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن کـه
بـا توجـه بـه بازخوردهـای مثبـت مقامـات ایرانـی و
اروپایـی از ایـن مذاکـرات و ایـن موضـوع کـه ایـران
هنـوز بـر لغـو تمامی تحریم هـا پافشـاری می کنـد ،آیا
دلیلـی بـرای خـوش بینی نسـبت بـه مذاکـرات وجود
دارد یـا نـه و آیـا آمریـکا با توجـه به این کـه مذاکراتش
بـا ایـران غیـر مسـتقیم اسـت ،بـا اظهـارات علـی

باقـری مذاکـره کننـده ارشـد ایـران در ویـن موافـق
اسـت کـه پـس از مذاکـرات گفـت« ،دسـتاورد بزرگی
اسـت کـه تمامی طرفیـن در نشسـت خواسـته ایـران
مبنـی بـر ایـن کـه اول بایـد بـه وضعیـت غیرقانونـی
و ناعادالنـه تحریم هـای آمریـکا رسـیدگی شـود»،
توضیـح داد :وارد جزئیـات مذاکراتـی کـه در حـال
حاضـر جریـان دارنـد ،نمی شـویم امـا فقـط می توانـم
تاکیـد کنـم مذاکـرات غیـر مسـتقیم خواهنـد بـود که
بـه درخواسـت ایـران اسـت و آمریـکا در هیـچ یـک از
ایـن نشسـت ها بـه طـور مسـتقیم بـا ایـران مشـارکت
نداشـته اسـت .دولـت بایـدن ثابـت قـدم بوده اسـت و
مـا هـم در دنبـال کـردن مسـیر دیپلماسـی هدفمنـد

بـرای رسـیدن بـه بازگشـتی دوجانبـه بـه برجـام و
پرداختـن بـه طیـف کاملـی از نگرانی هایی کـه درباره
ایـران وجـود دارد ،صـادق و ثابـت قـدم بـوده ایـم.
معـاون سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در
پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا آمریـکا بـه ایـن عقیـده دارد
کـه ایـران تجهیزاتـی بـرای بـه کارگیـری اورانیـوم بـا
خلـوص بـاال برای تولید یک سلاح در اختیار داشـته
باشـد و آیـا از نظـر آمریـکا احتمال این وجـود دارد که
ایـران اورانیـوم را بـه منظـور فـروش بـه طرفـی دیگـر
و دریافـت پـول نقـد غنـی سـازی می کنـد ،همچنین
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا برجـام بـا توجـه بـه
پیـش رفت هـای هسـته ای ایـران بایـد پیـش از
ورود آمریـکا بـه روز شـده و تغییراتـی در آن ایجـاد
شـود ،بیـان کـرد :در پاسـخ بـه سـوال دومتـان ،فقط
می گویـم مـا در حـال حاضر بـر مذاکـرات متمرکزیم،
فـوق متمرکزیم .در پاسـخ به سـوال اولتـان ،می توانم
بگویـم قـرار نیسـت مـا دربـاره یـک سـری اطالعاتی
کـه اینجـا مطـرح می شـود ،نظـری بدهیـم و غنـی
سـازی  ۹۰درصـدی واقعـا عملـی تحریـک آمیـز
خواهـد بـود .فقـط تاکیـد می کنـم مـا بـه وضـوح
گفتـه ایـم توسـعه های ادامـه دار هسـته ای ایـران
غیرسـازنده و ناسـازگار بـا هـدف بازگشـت بـه پایبندی
دوجانبـه بـه برجام هسـتند .البتـه ،در مذاکـرات هیچ
اهـرم فشـاری بـرای ایـران ایجـاد نخواهنـد کـرد.

امیرعبداللهیان خطاب به «گوترش»

 6دوره مذاکرات قبلی وین را نادیده نمیگیریم
ایسنا:حسـین امیـر عبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان ،بـا «آنتونیو گوتـرش » دبیرکل سـازمان
ملـل متحـد دربـاره مسـائل منطقـهای و بینالمللی
از جملـه تحوالت افغانسـتان و مذاکرات هسـتهای
در ویـن بـه صـورت تلفنـی بـه گفتگـو و تبـادل نظر
پرداخت.
امیرعبداللهیـان در ایـن گفتگـوی تلفنـی خاطـر
نشـانکرد :علیرغـم بـد عهـدی و بیعملـی آمریکا
و سـه کشـور اروپایـی ،تهـران بـا حسـن نیـت و
جدیـت وارد مذاکـرات هسـتهای وین شـده اسـت و
در تلاش بـر دسـتیابی به یـک توافق خوب اسـت.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در توصیـف
ویژگیهـای یـک توافـق خـوب افـزود :طرفهـای
مقابـل میبایسـت به تعهـدات کامل خـود در برجام
برگردنـد .در ایـن صورت ایران نیـز اقدامات جبرانی
خـود را متوقـف خواهـد کـرد .همچنیـن ایـن نکتـه
اهمیـت دارد کـه هـر نـوع توافـق حاصلـه ،قابلیـت
راسـتی آزمایـی موثـر داشـته باشـد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در ادامـه بـه

گفتگوهـای سـازنده و رو بـه جلـوی رییس سـازمان
انـرژی اتمی کشـورمان و رافائـل گروسـی مدیـرکل
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در تهـران اشـاره
کـرد و افـزود :تهـران بـه همکاریهـای فنـی بـا
آژانـس ادامـه می دهـد.
امیـر عبداللهیـان همچنیـن در خصـوص برگـزاری
شـش دوره مذاکـرات قبلـی خاطـر نشـان کـرد :مـا
ایـن مذاکـرات را نادیـده نمیگیریـم ،امـا بـه عنوان
دولـت جدیـد ایـن حـق را بـرای خـود قائل هسـتیم
کـه بـا مالحظـات خـود مسـائل مـورد اختلاف را
مـرور و در مـورد آن گفـت و گـو کنیـم.
آنتونیـو گوتـرش دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد
ضمـن اسـتقبال از آغـاز مذاکـرات و حمایـت کامل
خـود از احیـای کامـل برجـام ،نسـبت بـه حصـول
نتیجـه مذاکـرات ابـراز امیـدواری کـرد.
وی درخواسـت ایـران در مـورد راسـتی آزمایی برای
رفـع تحریمهـا را معقول دانسـت.
دبیـرکل تلاش همـه طرفهـا بـرای ایجـاد اعتماد
بیـن طرفیـن را ضـروری دانسـت و بـر حمایت همه

جانبـه سـازمان ملل تاکیـد کرد.
ادامـه وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا دبیـر کل
در
ُ
سـازمان ملـل دربـاره مسـائل افغانسـتان گفت و گو
کرد.
امیـر عبداللهیـان ضمـن تاکیـد بـر تشـکیل دولـت
فراگیـر ،وضعیـت انسـانی خطرنـاک در آسـتانه
فصـل سـرما را نگـران کننـده خوانـد.
وی وجـود بحـران مهاجـرت ،تحریـم منابـع مالـی
مـردم افغانسـتان و اقدامـات تروریسـتی داعـش را
از جملـه عوامـل بحـران زا در افغانسـتان دانسـت.
آنتونیـو گوتـرش ضمـن ابـراز نگرانـی نسـبت بـه
بحـران گسـترده بخصـوص بحـران انسـانی در
افغانسـتان ،بر ضـرورت تزریق نقدینگـی به اقتصاد
ایـن کشـور تاکیـد کـرد.
دبیـر کل سـازمان ملـل افـزود :مـا در تالشـیم تـا
سـاز و کاری بـرای تزریـق نقدینگـی بـه اقتصـاد
افغانسـتان از طریـق ایجـاد یـک صنـدوق پولـی
بیـن المللـی بـه کمـک بانک جهانـی و چند کشـور
دیگـر  ،علیرغـم وجـود تحریم هـا ایجـاد کنیم.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

پرسشی ساده
گاهـی ایـن پرسـش پیـش می آیـد کـه مخاطـب
اصلـی طـرح مطالبـات مردمی چه کسـانی هسـتند .
آیـا بـا توجـه بـه سـازواره ای کـه در قانـون
اساسـی مسـئولیت ها را جانمایـی کـرده تنهـا
یـک قـوه بایـد پاسـخگو باشـد یـا هر سـه قـوه و
یـا ایـن کـه تمامی کنشـگران دایـره قـدرت بایـد
پاسـخگو باشـند  .پرسـش بعـدی ایـن اسـت کـه
چـه مکانیزمی بـرای پاسـخگویی تعریـف شـده و
آیـا همـان گونـه کـه هر یـک از سـه قـوه و برخی
نهادهـای پر قـدرت دارای سـخنگو هسـتند  ،نظام
و سیسـتم هـم سـخنگویی دارد  .در حـال حاضـر
ایـن خلأ احسـاس می شـود زیـرا گاهـی مخاطب
برخـی از پرسـش ها نـه قـوه مجریـه اسـت و نـه
قـوه قضائیـه و مقننـه و سـایر نهادهـای دخیـل در
تصمیم سـازی ها  ،گاهـی برخـی از پرسـش ها بـه
قانـون اساسـی برمی گـردد که بـه تعریـف وظایف
هـر قوه ای پرداخته اسـت  .در برخی مواقع کسـانی
خـود را موظـف به توجیـه و تبیین شـرایط می دانند
کـه اساسـا بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه آمـار و
ارقـام جـز کلـی گویـی حرفی بـرای گفتـن ندارند .
از جملـه مسـائلی کـه از قـدرت متقاعـد کنندگـی
افـراد سـخنگو می کاهـد ورود آنهـا به حریم سـایر
قـوا و نهادهاسـت  .در حالـی کـه هـر قـوه و نهادی
بایـد بـا ادبیـات ویـژه از عملکردهـا و برنامه هـای
خـود سـخن بگوید و پرسـش کنندگان نیـز باید بر
موضوعـی کـه مـورد بحـث قـرار می گیرد اشـراف
داشـته باشند .
گاهـی مـردم در تشـخیص مـرز مسـئولیت ها و
اختیـارات دچـار تردیـد می شـوند و نمی داننـد چه
قـوه و نهـادی در پیونـد بـا یـک رویداد یا مشـکل
و نارسـایی بایـد پاسـخگوی آنها باشـد چـرا که با
آمیـزه ای از نقـش آفرینی قوای سـه گانـه و برخی
نهادهـا مواجـه هسـتند  .در مـواردی سـخنگوی
مجمـع تشـخیص کـه شـاهد نوسـانات زیـادی در
نقـش آفرینـی ایـن نهـاد در بازه هـای گوناگـون
هسـتیم چنین نقشـی را عهده دار می شـود  .نهادی
کـه موجودیت خـود را مرهون اختالف نظـر دولت و
مجلس و شـورای نگهبان اسـت و گاهـی به عنوان
ضربـه گیـر عمـل می کنـد .تکلیـف شـخصیت های
تاثیـر گـذار و در عین حال سـایه نشـین مشـخص
نیسـت زیـرا سـخنگویی ندارند .
جالـب اینجاسـت کـه تشـکل های مـردم نهـاد نیز
فاقـد سـخنگوی رسمی هسـتند زیـرا بعضـا فاقـد
دبیرخانـه و مسـئول روابـط عمومی هسـتند لـذا
دیگـران سـخنگویی آنهـا را برعهـده می گیرنـد
در حالـی کـه سـخنگو بایـد بـا دبیرخانـه هماهنگ
با شد .
بـرای نمونـه وقتـی در خصـوص یکسـان سـازی
حقـوق بازنشسـتگان و اجـرای قوانیـن مرتبـط بـا
مدیریـت خدمـات کشـوری موضوعـی در فضـای
مجـازی مطـرح می شـود از زمـان طـرح موضوع تا
مـوج آفرینـی و بـروز واکنش هـا همه بـه تکذیب و
تاییـد و اظهـار تردیـد رغبـت نشـان می دهند جز
سـخنگوی مجلـس که مخاطـب اصلی طـرح چنین
موضوعی اسـت .
گاهـی حرفـی در رسـانه ها بـه فـردی نسـبت داده
می شـود و همزمـان آن فـرد خـود را تعمـدا از
دسـترس خبرنـگاران خـارج می کنـد تـا فرصتـی
بـرای ارزیابـی واکنش ها داشـته باشـد  .اگر تیرش
بـه هـدف خورد کـه چه بهتـر و در غیر ایـن صورت
دیـوار حاشـا بلند اسـت .
برخـی از مسـئولین و مقامـات بـا تناقـض
گویـی سـخنگوی حـوزه کاری خـود را دچـار
سـردرگمی می کنند بـه طـوری کـه نـه قـادر بـه
رد و تکذیـب چنیـن ادعایـی اسـت و نـه بـه خاطر
بازخوردهـای منفـی جـرات تاییـد آن را دارد.
زمانـی کـه مهندسـی رفتـار مدیـران جای خـود را
به سـمت دهـی به افـکار عمومی در راسـتای تامین
هدفـی خـاص می دهـد  ،آفـت بـی ثباتـی بـه جان
مدیـران می افتـد  .هیـچ یـک از دولت ها بـه آماری
که نشـان دهنده سـهم مدیـران در مطالبـه آفرینی
باشـد دسترسـی نداشـته انـد و کمتر مدیـری پیدا
می شـود کـه دغدغـه ایجـاد موازنـه بیـن وعده ها
و پتانسـیل ها داشـته باشـد  .شـهوت حـرف زدن
و ابـراز وجـود در مـوارد متعـددی موجـب گردیـده
کـه برخی اظهـارات تناسـبی بـا دایره اختیـارات و
وظایف اشـخاص نداشـته باشـد .
از جملـه دالیـل پـر بـودن دسـت خبرگزاری هـای
خارجـی از اخبـار مرتبـط بـا ایـران یکـی همیـن
اظهـار نظرهـای بـی حسـاب و کتـاب اسـت .
احمدی نژاد زمانی در پاسـخ به پرسـش خبرنگاری
خارجـی پیرامـون همجنـس بـازی در ایـران گفتـه
بـود ما اساسـا بـا چنین مشـکلی مواجه نیسـتیم در
حالی وجـود قوانیـن محکم در این خصوص نشـان
دهنـده وجـود چنین مشـکلی در کشـور هسـت اما
ایـن شـخص صرفا بـه این دلیـل که قصـد ورود به
چنـد و چـون چنیـن موضوعی نداشـت اصـل قضیه
را انـکار کـرد  .قبلا همچنیـن اتفاقی در مـورد ایدز
افتـاده بـود در حالی که انـکار آن تنها به گسـترش
ایـدز کمک کـرد نه توقـف آن  .در مورد امـواج اولیه
کرونـا هم شـاهد انکار بـی دلیل ورود ایـن ویروس
به کشـور بودیم .
گاهـی کتمـان برخـی واقعیت هـا دالیلـی دارد مثال
می گوینـد ارائـه آمـار دقیـق تصادفـات رانندگـی
و اعلام تعـداد فوتی هـا در دعواهـای خیابانـی
و خودکشـی جامعـه مـا را بـه عنـوان جامعـه ای
ناامـن و خشـن بـه دنیـا معرفـی می کنـد و روی
سـرمایه گذاری خارجـی و صنعـت توریسـم و حتی
حقوقـی کـه سـایر کشـورها بایـد بـه عنـوان حق
ماموریـت بـه کارکنان سـفارت خانه خـود بپردازند
اد امه د  ر ستون روبرو
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دیدار سه جانبه آمریکا ،چین و روسیه در وین درباره برجام
ایسـنا:نماینده روسـیه در سـازمانهای بین المللی
در ویـن در پیامـی از نشسـت سـه جانبـه آمریـکا،
چیـن و روسـیه دربـاره احیـای توافـق هسـته ای
خبـر داد.
میخائیـل اولیانـوف ،نماینـده روسـیه در
سـازمانهای بیـن المللـی در ویـن در صفحـه
توییتـرش دربـاره دیـدار بـا هیـأت آمریکایـی در
مذاکـرات ویـن همـراه بـا همتـای چینـیاش،
نوشـت :امروز بـا وانگ کان ،نماینـده چین در وین
بـا رابـرت مالی نماینـده ویـژه آمریکا در امـور ایران
دیـدار کردیـم .دربـاره از سـرگیری مذاکـرات ویـن
بـر سـر برجـام تبادل نظـر کـرده و بر عزم مشـترک
جهـت تلاش بـرای نهایـی شـدن موفقیـت آمیـز
ایـن مذاکـرات تاکیـد کردیـم.
اظهـارات اولیانـوف در پـی این مطرح می شـود که
دور هفتـم مذاکـرات ویـن روز گذشـته پـس از چند
مـاه وقفه آغاز شـد.
مقامـات ایرانـی اعلام کردهاند هیـأت ایرانی برای
توافقـی خـوب و جهـت لغـو کلیـه تحریمهـای
غیرقانونـی آمریـکا در ایـن مذاکـرات مشـارکت
میکنـد.
علـی باقـری مذاکـره کننـده ارشـد هیـأت ایرانـی

در ایـن مذاکـرات پـس از نشسـت در ویـن در جمع
خبرنـگاران بـا مثبـت ارزیابـی کـردن مذاکـرات
انجـام شـده ،گفـت :در نشسـت دیـروز دو دسـتور
کار داشـتیم ،یکـی دربـاره وضعیـت اجـرای برجام
و دیگـری چشـم انـداز اعضـا بـه وضعیـت پیش رو
بـه ویـژه مذاکـرات بـود .هـر کـدام از کشـورها
دیـدگاه خـود را بیـان کـرد و ایـران هـم تصریـح

کـرد کـه عامـل وضعیـت کنونـی اقـدام آمریـکا در
نقـض برجـام و نقـض قطعنامـه  ۲۲۳۱و خـروج
از برجـام اسـت و سـایر اعضـا هـم بـر ایـن موضـع
تاکیـد داشـتند.
وی ادامـه داد :نکتـه دیگـر کـه در نشسـت تاکیـد
شـد ،بحـث اسـتمرار ایـن وضعیـت اسـت ،یعنـی
سیاسـت فشـار حداکثـری آمریکا کـه در پی خروج

آمریـکا از برجـام علیـه ایـران اتخاذ شـد ادامه دارد
در حالـی کـه دولـت فعلـی بـا سیاسـتهای قبلـی
مخالفـت داشـته و دارد.
وی در ادامـه در بـاره نـگاه اعضـا بـه مذاکـرات
فعلـی ،بـا بیان اینکه هـر یک از اعضـا دیدگاههای
خـود را بیـان کـرد افـزود :ایـران در این بـاره تاکید
کـرد کـه بایـد دسـتور کار اصلـی مذاکـرات لغـو
تحریمهـای غیرقانونـی و ظالمانـه آمریـکا باشـد
و خوشـبختانه ایـن مسـاله مـورد اتفـاق نظـر
دیگـر اعضـا قـرار گرفـت و قـرار شـد امـروز صبـح
کارگـروه رفـع تحریمها بـا حضور کارشناسـان همه
کشـورهای عضو گروه  ۴+۱و ایران تشـکیل شـود.
معـاون وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت:
مـا تاکیـد کردیـم کـه الزامـات مربـوط بـه رفـع
تحریمهـا باید رعایت شـود ،از جملـه تضمینهایی
را بایـد دریافـت کنیم که نشـان دهد دولـت آمریکا
و دیگـر دولتهـای عضـو برجـام نتواننـد از برجـام
خـارج شـوند ،و تضمیـن دربـاره عـدم اعمـال
تحریـم جدیـد و عـدم اعمـال تحریمهـای گذشـته
و عـدم اسـتفاده از سـاز و کارهایـی کـه در توافـق
اسـت بـه ایـن معنـا کـه از ایـن سـاز و کارهـا به هر
بهانـه ای اسـتفاده نکننـد.

سخنگوی کاخ سفید مطرح کرد:

رویکرد بی چونوچرای آمریکا در قبال مذاکرات احیای برجام
سـخنگوی کاخ سـفید در کنفرانسـی خبـری بـه
سـواالت خبرنـگاران دربـاره دور هفتـم مذاکـرات
احیـای توافـق هسـتهای پاسـخ داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـی کاخ
سـفید ،جن ساکی ،سـخنگوی کاخ سـفید در یک
کنفرانـس خبـری در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره دور
هفتـم مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای در ویـن
مبنـی بـر ایـن کـه بـا توجـه بـه بدبینیهایـی کـه
نسـبت بـه دیپلماسـی در ایـن زمینـه وجـود دارد،
دولـت بایـدن چقـدر حاضـر اسـت پیـش از روی
آوردن بـه گزینههـای دیگـر بـه دولـت ایـران زمان
بدهـد ،گفـت :رویکـرد مـا در ایـن زمینـه ،بیچون
و چـرا ،دیپلماسـی اسـت .بنابرایـن ،نمیخواهـم
یـک بـازه زمانـی ارائه دهم کـه پایان آن چـه زمانی
خواهـد بـود .این چیزی اسـت کـه قصـد داریم آن
را پیـش ببریـم.
سـاکی در ادامـه دربـاره مذاکـرات گفـت :دربـاره
شـایعات یـا گزارشهـا پیرامـون چیزهایی کـه قرار
اسـت دربارهشـان مذاکـره کنیـم ،مشـخصا قـرار
نیسـت مـن از اینجـا مذاکـره کنـم .امـا هـدف مـا
تغییـری نکـرده اسـت .هـدف مـا هنـوز بازگشـتی
دوجانبـه بـه پایبنـدی کامل به برجام اسـت .این در
دسـترسترین گزینـه بـرای محدودسـازی برنامـه

هسـتهای ایـران اسـت و بسـتری فراهـم میکند تا
بتوانیـم در آن بـه رفتار ثبـاتزدای ایـران بپردازیم.
بـه گزارش ایسـنا ،اتخـاذ رویکرد بازگشـت دوجانبه
بـه پایبنـدی بـه برجـام از سـوی آمریـکا در حالـی
مطـرح میشـود کـه ایـن آمریـکا بـود کـه بـه طـور
یـک جانبـه از ایـن توافق خارج شـد و ایـران در پی
آن و همچنیـن بدعهـدی اعضـای اروپایـی برجـام
بـه صـورت گام بـه گام تعهـدات برجامـیاش را
کاهـش داد و همچنـان بـه همـراه دیگـر شـرکای
برجـام عضـو ایـن توافـق اسـت.

دور هفتـم مذاکـرات ویـن روز گذشـته پـس از چند
مـاه وقفه آغاز شـد.
مقامـات ایرانـی اعلام کردهاند هیـأت ایرانی برای
توافقـی خـوب و جهـت لغـو کلیـه تحریمهـای
غیرقانونـی آمریـکا در ایـن مذاکـرات مشـارکت
میکنـد.
علـی باقـری مذاکـره کننده ارشـد هیـأت ایرانی در
ایـن مذاکـرات پـس از نشسـت دیـروز در ویـن در
جمـع خبرنگاران بـا مثبت ارزیابی کـردن مذاکرات
انجـام شـده ،گفـت :در نشسـت امـروز دو دسـتور

کار داشـتیم ،یکـی دربـاره وضعیـت اجـرای برجام
و دیگـری چشـم انـداز اعضـا بـه وضعیـت پیـش
رو بـه ویـژه مذاکـرات بـود .هـر کـدام از کشـورها
دیـدگاه خـود را بیـان کـرد و ایـران هـم تصریـح
کـرد کـه عامـل وضعیـت کنونـی اقـدام آمریـکا در
نقـض برجـام و نقـض قطعنامـه  ۲۲۳۱و خـروج
از برجـام اسـت و سـایر اعضـا هـم بـر ایـن موضـع
تاکیـد داشـتند.
وی ادامـه داد :نکتـه دیگـر کـه در نشسـت تاکیـد
شـد ،بحـث اسـتمرار ایـن وضعیـت اسـت ،یعنـی
سیاسـت فشـار حداکثـری آمریکا کـه در پی خروج
آمریـکا از برجـام علیـه ایـران اتخاذ شـد ادامه دارد
در حالـی کـه دولـت فعلـی بـا سیاسـتهای قبلـی
مخالفـت داشـته و دارد.
وی در ادامـه دربـاره نـگاه اعضـا بـه مذاکـرات
فعلـی ،بـا بیان اینکه هـر یک از اعضـا دیدگاههای
خـود را بیـان کـرد افـزود :ایـران در این بـاره تاکید
کـرد کـه بایـد دسـتور کار اصلـی مذاکـرات لغـو
تحریمهـای غیرقانونـی و ظالمانـه آمریـکا باشـد
و خوشـبختانه ایـن مسـاله مـورد اتفـاق نظـر دیگـر
اعضـا قـرار گرفـت و قـرار شـد فـردا صبـح کارگروه
رفـع تحریمهـا بـا حضـور کارشناسـان همـه
کشـورهای عضو گروه  ۴+۱و ایران تشـکیل شـود.

سخنگوی دولت:

آمارسازی و گزارشسازیها  ،رئیس جمهور را فریب نخواهد داد
علـی بهـادری جهرمی سـخنگوی دولـت گفـت:
امـروز مـردم ،دولـت و مسـئوالن را در کنـار خـود
میبیننـد و شـاهد هسـتند کـه کشـور بـه صـورت
ویدئوکنفرانسـی اداره نمیشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی بهـادری جهرمـی در
نخسـتین نشسـت خبـری خـود بـا نماینـدگان
رسـانهها اظهـار کـرد :در حـوزه گـزارش عملکـرد
دولـت مـا تقریبـا بـه صدروزهگـی دولـت رسـیدیم.
بایـد دیـد کـه دولـت در ایـن مـدت چـه گامهایـی را
برداشـته و آیـا عملکـردش قابـل قبـول بـوده یـا نـه.
لـزوم پاسـخگویی و داشـتن شـفافیت و لـزوم ارائـه
گـزارش عملکـرد بـه مـردم و رسـانهها و مطالبـهای
کـه بـه ویـژه در ذهـن رسانههاسـت دولـت بـر خـود
واجـب میدانـد کـه ایـن گـزارش را داشـته باشـد
کـه از ایـن هفتـه از سـوی برخـی وزارتخانههـا آغـاز
میشـود و در هفتـه بعـد با شـدت بیشـتری پیگیری
میشـود.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط شـکلگیری دولـت جدیـد
در شـهریور مـاه اظهـار کـرد :بـرای اینکـه ارزیابـی
مناسـبی از عملکـرد دولـت داشـته باشـیم برگردیـم
بـه صـد روز پیـش و ببینیـم در چـه شـرایطی بودیـم
و االن در چـه شـرایطی هسـتیم .ابتـدای شـهریور
مـاه زمـان آغاز دولت جدید مسـئله اساسـی شـرایط
ناشـی از کرونـا بـود که دو سـال اسـت همه مـا را در
زندگـی اجتماعـی و فـردی درگیـر کـرده اسـت.
سـخنگوی دولـت ادامـه داد :ابتـدای شـهریور مـاه
مـا متأسـفانه شـاهد آمار از دسـت دادن شـهروندان
خـود بـه شـکل گسـترده بودیـم و یـک روز پیـش از
شـروع به کار کابینه در دوم شـهریور ماه شـاهد آمار
تلـخ از دسـت دادن  ۷۰۹نفـر از شـهروندان بودیـم
کـه روزانـه بـا چنیـن آمـاری مواج ه میشـدیم.
بهـادری جهرمی تاکیـد کـرد :در کنـار ایـن تلخـی،
نبـود کاالهـا و داروهـای اساسـی و نبـود واکسـنی
کـه اصنـاف مختلـف را بـرای دسترسـی بـه آن بـه
نوعـی بـه رقابـت باهم واداشـته بود تـا از حق حیات
خـود حمایـت کننـد .بسـیاری از داروهای ما و سـرم
عـادی ،علیرغـم تالشهایـی کـه دولتمـردان آن
روز انجـام میدادنـد شـرایط بـه گونهای رقـم خورده
بـود کـه حتـی دسترسـی بـه سـرم هم بـا مضیقـه رو
بـه رو بـود .در کنـار ایـن تلخیهـا ،مـردم طعـم تلـخ
فشـارهای مضاعـف اقتصـادی را هم میچشـیدند.
ً
حتمـا مدیـران وقـت دولـت ،دغدغـه حـل
مشـکالت مـردم را داشـتند
سـخنگوی دولـت افـزود :فراموش نکردیـم که برق
در سـاعت های گـرم قطـع میشـد .تأکیـد میکنـم

ً
کـه سوءبرداشـت نشـود حتمـا مدیـران وقـت دولت
ً
تمـام تلاش خـود را انجام میدادنـد و حتما دغدغه
حل مشـکالت مـردم را داشـتند؛ اما شـرایط تحویل
گرفتـن دولت اینگونـه بود.
امروز کسی استرس دسترسی به واکسن
کرونا را ندارد
وی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه شـرایط امـروز چگونه
اسـت ،گفـت :امـروز کسـی در کشـور اسـترس
دسترسـی بـه واکسـن کرونـا را نـدارد .کافیسـت
یـک شـهروند اراده بکنـد بـه تزریـق واکسـن تـا
در سـریعترین زمـان ممکـن و نزدیکتریـن محـل
ممکـن بـه واکسـن دسترسـی پیـدا کنـد .امـروز مـا
آزادی هـای عمومی کـه جـزو اولویتهـای دولـت
سـیزدهم اسـت را در دسـترس مـردم قـرار دادیـم.
ترددهـای شـبانه دیگـر به دسـتور رییـس جمهوری
ممنـوع نیسـت و آمـار تلـخ درگذشـت شـهروندان از
 ۷۰۰نفـر در صـد روز پیـش به زیـر  ۱۰۰نفر در حال
حاضـر رسـیده اسـت.
سـبد کاال بـا احتـرام درب منـزل بـه مـردم
تحویـل داده میشـود
بهـادری جهرمی تاکیـد کـرد :امـروز کاالهـای
اساسـی در دسـترس مـردم اسـت و مـردم بـرای
اینکـه بتواننـد بـه مرغ و تخممرغ دسترسـی داشـته
باشـند نـه اسـترس و نـه واهمـهای دارنـد نـه نیـاز
اسـت در صفهایـی بایسـتند بـرای دریافـت کاال یا
سـبد کاال .امـروز سـبد کاال بـا احتـرام درب منـزل
بـه مـردم تحویـل داده میشـود و مـردم بـا سـفارش
اینترنتـی میتواننـد مـرغ و تخممـرغ و از امروز برنج
و شـکر و روغـن و بـزودی برخـی کاالهـای لبنیاتـی
را درب منـزل دریافـت کننـد.
اولویت دولت حفظ کرامت مردم است
مـردم دولتمـردان را در دسـترس خـود

می بیینـد
وی بـا اشـاره بـه شـرایط امـروز کشـور در حـوزه
سیاسـت داخلـی ،تصریـح کـرد :در حـوزه سیاسـت
داخلـی هـم امروز مـردم دولتمـردان را در دسـترس
خـود و در کنـار خـود و جزئـی از خـود میبیینـد و
اگـر امـروز مـردم مـا بـا مشـکلی مواجـه میشـوند
خیالشـان راحـت اسـت کـه مقامـات عالـی دولتـی
در کوتاهتریـن زمـان ممکـن نـه از روی گـزارش
روی میـز و نـه از پشـت جلسـه ویدیوکنفرانـس بلکه
از نزدیـک و در صحنـه بـه ارزیابـی مسـائل خواهـد
پرداخـت ،در کنـار دریافـت همـان گزارشهـای
پشـت میـز.
بهـادری جهرمی گفـت :مـردم امـروز عالیتریـن
مقـام اجرایی کشـور پـس از رهبری را دارنـد در کنار
خودشـان در همـه صحنههـا و مشـکالت روز خـود
میبیینـد و طبیعی اسـت کـه دیگر انتظـار و پذیرش
فاصلـه داشـتن وزرا و مقامـات اجرایی و اسـتانداران
را ندارنـد .امـروز مـردم امیـدوار و مطالبهگـر هسـتند
وقتـی میبیینـد رییـس دولـت خـودش در صحنـه
حاضر اسـت.
دیوارهـای بیـن دولـت و مـردم شکسـته
اسـت
سـخنگوی دولـت بـا بیـان اینکـه امـروز دیگـر
دیوارهـای بیـن دولـت و مـردم شکسـته اسـت،
تصریـح کـرد :در صـد روز اخیـر دولـت شـاهد
برگزاری  ۱۰سـفر اسـتانی از سـوی رئیس جمهوری
و بیـش از  ۱۰۰سـفر از سـوی مقامـات عالـی را
شـاهد بودیـم .چـرا ایـن حجـم از کار انجـام شـد؟
بـه خاطـر اینکـه تشـریفات زائـد کنار گذاشـته شـد.
در بازدیدهـا و سـفرها دیگـر شـاهد تشـریفات زائـد
نیسـتیم .
تصمیمگیریهـای فـردی پایـان یافتـه

ا سـت
وی افـزود :مـا امـروز بازگشـت بـه مـردم و بـه
قانـون اساسـی را شـاهد هسـتیم .امـروز مـا دیگـر
از تصمیمگیریهـای فـردی کـوچ کردیـم بـه
تصمیمگیریهـای جمعـی و شـورایی .امـروز
شـوراهای تعطیلشـده بیـش از دهسـاله احیـاء
شـدهاند .تصمیمگیریهـا امـروز بـه صـورت جمعی
و نخبگانـی انجـام میشـود.
آمارسازی و گزارشسازیها رئیس جمهور
را فریب نخواهد داد
بهـادری جهرمی تصریـح کرد :وقتی مـردم پای کار
حـل مشـکالت بیایند مشـکل حـل میشـود .امروز
دولتمـردان در صحنـه تصمیمگیـری میکننـد،
آنهـم بـا تکیـه بـر همـان گزارشهـای پشـت میـز و
کارشناسـیها ،امـا دیگـر در صحنـه تصمیمگیـری
میشـود و دولتمـردان اجازه نمیدهنـد بحران تولید
شـود و مردم در فشـار قـرار گیرند و دیگر آمارسـازی
و گزارشسـازی نمیتوانـد رییـس جمهـوری
را فریب بدهد چون در صحنه شـاهد صحتسنجی
آمار است.
بـا انبارهایـی از واکسـن مواجـه ایـم کـه منتظـر
حضـور مـردم اسـت
سـخنگوی دولـت یـادآور شـد :کشـوری کـه در آن
حتـی همیـن ورود واکسـن هـم گـره میخـورد بـه
مسـائل خارجـی و اجـرای  FATFیـا بازگشـت بـه
برجـام و هـر مسـئله خارجـی و اینکـه تصور میشـد
حـل هر مشـکل یا بحران و ورود واکسـن پاسـخش
از بیـرون مرزهاسـت نـه از درون مرزهـا ،امـروز بـا
دیپلماسـی فعـال خارجـی نـه تنهـا واردات واکسـن
اینگونـه شـده اسـت کـه بـا کمبـود واکسـن مواجـه
نیسـتیم بلکه با انبارهایی از واکسـن مواجه هسـتیم
کـه منتظـر حضـور مـردم بـرای تزریـق اسـت.
وی ادامـه داد :در طـول سـه مـاه گذشـته دولـت
وقتـی حقوقهای پایـان ماه را میخواسـت پرداخت
کنـد دیگر مسـئله اصلـی کابینه این نبوده اسـت که
بـا چـه روشـی یـا بـا اسـتقراض از بانـک مرکـزی و
شـیوههای تـورمزا بخواهـد حقـوق را تأمیـن کنـد.
اساسـا خیلـی سـایر اعضـای کابینـه در جریـان ایـن
ً
امـر قـرار نمیگیرنـد بـرای اینکه یـک مسـئله تقریبا
عـادی میشـود و فقـط آن وزرا و بخشـهای مرتبـط
ً
یـک فشـار کاری را طبیعتـا متحمـل میشـوند ولـی
مسـئله صحـن دولـت نیسـت .بـدون اسـتقراض از
بانـک مرکـزی بـا بازشـدن درهـا ،بـا ورود ارزهـای
خارجـی ،بـا فـروش بهتـر نفـت و دیپلماسـی فعـال
خارجـی اینهـا محقق شـده اسـت.

رئیس جمهور:
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مولدسازی اموال مازاد دولت،
ً
سریعا اجرایی شود
رییـس جمهـور بـر اهمیـت اجـرای برنامـه مولدسـازی امـوال مازاد
دولـت در تامیـن بخشـی از بودجه مورد نیاز کشـور و جبـران کمبود
در منابـع مالـی ،تاکیـد و تمـام دسـتگاههای اداری را موظـف کـرد
امـوال مـازاد را در مـدت معیـن شناسـایی و قیمـت گـذاری کننـد و
بـر ابـر مقـررات به فـروش رسـانند .به گزارش ایسـنا ،آیت الله سـید
ابراهیم رئیسـی دوشـنبه شب در جلسه سـتاد هماهنگی اقتصادی
دولـت ،اظهـار امیـدواری کرد برنامه مولد سـازی امـوال مازاد دولت
بـا همـکاری همـه دسـتگاهها و قـوای کشـور هـر چـه سـریع تـر
اجرایـی شود.رئیسـی گفـت :تمام مدیـران برای رفع کسـری بودجه
بـدون آثـار تورمی بایـد بـا وزارت اقتصـاد و دارایی بـرای تأمین بوجه
از ایـن طریـق همـکاری کنند.
رییسـی همچنیـن اهتمـام مسـئوالن را بـرای تثبیـت قیمتهـا و
آرامـش بـازار اقدامی ارزنـده و ضـروری دانسـت و خواسـتار تـداوم
نظـارت دقیـق و جـدی بـر قیمتهـا و تنظیـم بـازار شـد.
در ایـن جلسـه ،وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی از راهکارهـای
پیشـنهادی بـرای اجـرای برنامـه مولـد سـازی داراییهـای دولت از
طریـق فـروش اموال مـازاد با هـدف تامین بخشـی از منابـع بودجه
گـزارش داد و مقـرر شـد بـرای برطـرف شـدن موانـع فـروش اموال
مـازاد دولـت مجوزهـای الزم دریافـت شـود.
در جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصادی دولت همچنیـن طرح تامین
منابـع مالـی از طریـق تهاتـر و با هـدف افزایش سـرمایه گـذاری در
پروژههـای زیربنایـی در حوزههـای نفـت ،نیـرو و راه و شهرسـازی
مطـرح و مقـرر شـد بـرای تسـریع در اجـرای ایـن طرحهـا ،مقررات
و آییـن نامههـای الزم تهیـه و بـه تصویـب مراجـع ذیصالح برسـد
در ادامـه جلسـه گزارشـی از وضعیـت تنظیـم بـازار و نقـش مثبـت
اجـرای طرحهـای دولـت بـرای تثبیـت قیمتهـا بویـژه اقلام
خوراکـی ارائـه شـد که نشـان می دهد اجـرای طرح سـفارش خرید
مـرغ و تخـم مـرغ از طریق سـامانههای فضـای مجـازی و تحویل
مسـتقیم آن بـه متقاضـی در تهـران و کـرج در ثبـات قیمتهـا و
توزیـع ،آسـان تـر ،موثـر و موفـق بـوده اسـت.

جاللی در صحن مجلس:

دولت سند آمایش سرزمینی
را اجرا کند
مهر:نماینـده مـردم رفسـنجان در مجلس شـورای اسلامی گفت:
در حـال حاضـر سـند آمایـش سـرزمینی در کشـور وجـود نـدارد و
دولـت بایـد ایـن سـند را اجرایـی کند.
حجـت االسلام حسـین جاللـی در جلسـه علنـی دیـروز مجلـس
شـورای اسلامی طی تذکـری شـفاهی،گفت :بانک هـا بـا
دریافـت سـودهای زیـاد زندگـی مـردم را دچـار مشـکل کـرده انـد و
فرآینـد تولیـد و صـادرات هـم بـا مشـکل روبـرو شـده و الزم اسـت
راهـکاری بـرای ایـن مسـئله پیش بینی شـود.وی افزود :متأسـفانه
سـند آمایـش سـرزمین در کشـور مـا وجـود نـدارد و به درسـتی اجرا
نمی شـود بـه گونـه ای کـه هر فـردی البی قوی تری داشـته باشـد
می توانـد بـه نتیجـه برسـد.
نماینـده مردم رفسـنجان در مجلس شـورای اسلامی با بیان اینکه
بـرای مثـال در برخـی از اسـتانها فـرودگاه راه انـدازی می شـود
امـا پـروازی انجـام نمیشـود،اظهار داشـت :همچنیـن در برخـی
از اسـتان ها سـه اورژانـس هوایـی راه انـدازی شـده امـا برخـی از
اسـتانها حتـی یـک اورژانـس هوایـی هـم ندارنـد.
جاللـی تصریـح کـرد :دولت سـیزدهم انگیـزه الزم را دارد تـا توزیع
عادالنـه انجـام دهـد و تقاضـای مـا از دولـت آن اسـت کـه سـند
آمایـش سـرزمینی بـه درسـتی اجـرا شـود.
اد  امه از ستون روبرو

تاثیـر منفـی می گـذارد  .البتـه مـا انتظـار نداریم که
بـا توجـه بـه پاییـن بـودن ظرفیت هـای فرهنگـی
شـاهد ارائه ی آمارهـای واقعی پیرامـون رویدادهای
تاسـف برانگیـز باشـیم امـا در عیـن حـال انتظـار
نداریم که مسـئولین بـه گونه ای سـخن بگویند که
گویـی چنیـن مشـکالت و تلفاتـی در کشـور وجـود
ندارد .
ناگفتـه پیداسـت که مـردم بابت اطلاع از وجود هر
مشـکلی بـه دنبـال چرایی بـروز آن هسـتند زیرا به
مسـئولین و نوکـران خـود حقوق می دهنـد که چنین
مشـکالتی را برطرف سازند .
انباشـت خبرهـای خـوب غیـر واقعی در رسـانه ها
خصوصا رسـانه های رسـمی که بـا پول مـردم اداره
می شـوند وجـود رابطه هـای اسـتاندارد و منطفـی
بیـن شـاخص ها را زیـر سـئوال می برد  .مثلا وقتی
گفتـه می شـود بانـک مرکزی پاسـخگوی اشـتهای
بـازار بـرای خرید دالر اسـت دیگر نبایـد در آن روز
شـاهد افزایـش قیمت ارزهـای خارجی باشـیم .
وقتـی همزمان شـاهد اعلام خبر توزیـع نهاده های
دامـی و افزایـش قیمـت مرغ هسـتیم باید بـه یکی
از دو خبـر شـک کنیم
رسـانه های رسـمی با اعلام هـر خبر واقعـی صدها
و بلکـه هـزاران مخاطب خـود را از دسـت می دهند .
شـما چنـد بـار می توانیـد بـرای جلوگیـری از گریه
یک بچه گرسـنه قاشـق خالـی در دهـان او بگذارید
حداکثـر سـه تـا چهـار بـار  ،باالخـره بـه جایـی
می رسـید کـه بچـه توانایی باز کـردن دهـان برای
ورود همـان قاشـق خالـی را هـم نـدارد .
بزرگتریـن نعمتـی کـه در اختیـار مسـئولین قـرار
دارد نعمـت مخاطـب اسـت یعنـی کسـانی کـه
حاضرنـد حـرف شـما را بشـنوند  .با از دسـت رفتن
ایـن نعمـت تعـدد کانال هـای تلوزیونی مشـکلی را
حـل نمی کنـد و صـوت و تصویـر فضـای خالـی را
می شـکافد و پیـش مـی رود  .در گذشـته اگـر یـک
مجـری یـا میهمانـی در یـک برنامـه تلوزیونـی
مرتکـب خطـا می شـد هـزاران نفـر بـه روابـط
عمومی ایـن سـازمان زنـگ می زدنـد ولـی هـم
اکنـون یـک نفـر آن هـم بـرای تمسـخر آن را در
فضـای مجـازی می گـذارد تا اعتبـار رسـانه ملی را
زیـر سـئوال ببرد .
بـه راسـتی چـه کسـانی سـخنگوی مردم هسـتند .
هر کسـی تـا زمانی کـه از قـول مـردم دروغ نگفته
سـخنگوی مردم اسـت و اگر دروغ گفت سـخنگوی
کسـی اسـت کـه حقوقـش را پرداخـت می کند .

فارس
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مشارکت مردم در اداره کشور باید در عمل محقق شود
اســتاندار فارس گفت :بحث حضور و مشارکت مردم در اداره کشور باید از از شعار
فراتر رفته و بر اساس اعتقاد راسخ امام خمینی (ره) و ...

فراخوان دومین جشنواره بینالمللی
پرچمداران انقالب اسالمی منتشر شد
ایرنا:معـاون سیاسـی و فرهنگـی دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاههای اسـتان فـارس
گفت:دومیـن جشـنواره ملـی و بینالمللـی پرچـمداران انقالب اسلامی با ۶محور اسـتانی و کشـوری و با عنوان
«نقـش روحانیـت در انقلاب اسلامی،دفاع مقـدس و جبهـه مقاومـت» در شـیراز برگـزار میشـود.
روابـط عمومـی دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاههای اسـتان فـارس سهشـنبه در مطلـب
ارسـالی از قـول حجتاالسلام مرتضـی کوهـی افـزود :ایـن رویـداد مهـم فرهنگی با هـدف نقش حضـرت امام
خمینـی(ره) و امـام خامنـهای در انقلاب اسلامی و همچنیـن نقـش مراجـع عظـام تقلیـد ،علمای بلاد و ائمه
جماعـات در انقلاب اسلامی برگـزار خواهد شـد.
معـاون نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبری در دانشـگاههای اسـتان فـارس ادامه داد :قرار اسـت این جشـنواره
در  ۶محـور اسـتانی و کشـوری برگـزار شـود کـه موضوعـات اسـتانی نقـش روحانیت فـارس در مبارزه با اسـتعمار
و نقـش روحانیـون جهادگـر در مبـارزه بـا کروناسـت کـه عالقهمنـدان میتواننـد آثار خـود را به دبیرخانه جشـنواره
ارسـال کنند.
وی بیـان داشـت :ایـن جشـنواره بخشهـای مختلف دارد کـه یکی از آنها تألیف و ترجمه اسـت .بر این اسـاس
در ایـن بخـش بایـد آثـاری بـا موضوع خاطـرات و تاریخ شـفاهی شـهدا و ایثارگران روحانـی ،کتب مرتبـط با دفاع
مقـدس و نقـش علمـا کتـب حـوزوی بـا موضوعاتـی از قالـب آیـات و روایات جهـاد ،خاطـرات شـهدا و رزمندگان
روحانـی در کشـور ،خاطـرات خانـواده معظـم شـهدای روحانـی و رزمنـدگان روحانـی اسـتان فـارس ،خاطـرات
بازدیـد از مناطـق جنگـی و عملیاتـی از حضور روحانیت اسـتان فارس در دفاع مقدس به جشـنواره ارسـال شـود.
حجتاالسلام کوهـی گفـت :بخـش تحقیـق و پژوهـش شـامل مقـاالت علمـی ،ترویجـی و پژوهشـی پیرامون
ارتبـاط بیانیـه گام دوم انقلاب بـا دفـاع مقـدس ،انقلاب اسلامی و جبهـه مقاومـت بـا موضوعـات مرتبـط بـا
روحانیـت و حـوزه علمیـه اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود :هنرمنـدان میتوانند آثـار خـود را در بخشهای تحقیـق و پژوهش،ترجمـه و تألیف
کتـاب چندرسـانهای فضـای مجـازی و فیلـم و عکس بـه دبیرخانه ارسـال کنند.
وی عنـوان کـرد :ماهیـت ایـن جشـنواره ،معرفـی آثـار مربوط بـه مدافعـان و مجاهـدان انقالب اسلامی ،جبهه
مقاومـت و نیـز بـه قلـم و تصویـر کشـیدن نقـش روحانیـت در پیـروزی این انقالب اسـت.
معـاون سیاسـی و فرهنگـی دفتـر نهاد نمایندگـی مقام معظم رهبری در دانشـگاههای اسـتان فـارس بیان کرد:
زمـان آخرینمهلـت ارسـال آثـار  ۲۰دی  ۱۴۰۰اسـت کـه عالقهمنـدان بایـد آثـار خـود را بـه آدرس شـیراز -بلوار
شـهید آیتاللـه دسـتغیب -خیابـان ۹دی – مدیریـت حـوزه علمیه اسـتان فارس ارسـال کنند.
عالقـه منـدان بـرای اطالعـات بیشـتر و نحوه شـرکت در جشـنواره میتوانند بـا سـایت  www.fars.ismc.irو
یـا شـماره تلفـن  ۰۷۱۳۲۲۳۲۲۸۱داخلـی  ۱۴۸ارتباط برقـرار کنند.

اجرای موفق طرح بهار نکو در فارس
عصرمردم:
نشسـت هـم اندیشـی مسـووالن واحـد هـای نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هـای فـارس بـا
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز برگـزار شـد..
دکتـر سـید وحیـد حسـینی سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در این نشسـت بـا بیـان اینکه نهـاد رهبری
اقدامـات اساسـی و ریشـه ای را انجـام مـی دهد ،افـزود :همراهی مجموعه نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری
بـا دانشـگاه ،مـی توانـد بـرای تبلیـغ شـیعه ،والیـت و نظـام در میـان قشـر دانشـجو ،اسـاتید و کارکنـان کمـک
کننده باشـد.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هـای فـارس بـا اشـاره بـه ارتباط وسـیع و مسـتحکم
دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبـری با واحدهـای مختلف دانشـگاه ،دلیل اهمیـت فعالیـت مجموعه نهاد
رهبـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی را ارتبـاط مسـتقیم ایـن واحد علمی با مـردم و تاثیر بسـیار زیاد آن بـر جامعه،
بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم عنـوان کرد.
حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر حمیـد مقامـی همچنیـن در خصـوص راه انـدازی طـرح بهـار نکـو در سـال
 ،۸۹اقدامـات در حـوزه خانـواده و تاثیـرات آن در سـطح اسـتان ،نیـروی انسـانی ،فعالیـت هـای مرکز بهـار نکو و
دوره های آموزشی گزارشی به سرپرست دانشگاه ارایه داد.
وی اظهـار کـرد :در سـال  ۱۳۸۸طبـق آمـار منتشـر شـده از سـوی مقامات رسـمی ،میزان طالق اسـتان فارس
در نخسـتین سـال ازدواج بیـن  ۱۴تـا  ۱۶درصـد بـود کـه در حـال حاضر این آمار به زیر سـه درصد رسـیده اسـت
و ایـن نشـانگر اجـرای موفـق طرح بهار نکو در اسـتان اسـت.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های فـارس افـزود :اقدامات ارزشـمند در طـرح بهار
نکـو ،موجـب افزایـش مـدت زمـان زندگـی زوجیـن شـده اسـت؛ بـه طوری کـه به مـرور آمار طلاق در اسـتان از
سـال اول بـه سـالهـای سـوم ،چهـارم و پنجـم کشـیده شـد و در حـال حاضر نیـز به سـال های هفتم ،هشـتم
و حتـی باالتر رسـیده اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر مقامـی مداخلـه مسـتقیم و هدفمنـد در مسـائل اجتماعـی را اثرگـذار خواند و
گفـت :آمارهـای موجـود در اسـتان ،باعـث توجه شـورای عالی انقالب فرهنگی کشـور و مطرح شـدن این طرح
طـی سـه سـال گذشـته در ایـن شـورا و مصـوب شـدن آن شـد کـه موجب شـده سـرفصل هـای اجرایـی بهارنکو
در سـطح کشـور نیز اجراشـود.
ایـن نشسـت بـا حضـور سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز ،مسـوول نهـاد
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های فارس ،مسـووالن واحدهای نهاد و موسسـات بهـار نکو برگزار
شد .

صرفه جویی بیش از  32میلیارد ریال با تعمير و بهينه سازي
 29دستگاه ترانس ولتاژ خازنی در برق منطقه ای فارس
عصرمردم:
معـاون بهـره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان فـارس از صرفـه جویـی  32میلیـارد و  430میلیـون ریالـی
در ایـن شـرکت بـا تعميـر و بهينـه سـازي  29دسـتگاه ترانـس ولتـاژ خازنـی خبـر داد و بیـان داشـت  :از آنجـا که
در سـطوح ولتـاژ بـاال اسـتفاده از ترانسـفورماتور ولتـاژ مغناطيسـي ،بسـيار حجيـم و سـنگين شـده و گـران تمـام
ميشـود از ترانسـفورماتور ولتـاژ خازني اسـتفاده ميشـود.دکتر مهـدی توکلی با تشـرح عملیات انجام شـده برای
تعمیـر و بهینـه سـازی  29دسـتگاه ترانـس ولتـاژ خازنی در شـرکت بـرق منطقه ای اسـتان فارس افـزود :در این
عملیـات بـا نظـر مهندسـان و کارشناسـان بـرق تعـدادی از دسـتگاههای یـاد شـده در پسـت هـای  66و 230
كيلوولـت اسـقاط شـد تـا  29دسـتگاه ترانـس ولتـاژ خازنی ()CVTبهینه سـازی شـود.
دکتـر توکلـی در ادامـه افزود:بـا توجـه بـه صـرف هزينـه قابـل توجـه جهـت جايگزينـي  CVTهـاي معيـوب و
غيـر قابـل اسـتفاده ( اسـقاط ) بـا ارائـه طرحـي ابتكاري نسـبت بـه بازيابـي و رفع اشـكاالت تجهيز مذكـور اقدام
گرديـد و پـس از انجـام تسـت هـاي الزم مجـددا آماده بهـره برداري و در شـبكه مـورد اسـتفاده قرارگرفت.
وی اضافـه کـرد  :اجـراي ايـن طرح باعث صرفه جويـي قابل توجه حـدود  32میلیارد و  430میلیون ریالی شـده
اسـت کـه در هزينـه هـاي تاميـن كاال و اسـتفاده بهينـه از تجهيـزات موجـود در راسـتاي مديريـت دارايـي هاي
شـركت بـرق منطقه اي فارس اعمال شـده اسـت.
این مقام مسوول یاد آور شد :این پروژه براي نخستين بار در اين شركت انجام گرديد.
مزيـت  CVTدر حجـم كمتـر و ارزانتـر بـودن آن اسـت ضمـن آنكـه از آن ميتـوان بـه عنـوان وسـيلهاي در
مخابـرات شـبكه قـدرت نيـز از آن اسـتفاده كـرد.

شرکت برق منطقه ای فارس آماده برگزاری مانور آزمایشی منطقه ای
عصرمردم:
شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان فـارس آمادگی دارد تـا با تمام تـوان در مانور آزمایشـی منطقـه ای وزارت نیرو که
در روزهـای  15و  16آذر مـاه برگـزار مـی شـود حضور یابد .
ایـن مانـور بـر اسـاس برنامـه پیشـران وزارت نیـرو در سـال  1400تدویـن شـده و شـرکت هـای عضـو کمیتـه
برنامه ریزی در آن حضور دارند.
بـر ایـن اسـاس شـرکت هـای زیـر مجموعـه وزارت نیـرو در اسـتان فارس شـامل بـرق منطقـه ای فـارس  ،توزیع
برق شـیراز  ،توزیع فارس  ،مجتمع آموزشـی و پژوهشـی فارس  ،آب منطقه ای فارس  ،آبفا اسـتان فارس  ،آبفا
شـیراز در ایـن مانـور حضـور دارنـد و بـا هماهنگـی گـروه بحـران و پدافند غیـر عامـل وزارت نیرو و و بـا همکاری
شـرکت هـای بـرق منطقـه ای در اسـتان هـای اصفهـان  ،چهار محـال بختیـاری  ،کهگیلویه و بویـر احمد  ،یزد
و بوشـهر بـا میزبانی اسـتان فـارس این مانـور برگزار می شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت های بـرق و آب در معـرض بحران هـای احتمالی قـرار دارنـد  ،و باید در برابـر حوادث
غیـر مترقبـه طبیعـی و غیـر طبیعـی آمادگـی خـود را حفظ کننـد  ،برگـزاری این مانـور موضوعیت پیدا مـی کند .
الزم بـه ذکـر اسـت هماهنگـی هـای الزم برای برگـزاری این مانور انجـام شـده و  6کمیته برنامه ریـزی  ،امنیت
 ،پشـتیبانی  ،ایمنـی  ،عملیـات و اطلاع رسـانی وظایـف اصلی ایـن مانور را بر عهـده دارند .
بـا برگـزاری ایـن مانـور نقـاط قـوت و ضعـف در تامیـن و انتقـال بـرق و انـرژی روشـن خواهـد شـد و مسـووالن
مربوطـه بـرای تقویـت زیـر سـاخت هـا و رفـع نقـاط ضعـف بـا برنامـه ریـزی بهتـر عمـل خواهنـد کـرد.

Dec 1, 2021

سال بیست و ششم شماره 7354

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

اجرای موفق طرح بهار نکو در فارس
نشســت هم اندیشــی مســووالن واحد های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های فارس با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و ...

پروفسور رئیسی چهره برتر آب کشور شناخته شد
همزمان با برگزاری ششمین بزرگداشت روز ملی آب و از سوی مرکز ملی مطالعات
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ،پرفسور عزتاهلل ...
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استاندار فارس در نشست معارفه معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری:

مشارکت مردم در اداره کشور باید در عمل محقق شود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :بحـث حضـور و مشـارکت مـردم در اداره کشـور
بایـد از از شـعار فراتـر رفتـه و بر اسـاس اعتقاد راسـخ امـام خمینـی (ره) و رهبر
معظـم انقلاب در عمـل محقق شـود.
محمـد هـادی ایمانیـه ،در آییـن تودیـع و معارفـه معـاون سیاسـی ،امنیتـی و
اجتماعـی اسـتانداری فارس افزود :مشـارکت مردم در فعالیتهای سیاسـی و
اجتماعـی بـه رغم برخـی مخالفتها ،از سـوی امام راحـل (ره) و معظم معظم
انقلاب مـورد تاکید قرار داشـته و دارد و قانون اساسـی مترقـی نظام جمهوری
اسلامی ایـران هـم بر این اسـاس تنظیم شـده اسـت.
وی جمهـوری اسلامی را نظامـی مبتنـی بـر مـردم سـاالری دینـی دانسـت و
ادامـه داد :جلـب مشـارکت مـردم نیازمنـد مقدماتـی اسـت که باید تامین شـود
و انتظـار داریـم کـه میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات سـالهای پیـش رو
بیشـتر از گذشـته باشـد کـه این مهم با خدمت بیشـتر بـه مردم و جلـب اعتماد
آنهـا ّ
میسـر خواهد شـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه تقاضـا و تالشها بـرای ارتقـای مناطـق مختلف
در تقسـیمات کشـوری گفـت :در ایـن زمینـه همـه مناطـق بـه دنبـال جـذب
اعتبـارات و خدمـات بیشـتر هسـتند در حالـی کـه اگـر توزیـع امکانـات و
ق همـه مناطـق شـهری و
اعتبـارات بـر اسـاس عدالـت صـورت گیـرد و حـ 
روسـتایی پرداخـت شـود ،تقاضـا بـرای ارتقـای تقسـیمات کشـوری کنتـرل
میشـود.
ایمانیـه ،هدایـت فرمانـداران اسـتان در مسـیر اهـداف عالیـه نظـام جمهـوری
اسلامی و سیاسـتهای کلـی دولـت را از وظایـف مهـم معاونـت سیاسـی،
امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری برشـمرد و افـزود ۳۶ :فرمانـدار اسـتان فارس
کـه افسـران اداره اسـتان هسـتند بایـد بـا نهایـت دقـت انتخـاب شـوند.
وی بـر لـزوم دقـت نظـر در هدایـت و مدیریـت شـبکهای  ۳۶فرمانـدار۹۶ ،
بخشـدار و  ۱۲۶شـهردار و همچنیـن دهیـاران اسـتان بیـان کـرد :کارهـای
برجسـته و الگویـی هـر کـدام از این مدیران باید مـورد توجه و ترویـج قرار گیرد.
اسـتاندار فـارس ،بـا اشـاره بـه فعالیـت خیریـن در عرصههـای مختلـف در این
اسـتان افـزود :توجـه بـه سـازمانهای مـردم نهـاد و حمایـت از آنهـا بـرای
اسـتفاده از اندیشـه خلاق و فکـر آزاد آنهـا بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.
ایمانیـه گفـت :همچنیـن ضـرورت دارد کـه متکدیـان و معتـادان متجاهـر از
سـطح شـهرهای اسـتان جمع آوری شـوند و وضعیت نابهنجار برخی محالت
در زمینـه کـودکان کار و دیگـر آسـیب هـای اجتماعـی نیـز اصالح شـود.
وی ورزش و نشـاط اجتماعـی را هـم از موضوعـات مهم و مـورد توجه مدیریت
ارشـد فـارس برشـمرد و اظهـار داشـت :نشـاط اجتماعـی الزمه حیات بشـری
اسـت و پیشـوایان دینـی مـا نیـز بـر خـوش اخالقـی و خوشـرویی تاییـد قـرار
داشـتهاند.

اسـتاندار فـارس ارتبـاط بـا نخبـگان اداری و دانشـگاهی و سـایر اقشـار را نیـز
بسـیار مهـم دانسـت و افـزود :ارتبـاط و مشـورت بـا نخبـگان از سیاسـتهای
جـدی مدیریـت ارشـد فـارس اسـت و معاونـت سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری بایـد در ایـن زمینـه کوشـش کنـد.
وی ،تامیـن امنیـت جامعـه را نیازمنـد کار علمـی و پژوهشـی دانسـت و گفت:
مسـائلی کـه امنیـت جامعـه را تهدید میکند باید مورد بررسـی کارشناسـانه قرار
گیـرد و همـواره باید در نظر داشـته باشـیم کـه از نظر نظام جمهوری اسلامی،
امنیـت مـردم در اولویـت قرار دارد نـه امنیت مدیـران و حاکمان.
ایمانیـه ،مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز را نیـز یک وظیفه ملی ،شـرعی و مدیریتی
دانسـت و بیـان کـرد :قاچـاق تولید کشـور را نابود میکنـد و بـرای مقابله با آن
بایـد بـا روشهـای علمی به سـراغ سرچشـمه های قاچـاق برویم.
در ایـن جلسـه اسـماعیل محبـی پـور بـه عنـوان معـاون سیاسـی ،امنیتـی و
اجتماعـی اسـتانداری فـارس معرفـی و از تالشهای سـید احمـد احمدیزاده
تقدیـر شـد.احمد وحیـدی وزیـر کشـور طـی حکمی اسـماعیل محبی پـور را به
عنـوان معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس منصـوب کرد.
در حکـم وزیـر کشـور خطاب بـه محبی پور آمده اسـت :به موجـب این حکم و
بنـا به پیشـنهاد اسـتاندار فارس به سـمت معاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی

اسـتانداری فارس منصوب میشـوید.
در ایـن حکـم آمـده اسـت :انتظـار دارد ضمـن تلاش در جهـت ایجـاد
هماهنگـی و تعامـل بـا تمامـی نهادهـا ،سـازمانها و دسـتگاههای کشـوری و
لشـکری اسـتان و بهرهگیری از اسـتعداد و توانمندی نیروهای متعهد ،دلسـوز
و کارآمـد ،در تحقـق برنامههـا و سیاسـتهای دولـت مردمـی و وزارت متبـوع
و نیـز خدمـت رسـانی هـر چـه بیشـتر بـه مـردم شـریف اسـتان موفـق باشـید.
در ادامـه ایـن حکـم آمـده اسـت :امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد سـبحان
و توجـه بـه موازیـن شـرع مقـدس اسلام و پیـروی از رهنمودهـای ولـی
امـر مسـلمین حضـرت آیـت اللـه العظمـی خامنـهای (مدظلـه العالـی) و بـا
بهرهگیـری از آموزههـای گرانسـنگ انقلاب اسلامی و مدیریـت جهـادی،
وظایـف محولـه را بـه نحـو شایسـته انجـام و در همه امـور رعایت امانـت و تقوا
را بنمائیـد.
محبـی پـور دارای مـدرک دکتـرا در رشـته جغرافیـای سیاسـی اسـت و از جمله
سـوابق وی میتـوان بـه اشـتغال در فرمانـداری و دانشـگاه در سـمتهای
کارشناسـی و مدیریـت پژوهشـی ،عضویـت در هیاتهـای اجرائـی و نظـارت
انتخابـات ،فرماندهـی سـپاه ثاراللـه (ع) شـیراز و عضویـت در شـورای تامین و
کمیتـه هـای سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری فـارس اشـاره کـرد.

پروفسور رئیسی چهره برتر آب کشور شناخته شد
عصرمردم:
همزمـان با برگزاری ششـمین بزرگداشـت روز ملی آب و
از سـوی مرکـز ملی مطالعـات راهبردی کشـاورزی و آب
اتـاق ایران ،پروفسـور عزتالله رئیسـی اردکانی به عنوان
یکـی از چهرههـای اثرگـذار آب در ایـران معرفـی شـد.
پروفسـور عزتاللـه رئیسـی اردکانـی ،مشـاور علمـی و
عضـو کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی فـارس و
اسـتاد دانشـگاه شـیراز در ششـمین همایش بزرگداشت
روز ملـی آب کـه بـا شـعار «ارزشـگذاری آب ،توسـعه
پایـدار و منفعـت همگانـی» در اتـاق ایـران برگـزار شـد،
بـه عنـوان اثرگذارتریـن چهره حوزه آب در ایـران انتخاب
شـد و مـورد تجلیـل قـرار گرفـت.
از دالیـل انتخـاب پروفسـور رئیسـی میتـوان بـه
فعالیتهـای فرهنگـی و عملـی او در زمینـه آب طـی
سـالهای متوالـی در داخـل و خـارج کشـور اشـاره کرد.
ایـن اسـتاد تمام دانشـگاه ،مـدرک تحصیلی کارشناسـی
و کارشناسـی ارشـد خـود را از دانشـگاه شـیراز و مـدرک
دکتـرای مهندسـی آبشناسـی را از دانشـکده مهندسـی
دانشـگاه ایالتـی کلـرادو آمریـکا اخـذ کرده اسـت.
او از سـال  ۱۳۶۱تاکنـون اسـتاد گـروه آبشناسـی بخش
علـوم زمیـن دانشـگاه شـیراز و از سـال  ۱۳۸۸اسـتاد
گـروه زمیـن شناسـی زیسـت محیطـی نیـز بـوده و بـه
مـدت دو سـال اسـتاد همـکار بخـش زمیـن شناسـی
دانشـگاه ایالتـی کنتاکـی غربـی بـوده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،فعالیتهـای آموزشـی و پژوهشـی
وی شـامل ۸۳مقالـه  ۷ ،ISIکتـاب ۴۱ ،مقالـه
در کنفرانسهـای بیـن المللـی۱۱۰ ،مقالـه در
چشم شیشه ای

کنفرانسهـای داخلـی اسـت.
همچنیـن دکتـر رئیسـی در چهـار دوره  ۵سـاله متوالـی
دبیـر قطـب زمیـن شناسـی زیسـت محیطـی بـوده کـه
تنهـا قطـب علمـی رشـته زمین شناسـی در ایران اسـت.
دکتـر عزتاللـه رئیسـی اردکانـی بنیانگـزار کارشناسـی
ارشـد و دکتـری آبشناسـی در ایـران بـوده و چهـار
آزمایشـگاه هیدروشـیمی ،هیدروژئولـوژی کارسـت،
آلودگـی آبهـای زیرزمینی و ردیابی را در دانشـگاه شـیراز
راه انـدازی کـرده اسـت.
او در چندین طرح پژوهشـی یونسـکو ( )IGCPشـرکت
فعـال داشـته و مـدرس دورههـای یونسـکو در زمینـه
کارسـت در چیـن و ترکیـه بـوده اسـت.

مهمتریـن ویژگیهـای فعالیتهـای پژوهشـی او انجـام
تحقیقـات بنیادین و کاربردی مورد نیاز کشـور می باشـد
کـه اکثـرا بـرای اولیـن بـار در ایـران انجام شـده اسـت و
شـامل بررسـی پتانسـیل فـرار آب از سـدهای کارسـتی،
اثـر گنبدهـای نمکـی و سـازندهای تبخیـری بـر روی
کیفیـت منابـع آب و روشهـای بهبـود کیفیـت ،طراحی
جدیـد تغذیـه مصنوعـی حوضچـهای ،تعییـن حریـم
هیدروژئولوژیکـی تخـت جمشـید ،منشـا آبهـای شـور
آبخـوان هـای عمیـق مخـزن گاز کنـگان ،تغییـرات آب
و هوایـی جنـوب ایـران و اثر آن بر منابـع آب ،روشهای
کاهـش بحـران آب ،آالیندههـای آبهـای زیرزمینـی
و دریاچههـا ،علـل خشـکی دریاچههـا و روشهـای
تسـکین آن و دسـتورالعمل تعیـن آب ژرف اسـت.
پنـج پژوهـش بنیـادی با نـوآوری در سـطح جهانی انجام
داده کـه در مجلات ISIمنتشـر شـده اسـت .پژوهـش
اول ارائـه روش جدیـد محاسـبه بیلان آب سـازندهای
کارسـتی بـدون نیـاز بـه احـداث گمانـه و چـاه در داخـل
این سـازندها ،پژوهش دوم تعیین سـن آب چشـمههای
کارسـتی بـدون اسـتفاده از ایزوتوبهـا کـه دقـت آن نیز
بسـیار بیشـتر اسـت .پژوهـش سـوم محاسـبه ضریـب
تغذیـه در سـازندهای کارسـتی اسـت.
پژوهشهـای چهـارم و پنجـم هیدروژئولـوژی گنبدهای
نمکـی و آبخوانهـای تحـت فشـار عمیـق زیـر مخـازن
نفـت و گاز بـوده اسـت علـل خشـک شـدن دریاچههای
طشـک ،بخنـگان ،مهارلـو ،ارژن و پریشـان را مطالعـه
کـرده و روشهـای باسـازی دریاچـه را ارائه داده اسـت.
تاکنـون بیـش از  ۴۰قـرارداد پژوهشـی با صنعـت منعقد
داستان دوچرخه

نمـوده کـه موضـوع پایـان نامه دانشـجویان کارشناسـی
ارشـد و دکتـری شـده و ضمـن حـل مشـکالت صنعت،
مقـاالت علمی متعـددی از نتایج این پژوهشها منتشـر
شـده اسـت.در بیـش از صـد طـرح در زمینـه منابـع آب
و دههـا سـد در زمینـه پتانسـیل فـرار آب از سـدها در
سراسـر ایـران بـا صنعـت همکاری داشـته اسـت.
سـه مقاله او توسـط شـورای پژوهشهای علمی کشـور
بـه عنـوان مقـاالت برگزیـده در سـطح کشـور انتخـاب
شـده اسـت .چندیـن بـار بـه عنـوان پژوهشـگر و اسـتاد
نمونـه دانشـگاه شـیراز و اسـتان فـارس انتخـاب شـده
است.
انجمن زمین شناسـی ایران او را به عنوان زمین شـناس
نمونـه کشـوری و پژوهشـگر برگزیـده سـال انتخـاب
کـرده و لـوح تقدیـر وزارت نیـرو را بـه عنوان پیشکسـوت
علـم هیدروژئولـوژی ایـران دریافـت کـرده اسـت.
او در سـال  ۱۳۹۴اسـتاد نمونـه کشـوری شـده
است.
مجلـه هیدروژئولـوژی از انتشـارات اتحادیـه بینالمللـی
هیدروژئولوژیسـتها طـی مقالـهای او را بـه عنـوان پـدر
هیـدروژ ئولـوژی ایـران ملقـب کـرده اسـت .ایـن مجلـه
تاکنـون فقـط شـرح زندگـی  ۳۲هیدروژئولوژیسـت را در
سـطح دنیـا منتشـر نموده اسـت.
فعالیتهـای فرهنگـی او شـامل راهاندازی دبیرسـتان و
دانشـگاه آزاد سـپیدان ،سـخنرانی در مـورد روشهـای
حـل بحـران آب بـرای روحانیـون ،فرمانـداران،
بخشـداران ،شـورای روسـتاها ،ذینفعـان ،کارشناسـان و
کشـاورزان از سـال  ۱۳۸۰در  ۱۷شهرسـتان بوده است.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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نیروی انتظامی آماده خدمات رسانی شبانه روزی است
اکبری شــهردار منطقه  7به همراه رئیس دامپزشکی شهرستان شیراز ،رئیس اداره
نظارت بر بازرسی اتاق اصناف ،معاون مرکز بهداشت ...

بزرگراه "قره پیری" پروژ ه ای راه بردی برای شهر صدرا
عضو هیــأت مدیره و مدیرکل دفتر فنی-اجرایی شــرکت مــادر تخصصی عمران
شهرهای جدید از پروژه های عمرانی درحال اجرای ...

بختگان در کمای تاریخی
مهر:دریاچـه بختـگان در اسـتان فـارس کـه دومیـن دریاچـه بـزرگ کشـور
بـه شـمار میآیـد ایـن روزهـا پهنـهای بیابانـی شـده اسـت و کارشناسـان
میگوینـد بـا ایـن شـرایط امیـدی بـه بهبـودی و احیـاء نیسـت.
بختـگان دومیـن دریاچـه بزرگ کشـور به شـمار مـیرود ،این دریاچـه اولین
بـار در سـال  ۱۳۴۷بـه عنـوان منطقـه حفاظـت شـده اعالم شـد سـپس در
سـال  ۵۴بـه عنـوان پناهـگاه حیـات وحش و در سـال  ۱۳۷۴بخشـی از آن
شـامل مجموعـه دریاچههـای بختـگان ،طشـک و تاالبهـای موجـود در
ورودی زهکشهـا بـه انضمـام ارتفاعـات شـمال دریاچه بختـگان به عنوان
پـارک ملی تعیین شـد.
دریاچههـای طشـک و بختـگان از مهمتریـن زیسـتگاهها و از نظـر وسـعت
دومیـن دریاچـه داخلـی کشـور محسـوب میشـوند و دارای آبخیـزی بـه
وسـعت  ۲۵هـزار کیلومتـر مربـع هسـتند.
ایـن دریاچـه کـه یکـی از مهمترین دریاچههای کشـور اسـت طی  ۱۵سـال
گذشـته بـا خشکسـالی و مخاطـرات آن دسـت و پنجـه نـرم میکنـد ،بـه
گونـهای کـه برخـی از کارشناسـان احیـای این دریاچـه را با توجه به شـرایط
فعلـی غیـر ممکـن میداننـد و بـر ایـن باورنـد کـه ایـن دریاچـه در کمـای
تاریخـی بـه سـر میبـرد و از ایـن مسـئله نگراننـد کـه در صـورت ادامـه این
رونـد امـکان احیـای بختـگان صفر اسـت.
یـک کارشـناس حـوزه محیـط زیسـت در گفتوگـو با خبرنـگار مهر با اشـاره
بـه وضعیـت بغرنـج دریاچـه بختـگان گفـت :متأسـفانه طـی چنـد سـال
گذشـته بـه دلیـل بهـره برداریهـای بـی رویـه از منابـع آبـی ،بختـگان بـه
طـور کامـل خشـک شـد و همچنـان در همـان وضعیت به سـر میبـرد و با
ادامـه ایـن رونـد نبایـد بـه احیـای آن امیـدوار بود.
علمـدار علمـداری بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر چقـدر زمـان خشـکی دریاچـه
طوالنیتـر شـود امـکان احیـای آن کمتـر میشـود ،ادامـه داد :رونـد
خشـکی ایـن دریاچـه بیش از  ۳۰سـال به دلیل رشـد بی رویه کشـاورزی در
حـوزه آبریـز بختـگان بـه طـول انجامیـد از ایـن رو بـه طـور حتم احیـای آن
هـم بـه زمـان زیـادی نیازمنـد اسـت.
تمامی تاالبهای اقماری باالدست بختگان خشک شده است
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیل بهـره برداریهـای بی رویـه از حـوزه آبخیز
دریاچـه رمقـی بـرای بختـگان و زمیـن در ایـن محـدوده باقـی نمانـده،
افـزود :در گذشـته بختـگان از تمامی حوزههـای آبریـز از فاصلـه ۲۰۰
کیلومتـری و سرچشـمهها تغذیـه میکـرد و مجمـوع ایـن سرچشـمهها و
جریانهـای دائمـی آب باعـث شـکلگیری دریاچـه شـده بـود امـا در حـال
حاضـر تمامی تاالبهـای اقمـاری باالدسـت بختگان خشـک شـده اسـت.
ایـن کارشـناس حـوزه محیط زیسـت گفـت :در سـالیان دور و حتـی قرنها
از شـمالیترین قسـمت اسـتان یعنـی دریاچـه کافتـر تـا سـمت دشـت
مرودشـت و کربـال حـوزه آبریـز بختـگان بـوده کـه با سـیالب پر میشـدند
امـا از اوایـل دهـه  ۶۰بـه دلیـل زهکشـیها از پـل خان تـا بختـگان آبی که
به سـمت دریاچه سـرازیر میشـد کشـیده و به کشـاورزی اختصـاص یافت.
اراضی کشاورزی باالدست تاالب چهار یا پنج برابر شده است
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این سـالها اراضـی تاالبی بـه اراضی کشـاورزی
تبدیـل شـده ،افـزود :در این راسـتا بر اسـاس اسـناد سـند درودزن قـرار بود

کـه آب ایـن سـد بـرای  ۳۵تـا  ۴۰هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی باشـد
و مابقـی بـه آب شـرب و صنعـت اختصـاص یابـد امـا در حـال حاضـر طـی
ایـن سـالها میـزان کشـاورزی بـه  ۱۵۰هـزار هکتـار یعنـی چهار پنـج برابر
رسـیده اسـت کـه البتـه به نظر بنـده با این شـرایط تاکنون خـوب دوام آورده
و بیـش از  ۱۰الـی  ۱۵سـال هـم آب ایـن بخشهـا را تأمیـن کـرده اسـت.
علمـداری بـا انتقـاد از توسـعه بـی رویـه کشـاورزی بـدون مالحظـات
زیسـت محیطـی گفـت :بـه طـور حتـم زمانـی کـه تمامی ذخایـر این سـدها
بـرای کشـاورزی و… اسـتفاده شـود نتیجـه همیـن میشـود که هـم اکنون
مالحظـه میکنیـد و تـاالب بـه یک کمـای تاریخـی فرو مـیرود.
ایـن کارشـناس حـوزه محیـط زیسـت بـا تاکید بـر اینکـه باید الگوی کشـت
در ایـن منطقـه تغییـر کنـد ،بیـان کـرد :در حـال حاضـر بـه دلیـل خشـک
شـدن تـاالب بـه طـور کامل اقلیـم منطقـه تغییر کـرده و تاالبی کـه یک روز
خـودش محـل دفـن آالیندههای زیسـت محیطـی از جمله سـم و کود و…
بـود هـم اکنـون بـه کانـون آلودگـی زیسـت محیطـی تبدیـل شـده و کانون
گـرد و غبار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت نگـران کننـده انجیرسـتان های اسـتهبان نیـز
گفـت :در گذشـته ایـن منطقـه قطـب تولیـد انجیـر دیـم جهـان بـود امـا در
حـال حاضـر میبینیـم کـه میـزان قابـل توجهـی از انجیرسـتان ها نیـز از
بیـن رفتـه و بـه طـور کامـل تعـادل آب و هوایـی منطقـه دسـتخوش بحران
شـده است.
علمـداری افـزود :در ایـن راسـتا ضروری اسـت کـه برنامههای کوتـاه و بلند
مـدت بـرای احیـای دریاچه گام برداشـت و اولین اقدام تغییر الگوی کشـت
در حوزههای باالدسـت منطقه اسـت.

ایسـنا :مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز اعلام کـرد کـه طـی  ۲۴سـاعت گذشـته در
شهرسـتانهای تحـت پوشـش ایـن دانشـگاه در فـارس ۱۴ ،بیمـار براثـر ابتلا بـه کرونا فـوت کـرده و  ۱۴۶بیمار
جدیـد بسـتری شـده اسـت.
دکتـر سـید روحاللـه حسـینی در تشـریح وضعیـت آماری شـیوع کروناویـروس در فـارس ،گفت :از ابتدای شـیوع
ایـن بیمـاری تاکنـون در فـارس یک میلیون و  ۵۰۰هزار و  ۷۱۴تسـت  PCRو  ۲۵۴هزار و  ۲۳۲تسـت سـریع از
افـراد مشـکوم تهیـه و منجـر بـه شناسـایی  ۵۰۰هـزار و  ۴۲۳بیمار مبتال به کووید  ۱۹شـده اسـت.
او با اعالم بسـتری  ۱۴۶بیمار جدید طی  ۲۴سـاعت گذشـته ،مجموع بیماران بسـتری مثبت و مشـکوک دارای
عالیـم را هـم اکنـون در بیمارسـتان های اسـتان نیـز ،هـزار و  ۱۰۳نفـر اعلام کرد و افـزود :از این تعـداد۱۳۹ ،
بیمـار بـه دلیـل وخامت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت های ویـژه درمانی دریافـت می کنند.
مرگ  ۷۲۶۳نفر براثر ابتال به کرونا
حسـینی در ادامـه بـا اعلام خبـر جـان باختن  ۱۴هم اسـتانی دیگـر در اثر این بیمـاری طی روز گذشـته تاکنون،
مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا دیـروز را هفـت هـزار و  ۲۶۳نفراعلام
کرد.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه همچنیـن از بهبـودی  ۴۸۹هـزار و  ۷۵نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد کـه از
بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـده انـد.
او مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه این دانشـگاه علوم پزشـکی از
ابتـدا تاکنـون را پنـج میلیـون و  ۸۸۰هـزار و ُ ۳۲۰دز اعلام کـرد و گفت :از این تعداد سـه میلیـون و  ۱۵۳هزار و
ُ ۱۶۷دز نوبـت اول و دو میلیـون و  ۷۲۷هـزار و ُ ۱۵۳دز نوبـت دوم واکسـن بوده اسـت.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز افـزود :پرهیـز از هرگونـه سـهل انـگاری و عـادی پنـداری،
رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی و مشـارکت در واکسیناسـیون ،تنهـا راه ایمـن سـازی جامعه برای بـرون رفت
از ایـن بحران اسـت.

یـک کارشـناس دیگـر حـوزه محیـط زیسـت نیـز در گفتوگـو بـا خبرنـگار
مهـر بـا اشـاره بـه مخاطـرات خشـک شـدن دریاچـه بختـگان گفـت :ایـن
دریاچـه یکـی از مهمتریـن دریاچههـای کشـور بـه شـمار مـیرود امـا طـی
چنـد سـال گذشـته بـه طـور کامل به حـال خـود رها شـده و اقدام مناسـبی
بـرای احیـای آن صـورت نگرفتـه اسـت.
علـی اکبر کاظمینی افزود :خشـک شـدن دریاچههای اسـتان باعث شـده
کـه هوای اسـتان شـبیه هوای کویر شـود ،یکی از شـرایط اصلـی ورود کویر
بـه اسـتان گرمـای هـوا در روز و سـرمای شـدید در شـب اسـت در حالی که
در گذشـته وجـود دریاچههـا باعـث تعادل آب و هوایی در اسـتان میشـد.
وی افزایـش بیابانزایـی و پیشـرفت آن بـه مناطـق دیگـر را یکـی دیگـر از
مخاطـرات خشـک شـدن دریاچـه بختـگان عنـوان کـرد و ادامـه داد :بـا
شـعار و بـدون اعتبـار نمیتـوان دریاچه بختـگان را احیا کرد ،دسـتگاههای
ذیربـط بایـد بـرای احیـای آن اعتبـاری در نظـر بگیـرد.
ایـن کارشـناس حـوزه محیـط زیسـت گفـت :بـا همـکاری و عـزم جـدی
بیـن مسـئوالن و بومیهـای منطقـه میتـوان حیـات و روح را بـه بختـگان
بازگردانـد ،بایـد احیـای آن بـه عنـوان یـک اولویـت در دسـتور کار باشـد نـه
اینکـه ایـن تـاالب را بـه حـال خود رهـا کنیـم هرچقـدر زمان خشـک بودن
دریچه بیشـتر باشـد.
بـه گـزارش مهـر ،بختگان طـی سـالهای اخیر به حـال خودش رها شـده
و کمتر مسـئولی در سـطوح اسـتانی و کشـوری به فکر این تاالب ارزشـمند
بوده اسـت.
بختـگان بـا بختـگان یار نیسـت و صدای خشـکیاش نیز تاکنـون به گوش
کسی نرسـیده است.

داشـتند ،میـزان پیشـرفت پـروژه بزرگـراه ابوعلـی سـینا و
اراضـی مربـوط به جهش تولید مسـکن از نزدیک بررسـی
و مـورد بازدیـد قرار گرفت و غراوی ضمن ابراز خرسـندی،

ایـن پـروژه مهـم را بـه عنـوان یـک پـروژه محـرک توسـعه
دانسـت و بـر تسـریع در رونـد تکمیلی پـروژه تاکیـد کردند.
بزرگـراه ابـو علی سـینا بـه طـول  ۵/۳کیلومتر شـهر صدرا

را بـه منطقـه دوکوهـک در شـمال غربـی شـیراز متصـل
کـرده و بـا پیشـرفت فیزیکـی بیـش از  ۸۰درصـد در حـال
اجـرا می باشـد.
شـایان ذکـر اسـت از سـه و نیـم کیلومتـر طـول مسـیر ۲
کیلومتـر مسـیر زیربـار ترافیک رفتـه و یک و نیـم کیلومتر
بانـد برگشـت در مرحلـه نهایـی اجـرای آسـفالت می باشـد
و پـس از آن عملیـات زیرسـازی مسـیر رفـت آغـاز خواهـد
شد .
پایـان بخـش بازدیـد عضـو هیـات مدیـره و مدیـرکل دفتـر
فنـی– اجرایـی شـرکت مـادر حضـور در محـل شـرکت
عمـران صـدرا و جلسـه بـا سرپرسـت و اعضـای هیـات
مدیـره در خصـوص مـوارد مختلـف مرتبـط بـا حـوزه فنـی
اجرایی ،مسـائل و مشـکالت مسـکن مهر و پـروژه جهش
تولیـد مسـکن بـود کـه در ایـن خصـوص مالحظـات
مطـرح بـه منظـور بهبـود فرایندهـای اجرایـی و ارتقـای
تصمیـم گیری هـا گفت وگو و نـکات الزم یـادآوری و تاکید
گردید.

سردار ملک زاده:

نیروی انتظامی آماده خدمات رسانی شبانه روزی است
عصرمردم:
اکبـری شـهردار منطقـه  7بـه همـراه رئیـس دامپزشـکی
شهرسـتان شـیراز ،رئیـس اداره نظـارت بـر بازرسـی اتـاق
اصنـاف ،معـاون مرکز بهداشـت شـهدای والفجـر ،معاون
خدمـات شـهری و رئیـس اداره تخلفـات منطقـه هفـت بـا
سـردار ملـک زاده جانشـین فرماندهـی انتظامی اسـتان
فـارس دیـدار و گفـت و گـو کردنـد.
اکبـری در ایـن دیـدار ضمـن تقدیـر و تشـکر از خدمـات و
زحمـات شـبانه روزی نیـروی انتظامـی در ایجـاد امنیـت و
آرامـش در سـطح شـهر گفـت :تعامـل و همـکاری بسـیار
مناسـبی بیـن نیـروی انتظامـی و شـهرداری برقرار اسـت و
ایـن تعاملات و همکاری ها در راسـتای خدمت رسـانی به
شـهر و شـهروندان است.
وی از همـکاری نیـروی انتظامی با شـهرداری در خصوص
جلوگیـری از تخلفات سـاختمانی ،مدیریـت ترافیک ،پلمب
مراکز غیرمجاز در راسـتای خدمات رسـانی به شـهروندان
اشـاره کـرد و گفـت :این تعامالت نشـان از نـگاه مثبت دو
دسـتگاه بـه همـکاری و همدلـی اسـت و امیـد اسـت ایـن
تعامالت تداوم داشـته باشـد.
اکبـری بـا اشـاره بـه مسـاله پلمـب قصابی های غیـر مجاز
و همچنیـن امحای محصوالت کشـاورزی کـه با فاضالب
آبیـاری شـده بودنـد ،تصریـح کـرد :ایـن اقدامـات کـه در
راسـتای سلامت شـهروندان انجـام گرفتـه اسـت یـک
نمونـه از همـکاری و تعامالتـی اسـت کـه قطعـا بـدون
همـکاری و هماهنگـی اداره دامپزشـکی ،اتـاق اصنـاف

و دیگـر ادارات خدمـات رسـان و همچنیـن بـدون حضـور
مجموعـه نیـروی انتظامی امـکان پذیـر نبـود.
شـهردار منطقـه هفـت گفـت :شـهرداری و نیـروی
انتظامی بـه صـورت مسـتقیم بـا شـهروندان در ارتبـاط
هسـتند و بیشـترین مراجعات مردمی را دارنـد و هماهنگی
و همـکاری ایـن دو نهـاد قطعـا رضایـت شـهروندان را بـه
همـراه خواهـد داشـت.
هاشـم پور رئیس اداره دامپزشـکی شهرستان شیراز نیز در
ایـن دیدار به همکاری نیـروی انتظامی در خصوص نظارت
مجموعـه دامپزشـکی اشـاره کـرد و گفـت :اعتقـاد دارم

افـرادی کـه در حوزه سلامت شـهروندان تخلـف می کنند
بـه مراتـب از قاچاقچـی مـواد مخـدر نیـز خطرنـاک تـر
هسـتند چـون اکثر افـراد جامعه مصرف کننده گوشـت دام
و طیـور هسـتند و اگـر تخلفـی در ایـن حـوزه انجـام گیـرد
سلامت تمامی افـراد جامعـه بـه خطـر خواهنـد افتاد.
محسـن پـور معـاون مرکـز بهداشـت شـهدای والفجـر نیـز
در ایـن دیـدار بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـه خاطـر اهمیـت
بهداشـت و گسـتردگی در ایـن خصـوص همـکاری مـا بـا
نیـروی انتظامی بسـیار زیـاد اسـت و قطعـا بـدون ایـن
همـکاری جلوگیـری از تخلفـات در ایـن زمینه امـکان پذیر

بختگان در کمای تاریخی
دریاچه بختگان در استان فارس که دومین دریاچه بزرگ کشور به شمار میآید این
روزها پهنهای بیابانی شده است و ...

مرگ  ۱۴بیمار کرونایی دیگر در فارس

بزرگراه "قره پیری" پروژ ه ای راهبردی برای شهر صدرا
عصرمردم:
عضـو هیـأت مدیـره و مدیرکل دفتـر فنی-اجرایی شـرکت
مـادر تخصصـی عمـران شـهرهای جدیـد از پروژه هـای
عمرانـی درحـال اجرای شـرکت عمـران شـهر جدید صدرا
بازدیـد بعمـل آوردند.
میرمحمـد غـراوی عضـو هیـأت مدیـره و حبیـب الـه
چاغرونـدی مدیـرکل دفتـر فنی-اجرایـی شـرکت عمـران
شـهرهای جدیـد در سـفر یـک روزه خـود از پـروژه بزرگـراه
قـره پیری کـه در مرحله خاکبـرداری و خاکریزی قرار دارد
و طبـق برنامـه زمانبنـدی مشـخص ،در حـال پیشـرفت
اسـت بازدیـد بـه عمـل آوردنـد.
بزرگـراه قـره پیـری بـه طـول  ۵/۱۰کیلومتـر و عـرض ۴۴
متـر ،از پروژه هـای اسـتراتژیک شـهر صـدرا کـه بـا هدف
بهبـود سیسـتم حمـل و نقـل و کاهـش ترافیـک درون
شـهری درحـال اجـرا می باشـد.
در ایـن بازدیـد کـه عزیزالـه روشـن سرپرسـت و اعضـای
هیـأت مدیـره شـرکت عمـران شـهر صـدرا نیـز حضـور

4

نیسـت ،ادامـه داد :بـا توجـه بـه اهمیـت حـوزه سلامت
شـهروندان چشـم پوشـی و گذشـت در ایـن حـوزه وجـود
نـدارد و بـا همکاری هـای انجـام گرفتـه بـا مجموعـه
شـهرداری ،اتاق اصنـاف و نیروی انتظامی اقدامات بسـیار
خوبـی انجـام شـده اسـت و در بسـیاری از مـوارد تخلفـات
بسـیار کمتـر از گذشـته شـده اسـت.
قاسـمی رئیس اداره نظـارت بـر بازرسـی اتـاق اصنـاف
از همـکاری نیـروی انتظامـی در خصـوص نظـارت بـر
واحد هـای صنفـی ،صـدور مجوز ها و تعییـن صالحیت ها
بـا اتـاق اصنـاف اشـاره کـرد و گفـت :مجموعـه اتـاق
اصنـاف متولـی بـازار از تمامی صنـوف حمایـت الزم را
دارد امـا کاسـبی کـه از قدیـم نـام حبیـب الـه بـه آن داده
شـده اسـت نبایـد سلامت شـهروندان را بـه خطـر بیاندازد
و تخلف هـای دیگـر نیـز انجـام دهـد و مجموعـه اتـاق
اصنـاف بـه عنـوان متولـی ،برخورد هـای قانونـی بـا ایـن
افـراد بـا همکاری نیـروی انتظامـی دارد و از همکاری های
ایـن مجموعـه خـدوم کمـال تشـکر و قدردانـی را داریـم.
سـردار ملـک زاده نیـز در پایـان ایـن دیـدار ضمـن تشـکر
و قدردانـی از ارگان هـای خدمـات رسـان تصریـح کـرد :
در ایـن برهـه از زمـان همـکاری و تعامـل می توانـد نقـش
بسـزایی در آرامـش و امنیـت مـردم ایفـا کنـد و مجموعـه
نیـروی انتظامی سـعی و تلاش خـود را همـواره بـه کار
گرفتـه تا بـا همه ارگان های خدمات رسـان همـکاری الزم
بـرای کمـک بـه تأمیـن نظم ،امنیـت و همچنین سلامت
شـهروندان داشـته باشـد.

رئیس کمیسیون تخصصی کارآفرینی ،کسب و کارهای نوین
و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس:

صادرات محصوالت دانش بنیان نیازمند تعریف فرآیند کارآمد است
ایرنـا :عضـو هیـات نماینـدگان و رئیـس کمیسـیون تخصصـی کارآفرینـی،
کسـب و کارهـای نویـن و دانـش بنیـان اتـاق بازرگانـی فـارس ،صـادرات
محصـوالت دانـش بنیـان را نیازمنـد تعریـف یـک فرآینـد کارآمـد دانسـت و
گفـت :در ایـن زمینـه پیـش نیازهـای صادراتـی و چارچـوب فرآینـد صـادرات
محصـول بایـد مشـخص و شـناخته شـده باشـد.
امیـد ماهرانـی در وبینـار تخصصـی کمیسـیون کارآفرینـی ایـن اتـاق افـزود:
هـدف مـا در این کمیسـیون ،تسـهیل روند صـادرات محصوالت دانـش بنیان
و فنـاور اسـتان و کشـور و بررسـی تخصصـی بازارهـای منطقـهای محصوالت
ایـن بخش اسـت.
وی آشـنایی بـا قوانیـن تجـارت ،بازاریابـی بینالمللـی ،فرآیندهـای صـادرات محصـوالت و دسترسـی بـه منابـع
اطالعاتـی مرتبـط بـا ایـن حوزههـا را از نیازهـای مهـم شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای صـادرات محصـوالت
دانسـت و ادامـه داد :ایـران در حـوزه شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور اسـتعداد و ظرفیتهـای ویـژهای دارد و
حضـور در بازارهـای بینالمللـی و کسـب تجربـه در ایـن زمینـه میتواند برای صـادرات محصـوالت دانش بنیان
بسـیار مهـم و موثر باشـد.
ماهرانـی بـا اشـاره بـه جایـگاه ایـران در شـاخص جهانـی نـوآوری بیان کـرد :ایـران یکی از کشـورهایی اسـت که
بیشـترین ارتقـای رتبـه را داشـته اسـت (از جایـگاه  ۶۷در سـال  ۲۰۲۰بـه  ۶۰در سـال  )۲۰۲۱کـه نشـان دهنده
کیفیـت نیـروی انسـانی و رشـد و پیشـرفت کشـور در این حوزه اسـت.

مدیرکل فرودگاههای فارس خبر داد

ورود از آفریقا ممنوع شد

ایسـنا :مدیـرکل فرودگاههـای فـارس از تشـدید نظـارت فرودگاهـی در این اسـتان و اعمال ممنوعیـت ورود اتباع
غیـر ایرانـی از  ۸کشـور آفریقایـی بـه فـرودگاه بینالمللی شـیراز خبر داد.
غالمرضـا کریـم آقائـی بـا اشـاره بـه شـیوع گونـه جدیـد و خطرناک کرونـا در جنـوب آفریقـا گفت :ورود مسـتقیم
و غیرمسـتقیم همـه مسـافران غیـر ایرانـی از مبـادی هـر کـدام از کشـورهای جنـوب آفریقـا به کشـور تـا اطالع
بعـدی ممنوع اسـت.
او افزود :بر اسـاس مکاتبهای که وزارت بهداشـت با سـازمان هواپیمایی کشـوری داشـته اسـت ،ممنوعیت ورود
ً
مسـافران از  ۸کشـوری که عمدتا در جنوب قاره آفریقا هسـتند به این سـازمان ابالغ شـده اسـت.
مدیـرکل فرودگاههـای فـارس عنـوان کـرد :این کشـورها شـامل آفریقـای جنوبـی ،موزامبیک ،ماالوی ،لسـوتو،
زیمبابوه ،بوتسـوانا ،اسـواتینی و نامیبیا اسـت.
کریـم آقائـی یـادآور شـد :از آنجایـی کـه پـرواز مسـتقیمی به کشـورهای آفریقایـی نداریـم ،بنابراین مسـافرانی که
بـه هـر دلیـل میخواهنـد بـا پروازهـای غیر مسـتقیم به ایران سـفر کنند و وارد کشـور شـوند ،اگر خارجی باشـند،
ً
قطعـا اگـر از یکـی از ایـن  ۸کشـور آفریقایـی باشـند ،ورود آنها ممنوع بـوده و اجـازه ورود ندارند.
او ادامـه داد :امـا اگـر متقاضیـان ورود بـه کشـور از مرزهای هوایی از کشـورهای مذکـور ،اتباع ایرانی باشـند ،در
ً
بـدو ورود توسـط بهداشـت مـرزی معاینـه و رصد شـده و الزامـا به مـدت  ۲هفته قرنطینه خواهند شـد.
کریـم آقائـی تأکیـد کـرد :از ایـن افـراد در مـدت دو هفتـه قرنطینه ۳ ،بار تسـت پی سـی آر گرفته میشـود پس از
گرفتـن پاسـخ منفـی حق خـروج از قرنطینه بـه آنها داده خواهد شـد.

تولید ساالنه  ۵۰۰تن محصول گلخانهای در اقلید فارس
ایرنا:مدیـر جهـاد کشـاورزی اقلیـد فـارس گفـت :سـاالنه حـدود  ۵۰۰تـن انـواع محصـوالت گلخانـهای از چهار
هکتـار گلخانـه ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بازارهـای مصـرف داخـل و خـارج از کشـور میشـود.
سـیدعلی آقـا میرطالبـی افـزود :ایـن محصـوالت شـامل خیـار ،فلفـل دلمـه ای  ،گوجـه فرنگـی و انواع سـبزی
اسـت کـه بیشـترین میـزان تولیـد آن فلفـل دلمه ای اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پرداخـت تسـهیالت بـا بهـره کـم بـه کشـاورزان گفـت :تاکنـون افـزون بـر  ۳۱۸میلیـارد ریـال
تسـهیالت بـرای متقاضیـان در بانک هـای عامـل اختصـاص یافتـه اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی اقلیـد با بیـان اینکه هماکنون سـطح گلخانه هـای به بهره برداری رسـیده این شهرسـتان
بـه  ۹هکتار رسـیده اسـت ادامـه داد :صدور مجوز افـزون بر ۱۳۷هکتار اراضی مسـتعد گلخانه بـرای متقاضیان
نیـز صادرشـده اسـت.میرطالبی گفـت :افزایـش تولیـد در واحـد سـطح ،صرفـه جویـی در مصـرف آب ،محصول
سـالم ،کاهش مصرف سـموم و اشـتغالزایی زیاد از مزایای توسـعه کشـت های گلخانه ای اسـت.
شهرسـتان اقلیـد بـا دارا بـودن دشـت های حاصلخیـز ،نمـدان ،بـکان و آسـپاس از قطبهـای کشـاورزی در
اسـتان فـارس اسـت و در  ۲۶۷کیلومتـری شـمال شـیراز قـرار دارد.

کاشت بیش از  30هزار مترمربع گل در سطح منطقه چهار شیراز
عصرمردم:
عبدالصالـح رسـتم زاده شـهردار منطقـه  4شـیراز گفـت :علاوه بـر کاشـت
نهـال و درختچـه در سـطح منطقـه  ،در راسـتای ایجـاد چشـم انداز زیبـا و
طـراوت بخشـیدن بـه محیـط شـهری و همچنیـن بهبود سـیما و منظر شـهر
منطقـه چهـار اقـدام به کاشـت گلهای فصلی در سـطح منطقـه از جمله پارک
معلم،پـارک حدیث،زیـر گـذر یـادگار امام(ره)بـه مسـاحت  3537هـزار متـر
مربع،پـارک صاحـب االمـر و بولـوار رحمت به مسـاحت 3104متر مربـع ،بلوار
فراشـبندی و تقاطـع امـام حسـن مجتبـی(ع) بـه مسـاحت  2160متـر مربع ،
بولـوار زاگـرس ،بلـوار نهضـت و سـفیر جنوبـی بـه مسـاحت  2180متـر مربع،
بولـوار عدالـت ،پـارک قـوری و بولـوار امیرکبیـر بـه مسـاحت  4948متـر مربـع ،میـدان پارسـه و پـارک ایرانـی بـه
مسـاحت  3445متـر مربـع ،بـاغ جنـت به مسـاحت  6049متر مربـع و پارک شـقایق به مسـاحت 4690متر مربع
اقـدام شـد کـه در مجمـوع 30هـزار  113متـر مربـع گل کاری انجام شـده اسـت
وی افزودگل های کاشته شده شامل گل بنفشه  ،میمون ،شب بو ،قرنفل و گل همیشه بهار می باشد.
شـهردار منطقه چهار کاشـت گلهای فصلی در جهت زیباسـازی شـهر و اسـتفاده بیشـتر شـهروندان از فضاهای
ایجـاد شـده را از برنامه هـای مهـم شـهرداری برشـمرد و گفـت :بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی ،ایـن گلهـا تـا
اردیبهشـت سـال آینـده زینتبخـش منطقـه خواهنـد بود..

سالمت
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سیگارهای الکترونیکی
به  D.N.Aآسیب می رسانند

مهــر :محققان هشــدار می دهند
سیگارهای الکترونیکی همانند سیگار
معمولــی بــه  DNAافراد آســیب
می رسانند ،اما به میزان کمتر .بر اساس
مطالعه محققان دانشــگاه کالیفرنیای
جنوبــی ،ایــن تغییــرات بیولوژیکی
می توانــد باعث بیمــاری هایی مانند
سرطان شود.
مطالعات متعددی وجــود دارد که
نشان میدهد سیگارهای الکترونیکی
مضر هستند ،اما بسیاری این سوال را مطرح میکنند که آیا خود سیگارهای الکترونیکی در این
زمینه مقصر هستند یا چون فرد از قبل سیگاری بوده است این مشکالت بروز می کند.
اما محققان دریافتند که این تغییرات بیولوژیکی حتی در افرادی که هرگز قب ً
ال ســیگار سنتی
نکشیده بودند و فقط سیگار الکترونیکی کشیده بودند نیز اتفاق میافتد.
این مطالعه بر روی  ۸۲فرد بالغ ســالم مورد بررسی قرار گرفت و آنها را به سه دسته تقسیم
کرد :افرادی که ســیگار سنتی می کشــیدند ،افرادی که فقط سیگار الکترونیکی می کشیدند و
گروه کنترلی که هرگز سیگار نکشیده بودند.
آنها سپس ژن های همه شــرکت کنندگان را تجزیه و تحلیل کردند و به دنبال تغییرات در
تنظیم ژن در ســلول های خونی هر شــرکت کننده پرداختند .هنگامی که تنظیم طبیعی ژن ها
مختل می شود ،می تواند در عملکرد ژن اختالل ایجاد کند و منجر به بیماری شود.
محققــان به ارتباط آمــاری معنیداری از ژنهای آســیبدیده در افراد اســتفاده کننده از
سیگارهای الکترونیکی پی بردند ،حتی اگر قب ً
ال هرگز سیگار نکشیده بودند.
دکتر «احمد بســارتی نیا» ،سرپرســت اصلی تیم تحقیق ،گفت« :مطالعه ما برای اولین بار،
اثرات بیولوژیکی ســیگارهای الکترونیکی را در بزرگساالن بررسی میکند ،در حالی که به طور
همزمان مواجهه قبلی آنها با سیگارهای سنتی را در نظر می گیرد».
دادههای ما نشان میدهد که ســیگارهای الکترونیکی ،دقیق ًا مانند سیگار کشیدن سنتی ،با
اختالل در تنظیم ژنهای میتوکندری و اختالل در مسیرهای مولکولی درگیر در ایمنی و پاسخ
التهابی ،مرتبط است .هنگامی که ژن های میتوکندری آسیب می بینند ،بدن بیشتر مستعد ابتال
به بیماری های قلبی عروقی و سرطان می شود.
مطالعات نشــان می دهد که استفاده کنندگان ســیگار الکترونیکی  ۱۵درصد بیشتر از افراد
سیگاری معمولی در معرض سکته مغزی در میانسالی قرار دارند.
در حالی که ســیگارهای الکترونیکی به عنوان جایگزینی ســالمتر از سیگار سنتی پذیرفته
میشود ،اما محققان هشدار دادند قرار گرفتن در معرض این دستگاهها در سنین پایین همچنان
میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.

خطر  ۴برابری مرگ بیماران کرونایی
مبتال به شیزوفرنی

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد افراد مبتال به اختالالت روانی خاص در معرض
خطر مرگ ناشی از کووید  ۱۹هستند.
محققان دانشــگاه تکزاس دریافتند افرادی که مبتال به اســکیزوفرنی (شــیزوفرنی) هستند
چهار برابر بیشتر از جمعیت عادی در معرض خطر مرگ ناشی از کووید قرار دارند.
عالوه بر این احتمال مرگ ناشــی از این ویروس در افرادی که اختالالت اضطرابی یا خلقی
دارند ،تقریب ًا سه برابر بیشتر از افراد بدون این مشکالت است.
از ســوی دیگر ،نرخ ابتــا به کووید  ۱۹در افراد مبتال به اختالالت روانی کمتر اســت ،که
محققان معتقدند نتیجه انزوای اجتماعی مرتبط با این گونه مشکالت در این افراد است.
محققــان در این مطالعه ،داده هــای  ۲.۵میلیون آمریکایی را جمع آوری کردند .از میان این
گروه ۳۳۵۰ ،نفر مبتال به اســکیزوفرنی ۲۶۶۱۰ ،نفر مبتال به اختالل خلقی و  ۱۸۵۵۰نفر مبتال
به اضطراب بودند.
محققان میزان عفونت و مرگ و میر گروه ها را با نرخ های جمعیت عمومی مقایسه کردند.
مشخص شد افرادی که اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی داشتند در معرض خطر کمتر ابتال به
کووید  ۱۹هستند و  ۱۰درصد کمتر احتمال دارد به این ویروس آلوده شوند.

مردها از عالئم سرطان پروستات آگاه شوند

ایسنا :نتایج یک نظرسنجی جدید در انگلیس نشان میدهد که بیشتر مردان از عالئم سرطان
پروستات بیاطالع هستند.
این نظرســنجی که از یک هزار و  ۴۵۶مرد در این کشور انجام شد ،نشان داد که  ۶۸درصد
پاسخدهندگان قادر نیستند هیچ نشانهای از سرطان پروستات را شناسایی کنند.
حتی در میان مردان مسنتر که بیشتر در معرض خطرند ۶۲ ،درصد از مردان  ۵۰تا  ۵۹ساله
درباره هیچ کدام از نشانهها ،هیچ اطالعی نداشتند .همین موضوع درباره  ۶۰درصد از مردان ۶۰
تا  ۶۹ساله و  ۵۴درصد از مردان  ۷۰تا  ۷۹ساله صدق میکرد.
برخی از معمول ترین عالئم ســرطان پروســتات شامل تکرر ادرار بهویژه در طول شب ،نیاز
برای سریع رسیدن به سرویس بهداشتی ،مشکل در ادرار کردن و وجود خون در ادرار است .اگر
سرطان پیشرفتهتر شده باشد ،سایر عالئم میتوانند درد استخوان و کمر ،کاهش اشتها و کاهش
ناخواســته وزن باشند .این نظرسنجی نشــان داد که از هر هشت مرد تنها یک نفر ( ۱۳درصد)
درباره رایجترین نشانه که تکرر ادرار است ،آگاهی دارد.
با این حال بیشــتر مردانی که در این نظرسنجی شــرکت کردند ( ۵۹درصد) میدانستند که
رژیم غذایی ســالم میتواند خطر ابتال به سرطان پروستات را کاهش دهد و سرطان پروستات،
شــایعترین سرطان در بین مردان است .سرطان پروستات عمدتا مردان باالی  ۵۰سال را مبتال
میکند و این خطر برای مردان سیاهپوســت یا مردان با ســابقه خانوادگی سرطان پروستات و
باالی  ۴۵سال بیشتر است .همچنین توجه به این نکته مهم است که سرطان پروستات معموال
تا زمانی که گسترش نیافته باشد ،عالئمی ندارد و این بدان معنا است که مردان نباید صبر کنند
تا عالئمی ظاهر شود و در عوض باید وجود این خطر را در نظر بگیرند و در زمان مناسب برای
معاینات پیشگیرانه نزد پزشک بروند.

پاندمی کووید  ۱۹در آستانه ایجاد سونامی
دیابت نوع ۲

مهر :محققان نسبت به «سونامی» موارد جدید ابتال به دیابت نوع  ۲در نتیجه مستقیم پاندمی
کووید ۱۹تا پایان سال آینده هشدار داده اند.
پزشــکان انتظار دارند تا پایان سال آینده حداقل  ۲۰۰هزار مورد جدید ابتالء به این بیماری
مزمن را در بریتانیا تشخیص دهند که دو برابر تعداد مشاهده شده در طول یک سال است.
برخی از گروههای بالینی محلی شاهد افزایش  ۵۶درصدی در تشخیص دیابت نوع  ۲بودهاند.
اگر برآوردهای کارشناسان درست باشد ،موجی از بیماران دیابتی میتواند منجر به بروز «بحران
در بحران» شود.
پروفســور «اندرو بولتون» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه منچستر ،گفت« :تأثیر کووید به
این معنی اســت که مــا اکنون با تعدادی از بحرانهای مختلف دیابــت نوع  ۲به یکباره روبرو
هستیم .ترس من این است که در دو سال آینده شاهد سونامی دیابت و عوارض آن باشیم».
کارشناســان ســه عامل را دلیل این افزایش میدانند .اول تعداد موارد معوقه تشخیص داده
نشــده بیماری دیابت نوع  ۲که ناشــی از عدم مالقات حضوری با پزشــک عمومی در شرایط
قرنطینه اســت .عامل دیگر ،افزایش وزن در دوران قرنطینه اســت .اما جالبترین دادههای در
حال ظهور نشان میدهد خود کووید میتواند باعث ایجاد این بیماری در افراد آسیبپذیر شود.
مطالعات نشان میدهد که تقریب ًا از هر  ۲۰بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان ،یک نفر
در عرض پنج ماه پس از ابتالء به ویروس ،به دیابت مبتال میشــود .این تعداد ســه برابر بیشتر
از تعداد بریتانیاییهایی است که در طی یک دوره متوسط پنج ماهه به دیابت مبتال میشوند.
بولتون در ادامه میافزاید« :اکنون ،چون نظارت ما به شــدت مختل شــده است ،شیوع این
بیماری بیشــتر میشــود .یافتن همه این بیماران ممکن است تا سال  ۲۰۲۳طول بکشد ،تا آن
زمان آنها در معرض خطر باالی عوارض دیابت خواهند بود».
میزان قند خون کنترل نشده میتواند منجر به طیف وسیعی از عوارض طوالنی مدت از جمله
مشکالت چشمی ،آسیب عصبی و از دست دادن احتمالی اندام و همچنین بیماری قلبی شود.
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تبیان :گرفتگی گوش چند علت میتواند داشــته
باشــد :مایعات در گوش ،تغییرات در فشــار اتمسفر،
جرم زیاد گوش ،و یا حتی اشــیاء کوچکی که پردهی
گوش را مســدود میکنند .هــر علتی ،درمان خاص
خودش را دارد که برخی از آنها توســط پزشک باید
انجام شوند.
مایع در گوش
گرفتگی گوش میتواند ناشی از گیر افتادن مایع
در شیپور اســتاش باشــد .این کانال در گوش شما
به طور معمول ذرات ناخواسته را بیرون میراند ،مثال
مایع و ترشحات گوش.
این مواد معموال در پشــت حلق تخلیه شده و در
آنجا بلعیده میشوند؛ اما گاهی این کانال مسدود شده
و مایع در گوش میانی جمع میشود.
علتها:
یک ســری از عوارض میتوانند ســبب این نوع
گرفتگی در گوش شــوند که شــامل تورم اعضایی
ماننــد لوزهها ،آدنوئیدها و شــاخکهای داخل بینی
میشــوند .گرفتگی شــدید بینی هم میتواند سبب
گرفتگی گوش شــود .این طبیعی است که به دلیل
سرماخوردگی شدید یا آلرژی گوشتان بگیرد.
مایــع در گوش معموال علــت گرفتگی گوش در
بچههاســت .زیرا شیپوراســتاش در گــوش بچهها
باریکتــر و به طور طبیعی افقیتــر از این کانال در
گوش افراد بزرگسال است.
عالئم:
هر چند تجمع مایع در گوش ممکن اســت باعث
گرفتگی گوش شــود اما شــاید عالمتی هم نداشته
باشید .این مایع میتواند موجب کاهش شنوایی شود
و در صورتی که در خردســاالن تشخیص داده نشود
میتوانــد زبان باز کردن را به تاخیر بیندازد .در موارد
شدیدتر ،ممکن اســت گوش درد یا فشار در گوش،
ســرگیجه یا از دســت دادن تعادل هم وجود داشته
باشد .اگر این مشــکل در بچههای کوچک ادامهدار
شود میتواند رشــد مهارتهای حرکتی را به تاخیر
بیندازد.
تبیان :نقرس در مردان بیشتر از زنان شایع است ،و
به دلیل عوامل ژنتیکی و محیطی یعنی ترکیبی از این
دو ،بروز پیدا میکند .در حالی که همه چیز از آســیب
مفصل گرفته تا جراحی بزرگ میتواند باعث نقرس
شود ،برخی نوشیدنیها و خوردنیها نیز ممکن است
خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهند.
نقرس ناشی از مشکلی به نام هیپراوریسمی است
که با اســیداوریک بیش از حد در بدن تعیین میشود
که در تجزیه پورینها ،یک ترکیب شیمیایی بیرنگ
که در بدن و در غذاها یافت میشود ،ساخته میشود.
به گفتــهی مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریها،
زمانی که میزان اســیداوریک در بــدن بیش از حد
است ،کریستالهای اسیداوریک یا مونوسدیم اورات
میتوانند در مفاصل ،مایعات و بافتهای بدن تجمع
پیدا کنند .اسید اوریک اضافی در بدن میتواند موجب
حمالت یا عود نقرس شــود که میتوانــد روزها یا
هفتهها به طول بیانجامد.
نقرس کالسیک اغلب در شست پا رخ میدهد که
با عنوان پوداگرا شــناخته میشود ،و این یک قسمت
بسیار دردناک است ،جایی که اغلب حتی اگر ملحفه
روی انگشت پا باشد ،فرد دچار درد میشود و به این
ترتیب ناحیه ملتهب خواهد شــد .اما نقرس میتواند
به مرور زمان شــیوع بیشــتری پیدا کند و با شعلهور
شــدن ،مفاصل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد ،بهویژه
در اندامهای تحتانــی ،پاها و مچ پاها و گاهی اوقات
در زانوهــا .اما در واقع ،هر مفصلی در بدن در نهایت
میتواند تحت تأثیر نقرس قرار بگیرد.
کنترل عود نقرس
هنگامی که ســطح اســیداوریک در بدن به طور
مزمن باال باشــد ،میتواند منجر به ایجاد رســوبات
ســخت در زیر پوست به نام توفی و سنگ کلیه شود.
عالوه بر این ،اگر این عود کردنها غالب ًا اتفاق بیفتند،
وضعیت میتواند بدتر شود و به آرتریت نقرسی تبدیل
گــردد؛ اما این امــکان وجود دارد کــه نقرس را به
گونهای مدیریت کنید که تعداد دفعات عود آن کاهش
یابد و در برخی موارد ،عالئم را برای مدت طوالنی یا
حتی به طور دائمی تجربه نکنید .در حقیقت این یک
بیماری مزمن اما قابل کنترل است.
مدیریت بیماری در درجه اول با دارو انجام میشود.
با ایــن وجود ،اعمال تغییــرات در آنچه میخورید و
مینوشید ممکن است به کاهش سطح اسیداوریک و
کاهش شعلهور شدن این بیماری کمک کند.
عالوه بر این ،نقرس به همراه ســایر مشکالت از
چاقی گرفته ،که با افزایش خطر نقرس مرتبط است،
تا دیابت و بیماری کلیوی رخ میدهد ،که داشتن یک
تغذیه خوب را مهمتر میکند.
در همین راســتا ،اگــر مبتال به نقرس هســتید،
پزشــکان اغلــب توصیه میکنند از برخــی غذاها و
نوشیدنیهایی که دارای پورین باالیی هستند ،اجتناب
کنید یا حداقل آنها را در حد اعتدال مصرف کنید.
 .1از نوشابه بگذرید
نوشیدنیهای گازدار را هم از لیست غذاهای خود
خط بزنید .نوشیدنیهای گازدار حاوی شربت ذرت با

مهر :به گفته محققان ،بــرای زنان باردار در معرض
خطر سقط جنین ،هورمون درمانی می تواند منجر به تولد
هزاران نوزاد در ســال شود .ســازمان نظارت بر سالمت
بریتانیا پروژسترون را برای مادرانی که قب ً
ال سقط جنین
داشــته و لکه بینی یا خونریزی داشــته اند ،تأیید کرده
است .بر اساس دستورالعمل جدید این سازمان ،به زنانی
که سابقه ســقط جنین در مراحل اولیه بارداری و قبل از
تشــخیص ضربان قلب جنین دارند و خونریزی واژینال
دارند ،دو دوز  ۴۰۰میلی گرمی پروژسترون داده میشود.
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دالیل اصلی گرفتگی گوش

درمان:
اگر شــما یا کودکتان عالئم خطرناکی نداشــته
باشــید ،پزشــک احتماال تصمیم میگیــرد که هر
ســه ماه تا شش ماه وضعیت مایع گوشتان را کنترل
کند تا ببیند برطرف شده یا نه.
گاهی الزم اســت لولهای بــرای تهویه و تخلیه
کارگذاشته شــود که میرینگوتومی نام دارد و تحت
بیهوشــی انجام میشود .یک ســوراخ ریز در پرده
گوش ایجاد شده و لوله کوچکی وارد شیپور استاش
میشــود تا آن را باز نگه دارد .سوراخ پرده گوش در
عــرض چند روز خودش ترمیم میشــود و لوله طی
یک سال بعد خودش میافتد.
تغییر ارتفاع
تغییرات ناگهانی فشار در محیط نیز میتواند سبب

گرفتگی گوشها شــود .تغییر فشار بر شیپور استاش
اثر گذاشــته و ســبب پدیدهای که به نــام باروتراما
شهرت دارد ،میشود .عالوه بر پردهی گوش ،شیپور
اســتاش نیز کمک میکند تا فشار بین گوش میانی
و گوش بیرونی تعدیل شود .به همین دلیل است که
وقتی اتومبیلتان از شــیب کوه باال میرود یا هواپیما
تیکآف میکند احســاس میکنید گوشــتان گرفته
است .اگر مواردی رعایت نشود ،تغییرات فشار محیط
میتواند منجر به آســیب جدی گوش شــود؛ مانند
پارگی پرده گوش.
بهتریــن راه پیشــگیری از گرفتگــی گوش در
تغییرات فشــار این است که ببلعید ،بجوید یا خمیازه
بکشید .این کار ،کانال شنوایی را باز میکند و اجازه
میدهد هوای بیــرون وارد گوش شــود .همچنین

اگر به نقرس دچار هستید
از این غذاها دوری کنید

فروکتوز باال مانند نوشــابه ،نوشیدنیهای ورزشی و
آب میوهها ،برای افرادی که سطح اسیداوریک باالیی
دارند ،خوب نیستند.
در حالــی که بحثهای زیــادی در مورد این که
آیا شیرینکنندههای مصنوعی موجود در نوشابههای
رژیمی واقع ًا بهتر از شکر هستند مطرح است ،حداقل
در این مورد اگر نمیتوانید عادت نوشــیدن نوشابه را
ترک کنید ،بهتر اســت نوشــابهی رژیمی را به جای
نوشــیدنیهایی که حاوی شربت ذرت با فروکتوز باال
هستند ،انتخاب کنید.
با رواج اســتفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در
نوشیدنیها و محصوالت غذایی ،اجتناب از آن دشوار
است .اما کارشناسان توصیه میکنند تمام تالش خود
را برای مصرف کمتر آن به کار بگیرید .چه در نوشابه
و بستنی یا آب نبات باشد.
 .2مقدار کمی گوشت بخورید
اســتیک و کباب برای شما خوب نیست و باید به
مقدار کمی گوشــت در خورشها بسنده کنید آن هم
نه همهی روزهای هفته.
همچنیــن به دلیل محتوای پورین بســیار باال ،از
مصرف گوشــت اندامهایی مانند جگر و قلوه اجتناب
کنید یا مصرف آنها را بســیار محدود نمایید .ســایر
پروتئینهای بدون چربی از مــرغ گرفته تا آجیل به
عنوان جایگزینی برای گوشت قرمز پیشنهاد میشوند.
برخی از غذاهای دریایی و ماهیها مانند ساردین
سرشــار از پورین هســتند و اعتدال در مصرف این
غذاها نیز میتواند کمککننده باشــد .اما به گفتهی

کارشناسان ،به دلیل فواید زیاد غذاهای دریایی برای
ســامتی ،حفظ انواع مناســب آنها در رژیم غذایی
مهم است.
اگر نقرس در شــما تشــخیص داده شــده است،
همانطور که باید با پزشک خود در مورد داروهایی که
ممکن است مناسب باشــند صحبت کنید ،همچنین
خوب اســت در مورد هرگونه تغییر احتمالی در رژیم
غذایی ،با او مشورت نمایید.
 .3الکل ممنوع
آبجو سرشــار از پورین است .الکل باعث میشود
کلیهها به سختی از شر اسیداوریک خالص شوند ،و
این یک ضربهی مضاعف برای نقرس است.
آنچه باید بخورید و بنوشید
عالوه بر محدود کردن برخی غذاها و نوشیدنیها،
توجه به آنچه که باید بخورید و بنوشید نیز الزم است.
پزشکان بســیار تأکید میکنند که مدیریت پزشکی
نقــرس ،عمدت ًا بــا دارو ،برای کاهش عــود بیماری
مهم است .و تحقیقات سال  ۲۰۱۸نشان میدهد که
ژنتیک در مقایسه با رژیم غذایی نقش بزرگی در عود
نقــرس دارد ،اگرچه برخی از متخصصان نقرس ،این
یافتهها را رد میکنند.
در حالی که بــرای درک اینکه اجزای یک رژیم
غذایی ســالم چگونه ممکن اســت بر کاهش خطر
حمــات نقرس تأثیر بگذارد ،به مطالعات بیشــتری
نیاز اســت ،پزشــکان میگویند مواردی وجود دارد
که ممکن اســت ارزش گنجاندن آنها در بشقاب یا
فنجان را داشته باشد.

هورمون درمانی می تواند
از سقط جنین جلوگیری کند
ایــن هورمون چندین دهه اســت کــه در دوزهای
مختلف به عنوان یک داروی ضــد بارداری و همچنین
برای کاهش عالئم یائسگی استفاده میشود.

بر اساس مطالعات ،زنانی که سابقه سقط جنین داشته
و در مراحــل اولیه بارداری خونریزی دارند ،تحت درمان
هورمونی قرار میگیرند که میتواند شــانس تولد نوزاد را
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اگر معموال با تغییــرات ارتفاع گوشهایتان میگیرد
میتوانیــد از ضداحتقانهای موجــود در داروخانهها
اســتفاده کنید .یک ســاعت پیش از این که هواپیما
بنشیند از ضداحتقان استفاده کنید .اگر آلرژی دارید از
داروی آلرژیتان در شروع پرواز استفاده کنید.
جرم زیاد گوش
گاهــی گرفتگی گوشها میتواند نتیجهی تجمع
زیاد جرم باشــد .البته این مشکل شایعی نیست زیرا
گوشها به طور طبیعی سیســتم پاکســازی خود را
دارنــد؛ اما برخی از افراد به دالیلــی نامعلوم ممکن
است جرم زیادی در گوشهایشان تولید کنند .سعی
نکنید خودتان جرم را خارج کنید .پزشک میتواند با
ابزارهای خاصی ایــن کار را بکند ،بدون این که به
پردهی گوش آسیب بزند یا جرم را عقبتر و به داخل
گوش هل بدهد .پزشــک با یکی از این ســه روش
گوشها را جرمگیری میکند:
 .با آب شستشو میدهد.
 .با وسیلهای به نام کو ِرت یا قاشقک سرومن جرم
را در میآورد.
 .با استفاده از قطره گوش جرم را شل میکند.
شیء خارجی
عجیب نیســت که کودکان معموال چیزهایی در
گوش خود فرو میکنند ،همان طور که ممکن است
در بینیشان نیز چیزی فرو کنند .اگر کودک در سنی
نباشد که بتواند به شما بگوید چه احساسی دارد ،تنها
راهی که میتوانید متوجه شــوید از گرفتگی گوش
خود ناراحت است این اســت که مدام گوشهایش
را میمالــد یا میکشــد .کودک تب یــا عالمتی از
ســرماخوردگی ندارد ،اما شــیء خارجــی آنقدر در
گوشش مانده است که باعث عفونت شده است.
میتوانیــد با کمک چراغ قوه داخل گوش کودک
را نگاه کنید اما نباید ســعی کنید خودتان شــیء را
خارج کنید .هرگز چیز تیزی وارد گوش نکنید تا شیء
را درآورید .بهترین کار این اســت که کودک را نزد
پزشکش ببرید تا با ابزار بخصوصی که دارد شیء را
بیخطر خارج کند.
 .۱آب
نکته این نیســت کــه بیش از حد آب بنوشــید،
امــا قطع ًا باید بــدن خــود را هیدراته نگــه دارید.
کم شــدن آب بدن یکی از مواردی است که میتواند
سطح اســیداوریک را افزایش دهد .نیز نوشیدن آب
میتواند به بدن شــما در پردازش پورینهای موجود
در غذاهایــی که خوردید ،کمک کنــد .این عمل در
پاکسازی کلیه از اسیداوریک مؤثر است.
 .۲کربوهیدراتهای پیچیده
خوردن و نوشــیدن مقدار زیادی قندهای ســاده
میتواند برای بدن مضر باشــد و در نهایت نه تنها به
افزایش قند خون بلکه به افزایش ســطح اسیداوریک
منجر میشود .با این حال ،کربوهیدراتهای پیچیده با
شاخص گلیسمی پایین ،مانند انواعی که در سبزیجات
و بیشتر میوهها و همچنین غالت سبوسدار و آجیل
یافت میشوند ،متفاوت هســتند .آنها به آهستگی
هضم میشوند و بدن شما مقادیر اسیداوریک زیادی
دریافت نمیکند.
 .۳لبنیات کم چرب یا بدون چربی
بهتر است یک لیوان شــیر بدون چربی یا ماست
کم چرب یا بدون چربی را نیز به لیســت غذاهایتان
اضافه کنید .مصرف شیر بدون چربی در واقع با سطح
نسبت ًا پایین اسیداوریک مرتبط است .همچنین لبنیات
کم چرب منبع خوبی از پروتئین هستند .شما پروتئین
را بدون اسیداوریک دریافت میکنید و این یک مزیت
است.
 .۴گیالس
برخی تحقیقات نشان میدهد که خوردن گیالس
یا نوشیدن آب آلبالو ممکن است سطح اسیداوریک را
پایین آورده و حتی ممکن است احتمال عود نقرس را
کاهش دهد .یافتههای یک مطالعه منتشر شده نشان
میدهد کــه خطر حمالت نقرس با مصرف بیشــتر
گیالس حداکثر سه وعده و هرکدام به اندازهی نصف
فنجــان یا حدود  ۱۰تا  ۱۲گیالس در یک دورهی دو
روزه ،بیشتر از قبل کاهش مییابد.
با ایــن حال ،هیچ دادهی قطعی برای مشــخص
کردن اینکه چقدر گیالس یا آب آلبالو ممکن اســت
برای پیشگیری از عود نقرس مفید باشد ،وجود ندارد.
همچنین مهم اســت به خاطر داشته باشید که آبمیوه
گیالس یا آلبالو ممکن اســت حاوی قندهای اضافه
شده ،مانند شــربت ذرت با فروکتوز باال باشد که در
واقع ممکن اســت فرد را مستعد ابتال به نقرس کند.
حتم ًا لیست مواد تشکیل دهندهی محصوالت فراوری
شده و غیرطبیعی را چک کنید.
پزشــکان تأکید میکنند همکاری نزدیک با یک
متخصــص ماهــر در درمان نقرس بــرای مدیریت
صحیــح این بیماری ،که به تنهایی میتواند منجر به
عوارضی از آســیب مفاصل و تغییر شکل تا بیماری و
نارسایی کلیوی شود ،بســیار مهم است .نقرس یک
شکل بسیار قابل درمان از آرتریت است .این بیماری
فقط یک مزاحمت نیست ،بلکه اگر مدیریت نشود یا
نادیده گرفته شود ،میتواند منجر به مشکالت جدی
شود.

بیــن  ۵تا  ۱۵درصد افزایش دهد .اگر ضربان قلب جنین
در اسکن بعدی تشخیص داده شود ،درمان با پروژسترون
تا پایان هفته شانزدهم بارداری ادامه خواهد یافت.
پروژســترون یک هورمون طبیعی اســت که بدن در
دوران بارداری تولید میکند .این هورمون به رشد پوشش
داخلــی رحم کمک میکند و به بدن مادر کمک میکند
تا نوزاد در حال رشــد را بپذیرد .پروژسترون توسط جسم
زرد ،توده موقت ســلولی که در تخمدان در طول چرخه
قاعدگی تشکیل میشود ،تولید میشود.
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فوبیاهای نادر بین افراد در جهان

باشگاه خبرنگاران :فوبیا به معنی ترس یا اضطراب شدید نسبت به یک
موقعیت خاص است به طوری که فرد تمام تالش خود را به کار میگیرد تا
از آن موقعیت هراس آور دوری کند و این اجتناب عملکرد اجتماعی ،شغلی و
سایر جنبههای زندگی فرد را مختل میکند.
اکثر افراد مبتال به فوبیا قادر نیستند دلیل مشخص برای شروع آن را به یاد
آورند ،ولی گفته میشود فوبیا معموال بعد از این موارد آغاز میشود :اتفاق
افتادن یک رویداد تروماتیک ،مشاهدهی فردی که دچار رویداد تروماتیک
شده ،یک حملهی وحشت غیرمنتظره در مکانی که بعدا به موقعیت فوبیازا
تبدیل میشود و خواندن اخبار منفی درباره موضوعی خاص .نسبت زنان مبتال
به مردان ،تقریبا  ۲به  ۱است؛ هرچند میزان شیوع بسته به نوع فوبیک تفاوت
دارد .در ادامه با چند مورد از عجیبترین ترسهای جهان آشنا میشوید که
احتماال باعث تعجب یا خندهیتان خواهد شد.
ترس از زمان
کرونوفوبیا نوعی اختالل اضطرابی است که فرد از زمان میترسد .این فوبیا
شامل هراس غیرمنطقی از گذشت زمان و داشتن محدودیت در زمان است.
زمان یک عنصر مهم در زندگی انسان هاست .گذر زمان باعث میشود پیر
شویم و به میرا بودن خود فکر کنیم .برخی افراد به دلیل محدود بودن ظرف
زندگی ،نگران این هستند که مبادا از زمان به درستی استفاده نکنند و وقت
خود را هدر دهند .در افراد مبتال به کرونوفوبیا این نگرانی بسیار شدید است
به طوری که حتی شنیدن صدای تیک تاک ساعت حالشان را بد میکند.
کرونوفوبیا در افراد سالخورده ،زندانیان و بیماران العالج شیوع بیشتری دارد؛
همچنین کسانی که ضربهی روحی سختی را تجربه کرده اند مستعد ابتال به
این فوبیای خاص هستند .پیشگیری از کرونوفوبیا دشوار است؛ زیرا معموال به
دلیل موقعیتهایی به وجود میآید که غیرقابل کنترل هستند.
ترس از ازدواج
برخالف آنچه به نظر میرسد ،فرد مبتال به گاموفوبیا میتواند رابطهی
طوالنی و شادی را تجربه کند و مشکل اصلی آنها ترس از ازدواج است.
گاموفوبیا یک نوع اضطراب اجتماعی است؛ بنابراین هستهی اصلی آن توسط
جامعه شکل میگیرد .زنان و مردان به گونهای متفاوت تحت تاثیر این ترس
قرار میگیرند و دلیل آن را میتوان به نحوهی درک متفاوت جامعه از نقش
زن و مرد در ازدواج نسبت داد .در مردان تداوم گاموفوبیا ممکن است تحت
تاثیر انتظارات جامعه از آنها به عنوان فرد تامین کننده باشد و این فشار

معموال از طرف جامعه تحمیل میشود و شریک زندگی در این ترس نقش
چندانی ندارد .یکی دیگر از دالیل گاموفوبیا ناشی از ضربههای روحی است که
فرد در گذشته تجربه کرده و این مورد در زنان بیشتر از مردان دیده میشود.
بخش قابل توجهی از جمعیت را فرزندان طالق تشکیل میدهند و بودن
در این موقعیت میتواند آسیبهای زیادی به همراه داشته باشد .این طبیعی
است که افراد به ویژه کسانی که پدر و مادرشان از هم جدا شدهاند ،نسبت به
ازدواج و متعهد شدن با احتیاط عمل کنند ،ولی زمانی میتوانیم بگوییم دچار
گاموفوبیا شدهایم که این احتیاط به اضطراب و ترس شدید تبدیل میشود.
ترس از آسمان

این طراحی شده است که فرد به سرعت و بدون آسیب از موقعیت خطرناک
فرار کند؛ بنابراین افراد مبتال به این فوبیا ،از بیرون رفتن در شب اجتناب
میکنند .ترس از بیرون بودن در شب میتواند عملکرد جدی در زندگی فراهم
آورد؛ به همین دلیل باید درصدد درمان آن برآمد .بیشتر زنان درمورد بارداری
و زایمان دچار ترس و اضطراب میشوند .باتوجه به اینکه این فرایند با درد و
ناراحتی همراه است ،ترسیدن از آن طبیعی میباشد .ولی گاهی این ترس به
حدی شدید میشود که زنان به طور کلی از بارداری و زایمان اجتناب میکنند؛
در این صورت ،این وضعیت را توکوفوبیا مینامیم.
دو طبقه بندی برای افراد مبتال به توکوفوبیا وجود دارد :اولویه و ثانویه
توکوفوبیای اولیه شامل زنانی میشود که زایمانی را تجربه نکردهاند ،ولی
ترس شدیدی دارند .به گفتهی روانشناسان ،این ترس میتواند ناشی از
تجربیات تروماتیک گذشته مانند سواستفاده جنسی باشد .همچنین اگر شاهد
زایمان دلخراشی بودهاند که به مرگ یا نتایج ناراحتکننده منتهی شده است
در این گروه طبقه بندی میشوند .این ترس میتواند دراثر مشاهدهی زایمان
سخت سایر زنان نیز به وجود آید .توکوفوبیای ثانویه به زنانی اطالق میشود
که خودشان یک زایمان ناراحتکننده داشتهاند و به تجربهی ناخوشایندی
مانند مرگ یا آسیب به نوزاد ختم شده است.
آمار شیوع توکوفوبیا متفاوت است ،ولی محققان تخمین زدهاند که بین  ۳تا
 ۲۲درصد زنان از آن رنج میبرند .روانشناسان معتقدند آموزش ،آگاهی دادن و
گفتگو در یک محیط امن و سازنده میتواند به زنان در مواجهه با این ترس
کمک کند.
بیشتر مردم تمایل دارند درکنار دیگران باشند ،حتی خجالتی ترین و
درونگراترین افراد هم نیاز دارند لحظاتی را پیش مردم بگذرانند و این بخشی
از طبیعت انسان هاست .این حقیقت باعث شده است حتی فکر تنها شدن
برای برخی افراد مقدار زیادی اضطراب تولید کند .اگر شما هم ترس شدید از
تنهایی دارید احتماال به اتوفوبیا مبتال هستید.
افراد مبتال به این هراس نگران هستند که اگر تنها بمانند ،اتفاق وحشتناکی
رخ بدهد و در این موقعیتها دچار حالت تهوع ،سرگیجه ،تنگی نفس ،لرزش،
تپش قلب و حملهی عصبی میشوند و به دلیل موارد ذکر شده از تنهایی
اجتناب میکنند.
ترس از تنها ماندن لزوما غیرمعمول نیست .با این حال برخی از افراد ترسی را
تجربه میکنند که توانایی آنها برای زندگی کردن را مختل میکند.

برای بیشتر مردم ،خیره شدن به آسمان و مشاهدهی ستارهها آرامبخش
است؛ با این حال همهی افراد چنین حسی را تجربه نمیکنند و حتی ممکن
است احساس حمله ،تپش قلب ،سرگیجه و وحشت داشته باشند .اگر با این
احساسات آشنا هستید ،احتماال از آستروفوبیا رنج میبرید .آستروفوبیا شامل
ترس شدید از ستارگان ،فضای بیرونی و آسمان شب است .همچنین ممکن
است با هراس از آدم فضایی ارتباط داشته باشد.
فرد مبتال به آستروفوبیا هنگامی که در موقعیت فوبیک قرار میگیرد ،پاسخ
جنگ و گریز نشان میدهد به طوریکه ضربان قلب افزایش مییابد و نفسها
به شماره میافتند .پاسخ جنگ و گریز انرژی زیادی را از بدن میگیرد و برای

راه های تعامل والدین با مدرسه

بیتوته :چه ما و چه هر کودک دیگری که در این دنیا قدم می گذارد ،هر چقدر
که بر سنمان افزوده می شود ،محیطی که در آن قرار می گیریم ،بزرگ تر و
بزرگ تر می گردد .طبیعتا تعویض محیط در همان ابتداهای مسیر ،کمی برای
ما گیج کننده است .چون شخصیت ما هنوز شکل نگرفته و هنوز آن طوری که
باید از محیط اطراف خود درکی که باید را نداریم ،به کمک والدین و معلمان
و اطرافیانمان نیاز داریم تا بتوانیم در فضاهای مختلفی که به سمت عمومی تر
شدن پیش می روند ،عملکرد اجتماعی تر و بهتری داشته باشیم.
این کمک ها عموما در مرحله ای که کودک وارد سال های ابتدایی دبستان
می شود ،باید بیشتر و هوشمندانه تر باشند .چرا که کودک تا قبل از اینکه پا
به چنین فضاهایی بگذارد ،تنها مرجعی که برای انجام رفتارهای مختلفش به
آن ها رجوع می کرد ،پدر و مادرش بودند ،اما حاال دیگر این طور نیست و برای
حفظ تعادل رفتاری کودک ،در فضاهای عمومی تر مثل مدرسه ،نیاز است که
تعامل والدین با مدرسه در یک حد استاندارد رعایت شود.
اگر بخواهیم این موضوع را به گونه ای ساده تر برایتان شرح دهیم باید
این گونه شروع کنیم که طبیعتا کودک شما در خانواده تان و تحت نظارت
پدر و مادرش ،به یک روش خاص تربیت شده و گاهی آزادی های خاصی
نیز به او داده شده است اما وقتی همین کودک وارد مدرسه می شود ،نیاز دارد
که تحت نظارت یک سری قوانین و در محدودیت یک سری چارچوب های
تعیین شده رفتار کند.
به همین دلیل ،برای اینکه کودک بتواند رفتاری مورد تایید و درست از خودش
ارائه دهد ،نیاز است که تعامل والدین با مدرسه به نحوی برقرار باشد .در ادامه
روش های ایجاد تعامل والدین با مدرسه و معلمان و مربیان را برایتان شرح
خواهیم داد:
تشکیل انجمن اولیا و مربیان؛ گامی استوار در مسیر ایجاد
تعامل والدین با مدرسه
خوب! در ادامه ی بحث های قبلی و یک نتیجه گیری درست برای اینکه
تعامل والدین با مدرسه و ارتباط اولیا با مربیان چگونه باید شکل بگیرد ،طبیعتا
تنها ارگانی که باید یک چاره ای بیندیشد ،سازمان آموزش و پرورش کشور
است .راه حلی که برای ایجاد ارتباط دو طرفه بین والدین و معلمان و کادر

مدرسه تعریف شد ،در قالب جلساتی معرفی گردید که به آن ها جلسات اولیا و
مربیان گفته شده است .این جلسات عموما بعد از یک سری دوره زمانی تعیین
شده برگزار می شود و در آن ،دو مجموعه ای که به صورت مستقیم بر روی
تربیت و رشد فرزند تاثیر می گذارند ،به معاشرت با یکدیگر می پردازند .بنابراین
لزوم تشکیل جلسات اولیا و مربیان و ضرورت شرکت والدین در این جلسات،
برای ما مشخص شد.
تاثیر جلسات اولیا و مربیان بر روی شکوفایی کودکان
خیلی از والدین ،حضور در این جلسات را ضروری نمی دانند و کال این راه ها
را به عنوان راهی موثر بر روی تربیت فرزندانشان در نظر نمی گیرند .اما باید
بدانید که فقط خانواده و یا فقط مدرسه نمی تواند تاثیر کافی و درستی را در
تکامل و رشد فرزندان داشته باشد.
خانواده به عنوان مهم ترین بستری که کودک در آن می تواند رشد کند و در
ابعاد مختلف اجتماعی ،تحصیلی و غیره ،شکوفا شود ،نقش بسیار مهمی را در
شکل گیری شخصیت کودک ایفا می کند .اما مدرسه اولین جامعه ای است که
کودک در ابعاد بزرگ تری به تعامل با هم سن و ساالنش می پردازد و عالوه
بر اینکه باید مهارت های درست ارتباط گرفتن را یاد بگیرد ،باید بلد باشد که
چگونه درس بخواند و چگونه بتواند برای آینده ی خود ،برنامه ریزی و کند و
در مسیر این برنامه ریزی ها ،گام های کوچک و بزرگ خود را بردارد.
بنابراین جلسات اولیا و مربیان تشکیل می شوند تا خانواده کودک را در جریان
برنامه ها و سیاست ها و سیستم آموزشی مورد نظر آموزش پرورش قرار دهند.
البته سیاست های آموزش و پرورش تقریبا تالش می کند که دست والدین را
برای اظهار نظر و یا دخالت در این سیستم ها باز بگذارد و یک پدر و یا مادر
با توجه به خلقیات و روش تربیتی خود ،نظر خود را در ارتباط با برنامه های در
پیش روی مجموعه آموزشی بیان کند.
این به اشتراک گذاشتن نظرات ،می تواند تاثیر بسیار بهتری بر روی نتیجه
نهایی داشته باشد .منظور ما از نتیجه نهایی ،اجرای برنامه هایی است که با

دائم با مدرسه در ارتباط باشند .در جلساتی که مدرسه می گذارد شرکت کنند و
خودشان را در جریان برنامه های آموزشی قرار دهند .حضور ماهانه حداقل یک
بار در مدرسه ،به اولیا کمک می کند تا در جریان اوضاع رفتاری و درسی فرزند
خویش قرار بگیرند .باید یادشان باشد جلساتی که مدرسه برگزار می کند ،جزو
موارد مهم و موثر در تربیت فرزندان شان است .پس برای این جلسات وقت
بگذارند و تا جایی که می توانند سعی کنند تا حضوری فعاالنه داشته باشند .در
واقع حضور فعاالنه والدین در کارهای مربوط به مدرسه ،می تواند حس منفعل
بودن را از کودک جدا کند و او را نیز به فعالیت و جنبش در فضای عمومی
مدرسه وا دارد .در واقع شما با بهبود و گسترش روابط عمومی خود با سایر
والدین و اولیا مدرسه ،به فرزند تان آموزش می دهید که چگونه بتواند در یک
فضای سالم ،ارتباط درستی را با اطرافیان خود شکل دهد و برای تقویت این
ارتباط تالش کند.
فقط جلسات اولیا مربیان نیست که می تواند در مسیر تعامل والدین با مدرسه،
کمک کننده باشد .بلکه والدین باید بدانند که کودک شان در هر مقطعی ،درگیر
معضالت و چالش های مختص همان دوره می شود.
گاهی اوقات ارتباط با دوستان ،گاهی اوقات طریقه ی درس خواندن ،گاهی
اوقات امتحان دادن و خیلی از مسائل ،بنابراین پدر و مادر با تقویت ،آگاهی
خود و باال بردن اطالعاتشان درباره ی چالش های هر مقطع از رشد کودک،
راه های مقابله با این چالش ها و حل آن ها را نیز می آموزند .و این کار می تواند
تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد کودک در مدرسه داشته باشد.
ابزارها و تکنولوژی های مربوط به آموزش کودکان و محصالن ،روز به روز
در حال پیشرفت است .چه کسی فکرش را می کرد که یک روز دانش آموز در
خانه اش بماند و به تحصیل مشغول شود اما این موضوع امکان پذیر شده است.
خیلی از والدین هستند که مقاومت عجیبی در تهیه ی تکنولوژی های پیشرفته
و پدید آمده در مسیر آموزش از خودشان نشان می دهند و عقیده دارند که
بهترین روش برای آموزش ،همان روش های سنتی بوده که خودشان تحت
آن ها قرار گرفته اند .اما این والدین باید بدانند که این مقاومت آن ها در تهیه
ابزارهای مورد نیاز آموزش ،فقط و فقط و بر روی اعتماد به نفس کودکشان رودﻛﻲ ﺟﺪول 487
تاثیر می گذارد و صدمات زیادی به شخصیت او وارد می کند.

رشد و بالندگی کودک ،ارتباط مستقیم دارند .در غیر این صورت طبیعتا کودک
در دو محیط با دو هدف مختلف ،نمی تواند آن طور که باید در مسیر درست
و مطمئنی قدم بگذارد.
نقش والدین در جلسات اولیا و مربیان چیست؟
ببینید ،همان طور که مجموعه ی آموزشی باید برنامه و سیستم های درستی
را در جهت ارتباط گرفتن با والدین پیاده سازی کند ،نیاز است تا والدین هم
برای شکل گیری این ارتباط قدم های استواری بردارند.
در واقع برای اینکه شما بتوانید تاثیر درستی بر روی فرزندان خودتان بگذارید،
نیاز دارید تا یک ارتباط دو طرفه با سیستم آموزشی فرزندتان ایجاد نمایید.
طبیعتا هماهنگ شدن و سینک شدن با یک مجموعه ی آموزشی ممکن است
برای والدین سخت باشد .چرا که حاال آن ها یک مرجع دیگری دارند که به
اندازه خودشان بر روی فرزندان شان تاثیر می گذارد اما والدین باید بدانند که
بی توجهی و به رسمیت نشناختن مجموعه آموزشی و نادیده گرفتن تاثیرات
آن بر روی رفتار و تربیت کودکان ،فقط و فقط آسیبش به خود کودک می رسد.
به بیانی ساده تر؛ کودک شما در مدرسه یاد می گیرد که یک سری چیزها
را به عنوان ارزش در زندگی اش اولویت قرار دهد ،اما وقتی به خانه بیاید و
آن ارزش ها از نظر شما پوچ و بی معنی ،تلقی شود ،طبیعتا کودک نمی تواند
تصمیم درستی در این زمینه برای خود بگیرد و دچار سردرگمی خواهد شد.
اینجاست که ضرورت تعامل والدین با مدرسه ،مطرح می شود.
اولیا برای تعامل با مدرسه باید چه کارهایی انجام دهند؟
اولین قدمی که پدر و مادر برای بهبود روابط خود با مدرسه و کادر تربیتی باید
بردارند این است که یادشان باشد که معلم فرزندشان ،تحت هر شرایطی برای
تربیت و آموزش کودکشان در حال زحمت کشیدن است و در جایگاه خودش
باید برای او احترام قائل بود .پس اگر اولیا انتقادی هم به رفتار او دارند ،باید در
جلساتی به دور از حضور فرزندشان ،مسئله را با مدیریت و خود 2معلم در میان
بگذارند و تا بتوانند درباره ی آن موضوع بحث کنند و به نتیجه برسند.
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-8با افزوده شــدن به فعل و اسم کلمه جدید
می سازد -ابر زمینگیر شده -بدون -نسیه نیست
-9از امیرنشین های حاشــیه خلیج فارس-
کاشف الکل -بسیاری
-10غذایی ژاپنی -زحمتکش -جن واژگون
شده
-11از اجزای بال -ماه زمستانی -رجل -رود
آرام روسی
-12چرک -پست -از کشــیدنی ها به قصد
فضولی -آسانی
-13سنگینی گناه -فصل شکوفایی -پوست
کفل استر و االغ
-14شل -اقیانوس ساکت -یکصد مترمربع
-15دفع کننده خطر حشرات و ریشمیز -الت
ولگرد
عمودی:
-1بدون پاداش -از پدیده های آســمانی که
چندین کهکشان را دربر می گیرد

جواب جدول شماره 1400/2487

طرح :عصرمردم
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-10از ضمایر عربی -از شــهرهای
کردنشین -شراب
-11درخت زبان گنجشک -صداقت-
مکمل شلوار
-12فضای پیرامونــی بقاع متبرکه-
سرحد کشور -پیروزی -دوست و کمک
یار
-13ایالتی در هند -پیغمبری در شکم
ماهی -غذایی تخم مرغی
-14یاری و پیروزی -اطمینان قلبی-
پسوند همانندی در فارسی
-15پشــتیبان -عظمــت -ایالتی در
آمریکا

7

کشکول
چهارشنبه  10آذر 1400

واژه های رامشــه ،رامشــن و ُرمشــن که از یادگاران زبانهای اوستایی
و پهلوی می باشــند ،خود به خود قدمت بســیار باالی دیــار نار را به رخ
می کشــند .آرامش ،شادی ،خوشــحالی ،صلح و صفا از معانی این واژه ها
هستند.
به دنبال کتاب مردمان ماندگار نوشــته الیاس رضایی اینک شاهد انتشار
«دیار نار» از این نویســنده می باشیم .این کتاب هم در فضای نوشته های
«مردمان ماندگار» است .با این تفاوت که نویسنده همراه با نوشتن حوادث
و رویدادهای رامشه ،درباره بعضی سوژه ها اسنادی به دست آورده که اعتبار
مطالب را بیشتر می کند.
برای روشــن شدن بیشــتر موضوع چکیده ای از پیشگفتار کتاب را که
صمیمانه نوشــته شــده و حرف های تازه ای در آن مشاهده می کنید با هم
می خوانیم:
ما قدری و کمی بیشــتر از قدری در ثبــت و ضبط و حفظ فرهنگ وتاریخ «رامشــه» کوتاهی کرده ایم .اکثر بناهای تاریخی خود را ناخواسته و
ندانسته به بهانه توســعه و عمران و آبادی تخریب کرده ایم و آنچه را هم
که به صورت اتفاقی از جلو بیل لودر ناآگاهمیان جان ســالم به در برده اند
در نهایت بی مهری به حال خودشــان رها کرده ایم تا کم کم جلو چشمان
بسته مان محو و نابود گردند .شاید کاهگلی ناچیز و نصب ناودانی بی ارزش
از تخریــب اثری گرانبها جلوگیری نماید .کی قرار اســت بدانیم که همین
خشــت و گل ها هویت تاریخی ماســت ،نمی دانم فقط امیدوارم خیلی دیر
نشود؟
این مطالب را در کتاب دیار نار می خوانیم:
فصل اول :رگ و ریشه
فصل دوم :کوی و کوچه
فصل سوم :آب و خاک
فصل چهارم :قول و قرار
فصل پنجم :کسب و کار
فصل ششم :خط و پیغام
فصل هفتم :ثبت و سند
فصل هشتم :خورد و خوراک
و اما درباره انار این میوه بهشتی:
انار را به عنوان یک میوه بهشــتی همگی می شناسیم .در فارس انار این
والیت ها نزد مردم قرب و منزلت فراوان دارند:
- 1انار اتابکی مسجد بردی «قصردشت»
- 2انار ارسنجان همراه با رب انار
- 3انار نی ریز
- 4انار ایج استهبان
- 5انار میمند
- 6انار کازرون
- 7انار سیدون
انار سیدون که در یک ترانه محلی هم جاخوش کرده است
خوشا سیدون ،خوشا باغ های نارش
خوشا سرچشمه و سایه و کنارش
هر آنکه از سیدون زن نگیره
الهی تخت جمشید یادگارش
در صفحــه « 165دیــار نار» به ترانــه ای نزدیک به ترانــه باال روبرو
می شــویم که شاعر این دو ترانه ،برداشــتی از کار هم داشته و هر دو انار
دیار خود را ستوده اند:
خوشا َرمشَ ن خوشا توت و انارش
خوشا آن دخترای چشم خمارش
هر آنکس یار از َرمشَ ن نگیره
همون باغ های نارش یادگارش
این هم ترانه دیگری درباره «انار» مربوط به والیت خفر
ولم توی قنات می شوره رختاش
ستاره آسمون مانند چشماش
نگو سینه انار خفر داره
به برج عاج مونه قد و باالش1
پی نویس- 1 :ول= یار و محبوب -رختاش= رخت هایش را -چشماش=
چشم هایش -مونه= می ماند
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دیار نـــــــــار
رامشه در گذر روزگار
نوشته :الیاس رضایی
چاپ اول  512 1400-صفحه -ناشر :نشر حبیب

***
کتــاب خواندنی «دیار نار» مطلبی را کــم دارد که نگارنده این مختصر
امیدوار اســت کــه در چاپ های بعدی این کمبود رفع گــردد .در کتاب با
واژه های محلی بســیاری روبرو می شــویم که درست خواندن آنها ،تنها از
عهده اهالی رامشِ ــه برمی آید و افراد غیر بومــی موفق به خواندن صحیح
آنها نخواهند بود .اینجاســت که الفبای مصوت می تواند گره گشــای این
مطلب باشد.
الفبای مصوت را اولین بار صادق هدایت پیشــنهاد کرد و ســپس استاد
ابوالقاســم انجوی شیرازی این کار را دنبال کرد و اکنون کلیه پژوهشگران
فرهنگ همه از این الفبا استفاده می کنند.
رامشه دیار نار
***
فصل هشــتم کتاب اختصاص دارد به خورد و خوراک در رامشه و از این
خوراک های محلی سخن به میان آمده است:
آروغن ،آش ارزن ،آش ُم َچه ،اُوپا باریکی ،شــوربا ،قارا ُچغندریُ ،قرمه،
کالجوشُ ،گند آرتیُ ،گندیچی ،مانی ،نون جوش ،نون علفی ،نون و فتنگول.
از میــان این خوراکی هــای محلی طرز تهیه ُقرمــه را برایتان انتخاب
کرده ام که می خوانید .تهیه قرمه در اکثر روســتاها در قدیم مرســوم بود.
قرمه را ســابقا در دکان های بقالی می دیدیم که اتفاقا خریداران زیادی هم
داشت و به جای گوشت از آن استفاده می کردند.
طرز تهیه ُقرمه در رامشه:
اول ُقوس (ماه آذر) که می شــد اکثر خانواده ها (بــه غیر از آنهایی که
وضع چندانی نداشــتند) پرواری شان (گوسفند را نگاه دارند تا فربه شوند) از
توی باربند به ســر باغچه می آوردند و آن را قصابی می کردند .استخوان ها

ابوالقاسم فقیری

را از گوشــت ها جدا می کردند و زنها با ســر حوصله گوشت ها را کله چی،
کله چی (تکه ،تکه) می کردند و بعد از پاشیدن نمک نسبت ًا زیاد بر روی آن،
پیه ها و چربی های گوســفند را به گونه ای سرخ می کردند که نیم پز شود.
آنگاه سیرابی آن را بدون اینکه پاره کنند سر جوی می شستند و وارونه اش
می کردند و با دهان آن را باد می کردند و آویزانش می کردند تا بخشکد.
تکه های گوشــت که با روغن ها به هم مالیده شده بود را داخل سیرابی
قرار می دادند و با فشــار دست آن را فشــرده می کردند .تمام گوشت ها را
بدین صورت در ســیرابی جای داده آنگاه آن را در کیسه ای نخی که بافت
آن هم کار زنهای رامشــه ای بود جای داده و در کیسه را محکم می بستند.
در پشــت بام ،چوبی را بر روی سوراخ دولچه ایوان یا صفه قرار می دادند و
از آن طنابی را آویزان کرده و کیسه گوشت را به آن آویزان می کردند تا از
دسترس گربه ها و یا هر موجود دیگری در امان بماند.
کیســه آویزان شده که در جای سردی قرار گرفته بود و شب و روزهای
سردی را در پیش داشت کمترین بویی را به خود نمی گرفت.
زن خانه در طول زمســتان هر موقع می خواســت گوشتی بار بگذارد به
سراغ کیسه می آمد .آن را پائین می آورد و به زور کفگیر مقداری از گوشت
داخل ســیرابی را بیرون می آورد در کماچدان می گذاشــت و فقط مقداری
زردچوبه و آب به آن اضافه می کرد و درش را می بست و در کمترین زمانی
ناهار یا شامش آماده می شد.
کلــه و پاچه آن پرواری را هم کمی بیشــتر از حد معمولی می پزاندند و
مقداری نمک به آن می زدند و در کیســه ای قرار می دادند و آن را هم در
جای سردی آویزان می کردند تا خشک شود.
چنــد روزی مانــده به اســفند به ســراغش می رفتنــد و آن را در آب
می گذاشــتند تا خیس بخورد .روز اول اسفند دود از دولچه مطبخ ها به باال

برمی خواســت 1چرا که رسم بر آن بود که در همه ی خانه ها آش اسفندی
پخته شــود .آنهایی هم که کله پاچه نداشتند فقط مقداری ماش و چیزهای
دیگر در آش می ریختند .چرا که باور بر این بود که اگر روز اول اســفند از
اجاق دودی بلند نشود ،گربه در اجاق خرابکاری می کند و سال نامیمونی را
در پیش رو خواهند داشت.
پی نویس:
- 1در رامشــه به ســوراخی که عموم ًا در سقف مطبخ ،ایوان و برخی از
اتاق هــا در معماری قدیم وجود داشــت ،دولچه می گفتند .در مطبخ دود از
دولچه خارج می گردید ،تهویه هوا ،خارج شــدن دود ،تأمین نور ،از کارهای
دولچه بود .در شــیراز هم دولچه را داریم ،دولچه ظرفی اســت از پوســت
بــره که در آن آب نگهداری می کنند .بهتریــن دولچه ها در کازرون تهیه
می شود.
***
شاه قنداب
شاه قنداب در حقیقت غاری است در  35کیلومتری غرب رامشه .این غار
مورد توجه مردم آن منطقه می باشد .اکنون به صورت یک تفرجگاه زیارتی
دیده می شــود .اولین مطلبی که درباره شــاه قنداب خواندم نوشته زنده یاد
استاد ابوالقاسم انجوی شیرازی بود.
مطلبی را که نویســنده کتاب آقای الیاس رضایی در کتاب آورده مفصل
و خواندنی است که در فرصتی دیگر آن را خواهید خواند.
از فرصت اســتفاده کرده از ســاکنین آباده ،اقلید ،ایزدخواست ،شهرضا،
صغاد و روســتاهای آن منطقه خواهش می کنم اگر مطلبی درباره «شــاه
قنداب» می دانند بنویسند و بفرستند تا با نام خودشان چاپ کنیم.
***
نویسنده کتاب در صفحه  503کتاب شعری را چاپ کرده از آقای مجتبی
یاوری طنزپرداز صاحب نام رامشــه ،به نام «یــادش بخیر خاطره اش گم
نمی شــود» .راستش شعر به دلم نشست .به دنبال معرفی کتاب «دیار نار»
می آورمش .حیفم آمد از آن بی نصیب بمانید:
فصل انار و َرمشن و پائیز برگ ریز
یادش بخیر خاطره اش گم نمی شود
اصال اگر خرده نگیری به شعر من
در طول سال هیچ کجا ُرم نمی شود
زد طعنه یک رفیق کویر از چه می روی
با او دگر که رفع تخاصم نمی شود
وقتی دلم برای وطن تنگ می شود
دردش دوا به شهر ری و ُقم نمی شود
بشنیدم این قضیه که گفتند از قدیم
جو هرچه با مرام که گندم نمی شود
باشد برنج از همه نوعی در این جهان
لیکن برنج هند که طارم نمی شود
اندر دلم همیشه تمنای وصل دوست
اما شراب وصل که بی خم نمی شود
دارم همیشه نقشه رفتن به سوی ده
از کار و بار ما رفع تراکم نمی شود
هستم اسیر غربت و درگیر کار خلق
تفریح بی رضایت مردم نمی شود
هر جا روم به هر چه رسم اهل َرمشنم
یک رمشنی که تابع جهرم نمی شود
***
نویسنده کتاب «دیار نار» را بیشتر بشناسید:
الیاس رضایی متولد رامشــه اســت ،به زادگاهش دلبستگی دارد .وطن
برایش مقدس اســت ســه کتابی که تاکنون درآورده تمام ًا درباره دیارش
«رامشه» است.
الیاس رضایی فارغ التحصیل رشــته «فلســفه غرب» از دانشگاه تهران
می باشد .مدتها در دانشــگاه تدریس داشته نامبرده هم اکنون ساکن شیراز
است و در اداره اوقاف فارس خدمت می کند.
طراح پشت جلد:
طرح زیبای پشت جلد کتاب از خانم فاطمه یاوری است .فارغ التحصیل
رشته پژوهش هنر ،نقاش و مینیاتوریست.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-924

نوبت اول آگهی 1400/09/09 :روزنامه تماشا
نوبت دوم آگهی 1400/09/10 :روزنامه عصرمردم
شــهرداری شــیراز(منطقه  )۷در نظــر دارد عملیات حفظ و
نگهداری فضای ســبز پارک معراج را از طریق مناقصه عمومی
و با شــرایط ذیل به بخش خصوصی واگــذار نمايد .لذا ازكليه
شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد ،با توجه به موارد
ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز شیراز بلوار
فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه
هفت مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نيازبه اطالعات بيشــتر
شماره تلفن  ۷۱۳۷۲۴۲۷۷۴آماده پاسخگوئي مي باشد.
 -1مبلغ برآورد اوليه۷,۶۶۴,۱۹۰,۷۸۲ :ریال
 -2مدت انجام کار :یک سال می باشد
 -3مبلغ تضمين شــركت در مناقصه مبلــغ  384،000،000ريال
است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد
مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود.
الف  -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شــیراز با شناســه ملي:
 14002091671كد اقتصادي411364877455 :
ب – فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره بانک شهر
شعبه کاراندیش شماره حساب  ۷۰۰۷۹۳۵۴۵۱۲۳بانک شهر
 -4ارائه حداقل رتبه  5کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه یا
ارائه گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی می باشد.
 -5الزم به ذکر است شرکت هایی که گواهی صالحیت (مجوز
فعالیت) از استانهای دیگر را داشــته باشند می بایست مجوز
فعالیت در اســتان فارس را از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان فارس اخذ و همراه با سایر اســناد در پاکت ب ارائه

نمایند در غیر این صورت پاکت پیشــنهادی آنان بازگشــایی
نخواهد شد.
 -6مدیرعامل یا یکی از اعضای هيات مديره شرکت الزام ًا می
بایست داراي مدرك کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا
منابع طبیعی در رشته های مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار
و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
 -7خدمــات حفظ و نگهداری فضای ســبز می بایســت جزء
موضوع اساسنامه شرکت باشد.
 -8زمان بازدید میدانی ســاعت  9صبح روز دوشنبه مورخه
 1400/09/15و محل تجمع دفتر فضای ســبز شــهرداری منطقه
هفت می باشد.
 -9آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا ساعت  ۱۴:۱۵روز دوشنبه
مورخ  1400/09/22به آدرس شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب
آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت می باشد.
 -10زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۳:۰۰روز
چهارشــنبه مورخ  1400/09/24در محل سالن جلسات اداره کل
حقوقی شهرداری شــیراز واقع درچهارراه خلدبرین ،اداره کل
حقوقی شهرداری شیرازخواهد بود.
 -11هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -12شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 -13شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 -14ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اســناد
مناقصه مندرج است.
 -15آگهــی و اطالعات مربــوط به مناقصه از طریق ســایت
https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1230287 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي مناقصه عمومي
1400-925

نوبت اول آگهی 1400/09/09:روزنامه سبحان
نوبت دوم آگهی 1400/09/10 :روزنامه عصرمردم
شهرداری شیراز(منطقه )۷در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری
فضای سبز منطقه هفت محدوده  Eرا از طریق مناقصه عمومی و
با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد .لذا ازكليه شركتهاي
واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ
اسناد مناقصه به آدرس :شیراز شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب
آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت مراجعه نمايند .ضمن ًا
در صورت نيازبه اطالعات بيشتر شماره تلفن۷۱۳۷۲۴۲۷۷۴آماده
پاسخگوئي ميباشد.
 -1مبلغ برآورد اوليه7،514،602،980 :ریال
 -2مدت انجام کار :یک سال می باشد
 -3مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  376،000،000ريال است كه
بايد به يكي از صورتهاي مشــروحه زير همراه با اسناد مناقصه در
پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
الــف  -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شــیراز با شناســه ملي:
 14002091671كداقتصادي411364877455 :
ب – فيش واريز نقدي به حساب ســازمان به شماره بانک شهر
شعبه کاراندیش شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۵۴۵۱۲۳بانک شهر
 -4ارائه حداقل رتبه  5کشــاورزی از ســازمان برنامه و بودجه یا
ارائه گواهــی صالحیت معتبر مرتبط با موضــوع مناقصه از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی می باشد.
 -5الزم به ذکر اســت شــرکتهایی که گواهــی صالحیت (مجوز
فعالیت) از اســتانهای دیگر را داشــته باشــند می بایست مجوز
فعالیت در استان فارس را از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
فارس اخذ و همراه با سایر اسناد در پاکت ب ارائه نمایند در غیر
اینصورت پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.

 -6مدیرعامل یــا یکی از اعضــای هيات مديره شــرکت الزام ًا
می بایست داراي مدرك کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا
منابع طبیعی در رشته های مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار و
دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
 -7خدمات حفظ و نگهداری فضای ســبز می بایست جزء موضوع
اساسنامه شرکت باشد.
 -8ارائه یک سال ســابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری و یا
احداث فضای سبز توسط شرکت ،الزامی می باشد.
 -9زمــان بازدید میدانی ســاعت  9صبح روز دوشــنبه مورخه
 1400/09/15و محل تجمع دفتر فضای ســبز شهرداری منطقه هفت
می باشد.
 -10آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها :تا ساعت  ۱۴:۱۵روز دوشنبه
مورخ  1400/09/22به آدرس شــیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب
آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت می باشد.
 -11زمان تشــکیل کمیسیون بازگشــایی پاکت ها ساعت ۱۳:۰۰روز
چهارشــنبه مورخ  1400/09/24در محل ســالن جلســات اداره کل
حقوقی شــهرداری شــیراز واقع درچهارراه خلدبریــن ،اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز خواهد بود.
 -12هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -13شــهرداري در رد یک یا تمام پيشــنهادها مختار مي باشد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 -14شرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می
باشد.
 -15ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 -16آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1230888 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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روزنه
چهارشنبه  10آذر 1400

بی شک زنان به عنوان نیمی از جمعیت چند ده میلیونی ایران ،همانگونه که
در ابعاد متعدد جامعه نقش بارزی دارند و بدون حضور این قشر عظیم اهدافی
که برای توسعه یک کشور تبیین شده هرگز محقق نمی گردد ،بی گمان در
سیمای قوانین و مقررات جاری کشور نیز دارای حق و حقوق بسزایی هستند
که از یک سو به خاطر وظایف و مسوولیت های مادرانه در خانه و خانواده یا
اشتغال به سایر مشاغل در جامعه فرصت اندیشیدن به اینگونه مسایل از آنان
گرفته می شود و ازسوی دیگر ،عدم اطالع رسانی دقیق از طرف رسانه های
جمعی و نپرداختن به این حقوق باعث شده تا حق جمعیت کثیری از جامعه
اسالمی نادیده انگاشته شود و یا به کل حقوق آنان تضیع گردد ،آن هم در
حالی که در قوانین جمهوری اسالمی ایران طی مباحث مختلفی به حقوق
زنان پرداخته شده و حتی در قانون اساسی مکرر به برابری حقوق زن و مرد
اشاره شده و در دیگر قوانین از جمله قانون مدنی ،حمایت خانواده ،مجازات
اسالمی و ...به طور گسترده به این مسایل توجه شده است .در این نوشتار نیز
تا حد ممکن به تشریح آنچه بانوان از قوانین موجود جامعه سهم می برند در
چند قسمت پرداخته می شود:
قسمت اول :اجرت المثل ایام زوجیت (حقی که بابت انجام
کارهای منزل به زن تعلق می گیرد)
یکی از مواردی که در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی
در دادگاه های خانواده را به خود اختصاص داده ،مطالبه اجرت المثل ایام
زوجیت توسط بانوان (اجرت کارهای انجام شده در منزل مشترک ،توسط
زن) می باشد .در حال حاضر در جامعه ما زوجین برای تحکیم مبانی خانواده
مکلف به انجام کارهایی در برابر یکدیگر می باشند به عنوان مثال زوجه
موظف به تمکین از زوج و وی نیز در مقابل موظف به پرداخت نفقه (مخارج
ضروری زندگی از جمله خوراک و پوشاک ،مسکن و )...به زوجه و فرزندان
آگهی مزایده
نوبت اول1400/9/3 :
نوبت دوم1400/9/10 :
شهرداری زاهدشهر به استناد مصوبه شماره 15
مورخ  1400/6/29شورای اسالمی شهر زاهدشهر در نظر دارد
بهره برداری از جایگاه  CNGخود را از طریق برگزاری مزایده
عمومی به شرکت واجدالشــرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه
متقاضیان دعوت به عمل می آید .ضمنا جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  09139344840تماس حاصل فرمایند.
شرایط عمومی:
-1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 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 اســناد 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.
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/30424بخش  3شیراز
حسب درخواســت محمد فیروزآبادی با تسلیم  2برگ استشهادیه
که در دفترخانه  3شیراز تنظیم شــده مدعی است که تعداد یک
برگ ســند مالکیت مربوط به پــاک  12/30424واقع در بخش 3
شــیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک  139720311035001542به نام
وی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی  527148صادر گردیده که به
دلیل اســباب کشی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت نموده است .مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4895م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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سال بیست و ششم شماره 7354

حقوق زنان در سیمای قوانین جمهوری اسالمی ایران
آزاده خاکساری*

آگهی
-5ارائه تأیید صالحیت از شــرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی استان و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
-6متقاضیان می بایســت 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 رســیده بعد از تاریخ
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8هزینه درج آگهی و کارشناســی رســمی دادگستری به
عهده برنده مزایده می باشد.
-9چنانچه برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابالغ شهرداری حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده
آنها به ترتیب از نفر اول تا ســوم به نفع شــهرداری ضبط
می گردد.
-10سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده ارایه می گردد.
/5208م الف
شناسه آگهی1229388 :
محمدجواد شریفی
شهردار زاهدشهر

آگهی دعوت از بستانکاران

به اطالع کلیه بســتانکاران شــرکت خدمات مهندســی کشاورزی
ســبزه رخ فارس (با مســئولیت محدود) در حال تصفیه به شماره
ثبت 7625 :و شناســه ملــی 10530201569 :در اجــرای ماده 215
قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت خدمات مهندســی
کشاورزی ســبزه رخ فارس ثبت شده به شــماره  7625و شناسه
ملی  10530201569می رساند که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی
کشــور به شــماره  22182و مورخ  1400/02/26است دعوت بعمل
می آید تا ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ آگهی نوبت اول با
ارائه مدارک مثبته ادعای خود را به محل تصفیه به آدرس اســتان
فارس شهرستان شیراز فرهنگ شهر – کوچه  25ساختمان رز واحد
 9کدپستی  ،7185935888مراجعه فرمایند.
بدیهی است در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق
به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه

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  139960311016001880هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای یارویــس عزیزی فرزند ظهراب
به شماره شناســنامه  563صادره از ممسنی در چهاردانگ عرصه
بانضمام ششــدانگ اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت
 41976/14مترمربــع پالک  12فرعــی از  323اصلی واقع در بخش
 7فارس خریداری شــده از آقای ظهــراب عزیزی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/25 :
/93م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139960311016001879هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای یارویس عزیزی فرزند ظهراب به شماره شناسنامه 563
صادره از ممسنی در موازی چهاردانگ عرصه بانضمام ششدانگ اعیان
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  4040/18مترمربع پالک  11فرعی
از  323اصلی واقع در بخش  7فارس مشهور به راشک خریداری شده
از آقای ظهراب عزیزی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/25 :
/94م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311016001878هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی یارویس عزیزی فرزند ظهراب به شماره
شناســنامه  563صادره از ممســنی در مــوازی چهاردانگ عرصه
بانضمام ششــدانگ اعیــان یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت
 1047/28مترمربــع پالک  13فرعــی از  323اصلی واقع در بخش 7
فارس مشهور به راشک و 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 سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/25 :
/95م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006363هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی وحید شــطی فرزند کریم به شماره شناســنامه  7صادره از
شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  120مترمربع پالک 5493
فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  147فرعی از 2086
اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک رســمی فرزاد محمدی
راد به متقاضی 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 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 اول1400/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/25 :
/4889م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

دفترچــه وکالت ،مهر وکالت متعلق به آقای مســعود
خادمی به شــماره پروانه  2720فرزند پیراحمد مفقود
گردیده است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

می باشد .اما بحثی که در اینجا مطرح بوده ،این است که انجام برخی امور
روزمره منزل (شسشوی لباس ،پختن غذا ،پرورش و تربیت فرزندان) از لحاظ
قانونی و شرعی وظیفه زوجه نمی باشد.
هر چند در حال حاضر در کشور ما ،بیشتر بانوان این کارها را به صورت
متداول و تبرعی (بی مزد و اجرت) انجام می دهند و بابت آنها نیز هیچ گونه
مبلغی را از همسر خود مطالبه نمی کنند ،اما با این وجود قانونگذار تحت
شرایطی زوجه را محق دریافت وجه از شوهر خود بابت کارهای منزل دانسته
که در این صورت اگر بین آنها در زمان عقد توافقی صورت گرفته ،طبق آن
رفتار می شود وگرنه زوجه می تواند ،بابت انجام امور منزل از دادگاه خانواده
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را نماید.
مستند قانونی این امر در ماده  29قانون حمایت از خانواده و همچنین ماده
 336قانون مدنی که در آن چند شرط نیز برای مطالبه اجرت المثل ایام
زوجیت مقرر نموده ،آمده است که به ذکر آنها می پردازیم:
شرط اول :زوجه کارهایی که به طور شرعی بر عهده او نبوده را انجام
داده است.
شرط دوم :زوجه کارهایی که در عرف جامعه برای آن اجرت المثل مقرر
شده انجام داده است.
شرط سوم :زوجه این امور را به دستور همسر خود انجام داده باشد.
شرط چهارم :زوجه قصد انجام تبرع و رایگان امور خانه را نداشته باشد.
بنابراین در صورت وجود این شروط چهارگانه زوجه می تواند از همسر خود
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را داشته باشد که دادگاه نیز پس از بررسی
آن ،طبق نظر کارشناس مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین و
زوج را مکلف به پرداخت آن می نماید.
* کارشناس حقوقی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

نوبت اول1400/9/10 :
نوبت دوم1400/9/17 :
شــهرداری قادرآباد در نظر دارد به اســتناد
مجوز شماره  15مورخ  1400/7/11شورای اسالمی
شــهر عملیات جمع آوری زباله ،نظافت معابر ،حفظ و نگهداری فضای
سبز ،رانندگی ماشــین آالت عمرانی ،نگهبانی (انبار و موتوری ،سایت
زباله ،ســاختمان شهرداری ،سنگ شکن) و اجرائیات شهرداری را برای
مدت یک سال به پیمانکاران دارای صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی واگــذار نماید .متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات
بیشتر به امور مالی شهرداری قادرآباد به آدرس شهرستان خرمبید،
قادرآباد بلوار طالقانی میدان شــهرداری ساختمان اداری شهرداری
مراجعه و یا با شماره تلفنهای  07144492451-3تماس حاصل فرمایند.
-1اشخاص حقوقی خارج از استان فارس با ارائه نامه رسمی به منظور
تأیید صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس می
توانند در این مناقصه شرکت کنند.
-2مدت انجام کار  12ماه شمسی می باشد که از تاریخ  1400/10/1شروع
و در تاریخ  1401/9/30خاتمه می یابد.
-3متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر در سه پاکت مجزا
الف(ضمانت شرکت در مناقصه) و ب(اسناد و مدارک شرکت شامل:
کپی اساســنامه شــرکت ،کپی آگهی روزنامه ،آخرین تغییرات ،کپی
شناســنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ،گواهینامه
تأییــد صالحیت خدماتــی از اداره کار ،گواهینامــه صالحیت ایمنی و
بهداشت ،و سایر مدارک مربوطه .ضمنا همه کپی ها برابر اصل باشد)
و ج(قیمت پیشــنهادی الک و مهر شده تســلیم دبیرخانه شهرداری
قادرآباد نمایند.
تبصره :در پاکت قیمت ســهم درخواستی پیمانکار باید از برآورد کل
کار مجزا و به صورت جداگانه پیشنهاد گردد.
تبصره :شرکتهای تازه تأسیس که تأییدیه صالحیت ایمنی و بهداشت
را هنوز دریافت ننموده اند می بایست تأییدیه طی یک نامه از اداره
کار ارائــه نمایند و یا پس از برنده شــدن دو هفتــه مهلت دارند تا
تأییدیه صالحیت ایمنی و بهداشت را به شهرداری ارائه نمایند.
-4آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/9/27می باشد.

-5مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/9/25می باشد.
-6محل اخذ اســناد مناقصه واحد امور مالی شهرداری قادرآباد می
باشد.
-7متقاضیان می بایســت مبلغ  2/880/000/000ریال به عنوان ســپرده
شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل به شهرداری تسلیم نماید.
الف) رسید بانکی مبلغ واریز شــده به حساب جاری 0105992576005
نزد بانک ملی شعبه قادرآباد به نام سپرده شهرداری قادرآباد
ب)ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شهرداری با ذکر موضوع مناقصه
-8در صورتــی که برنده اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود
می باشد.
-10شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-11کمیســیون عالی معامالت شهرداری جهت رسیدگی به پیشنهادات
در تاریــخ  1400/9/29روز دوشــنبه رأس ســاعت  14عصر در محل
شــهرداری برگزار می گردد و کمیســیون یک هفته پس از جلســه
کمیسیون مهلت دارد تا برنده مناقصه را اعالم نماید.
-12به پیشــنهادات مخــدوش ،مبهم ،مشــروط و فاقد ســپرده و
پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر منــدرج در آگهی تحویل گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-13هزینه چاپ دو مرحله آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-14حضور مناقصه گر یا نماینده معرفی شــده در جلســه بالمانع می
باشد.
-15مناقصــه گران عالقه مند می توانند یک ســری کامل از اســناد
مناقصه را در مقابل درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000
ریال به حساب  08188195بانک کشاورزی به نام شهرداری قادرآباد
خریداری نمایند.
-16پیمانکار از کلیه محــل کار بازدید نموده و از کلیات و جزئیات آن
واقف می باشد.
-17رعایت قانون منــع مداخله کارکنان دولــت در معامالت دولتی
مصوب  13دی ماه  1337الزامی است.
شناسه آگهی1233196 :
/5230م الف
سرپرست شهرداری
علیرضا حاتمی

آگهی
آقایــان ســید حمید موســوی فرزند ســید درویش بــا کد ملی
 ،2280643499محمدامین هوشــمند فرزنــد محمدقلی با کد ملی
 2549753437و خانــم راضیه قدم پور مقیم اردکان فرزند قدمعلی
با کدملی  ،5489363614احترام ًا با توجه به طرح دعوی از سوی آقای
ناصر حیدری به طرفیت شما با کالســه  1400-603در مرکز داوری،
وقت جلسه رسیدگی در روز یکشنبه مورخ  1400/9/28ساعت  9صبح
برگزار ،با همراه داشتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی
در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشــت
خیابان ســید جمالالدین اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا
حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور
رأی توســط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا خانم سمیه اسکندری و
آقایان محسن سلیمی ،محمدحســین کشتکار به عنوان هیئت داوری
این پرونده تعیین گردیده در صــورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز
جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /4893م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت بــه اینکه آقای محمدجواد عالی منش احــدی از ورثه مرحوم
غالمحسین عالی منش با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت
پالک  1032اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره
 1950صفحه  551دفتر  16امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به
شماره  7883صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر
کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /857م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

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  140060311034006231هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی قاســم زارعی فرزند نوروز به شماره شناسنامه
 1975صادره از شــیراز در یکباب خانه به مســاحت  180مترمربع
پالک  2376فرعــی از  2148اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2148اصلی واقع در بخش  4فارس خریداری از ورثه مالک رســمی
محمدعلی صادقی به اســامی حسین ،کریم ،رحیم ،علی ،امین ،رضا و
فاطمه صادقی به متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول1400/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/25 :
/4893م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

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  140060311016000811هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای بهنام حسینی فرزند موسی به شماره شناسنامه
 2540020356صادره از ســپیدان در ششــدانگ یک واحــد گلخانه به
مســاحت  7500مترمربع پالک  1081فرعــی از  37اصلی واقع در بخش
 6فارس مشهور به رودبال حصه مشــاعی خود متقاضی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/10 :
/83م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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 ۱۱۹فوتی و  ۴۲۵۳ابتالی جدید کرونا در کشور
شناسایی سویه اُمیکرون در  ۱۷کشور و منطقه در جهان

بنابــر اعــام روابــط عمومــی وزارت
بهداشت ،متاســفانه در  ۲۴ســاعت  ۱۱۹بیمار
کوویــد ۱۹در کشــور جان خــود را بــه دلیل
ایــن بیمــاری از دســت دادنــد و و مجمــوع
جان باختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار و  ۸۳۰نفر
رسید.
به گزارش ایسنا ،از روز دوشنبه تا دیروز  ۹آذر
 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۴هــزار و  ۲۵۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۸۰۱نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۱۷هزار و  ۴۴۵نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۸۸۳هزار
و  ۴۷۰نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۳۳۴نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۸میلیون و  ۷۶۳هزار و  ۹۴۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

در حال حاضر صفر شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۲۲ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۰۷ ،شهر
در وضعیت زرد و  ۲۱۹شهر در وضعیت آبی قرار
دارند.
شناسایی سویه اُمیکرون در  ۱۷کشور
و منطقه در جهان
دســت کم  ۱۷کشــور و منطقــه در جهان
مواردی از ابتال به ســویه جدیــد کروناویروس
موسوم به اُمیکرون را تایید کرده اند.
به گزارش ایسنا ،بررسی شبکه خبری سی ان ان
حاکــی از آن اســت که ســویه اُمیکــرون در
 ۱۷کشــور و منطقــه در جهــان شناســایی
شده است.
اسپانیا و اتریش اولین موارد ابتال به این سویه
را گــزارش کرده اند و آلمان نیز اولین مورد ابتال
به ســویه اُمیکرون را در بیماری که به خارج از
کشور سفر نداشته ،تایید کرده است.
اســترالیا ،اتریش ،بلژیک ،بوتســوانا ،کانادا،
جمهوری چک ،دانمــارک ،آلمان ،هنگ کنگ،
رژیم صهیونیستی ،ایتالیا ،هلند ،پرتغال ،آفریقای
جنوبی ،اســپانیا ،ســوئد و انگلیس ،کشــورها و
مناطقی هســتند که تاکنون مواردی از ابتال به
سویه اُمیکرون را تایید کرده اند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

افزایش  ۱۳درصدی ماموریت حوادث ترافیکی در فارس

ایسنا :مدیر حوادث و اورژانس پیش   بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز با اشاره به اجرای
 ۱۶۳هــزار و  ۹۸۱ماموریــت توســط اورژانس
فارس طی  ۸ماه گذشته ،از افزایش  ۱۳درصدی
ماموریتهای مرتبط با حوادث ترافیکی طی این
مدت به نسبت سال گذشته خبر داد.
دکتر محمدجواد مرادیان سهشــنبه  ۹آذر در
جمع خبرنگاران به تشــریح اقدامات ،عملکرد و
فعالیتهای اورژانس  ۱۱۵استان فارس پرداخت
و گفــت :از مجموع ماموریتهای انجام شــده،
 ۳۳هــزار و  ۴۸۳مأموریــت مربــوط به حوادث
تصادفی بوده است.
مدیر حــوادث و اورژانس پیش بیمارســتانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود :ماموریتهای
مربوط بــه حوادث در حوزه ترافیکی امســال با
 ۳۳هزار و  ۴۸۳مورد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته با  ۲۹هزار و  ۶۵۲مورد ماموریت ۱۳ ،درصد
افزایش داشته است.
مرادیان اضافه کرد :از مجموع ماموریتهای
تصادفــی در ایــن مدت  ۱۹هــزار و  ۳۱۱مورد
شهری و  ۱۴هزار و  ۱۷۲مورد جادهای بود.
او تعداد مصدومان حوادث ترافیکی را  ۳۷هزار
و  ۵۷۶نفر اعالم و اضافه کرد :این آمار نســبت
به پارســال که  ۳۳هزار و  ۶۶۶نفر بوده ،رشــد
 ۱۲درصدی داشته است.
رشد  ۲۵درصدی فوتهای تصادف
رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریتهای
پزشکی اســتان فارس افزود :در این بازه زمانی
تعداد  ۱۷هــزار و  ۴۶۲نفر در تصادفات جادهای
و  ۲۰هزار و  ۱۱۴نفر در تصادفات شــهری دچار

آسیب شدند.
مرادیان گفت ۴۲۴ :نفر از مصدومان ترافیکی
امســال بر اثر شــدت حادثه پیش از رســیدن
نیروهای اورژانس جان خود را از دست دادند که
نســبت به ســال  ۹۹که  ۳۴۰نفر بودند افزایش
 ۲۵درصدی را نشان میدهد.
او در خصــوص تعداد تماسها بــا اورژانس
و مزاحمتهای تلفنی ،اظهــار کرد :در این بازه
زمانی یاد شده  ۸۸۳هزار و  ۱۵مورد تماس تلفنی
بــا مرکز ارتباطات اورژانس  ۱۱۵اســتان فارس
برقرار شــده اســت که  ۸۴هزار و  ۹۷۱مورد آن
تماسهای تلفنی مزاحم بود.
رئیــس اورژانس فــارس در بخش دیگری از
ســخنان خود با بیان اینکه انتقال هوایی بیماران
بهتریــن و کوتاهترین راه نجــات برای مواردی
اســت کــه فاصله بین محــل حادثه تــا مراکز
درمانی زیاد است ،گفت :از ابتدای امسال تاکنون
 ۱۳۸پرواز امدادی توسط اورژانس هوایی فارس
انجام شــده که در این پروازهــا  ۱۳۹مصدوم و
بیمار ،دو عضو پیوندی و دو انتقال فرآورده های
خونی در ســطح استان انجام شده است که رشد
 ۱۴درصدی نسبت به سال  ۹۹را نشان میدهد.
مرادیان همچنین افزود :از ابتدای سال تاکنون
 ۱۲مادر پرخطر توسط بالگردهای اورژانس فارس
به مراکز درمانی مختلف منتقل شدهاند.
وقوع  152مسمومیت با گاز
مدیــر اورژانس پیش بیمارســتانی و حوادث
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز با ذکر اینکه در
مدت زمــات یاد شــده  ۱۵۲مورد مســمومیت
با گاز منواکســید کربن در اســتان به مرکز پیام

دفتر فرمانداری اســتانبول اعالم کرد روز دوشنبه بر اثر توفان با بادهای
شدید در این کالنشهر ،دست کم چهار نفر جان خود را از دست دادند.
به گــزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،بــه گفته اداره مدیریت
بالیا و فوریتهای اضطراری ترکیه ،دستکم  ۳۸نفر نیز مجروح شدهاند.
به گزارش روزنامه «ینی شفق» ترکیه ،این اداره افزود خدمات اضطراری
برای ارائه کمک به افراد نیازمند در تالش است.
از صبح روز دوشــنبه شــهر اســتانبول ترکیه که محل زندگی بیش از
 ۱۵میلیون نفر است با بادهای قوی مواجه شد که درختان را ریشهکن کرد،
بام خانهها را از جا کند و حتی یک برج ساعت را واژگون کرد.
مقامهای هواشناســی ترکیه گفتند که باد با ســرعت  ۱۲۹کیلومتر در
ســاعت در ناحیه «بیلیکدوزو» استانبول وزید که همچنین با بارش باران
همراه با گل و الی همراه شد.
برخی از قایقهای پهلو گرفته در مالتپه و پندیک به دلیل توفان متحمل
خسارت شدیدی شدند که همچنین باعث برخورد یک کشتی باری با اسکله
در بندر آمبرلی شد.
در میــان توفان ،مقامات ترکیه حمل و نقل دریایی را لغو کردند و تنگه
بســفر  -که دریای مدیترانه و دریای سیاه را به هم متصل میکند  -برای
تردد کشتیها در هر دو جهت بسته شد.
همچنین در مواجهه با شرایط نامطلوب هوایی ،شرکت هواپیمایی ترکیش
ایرالینز دســت  کم شــش هواپیما را که قادر به فرود نبود به فرودگاههای
خارج از استانبول فرستاد.
در اطالعیه بعدی فرمانداری استانبول اعالم کرد که به دلیل تداوم تاثیر
توفان در این شهر ،آموزش به مدت یک روز متوقف شد.

انفجار در غرب کابل  5زخمی برجای گذاشت

منابــع خبری از وقوع یــک انفجار مهیب در جــاده داراالمان کابل در
نزدیکی یک مدرســه دولتی خبــر داده و اعالم کردند کــه در این حادثه
 5تن زخمی شدند.
بــه گــزارش خبرنگار ســایت افغانســتان خبرگزاری فــارس ،دیروز
یک انفجار مهیب در جاده داراالمان کابل رخ داد.

فارس
سخنگوی اورژانس فارس خبر داد:

سقوط جوان  ۲۴ساله از پل کابلی شیراز

ایسنا :سخنگوی اورژانس فارس از سقوط پسری  ۲۴ساله از پل میدان
ولیعصر شیراز (پل کابلی) خبر داد.
حســن همتی سهشــنبه  ۹آذر در گفتوگو با خبرنگاران گفت :ساعت
هفت و  ۲دقیقه صبح دیروز ســه شنبه  ۹آذر پسری  ۲۴ساله خود را از پل
میدان ولیعصر شیراز (پل کابلی) به پایین پرت کرد.
او افزود :به محض رســیدن تکنســینهای اورژانــس در محل حادثه
اقدامات درمانی بر روی این مجروح انجام و بالفاصله به بیمارستان شهید
رجایی شیراز انتقال داده شد.
همتی ادامه داد :این جوان که به شدت دچار آسیب شده بود هم اکنون
در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

توقیف خودرو  ۳۰میلیاردی قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامي اســتان از توقيف یک ســواري لندكــروزر  30میلیارد
ريالي قاچاق در بازرســي از يك باغ شــخصي در يكي از روستاهاي شيراز
خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پليس امنيت اقتصادي اســتان بــا اقدامات فني و
تخصصي مطلع شــدند یک خودرو لندكروزر قاچــاق در باغي در يكي از
روســتاهاي شيراز نگهداري میشود كه رســيدگي به موضوع را در دستور
كار خود قرار دادند.
وي خاطر نشــان كرد :ماموران سريعا ضمن هماهنگي با مراجع قضایي
به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن باغ موفق شــدند يك سواري
لندكروزر قاچاق و فاقد هرگونه مدارك گمركي را كشف كنند.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه تالش براي شناســايي و احضار
مالــك ادامــه دارد ،گفت :برابر نظر كارشناســان مربوطــه ارزش خودرو
مكشوفه 30 ،میلیارد ريال برآورد شده است.

کشف کاالی قاچاق  6میلیاردی در فارس

 ۱۱۵گزارش شــده است ،خاطرنشان کرد :از این
تعداد  ۶مورد به دلیل گازگرفتگی در استان جان
باختند ۶۸ ،نفر بهصورت سرپایی در محل درمان
و  ۷۸نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.
او همچنیــن از افزایــش  ۲۰درصدی تلفات
مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان خبر
و هشــدار داد که با توجه به اســتفاده از وسایل
گازســوز و گرمایشــی در فصل پاییز و زمستان
لزوم رعایت نکات ایمنی و اســتفاده از وســایل
استاندارد در راستای جلوگیری از مسمویت با گاز
مونوکسید کربن بسیار ضروری است.
مرادیان همچنین با اشــاره به اینکه در فصل
زمســتان تمامی نیروهای اورژانس در پایگاهها
و مراکز اورژانس به صورت آماده باش هســتند،
خاطرنشــان کــرد :در حال حاضــر  ۲۲۰پایگاه
زمینی ،پنــج پایگاه هوایــی ،دو پایگاه موتوری
و دو پایــگاه اتوبــوس آمبوالنــس در اســتان
فعال است.

بین الملل

توفان سهمگین در استانبول؛  4کشته و  38مجروح
برجای گذاشت
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برخی از شــاهدان گفتهاند که انفجار لحظاتی در مقابل مدرسه حبیبیه،
در حوزه هفتم امنیتی شهر کابل براثر یک مین کنار جادهای رخ داده است.
گفته میشود که هدف این انفجار یک خودرو بوده است.
سعید خوستی ،سخنگوی وزارت کشــور طالبان ضمن تایید این حادثه
گفت :مواد منفجره در داخل یک گل در جاده دراالمان جاسازی شده بود.
وی افزود :این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.
اما به گفته این شــاهدان ،چند نفــر در این رویداد از جمله غیرنظامیان
زخمی شدهاند .شــماری از رسانهها به نقل از شاهدان عینی شمار زخمیان
را پنج نفر گزارش کردهاند.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.

برخورد پلیس آلمان با پزشک متخلف
به خاطر تزریق واکسن غیرمجاز

بســاط تزریق پزشــک متخلف آلمانی که مدعی است موفق به کشف
واکســنی موثر برای مقابله با بیماری کووید ۱۹شده با مداخله پلیس شهر
"لوبک" واقع در شمال این کشور برچیده شد.
به گزارش ایســنا ،رســانههای آلمان گزارش دادند که پیش از مداخله
پلیس ،این پزشک حدود  ۵۰تزریق را انجام داده بود.
پلیــس آلمان نیز اعــام کرده کــه مطابق اطالعات به دســت آمده
پس از ضبط محلولهای مورد اســتفاده این پزشــک و نیز فهرست افراد
ثبت نام کرده ،بیش از  ۲۰۰نفر دیگر در صف انتظار دریافت این واکســن
غیرمجاز بودهاند.
وینفرید اشــتاکر ،پزشــک و کارآفرین آلمانی پس از گفتگو با نشــریه
اشــپیگل و طرح ادعای ســاخت خانگی واکســن کرونا به شهرت رسید.
او کــه بنا بر اعالم رســانههای آلمان مالک فرودگاه لوبک اســت ،کارزار
واکسیناسیون خود را در یکی از سالنهای این فرودگاه به راه انداخته بود.
راهانــدازی کارزار تزریق واکســن فاقــد مجوز ،مطابــق قوانین آلمان
یک جرم کیفری محسوب میشود.
به گزارش یورونیوز ،اشــتاکر پس از آزمایش اولیه واکســن خود روی
 ۱۰۰داوطلب مدعی شــد که این واکسن ،کارآیی  ۹۷درصدی دارد .هرچند
او همواره از ارائه این واکســن به نهادهای رسمی برای انجام بررسیهای
الزم و اخذ مجوز رسمی خودداری کرده است.

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از کشــف گردو و فندق خارجي
قاچاق به ارزش  6میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بیان کرد :ماموران پليس امنيت اقتصادي اســتان در اجراي طرح مبارزه با
قاچاق كاال و ارز حين اجراي ايست و بازرسي مقطعی در محور مواصالتی
بندرعباس-شيراز به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افــزود :مامــوران در بازرســي از آن خــودرو موفــق به کشــف
 2هــزار و  250كيلوگرم گردو و يك هــزار و  440كيلوگرم فندق خارجی
قاچاق شدند.
رئيــس پليس امنيت اقتصادي اســتان با اشــاره به اینکــه برابر نظر
كارشناسان ارزش اموال مكشوفه  6میلیارد ريال برآورد شده است ،تصريح
كرد :در این راســتا يك نفر دســتگیر و براي انجام مراحل قانونی تحویل
مقام قضایی شد.

مهار آتش سوزی مغازه تجهیزات کامپیوتر

یــک باب مغازه تجهیزات کامپیوتر و موبایل ،دوشــنبه شــب به علت
نامعلومی دچار آتش سوزی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز ،شامگاه روز دوشنبه
در پی تماس و درخواست کمک شهروندان از سازمان آتش نشانی مبنی بر
وقوع آتش سوزی یک باب مغازه ،ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله در
ســاعت  21:53دقیقه آتش نشانان ایستگاههای  12و  9را به محل حادثه
واقع در خیابان سفر اعزام کرد.
محل آتش سوزی یک باب مغازه با کاربری فروش موبایل و تجهیزات
کامپیوتری به وســعت  50متر مربع بود که هنگام رســیدن آتش نشانان،
درحالیکــه در آن بســته بود ،کامال شــعله ور شــده و دود غلیظی از آن
خارج می  شد.
آتش نشــانان بالفاصله پس از رســیدن به محل حادثــه ،در مغازه را
باز کرده و ایمن ســازی اولیه را انجام دادند و ســپس با تجهیزات کامل و
مجهز شــدن به دستگاههای تنفسی ،به کانون آتش سوزی درداخل مغازه
نزدیک شده وبه وسیله یک رشته لوله آبدهی ،مهار شعله های آتش را آغاز
کرده و پس از گذشــت دقایقی ،شعله های آتش را فرونشانده و از گسترش
بیشتر آن جلوگیری کردند.
ایــن حادثه مصدوم و یا محبوس شــده ای نداشــت و علت بروز این
آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.

ناكامي قاچاقچي گوسفند در المرد

فرمانده انتظامي المرد از توقيف يك دســتگاه کاميون حامل  107رأس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :مأموران انتظامی المرد هنگام نظارت
بر خودروهــاي عبوري در یکــی از محور مواصالتی این شهرســتان به
يك دســتگاه کاميون حامل احشام مشکوک شــدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از ايــن کاميون  107رأس گوســفند قاچاق و
فاقد مجوز حمل كشــف و راننده نيز با تشــکيل پرونــده به مرجع قضایي
معرفي شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد افزود :ارزش احشام کشف شده برابر
نظر كارشناسان 3 ،میلیارد و  210میلیون ریال برآورد شده است.

کشف  7دستگاه ماینر قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشــف  7دســتگاه ارز ديجیتال قاچاق
به ارزش  2میلیارد و  300میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به اســتفاده غیر قانونی
از دستگاهاي استخراج ارز دیجیتال در منزل خود میکند موضوع با جدیت
در دستور کار ماموران کالنتری  11شهید ساریخانی قرار گرفت.
وی بیان داشــت :مامــوران ضمن هماهنگی با مقــام قضایی به محل
مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل  7دستگاه ماینر قاچاق همراه
با سایر متعلقات مربوطه کشف كردند.
فرمانده انتظامی الرســتان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دستگیر و تحویل مقام قضایی شد ،افزود :برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش
ماینرهای قاچاق  2میلیارد و  300میلیون ریال برآورد شده است.

خودرو حامل چوب قاچاق توقيف شد

فرمانده انتظامي کوار از کشــف يک تــن و  300کيلوگرم هيزم جنگلي
قاچاق در بازرسي از یک دستگاه وانت نیسان خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران انتظامي کوار هنــگام نظارت بر خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي به یک دســتگاه وانت نیسان حامل چوب مشكوك
شدند و با اقدامات فني و تخصصي آنها را توقيف كردند.
وي با بيان اينکه در بازرسي از اين خودرو يک تن و  300کيلوگرم هيزم
جنگلي قاچاق کشف شــد ،گفت :کارشناسان ارزش هيزمهاي مکشوفه را
 850ميليون ريال برآورد کرده اند.
فرمانده انتظامي شهرســتان کوار خاطر نشــان کــرد :در اين خصوص
يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

محل دپو کاالي قاچاق لو رفت

فرمانده انتظامي شهرســتان کوهچنار از کشف کاالی قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  200ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...مح ّمدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي کسب خبري مبني بر دپو کاالي قاچاق در يكي از محالت
قائميه ،رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرســتان کوهچنار تصريح كــرد :ماموران انتظامي
پس از هماهنگي با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن
مكان موفق شــدند  20عدد شافت تریلی 20 ،عدد بکس بادی و  408عدد
انبر قفلی خارجي قاچاق کشف كنند.
ســرهنگ محمدي با بيان اينكه کارشناســان ارزش کاالهاي مکشوفه
را یــک میلیارد و  200ميليون ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين
راستا یک نفر دستگير و پس از تشکيل پرونده به مقام قضایي معرفي شد.

کشف يك میلیارد ریال کاالی قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی ممســنی از کشــف يك میلیارد ریال کاالی قاچاق در
بازرسی از یک خودرو وانت پراید خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر بيان كرد :مأموران انتظامی ممســنی هنگام
ایست و بازرسی مقطعي در محورهاي مواصالتي به یک خودرو وانت پراید
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی با بيان اينكه در بازرســی از این خودرو  2دســتگاه یخچال فریزر
قاچاق كشف و راننده نيز به مرجع قضایي معرفي شد ،بيان كرد :كارشناسان
ارزش اموال مكشوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند.

توقيف ساينا و كشف هروئين درسپيدان

فرمانده انتظامي سپيدان از توقيف سواري ساينا و كشف  11كيلو و  50گرم
هروئین در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد فداكار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامي شهرستان ســپيدان در اجراي طرح مقابله با قاچاق
مواد مخدر ،هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در محور شــيراز -سپيدان
به يك خودرو ســاينا مشكوك شــدند و آن را با اقدامات فني و تخصصي
متوقف كردند.
وي افزود :ماموران انتظامي در بازرسي از اين خودرو  11كيلو و  50گرم
هروئين كه به طرز ماهرانهاي در قسمتهاي مختلف سواري جاسازي شده
بود كشف كردند.
فرمانده انتظامي ســپيدان تصريح كرد :در اين رابطه راننده دستگير و با
تشكيل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.

اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در خرامه

فرمانــده انتظامي خرامه گفــت :طرح ارتقاء امنیــت اجتماعی با هدف
برخورد با مخالن نظم و امنیت در سطح این شهرستان اجرا شد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان کــرد :اجراي طــرح ارتقاء امنيــت اجتماعي در راســتاي برخورد با
خرده فروشــان مواد مخدر و مخالن نظم و امنيت ،با بهرهگيري حداكثري
از تــوان انتظامــي و عملياتــي طی دو هفته اخیر در ســطح شهرســتان
اجرا شد.
وي افزود :در اين طرح ماموران با شناسايي منازل ،پاتوقها و محلهاي
فعاليت خرده فروشــان و همچنين نظارت بر محورهاي مواصالتي ،موفق
شدند ضمن كشف  7كيلو و  280گرم انواع مواد مخدر 7 ،نفر خرده فروش
و معتاد را نيز دستگير و جمعآوري کنند.
فرمانده انتظامي خرامه ادامه داد :توقیف  30دستگاه خودرو و  25دستگاه
موتورســیکلت متخلف ،دستگیری  5سارق و کشف  9فقره انواع سرقت از
ديگر نتايج مهم اجراي اين طرح بود.

انهدام یک شرکت هرمی و کشف سالح
از بازداشت شدگان

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت  ۱۸عضو یک شرکت
هرمی در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ جلیل موقوفهای در حاشیه دستگیری این
افراد با حضور در جمع خبرنگاران گفــت :مدتی قبل خبری درباره فعالیت
یک شــرکت هرمی در محلــه ابوذر تهران به پلیس اطالع داده شــد که
بــه محض دریافت آن تیمی از ماموران پلیس رســیدگی به موضوع را در
دستورکار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه در تحقیقــات اولیه مأموران ،صحت گزارش دریافتی
مورد تایید قرار گرفت ،افزود :در همین راســتا نیز هماهنگی با مقام قضایی
برای دســتگیری این افراد انجام شــده و مأموران بــا حضور در محل که
یک ســاختمان مســکونی بــود ۱۸ ،نفر را دســتگیر و به مقــر انتظامی
منتقل کردند.
وی بــا اشــاره به حضور این افــراد در مقر پلیس و انجــام بازجویی از
آنان اظهارکرد :در جریان بازجویی هایی اولیه مشــخص شد که دو نفر از
دستگیر شدگان جزو ســرکردگان اصلی این شرکت هرمی بوده و  ۱۶نفر
دیگــر نیز جزو اعضــای آن بوده و در حال تبلیــغ و عضوگیری برای این
شرکت بودند.
موقوفه ای بــا بیان اینکه این افراد به بهانــه کاریابی و افزایش درآمد
اقدام به جذب عضو از شهرهای مجاور تهران کرده بودند ،گفت :همچنین
مأموران در بازرســی از محل حضور این افراد تعــدادی تجهیزات از قبیل
لپ تاپ و تلفن همراه و  ۳۸جزوه آموزشی و یک قبضه سالح کمری جنگی
به همراه پنج عدد فشنگ را نیز کشف و ضبط کردند.
به گفته ریس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ ،دستگیرشــدگان پس از
تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
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جنجال ممنوعه 
ها؛
از"بوش"
تا "یاماها"!
اینکه هر مدت یکبار سر و صدای رایزنی برای ترخیص برخی
از کاالهای دپو شــده در گمرک که وارداتشان ممنوع است ،بلند
میشود ،عمدتا به همان تصمیم یکباره دولت در سال  ۱۳۹۷برای
ممنوع کردن واردات حجم زیادی کاال که خود مجوز واردات آن
را صادر کــرده بود ،برمیگردد ،اما در ایــن بین منافذی بود که
راه را بــرای دور زدن ایــن ممنوعیــت یا حتــی واردات قانونی
باز گذاشت.
به گزارش ایســنا ،تغییر سیاســت ارزی دولت در ابتدای سال
 ۱۳۹۷و اعالم ارز  ۴۲۰۰تومانی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ،در
کنار تمامی تبعاتی که به همراه داشت موجب تصمیم  گیریهایی
شــد که آثار آن هر مــدت یکبار خود را نشــان میدهد،زمانی
که قرار شــد تمامی واردات با ارز  ۴۲۰۰تومانی انجام شــود و با
توجــه به اختالف قیمت با بازار آزاد و رانت موجود ،حجم واردات
نیز باال رفت ولی طولی نکشــید که دولت برای جبران بخشــی
از ایــن آســیب و صرفه جویی ارزی دســت به محــدود کردن
واردات زد ،از این رو لیســتی حداقل  ۱۰۰۰قلمی را ممنوع اعالم
کرد و در این بین واردات گروه چهار که عمدتا اقالم غیر ضروری
هستند ممنوع اعالم شد.
دولت مجوز واردات داد ولی واردات را ممنوع کرد!
این در حالی بود که همزمان با اعالم ممنوعیت ،حجم زیادی
از کاالهای گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شــده بود که اغلب
دارای ثبت سفارش تائید شده وزارت صمت و یا ثبت سفارشهای
صادر شــدهای بود که واردکننده در جریــان خرید و واردات قرار
داشــت ولی بــه یکباره با ایــن ممنوعیت مواجه شــد و دیگر
امکان ترخیص فراهم نبود ،بر این اســاس مدتها رایزنی برای
تعییــن تکلیف این کاالها انجام شــد تا اینکه بیش از یکســال
بعد و در بهمــن  ،۱۳۹۸دولت مصوبه ای صادر کرد که صاحبان
این اقالم بتوانند در مهلت ســه ماهه نســبت بــه تعیین تکلیف
اقدام کنند.
همیــن مصوبه هم ماجــرای خود را داشــت و در آن امکان
ویرایــش و یا تمدید ثبت ســفارش تا پایان ســال  ۱۳۹۸برای
"اظهار" کاالهای دارای ثبت ســفارش مورد توجه بود و اعالمی
در مورد ترخیص نداشت ،از سویی با توجه به شدت گرفتن شیوع
کرونا و وضعیت نامناســبی که حاکم بود مسئوالن گمرک اعالم
کردند که در این مدت ســه ماه عمال اتفاقی برای تعیین تکلیف
این کاالها نیفتاده اســت ،در نهایت بار دیگر در خردادماه ۱۳۹۹
مصوبــه تمدید و ایــن بار ترخیص مورد تاکیــد قرار گرفت ولی

پس از ثبات قیمت مسکن ،بازار اجاره روند صعودی گرفت

باز هم برخــی موانع از جمله تائید منشــا ارز ،مانع از خروج این
اقالم شــده و در شهریور ماه با پایان زمان تعیین شده ،دپوی این
کاالها پابرجا ماند ولی بعد از پایان مصوبه یعنی زمانی که امکان
ترخیص کاالهای گروه چهار وجود نداشت ،بارها حواشی ترخیص
اقالم این گروه پیش آمد.
بوش و یاماها فقط دو نمونه هستند
خودروهای دپو شــده در گمرک از جملــه تبعات تصمیمهای
ناگهانی ســال  ،۱۳۹۷برای ممنوعیت واردات اســت که طی آن
ترخیــص بیش از  ۱۲هزار دســتگاه موجود در گمرک که بالغ بر
 ۱۰هزار دســتگاه آن ثبت سفارش داشــت متوقف شد و در این
چند ســال با وجود مصوباتی که برای تعیین تکلیف این خودروها
صادر شد اکنون بیش از  ۲۰۰۰دستگاه در گمرک مانده است.
از دیگر موارد ،جریــان  ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی برند بوش
بود که با ثبت ســفارش قبل از ممنوعیت ،واردات و اظهار کاالی
خود تا ســال گذشــته را ادامه داد و بانک مرکزی هم در زمان
ممنوعیــت برای آن منشــأ ارز تائید کرده ولی با وجود داشــتن
رای دیــوان عدالت اداری و تمامی رایزنیهایی که صورت گرفته
بــود در نهایت امکان ترخیص پیدا نکــرد و جریان آن همچنان
ادامه دارد.
از مدتی پیش هم خروج محموله  ۱۱کانتینری آالت موسیقی
برند یاماها حاشــیه ساز شــد و با وجود ورود درسال  ۱۳۹۸یعنی
زمان ممنوعیت ،در آســتانه ترخیص هم قرار گرفته که در نهایت
با ارائه مســتندات گمرک ،مقام قضایــی ترخیص آن را متوقف
کرده است.
امتیاز ویژه یا مجوز قانونی؟

ایرنا :رییس مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی با بیان اینکه بخش
عمدهای از مناطق و فالتهای کشــور دچار فرونشست شدهاند ،گفت :در ایران
میانگین ســاالنه فرونشست بین  ۲۰تا  ۳۰سانتیمتر است که در برخی از مناطق
این میزان به  ۳۸سانتیمتر نیز میرسد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی «محمد شکرچیزاده»
در خصوص موضوع فرونشســت زمین و راهکارهــای دولت و مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرســازی درباره مقابله با این پدیده ،گفت :با همکاری معاونت
شهرسازی و معماری از مدتها قبل مطالعه در خصوص موضوع فرونشست در
تهران و سایر استانهای کشور در حال پیگیری است.
وی گفت :ســازمان نقشهبرداری و همچنین مرکز تحقیقات گزارشی مفصل
از فرونشســت و آثار زیانبــار آن و راهکارهای مقابله با آن ارایه کرده اســت.
شــکرچیزاده تصریح کرد :درخواست کرده ایم ،تکالیف وزارتخانهها از جمله
وزارت نیرو و جهادکشاورزی در خصوص راهکارهای مقابله با فرونشست تعیین
شــود تا هم در برداشــت آبهای زیرزمینی و هم در اصالح الگوهای کشــت،
اصالحات و اقداماتی انجام بشود.
وی توضیح داد :مقرر شــده تا وزارت راه و شهرســازی و سازمانهای تابعه
آن از جمله معاونت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در طراحی مسیرهای
جدیــد راهآهن و ســایر حوزههای حملونقلی ،معاونت حمل و نقل و ســازمان
راهــداری و حمل و نقل جادهای بر روی تاسیســات موجــود از جمله پلها و
تونلها ،شــرکت فرودگاهها برای وضعیت فرونشســت در فرودگاه و تاسیسات
فرودگاهی ،طرح نهضت ملی مســکن برای موضوع مکانیابی سایتهای جدید،
اقداماتی را انجام دهند.
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،وضعیت فرونشست زمین در
کشور را نگرانکننده برشمرد و با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مناطق کشور
و فالتهای ایران دچار فرونشست شــدهاند ،گفت :بناست تا برای حل معضل
فرونشست ،تصمیم ملی گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد :گزارش سازمان نقشهبرداری حاکی از آن است که در
ایران میانگین ســاالنه فرونشست بین  ۲۰تا  ۳۰سانتیمتر است که در برخی از
مناطق این میزان به  ۳۸سانتیمتر نیز میرسد.
شــکرچی زاده گفت :همچنین مطالعات نشــان میدهد که در بســیاری از
کشــورها میانگین فرونشست حدود  ۳درصد اســت که این میزان در کشور ما
به  ۱۶درصد رسیده است.
به گفته این مقام مســوول بررســیها حاکی از این است که فرونشست در
کشــور ما  ۵درصد فرونشســت معمول در دنیاســت .چنانچه کار الزم در این
خصوص انجام نشود میتواند اثرات زیانباری را به دنبال داشته باشد.

کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت صیفی جات

رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت صیفی و سبزی در آذرماه خبر داد.
مصطفی دارایی نژاد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر قیمت
سبزی و صیفی نســبت به آبان ماه  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش داشته است ،گفت:
این کاهش قیمت شامل محصوالتی چون فلفل ،هویج ،بادمجان ،کلم ،گل کلم،
کاهو ،کاهو پیچ ،چغندر و شلغم می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا گوجه فرنگی ارزان نشده است؟ گفت:
عرضه گوجه فرنگی کم شده اســت ،زیرا سرما و بارندگی داشتیم .از طرفی در
بخش گوجه فرنگی های گلخانه صادرات هم انجام می شود و به دلیل افزایش
نرخ دالر کشــاورزان بیشتر به صادرات عالقمند هستند .همه این موارد قیمت
گوجه را باال برده است.
رئیس اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد :با گرمتر شــدن هوا و به دست آمدن
گوجه های جنوب حتما کاهش قیمت خواهیم داشت.

شــاخص رشد سالیانه اجاره بها در شــهر تهران و کل کشور به اعداد بیسابقه  ۵۲و  ۵۵درصد
رسیده و برنامههایی مثل تعیین سقف اجارهبها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
به گزارش ایسنا ،پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده ،اجارهبها
روند صعودی به خود گرفته اســت .آمارها نشــان میدهد از اردیبهشــت سال جاری منحنی رشد
سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل ،رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه  ۱۴۰۰نرخ رشــد ســالیانه اجارهبها در شهر تهران  ۵۱.۶درصد بوده در حالی که قیمت
مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ۱۷.۷درصد افزایش پیدا کرده است .شاخص افزایش نرخ
اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری  ۵۵درصد بوده است.
آمار هشــت ماه گذشته نشــان میدهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر
تهران  ۹۱.۷درصد و افزایش اجاره بها  ۳۲.۳درصد بوده اســت .در ادامه ســرعت افزایش قیمت
مسکن کند شــده اما اجارهبها روند صعودی به خود گرفته اســت .افزایش  ۵۱.۶درصدی سالیانه
قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه  ۱۴۰۰اتفاق افتاده از سال  ۱۳۹۳تا کنون بیسابقه بوده است.
طبق بررســیها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمت ها در بازار اجاره منجر شده است .از
ابتدای سال  ۱۳۹۶تا آبان ماه  ۱۴۰۰قیمت مسکن در شهر تهران  ۶۱۱درصد رشد داشته در حالی
که نرخ رســمی رشــد اجاره بها حدود  ۱۴۰درصد بوده و بجز سال  ۱۳۹۹هر سال شتاب بیشتری
به خود گرفته اســت؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاره ای شهر تهران در آبان
 ۱۳۹۶معادل  ۹.۶درصد بوده ،آبان سال  ۱۳۹۷این عدد به  ۱۷درصد رسیده ،آبان ماه  ۱۳۹۸رشد
سالیانه اجاره بها  ۳۱.۴درصد بوده ،آبان  ۱۳۹۹این رقم به  ۲۸.۷درصد رسیده و آبان  ۱۴۰۰معادل
 ۵۱.۶درصد شده است.
افزایش نرخ های بازار اجاره طی چهار ســال گذشته در حالی فشــار به خانوارهای مستاجر را
افزایش داده که ســطح دســتمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجارهنشین هستند
متناســب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است .به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به
کوچ طبقاتی از شمال به مرکز ،از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شدهاند .با اینکه آمار
دقیقی از نرخ اجارهنشــینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای
کارگری اجارهنشــین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران
ساختمانی ـ حدود  ۹۰درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجارهبها نداشته است .دولت طی دو سال گذشته
ســقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران را  ۲۵درصد اعالم کرد اما آمار رسمی نشان میدهد
آبان سال قبل نرخ افزایش اجارهبها در تهران  ۲۸.۷درصد و در سال جاری  ۵۱.۶درصد بوده است.
تســهیالت  ۷۰میلیون تومانی کمک ودیعه مســکن هم به دالیلی همچون سختگیری بانک  ها
درخصوص معرفی ضامن ،حکم ُمسکن را هم برای خانوارهای اجارهنشین ندارد.
گزارش های گویای آن اســت از زمــان تصویب وام ودیعه مســکن در خردادماه  ۱۴۰۰رویه
یکسانی در بانکهای عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است .به طور مثال بعضی
بانکها عنوان میکنند باید دو ضامن رسمی با سابقه باالی  ۱۰سال معرفی شود .برخی مراجعین
هم میگویند که بانک اعالم میکند باید حداقل  ۵ســال از موعد بازنشســتگی ضامن باقی مانده
باشد .یکی دیگر از مشکالت متقاضیان ،ایراد بانک ها به تاریخ انعقاد اجارهنامه است .با اینکه تاریخ
اجارهنامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال  ۱۳۹۹باشد ،اکثر بانک ها فقط اجارهنامههایی
را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش
عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده تا پایان آبان ماه
سال جاری یک میلیون و  ۶۴۰هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کردهاند
که  ۶۳۰هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود  ۱۳۰هزار نفر تسهیالت را دریافت کردهاند.
این در حالی است که حدود  ۸.۵میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.

افزایش  ۳.۶میلیون بشکهای تولید ساالنه نفت ایران در خلیج فارس

رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی:

میانگین ساالنه فرونشست در ایران
بین  ۲۰تا  ۳۰سانتیمتر است

این دو مورد از اقالم ممنوع الورودی هســتند که به هر ترتیب
اقدام آنها برای ترخیص حتما باید به اســناد داشــتن مجوزهای
دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت ،بانک مرکزی صورت
گرفته باشــد تا در گمرک تائید و ترخیص شــود و بخشی از آن
میتواند به همــان حق قانونی و یا مصوبه ترخیص اقالم با ثبت
ســفارش بانکی بر گردد که قبل از ممنوعیت واردات برایشــان
ایجاد شــده اســت ،ولی باید این را هم مــورد توجه قرار داد که
اقالمی مانند بوش و یاماها تنها بخشــی از میلیون ها دالر اقالم
دپو شــده گروه چهار است که اگر به هر صورتی برای آنها حقی
ویژه ایجاد شــده باید سایر اقالم هم از این شرایط برابر برخوردار
شــوند و اگر هم مجوز ها دارای ایراد بوده و مبهم است ،هر گونه
ترخیــص این اقالم اقدامی ممنوع خواهد بود که با نفوذ و رایزنی
صاحب کاال صورت خواهد گرفت.
در چنین پروندههایی عدم شفاف سازی و پاسخگویی دستگاه  های
مجوز     دهنده و مجری قابل تامل اســت و بر ابهامات آن اضافه
میکند؛ به طوری که حاضر نیستند در مورد جزئیات ثبت سفارشی
که صادر کرده اند ،تامین ارزی که انجام دادهاند و ســایر مجوزها
مانند استاندارد و فرایند ترخیص در گمرک شفاف سازی کنند.
دولت یکبار تکلیف را مشخص کند
در هــر صورت اگــر دولت یکبار و طی یــک فرایند صحیح
نســبت به به تعییــن تکلیف اقالم گروه چهــار مانده در گمرک
اقدام و وضعیت را شفاف کند ،دیگر صاحبان کاال و دستگاههای
مربوطه هم تکلیف خود را دانســته و شاید چرخه تجاری کشور
کمتر شاهد هر بار رایزنی ،مجوزهای شائبه برانگیز و پروندههای
مبهم ترخیص اقالم ممنوع الورود باشد.
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ایرنا :تولید نفت ایران در خلیج فارس با اجرای پروژه سیری (میادین نفتی
نصر و اسفند) روزانه  ۱۰هزار بشکه در روز معادل  ۳.۶میلیون بشکه در سال
افزایش داشــته است و طبق برنامه این افزایش تولید باید به  ۱۲هزار بشکه
در روز برسد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا ،افزایش ظرفیت تولید نفت هر کشوری
به عنوان یکی از ابزارهای چانهزنی سیاســی و اقتصادی در جهان به شمار
مــیرود .از همین رو ایران نیز همواره تالش کرده تا عالوه بر حفظ ظرفیت
موجود ،گامهای اساسی برای افزایش تولید و صادرات نفت خود بردارد.
در همین زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از انجام اقداماتی برای
رســیدن به تولید نفت پیش از خروج آمریکا از برجام تا پایان ســال جاری
خبر داده بود.
محســن خجســته مهر گفته بود که موظفیم تا  ۱۰ســال آینده ظرفیت
تولیــد گاز را بــه یک میلیــارد و  ۵۰۰میلیارد متر مکعــب و ظرفیت تولید
نفت خام کشــور را به بالغ بر  ۵میلیون بشکه برسانیم که بر این اساس ،در
بخــش نفت  ۹۰میلیارد دالر و برای توســعه میادین گازی  ۷۰میلیارد دالر
سرمایه نیاز است.
بنابراین توسعه میادین نفتی و گازی در کشور در اولویت قرار گرفته است.
عالوه بر میادین مهم و البته مشترک مانند پارس جنوبی و غرب کارون که
برنامههای توسعه ای در آنها جریان دارد ،توسعه میادین دیگر نیز در دستور
کار است تا ایران بتواند به جایگاه خود در بازار جهانی نفت دست پیدا کند.
از همین رو پروژههای متفاوتی در شرکت ملی نفت ایران تعریف شده که
از آن جمله میتوان به پروژه سیری اشاره کرد.

پــروژهای که در ابتدا در دو میدان نصر و اســفند فعال شــد و باتوجه به
رایزنیهای صورت گرفته میدان مشترک نصرت نیز به آن افزوده شده است.
در این راســتا ،مدیرعامل شــرکت حفاری دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد
(زیر مجموعه پترو ایران و از شــرکتهای تابعه شــرکت ملی نفت) دیروز
در نشســتی خبری با بیان اینکه پروژه ســیری اکنون  ۷۰درصد پیشرفت را
به ثبت رســانده ،گفت :در ســالهای گذشته شــرکت توتال در این پروژه
 ۴حلقــه چاه حفر کرده بود اما به دلیل پیچیده بــودن کار در این بخش از
خلیج فارس ،کار متوقف شد و امکان تولید از چاهها وجود نداشت.
«حمیدرضــا ثقفی» بــا تاکید بر اینکه پتــرو ایران به عنــوان یکی از
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران وارد توسعه پروژه سیری شد ،افزود:
تنها با احیای یک چاه که از ســال  ۹۰از مدار خارج شــده بود و حفاری ۴
هزار و  ۱۶۵متری در میدان اسفند (یکی از بخش های پروژه سیری) روزانه
 ۲هزار و  ۷۵۰بشــکه به تولید نفت و  ۱.۷میلیون فوت مکعب به تولید گاز
ایران در خلیج فارس افزوده شد.
وی بــا تاکید بر اینکه در میدان نصر حتی یک متر حفاری بعد از انقالب
اتفاق نیفتاده بود ،ادامه داد :امروز در میدان نصر  ۶حلقه چاه تحویل شرکت
نفت فالت قاره شده است.
ثقفی گفت :پیشرفت  ۷۰درصدی پروژه سیری در حالی به ثبت رسیده که
تنها  ۲۸درصد از پروژه تامین مالی شده است.
وی با اشــاره به اینکه تا کنون با اجرای طرحهای توسعهای  ۱.۵میلیون
بشکه نفت از این  ۲میدان استخراج شده ،افزود :تا به امروز ارزش تولید نفت
از این پروژه از کل بودجه آن بیشتر بوده است.
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ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل

واﮔﺬاري ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺷﺨﺎص

2000060040000315

1/400/000/000/-

ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﻴﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي اﻣﻮال داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮوع ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻨﺎد
1400/9/10

ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻨﺎد
1400/9/17

ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
1400/9/27

ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎت
1400/9/28

 -ﺍﺯ ﻛﻠﻳﻪ ﻣﺗﻘﺎﺿﻳﺎﻥ ﻭﺍﺟﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺩﻋﻭﺕ ﺑﻌﻣﻝ ﻣﻲﺁﻳﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﺳﻧﺎﺩ ﻣﻧﺎﻗﺻﻪ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ.

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل ميآید در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند. ﻣﺣﻝ ﺑﺎﺯﮔﺷﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺗﻬﺎ :ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺍﻣﻭﺭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ محل بازگشایي پاکتها :مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاهﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺍﻣﻭﺭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻋﻠﻭﻡ ﭘﺯﺷﻛﻲ ﺷﻳﺭﺍﺯ
شناسه آگهی1231213 :
مدیریت امور پشتيبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

به گفته ثقفی در حال حاضر کل تولید نفت منطقه سیری حدود  ۳۵هزار
بشــکه در روز است که  ۱۰هزار بشــکه آن مربوط به توسعه دو میدان نصر
و اسفند میشود.
وی بــه جابهجایی یکی از دکلهای حفاری شــرکت به موقعیت میدان
نصرت اشــاره کرد و گفت :میدان مشترک نصرت در خارج از پروژه سیری
قــرار دارد اما برای افزایش ظرفیت تولید نفــت ایران در خلیج فارس ،دکل
حفاری در آن موقعیت قرار می گیرد و قرار اســت  ۳حلقه چاه در آن میدان
احیا و تولیدی شود.
ثقفی ادامه داد :گاز تولید  ۲چاه ســیری به عنــوان خوراک ان .جی .ال
ســیری در نظر گرفته شده و اکنون تولید روزانه گاز در این بخش  ۴میلیون
فوت مکعب برآورد میشــود که بخشی از این گاز در سکو به عنوان سوخت
به مصرف میرسد و بخشی نیز با خط لوله  ۱۰اینچ به خشکی منتقل میشود.
وی تعداد دکلهای موجود در شرکت را  ۳دکل عنوان کرد و گفت ۲ :دکل
ملکی و یک دکل اجارهای است و در روزهای آینده یکی از دکلها در میدان
مشترک فروزان مستقر خواهد شد.
ثقفی از بومیســازی تعمیر پایههای دکل حفاری در کشــور خبر داد و
افزود :تعمیر پایههای دکل حفاری تا پیش از این در کشــور انجام نمیشد و
برای تعمیر هر دکل حداقل  ۵میلیون دالر هزینه میشد.
وی ادامه داد :به دلیل تحریمها اما امکان تعمیر پایههای دکل در ســایر
کشورها وجود نداشت و با توجه به نیاز کشور ،پایه یکی از دکلهای حفاری
را در موقعیت دریا تعمیر کردیم و توانستیم به دانش فنی آن دست پیدا کرده
و آن را بومی کنیم.
آگهی مزایده عمومی شماره ص6146/00/09/
تاریخ 1400/09/07
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره 17
ردیف  2مورخ  1400/08/09شــورای محترم اسالمی شهر
جهرم در نظر دارد هزینه بهــاء خدمات ورودی میدان
تره بار جهرم ،به مدت یك ســال بصورت استیجاری با حداقل قیمت
ماهیانه نود میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی
واگذار نماید:
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/09/28
می باشــد .محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد حراست شهرداری
جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشــنهادهائی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه پنجاه و چهار میلیون
ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم
یا واریز وجه به حســاب  0106437212008نزد بانك ملی شعبه جهرم
می باشــد .هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .برندگان
اول تا ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند
جهت اطالع بیشتر به ســایت  www.jahrom.irو یا با شماره تلفن
 071 -54234770تمــاس و جهــت دریافت اوراق مناقصه و ســایر
اطالعات و جزئیات مورد اجاره که در اسناد مزایده مندرج می باشد،
به واحد امور قراردادهای شــهرداری جهرم ،واقع در چهار راه دفاع
مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول 1400/09/10
نوبت چاپ دوم 1400/09/ 17
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالي معامالت و بازگشــایي پیشنهادات
1400/09/29
شناسه آگهی1231665 :
عبدالرحيم اسدي
شهردار جهرم
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شماره 7354

یکنند
داللها فوتبال ایران را نابود م 

مقام سوم دختران فارس در مسابقات دارت قهرمانی کشور

سرمربی اسبق تیم ملی  :مربی بزرگ تنبیه نمیکند

ایرنا :ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال ایــران گفت« :مهدی
طارمی» را من کشــف کردم و دلیل کشــف چنیــن بازیکنی هم
دخالت نداشتن داللها بود.
ناصر ابراهیمی روز سهشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ورزشی
ایرنــا در خصــوص اخبار مربوط بــه حضور جادوگــر در فوتبال
ایــران ،اظهار داشــت ۵۷ :ســال مربیگری کــردم و در رابطه با
جادوگــری ،چیزهای زیادی در فوتبال دیــدم ،اما هیچگاه به آن
اعتقاد نداشتم.
وی تصریح کرد :این مســائل در دنیای فوتبال بیاهمیت است
و اگر قرار باشــد برد یا باخت براساس این خرافات رقم بخورد ،چرا
ما مربیان باید تیمهای خود را تمرین دهیم؟ پشــت دروازه «میخ
طویله» میگذاشــتند که یک تیم برنده مسابقه شود اما من به این
کارها اعتقادی ندارم.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران افزود :متاسفانه بعد از ۲۰
ســال ،دوباره بحث جادوگری در فوتبال ایران رواج پیدا کرده ،اما
اطمینان داشــته باشــید هیچ تیمی نمیتواند با این شیوه به جایی
برسد و اگر اینگونه بود باشگاههای بزرگ دنیا تا این حد با علم روز
دنیا ،پیشرفت نمیکردند.
وی اضافــه کرد :زمانی کــه مربیگری میکــردم هیچ گاه به
کســی اجازه نمیدادم که برای این مســایل ســراغ مــن بیاید.

مــن از زمین خاکی مربیگــری خود را آغاز کردم تــا به نیمکت
تیــم ملی رســیدم ،ولی هیچکس غیــ ِر فنــی وارد تیمهای من
نشده است.
ابراهیمــی همچنیــن با انتقاد از شــیوه مدیریــت در فوتبال
ایران اظهار داشــت :متاســفانه در فوتبال ایران حرفها تکراری
و خســته کننده شده اســت .شما وضعیت  ۲باشــگاه بزرگ ما را
مشاهده کنید؛ سالی چند مدیرعامل عوض میکنند؟ این در حالی
است که منچستر در  ۴۰سال گذشته شاید چهار بار مدیرعامل خود
را تغییر داده باشد.
وی افــزود :همــه این مســائل دســت به دســت هــم داده
تا فوتبال ایران خالی از ستاره شود .شما امروز برای علی دایی ،علی
کریمی و  ....جایگزین ندارید ،زیرا این بازیکنان واقعا استعدادیابی
میشدند ،اما امروز اکثر بازیکنان با داللی وارد فوتبال و باشگاههای
بزرگ میشوند.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت :متاسفانه دالالن در
تمام باشگاهها نقش تاثیرگذاری دارند و آنها حتی برای مدیرعامل
هم تصمیمگیری میکنند.
وی افزود :امروز ما در فوتبال ایران دیگر باشــگاه بازیکنســاز
نداریــم و این موضوعات «درد» فوتبال اســت .مطمئن باشــید
با ادامه این روند دالالن فوتبال ایران را نابود خواهند کرد.

ابراهیمی با اشاره به حضور اسکوچیچ در تیم ملی ایران اظهار
داشــت :تیم ملی لقمه بســیار لذیذی برای هر سرمربی است و
اســکوچیچ هم به طور قطع از داشــتن چنین تیمی لذت خواهد
بــرد .بیتردید این تیم به راحتی راهی جام جهانی خواهد شــد
و ما حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشــت .متاســفم که
او از تاکتیکپذیر نبــودن بازیکنان ایرانی حرف میزند در حالی
که فراموش کرده این تیم  ۱۶لژیونر در اختیار دارد.
مربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص خط خوردن نام
«مهدی طارمی» در اردو قبلی تیم ملی ،گفت :زمانی که در بوشهر
مربی بودم پدر «مهدی طارمی» کمک مربی من بود و  ۲پسر به
نامهای مهدی و مجتبی دارد .هر  ۲پسر او بازیکنان بسیار خوبی
بودند که متاســفانه مجتبی فوتبال را ادامه نداد اما مهدی را من
به تیم ملی جوانان معرفی کردم و خوشــبختانه علی دایی هم او
را به پرسپولیس برد.
ابراهیمــی در خصوص اینکه آیا آن زمان فکر میکرد ،روزی
مهــدی طارمی پیراهن یکی از تیمهای بزرگ فوتبال اروپا را به
تن کنــد ،تصریح کرد :من همان روز فکــر میکردم او بهترین
بازیکن ایران خواهد شد اما تصور نمیکردم به پورتو برود.
وی تاکید کرد :دلیل کشف بازیکن با کیفیتی چون مهدی طارمی
این اســت که من در کشف او فقط به اســتعدادیابی فکر کردم
و یــک لحظه هم به داللی و منافع شــخصی فکر نکرده بودم.
بــه ویژگیهای فوتبالی طارمی توجه کــردم و به وضعیت مالی
خانواده او بیتوجه بودم.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت :امیدوارم مشکل
مهدی حل شــود و او هرچه ســریعتر به ترکیب اصلی تیم ملی
برگردد .ما مربیان نباید به فکر انتقام باشیم ،بلکه باید به بازیکنان
درس بدهیم .مربیان ضعیف بازیکنان را تنبیه میکنند اما مربیان
قوی بازیکن را با صحبت و گفت و گو ،احیا میکنند.
وی تاکید کرد ۱۲ :ســال در تیم ملــی مربی بودم هیچ وقت
حتی با یک بازیکن هم درگیری لفظی نداشتم .آن زمان بازیکنان
بزرگــی مثل علی پرویــن ،ناصر محمدخانی ،حمید درخشــان،
مجتبی محرمی و بســیاری دیگر در تیم ملی بازی میکردند و
شرایط کامال متفاوت بود.
ابراهیمی افــزود :در پایان میخواهم بــه یک موضوع مهم
اشــاره کنم و میدانم هیچ یک از مســئوالن فدراسیون فوتبال
به حرفهای من توجه نمیکننــد .راهی که در فوتبال میرویم
درســت نیســت و مطمئن باشــید بعد از این  ۱۶بازیکن لژیونر
و چنــد بازیکن خوب داخلــی بازیکن دیگری بــرای تیم ملی
تربیت نکردهایم.

مسی برای هفتمین بار برنده توپ طال شد

لیونل مسی به عنوان برنده توپ طالی  ۲۰۲۱جهان معرفی شد.
به گزارش ایســنا ،بهترین بازیکن ســال  ۲۰۲۱جهان و برنده توپ طالی مجله فرانسوی فرانس
فوتبال دوشــنبه شب برگزار شد و طی آن لیونل مسی مهاجم آرژانتینی توانست عنوان برترین بازیکن
جهان را کسب کند و توپ طال را به دست بیاورد.
توپ طالی  ۲۰۲۰به دلیل شــیوع ویروس کرونا و پایان زودهنگام رقابتها در بعضی از کشــورها
برگزار نشد و حاال بعد از یک سال ،بار دیگر این مراسم برگزار شد.
لواندوفســکی ســال گذشــته در مراســم برترینهای فیفا عنوان بهترین بازیکن سال جهان را
کسب کرد.
جایزه کوپا -برنده :پدری
پدری بازیکن جوان برنده جایزه کوپا شــد .اخیرا نیز پدری ،بازیکن جوان بارسلونا به عنوان بهترین
بازیکن جوان سال انتخاب شد.
جایزه بهترین دروازه بان (یاشین) -برنده :جانلوئیجی دوناروما
دوناروما بعد از قهرمانی در یورو توانســت عنوان بهترین دروازه بان سال را در این مراسم به دست
بیاورد.
جایزه بهترین مهاجم -برنده :روبرت لواندوفسکی
مهاجم بایرن مونیخ توانســت جایزه بهترین مهاجم ســال را به دســت بیاورد و این عنوان را به
افتخارات خود بیفزاید.
جایزه بهترین باشگاه -برنده :چلسی
قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا توانست عنوان بهترین باشگاه را به خود اختصاص دهد .این
بخش جدیدی در مراسم توپ طال است که از امسال گنجانده شده است.

ناهماهنگی فدراسیون فوتبال با سرپرست کمیته فوتسال

ایرنا :در حالی که سرپرســت کمیته فوتسال اعالم کرده بود «ســیدمحمد ناظمالشریعه» در ایتالیا تیم
ملی را همراهی میکند ،فدراســیون فوتبال مصاحبهای از «حسین شمس» منتشر کرد که این موضوع را
تکذیب میکند.
بــه گزارش ایرنــا ،تیم ملی فوتســال کشــورمان  ۲۸آذرماه به ایتالیا ســفر میکنــد و در این اردو
دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایتالیا برگزار خواهد کرد .در حالی که تا روز گذشته سرمربی تیم ملی در این
ســفر مشخص نبود« ،احسان اصولی» سرپرست کمیته فوتســال در گفت و گویی رادیویی اعالم کرد :ما
با آقای ناظم الشــریعه قرارداد داریم ،تیم برای این بازی ها با ناظم الشریعه به ایتالیا اعزام می شود .حتی
لیست تیم اعالم شده و کار رجیستر در حال انجام است.
حاال تنها پس از گذشتن یک روز از این خبر ،فدراسیون فوتبال مصاحبهای از «حسین شمس» سرمربی
اســبق تیم ملی فوتسال که پس از جام جهانی انتقادات بسیار زیادی به عملکرد کادرفنی تیم ملی داشت،
منتشــر کرد .شــمس در متن این مصاحبه عنوان کرد :انجام بازی دوستانه با ایتالیا در تقویم تیم ملی قرار
گرفته اما هنوز مشخص نیست چه کسی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم مینشیند .الزم است کمیته
فوتسال سریعا هدایت تیم ملی را به فردی شایسته بسپارد.
دو سناریو در این موضوع وجود دارد .یا فدراسیون فوتبال و حسین شمس از مصاحبه روز گذشته سرپرست
کمیته فوتســال خبر ندارند و یا انتخاب ســرمربی تیم ملی برای اردوی ایتالیا باید با نظر مســتقیم رییس
فدراســیون انتخاب میشود .در هر دو حالت فدراســیون فوتبال باید دلیل این ناهماهنگی را توضیح دهد.

تغییر در زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا؛
آغاز مسابقات همزمان با اروپا

ایرنا :کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم کرد از سال آینده ،مسابقات لیگ قهرمان قاره کهن از پاییز
آغاز می شود و در فصل بهار به اتمام میرسد .تغییری که به سود باشگاههای ایرانی خواهد بود.
به گزارش ایرنا و بنابر اعالم AFC؛ لیگ قهرمانان آســیا از سال آینده همزمان با لیگ قهرمانان
اروپا برگزار میشود .مسابقات از فصل پاییز آغاز و در بهار به اتمام میرسد.
در ســال های گذشته زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا کامال به سود کشورهای شرق قاره کهن
بود و همین امر اعتراض کشورهای غرب آسیا را به همراه داشت.
زمانبندی جدید کامال به ســود ایران و دیگر کشــورهای غرب آســیا اســت که موجب میشود
باشگاههای آنان در کوران مسابقات و با آمادگی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.
در لیگ قهرمانان آســیا ،الهالل عربســتان با چهار قهرمانی پرافتخارترین تیم اســت و پوهانگ
کرهجنوبی با سه قهرمانی در رتبه بعدی قرار دارد.

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال

واکنش فدراسیون دوچرخهسواری به پولی شدن
ورود به تیم ملی!

ســخنگوی فدراسیون دوچرخهسواری نسبت به انتقادات در مورد نفرات دعوت شده به اردوی تیم
ملی و گرفتن پول از رکابزنان برای انجام تست ورود به تیم ملی توضیحاتی ارائه داد.
محمــود وفایی ،ســخنگوی فدراســیون دوچرخهســواری در گفتوگو با ایســنا دربــاره انتقاد
دوچرخه ســواران نســبت به دعوت تنهــا هفت نفر به اردوی تیم ملی بزرگســاالن جــاده و اینکه
 ۱۰نفر اول رنکینگ دعوت نشــده اند ،تصریح کرد :چه کسی گفته که قرار بوده  ۱۰نفر اول رنکینگ
را دعوت کنیم؟ وقتی سقف اعزام ما به رویدادها سه نفر است چرا باید  ۱۰نفر را به اردو دعوت کنیم؟
اگر کسی این اعتراض را دارد که فرد پشت سر او در رنکینگ ،به اردو دعوت شده به ما اعالم کند و
اگر چنین اتفاقی افتاده باشد ،او را به اردو دعوت خواهیم کرد ولی اینکه بگوید نفر ششم بوده اما پنج
نفر اول به اردو دعوت شده اند منطقی نیست .ما نفر ضعیف تری دعوت نکردیم و نگفته ایم که ۱۰
نفر اول رنکینگ دعوت می شوند.
او ادامه داد :البته باید این را در نظر بگیریم که رنکینگ ما به بلوغ کافی نرسیده است و از این رو
شاید تعداد کمی از ورزشکاران خوب که به دالیل مصدومیت یا موارد دیگر نتوانستند عملکرد خودشان
را داشته باشند و در این اردو دعوت نشده اند ،دعوت شوند تا از آنها تست گرفته و شرایطشان بررسی
شود .این کار با توجه به ضرورت ،شاید اتفاق بیفتد .ماواقعا فرصت کمی داریم و اصال فکر نمی کردیم
که قهرمانی آسیا در اسفند برگزار شود و کال برنامه های تدارکاتی تیم ملی تغییر کرد.
وفایی در مورد اینکه دوچرخهســواران در مکانیزم شانس مجدد برای ورود به اردوی تیم ملی باید
مبلغ  ۵۰۰هزار تومان بابت آنالیز تســتها در هر مرحله پرداخت کنند و در فضای مجازی این بحث
عنوان شده که ورود به تیم ملی پولی شده است ،تاکید کرد :فدراسیون هنوز به صورت رسمی چیزی
در مورد ســازوکار تست ها اعالم نکرده اســت و تنها مطلبی که از سوی فدراسیون اعالم میشود،
رســمیت دارد .قرار اســت اصالحی در ساز و کار تســت ها ایجاد کنیم و سپس آن را به طور رسمی
اعالم کنیم .ســاز و کار گرفتن تســت ها به فدراسیون مربوط می شــود و برنامهای هم برای گرفتن
هزینه نداریم.
او در مورد نام علیرضا حقی در بین اعضای کادرفنی اردوی تیم ملی دوچرخهســواری استقامت در
قشــم گفت :اردوی نیمه استقامت در رشت برگزار می شود و حقی درخواست کرد ابتدا با آنها تمرین
کند ســپس به اردوی تیم ملی در قشــم اضافه می شــود و در این مدت زینلی مربی تیم ملی با ملی
پوشان است.
ســخنگوی فدراســیون درباره علت غیبت برخی اعضای کمیته فنی در جلســه تاکید کرد :مجید
ناصری ایران نیست ،آقایان چایچی ،روزبهانه و میزبانی اعالم کردند به دلیل کاری که برایشان پیش
آمده و مشکالت شخصی نمی توانند شرکت کنند اما بقیه اعضا حضور داشتند.

نخســتین دوره مسابقات دارت مجازی قهرمانی جوانان کشــور در بخش دختران به میزبانی کمیته
دارت استان فارس برگزار شد و تیم دختران فارس به مقام سوم دست یافت.
میــاد بینا سرپرســت تیم فارس و سرپرســت برگزاری مســابقات دارت جوانان قهرمانی کشــور
در گفتگــو با خبرنگار مهر ،اظهار داشــت :نخســتین دوره مســابقات دارت جوانــان در بخش بانوان
با شرکت  ۲۸دارتیست منتخب در قالب  ۱۴تیم از  ۱۳استان ،به میزبانی کمیته دارت استان فارس و به
صورت مجازی برگزار و در پایان تیم دوبل دختران فارس متشکل از انیس سال افزون و زهره جهانبازی
که کمتر از یک سال از شروع فعالیتشان میگذرد موفق به کسب مقام سوم این دوره از رقابتها شدند.
بینا افزود :این رقابتها به شکل استاندارد با دو دوربین و حضور داوران برگزار شد که تیم خوزستان
به مقام قهرمانی رســید ،تیم کرمان دوم شــد و تیم دوبل دختران فارس به همراه تیم اردبیل به صورت
مشترک سوم شدند.
سرپرست برگزاری رقابتهای دارت جوانان کشور بیان داشت :این رقابتها در بخش میکس جوانان
هم برگزار شــد که تیم هرمزگان به مقام نخست دست یافت ،ضمن آنکه مسابقات دوبل بخش پسران
نیز روزهای پنجشــنبه و جمعه ،یازدهم و دوازدهم آذر به میزبانی کمیته دارت اســتان فارس و شــیراز
برگزار میشود.

تساوی بدون گل پدیده و فجرسپاسی
تیم فوتبال شــهرخودرو برابر فجرسپاسی به
تساوی بدون گل دست یافت.
به گزارش ایســنا ،در هفتــه هفتم لیگ برتر
فوتبال ایران و در مشهد ،تیم فوتبال شهرخودرو
از ســاعت ۱۵:۰۰دیــروز (سهشــنبه) میزبــان
فجرسپاســی بود که در پایان  ۹۰دقیقه تالش،
دو تیم به تســاوی بدون گل رضایــت دادند تا
شــاگردان میثاقیان پس از چهار شکست متوالی،
باالخره بتوانند امتیاز بگیرنــد و به دومین امتیاز
خود در لیگ بیست و یکم دست پیدا کنند.
در این دیدار توپ بیشــتر در میانههای زمین
جریان داشــت و دو تیم خیلی نتوانستند خطرات
جدی را روی دروازه ایجاد کنند اما میزبان نمایش
هجومیتری را نسبت به نماینده شیراز ارائه داد.
به گزارش "ورزش ســه" ،دو تیــم پدیده و
فجرسپاسی در اســتادیوم امام رضا (ع) مشهد به
مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی
بدون گل به پایان رسید.
پدیده این بازی را خیلی خوب آغاز کرد .آنها
در همان  5دقیقه ابتدایــی 3 ،موقعیت گلزنی را
خلق کردند ولی درخشــش ایمان صادقی مانع از
گلزنی آنها شد .در دقایق پایانی نیمه نخست این
بازی صادقی مرتکب اشتباه شــد ولی بازیکنان
مشهدی قدر موقعیت به دست آمده را ندانستند.
در وقــت هــای تلف شــده نیمــه اول نیز
مســعود زائر کاظمینــی بازیکن پدیــده برخورد
شدیدی با شهرام گودرزی داشت که بازیکنان و
نیمکت  نشینان تیم شیرازی اعتقاد داشتند بازیکن
میزبان بایــد با کارت قرمز روبرو می شــده که
ســعاد وفا  پیشه داور مســابقه به یک کارت زرد
بسنده کرد.
در نیمه دوم نیز پدیده تیم برتر میدان بود .آنها
موقعیــت های نصف و نیمه ای را به روی دروازه
خلق کردند کــه در مهمترین آنها ،ایمان صادقی
توانســت ضربه احسان حســینی را مهار کند .در
ثانیه های پایانی بازی ،نزدیک بود که فجر روی
تنها موقعیت جدی خود به گل برســد که شوت
مالیی را میالد فراهانی با واکنشــی دیدنی راهی
کرنر کرد.
این بازی در نهایت با تســاوی بدون گل به
پایان رســید تا پدیده همچنان بدون برد در قعر
جدول قرار بگیرد .آنها از  7دیدار این فصل ،تنها
 2امتیاز کســب کرده اند .فجر نیز با این تساوی
 8امتیازی شد و در رده یازدهم قرار گرفت.
دروازهبانها ستاره دو تیم بودند
به گزارش ایسنا ،سرمربی فجرسپاسی از عملکرد
شاگردانش برابر شــهرخودرو ابراز رضایت کرد.

علیاصغر کالنتری ،سرمربی فجرسپاسی عصر
سهشنبه در نشست خبری پس از تساوی بدون
گل برابر شــهرخودرو اظهار کرد :بازی تاکتیکی
و پربرخوردی بود و بــه میثاقیان بابت تیمش و
بازیکنان خوبش تبریک میگویم .میدانســتیم
بازی ســختی داریم و بازی دائم روی دروازهها
بــود و حمالت زیــادی روی دروازهها شــکل
میگرفت و تنوع حمالت باعث شــده بود بازی
زیباتر شود .اگر در دقیقه  ۹۰توپ ما گل میشد،
برنده بازی بودیم .ما بــرای برد آمده بودیم اما
یک امتیاز هم برای ما خوب بود.
او ادامــه داد :به تیم داوری هم بابت قضاوت
خــوب در این بــازی تبریک میگویــم .دلیل
کم گل بودن بازی این است که تیمها ابتدا سعی
میکنند هم دیگر را ببندند و نقاط قوت حریف را
خنثــی کنند زیرا در لیگ  ۱۶تیمی یک امتیاز یا
یک گل باعث قهرمانی یا سقوط و صعود یک تیم
میشــود .در این بازی با وجــود کمگل بودن،
نمایش خوبــی از دو تیم دیدیــم و دروازهبانان
تیمها ،ستارههای هر دو تیم بودند .لیگ شرایط
باال و پایین زیاد دارد .شما در لیگهای اروپایی
هم نمیبینید که یک تیم همیشــه خوب باشد.
مــن در همه بازیها به جز دیدار با ســپاهان از
عملکرد شاگردانم راضی بودم .در این بازی هم
ســه مصدوم مهم داشتیم اما بازیکنان جایگزین
به خوبی جای آنها را پر کردند.
اوضاع ناامیدکننده نیست
به گزارش ایسنا ،سرمربی شهرخودرو نسبت
بــه آینده تیمــش در لیگ بیســت و یکم ابراز
رضایت کرد.
اکبــر میثاقیــان ،ســرمربی تیــم فوتبال
شــهرخودرو در نشســت خبری پس از تساوی
بدون گل تیمش برابر فجرسپاســی اظهار کرد:

این بازی دومــی بود که من کنار تیم بودم .تیم
شــرایط آرمانی را در بازیهای قبل نداشت و در
این بازی هم موقعیت زیادی داشــتیم اما برای
بردن شانس نیاوردیم.
وی دربــاره رونــد ناامیدکننده شــهرخودرو
توضیح داد :زمــان میبرد اما تــا هفته دهم و
یازدهم شرایط خوبی را در جدول پیدا میکنیم.
زمانی که من به تمرینات اضافه شــدم ،همین
بازیکنان بودند .در این بازی هم موقعیت زیادی
داشــتیم و بازیکنان هم تمام تالششان را کردند
و من از عملکردشان راضیام .این که چه کسی
به کادر من اضافه میشــود فقط به خودم ربط
دارد .اگر کمک بخواهم ،افراد زیادی هستند که
به تیم اضافه شــوند .تیم ما خصوصی اســت و
برای حمیداوی اســت .یک بار میگوید تهران
بمانیم و یک بار هم میگوید مشهد باشیم .تیم
برای خراسان است اما مالک خصوصی دارد و او
تصمیمگیرنده است .من مربی هستم و هر جا که
بودم ،باعث موفقیت آن مجموعه شدم.
میثاقیان درباره آینده تیمش گفت :من از اول
اینجــا نبودم و تنها  25روز اســت که کنار تیم
هســتم .همین که تیم را جمع کردم ،شــاهکار
اســت و من در تمام ایران بــه این هنر معروف
هستم .هر روز بهتر می شویم و نباید زیاد نگران
باشیم .من قول نمیدهم اما سیاهجامگان را نگه
داشــتم ،پدیده را لیگ یکی کردم و با ابومسلم
به فینال جام حذفی رســیدم .مــن در خارج از
مشهد تیمهای زیادی را لیگ یکی کردم .اکنون
استادیوم خالی اســت و وقتی تماشاگر بیاید ،ما
را حمایــت میکند .بعد از این بــازی به تهران
میرویم و با نســاجی بــازی داریم و باید تیم را
آمــاده این دیدار کنیم .در تهــران ،در مجموعه
یزدان که تیم های نساجی و هوادار آنجا هستند

اقامت داریم .اینجا هتل اســت نه مســافرخانه.
میخواهم دوران فوتبالیام را در شهرم تمام کنم
و چون ابومســلم نیست ،با همین تیم این کار را
میکنم.
آلومینیوم صفر  -ذوبآهن صفر
در ادامه هفته هفتــم لیگ برتر فوتبال ایران
دیدار دو تیم آلومینیوم و ذوبآهن هم با تساوی
بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایســنا ،دیــدار دو تیم آلومینیوم و
ذوبآهن در قالب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
از ســاعت  ۱۵:۰۰دیروز (سهشنبه) در ورزشگاه
امام خمینی (ره) اراک آغاز شد و با تساوی بدن
گل به پایان رسید.
ایــن دیدار در حالی بدون گل تمام شــد که
هر دو تیم موقعیتهایــی روی دروازه یکدیگر
خلق کردند اما دروازهبانهای دو تیم مانع گلزنی
حریف شدند.
آلومینیوم با این تســاوی  ۱۳امتیازی شــد و
در رده پنجــم باقی مانــد و در مقابل ،ذوبآهن
 ۱۰امتیازی شــد و موقتا جــای فوالد را در رده
هشتم گرفت.
فوالد صفر -تراکتور صفر؛ یک امتیاز
بیفایده
دیدار تیم های فــوالد و تراکتور نیز در هفته
هفتم با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش "ورزش ســه" ،تیــم تراکتور بعد
از اینکه شــروع خوبی با فیروز کریمی نداشت،
زونیمیر ســولدوی کروات را جانشین این مربی
کرد و طی دو بازی اخیر خود با هدایت سرمربی
جدید ،یک برد و یک مساوی به دست آورد .این
تیم که هفته گذشــته اولین پیروزیش با هدایت
سولدو را مقابل پدیده کسب کرد دیروز میهمان
فوالد بود؛ تیمی که مثل تراکتور خیلی زود دست
به تغییر ســرمربی زد و پــس از قطع همکاری
با عبدا ...ویسی ســراغ جواد نکونام رفت و طی
دو بازی اخیر خود با هدایت سرمربی جدیدش دو برد
کسب کرده بود.
دو تیم متحول شــده لیگ بیست و یکم در
بازی دیروز به دنبال تداوم روند خوب شان بودند
و شاهد یک رقابت نزدیک و پایاپای بودیم .فوالد
در نیمه اول نســبتا بهتر از تراکتور بود اما موفق
نشد دروازه این تیم را باز کند .در  45دقیقه دوم
هیچکــدام از دو تیم به آب و آتش نزدند و توپ
بیشــتر در میانه میدان در حــال چرخش بود تا
اینکه بعد از  100دقیقه بازی ،فوالد و تراکتور با
یک امتیاز زمین را ترک کردند؛ یک امتیازی که
زیاد به دردشان نمی خورد.
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نیکی کریمی بازیگر ،کارگردان و تهیهکننده ســینما
بیان کرد که اســتقبال از «آتابای» در تبریز فوقالعاده
بوده و دوست دارم این فیلم در ترکیه اکران شود.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از خبرگزاری
آناتولی ،نیکی کریمی بازیگــر ،کارگردان و تهیهکننده
سینما که به عنوان رئیس هیأت داوری بخش فیلمهای
ســینمایی جشنواره بینالمللی فیلم «جنایت و مکافات
اســتانبول» در این شــهر حضور دارد ،در گفتگویی به
حضورش در این رویداد فرهنگی و واکنشها نسبت به
اکران عمومی فیلم «آتابای» پاسخ داد.
کریمی اســتقبال از نخســتین اکران عمومی فیلم
«آتابای» در تبریــز را فوقالعاده توصیف کرد و گفت:
من یک فیلم مستقل ساخته بودم و هیچ حدسی نداشتم
که مردم چگونه با این فیلم ارتباط برقرار خواهند کرد.
خدا را شــکر قصه گویا خیلی به دل همه نشسته و هم
به خاطر گویش آن به زبان ترکی و هم قصه عاشقانه
فیلم اســتقبال فوقالعادهای را در تبریز داشتیم .مردم
میگویند «حالمان خوب شــد» که پس از مدتها به
سینما رفتیم.
کارگردان فیلمهای «شــیفت شــب» و «ســوت
پایان» ،با بیان اینکه «آتابای» میتواند مانند یک پل
ارتباطی بین ســینمای ترکیه و ایران عمل کند ،گفت:
هفتــاد درصد فیلــم «آتابای» به زبان ترکی اســت.
به شــدت دوســت دارم که فیلم در ترکیه دیده شود،
در ایــن زمینه خیلی فکر نکرده بودیــم ولی در اینجا
صحبتهایی شده است که امیدوارم به نتیجه برسد.
شناخت بیشتر ترکیه برای من جالب است
کریمی در ارتبــاط با تمایل خود برای ســاخت اثر
مشترک با ترکیه بیان کرد :به نظرم خیلی جالب است
چون ما با ترکیه فرهنگ مشــترک بســیار داریم .من
خودم همیشه سینمای ترکیه را پیگیری کردم ،درست
اســت که زیاد به اینجا نیامدم .موارد مشترک زیادی
داشــته و همسایه نزدیک هســتیم ،فرهنگها هم به
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امام علی (ع)

صاف گاهی وزش باد

بعد از دو سال؛
فعالیت سینماها به وضعیت عادی بازگشت

احمد     رضا سهرابی

ایرنا :به دنبال نشســت مشــترک
رئیس سازمان سینمایی و معاون فنی
سالمت محیط وزارت بهداشت امکان
فعالیت عادی برای ســالنهای سینما
فراهم شد.
بــه گــزارش روز سهشــنبه گروه
فرهنگی ایرنــا به نقــل از اداره کل
روابط عمومی ســازمان ســینمایی،
محمد خزاعی با اشــاره بــه افزایش
ظرفیت بســیاری از مشاغل و صنوف
و مطالبــه خانــواده ســینما و مردم،
گفــت :اواخر هفته گذشــته جلســه
ای با معــاون فنی ســامت محیط
وزارت بهداشــت در محل ســازمان
ســینمایی داشــتیم و توضیح دادیم
که بســیاری از مردم ،مدیران ســالن
های ســینما و صنــوف تقاضا کردند
با توجه به فروکش کــردن کرونا در
پی واکسیناســیون سراسری شرایطی
فراهم شود تا محدودیت سقف ظرفیت
 ۵۰درصــدی بــرای بلیت فروشــی
در سالن های سینما برداشته شود.
وی ادامه داد :با توجه به این درخواست
و مذاکــره ،نشســت هایــی را هم،
نمایندگان سازمان سینمایی با وزارت
بهداشــت انجام دادند که ســرانجام
پس از اعالم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی مبنی بر
برگزاری حضوری کنســرت ها از آذر ماه ،دوشنبه ـ هشتم
آذر ـ اعالم شد که نشست نمایندگان موسسات موسیقی
و مدیران ســالنها با حضور سرپرست معاونت امور هنری
و سرپرســت دفتر موسیقی به منظور تصمیمگیری نهایی
برای از ســرگیری اجراهای موســیقی در چند روز آینده
برگزار میشود.
بردیا کیارس از نوازندگان و رهبران ارکستر کشورمان
اســت که در گفت وگویی با ایســنا درباره ازســرگیری
کنسرت ها اظهارنظر کرده است.
او با بیان اینکه «اکنون شــاهد برگزاری کنسرتها در
اروپا هستیم و مطمئنا در ایران هم میتوان کنسرتها را با
تعداد تماشاگر کمتر و پخش آنالین وسیعتر برگزار کرد»،
در عین حــال می گوید :در این مســیر می تواند انتخاب
تماشــای کنسرت به صورت حضوری و یا آنالین برعهده
خود مخاطب باشد.
او ســپس ابراز امیدواری می کند که هر چه ســریعتر
بتوانند مجوز تمرینات خود را دریافت کرده و برنامههایشان
را پیش ببرند .همچنین با کم شدن سایه ویروس کرونا از
جامعه و بازگشــتن به وضعیت عادی ،دوباره بتوانند روی
صحنه رفته و شاهد حضور مردم در سالنها باشند.
کیارس دربــاره فعالیتهای اخیر خــود میگوید :بجز
اجراهایی که با آقای همایون شجریان ،ارکستر ملی ایران
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با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا
و وزارت بهداشت موافقت شد فعالیت
ســالن های ســینما به حالت عادی
برگردد.
رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان
کرد :بر اســاس ایــن تصمیم تمامی
ســالنهای ســینما با رعایــت کامل
پروتکل هــای بهداشــتی میتوانند
از ظرفیــت خود برای بلیت فروشــی
اســتفاده کننــد .بدیهــی اســت که
پروتکلهای بهداشــتی همچنان باید
از طرف سینماداران و مخاطبان سینما
رعایت شود.
خزاعی بیان داشت :امیدواریم تصمیم
جدید باعث شــود تا دوباره سالن  های

گفت وگو با بردیا کیارس ـ نوازنده و رهبر ارکستر

پیشنهادی برای برگزاری حضوری کنسرت ها

و ارکستر ســمفونیک تهران به عنوان کنسرت مایستر در

رهبری نصیر حیدریان و رهبر کنسرت نمایش «علمدار»

نیکی کریمی مطرح کرد؛

دوست دارم «آتابای» در ترکیه اکران شود

هم نزدیک هســتند .برای من شناخت خوب از ترکیه
بسیار جالب است چون االن احساس میکنم شناختم
در مورد ترکیه بســیار از روی ادبیات و کتابهایی که
خواندم ،است .خیلی دلم میخواهد که زمان گذاشته و
ترکیه را از نزدیک بشناسم.
بازیگر ســینمای ایران با بیان اینکه ســریالهای
ترکیه در ایران بســیار محبوب هستند ،اظهار کرد :به
نظرم بازیگرهای ترک اکثرا ً خیلی با دقت کار میکنند.
دوســتهای کارگردان ترک خیلی دارم ،در نخستین
تجربه داوری در جشنواره «تسالونیکی» به همراه گروه
داوری بــه فیلم «اوزاک» نــوری بیلگه جیالن جایزه

دادیم.
وی همچنین گفت :همیشه سینمای ترکیه را دنبال
کردم .سینمای مســتقل و متفکر ترکیه همیشه برای
من خیلی قابل احترام اســت .نویســندگان زیادی در
ترکیه هستند ،اشعار شاعران ترک ،ک ً
ال شور و هیجان
مردم و یک نوع پل شرق و غرب بودن ترکیه را کام ً
ال
احساس میکنید .با اینکه زیاد سفر نکردم و با آشنایی
از طریق کتابها و ادبیات ترک خودم را به مردم اینجا
بسیار نزدیک احساس کردم و این نزدیکی خیلی قلبی
است.
کریمی که پیشتر سابقه داوری در جشنوارههای فیلم

سینما به رونق گذشته بازگردد و بخشی
از ضررهای ناشی از همه گیری کرونا
در دوســاله اخیر جبران شود .الزم بود
مانند بسیاری از مشاغل و کسبوکارها
ســینماداران هم بتوانند بــه فعالیت
عادی برگردند و از ظرفیت ســالن ها
استفاده کنند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
ضمن قدردانــی از تعامل و همکاری
وزارت بهداشت و درمان و ستاد مقابله
بــا کرونا در این زمینــه گفت :بدیهی
اســت ســینماها تابع پروتــکل های
بهداشتی ســتاد مقابله با کرونا هستند
و هر وقت تصمیم جدیدی اتخاذ شود
بدان پایبند خواهند بود.

داشــتم ،بیشــتر دوران کرونا را به خاطر شیوع ویروس و
تعطیلی کنسرتها به آموزش پرداختم .همچنین دو ـ سه
بار کالسهایی در شهرســتان برگزار کردم که بیشترین
آنها در کرمان بود.
او ادامه میدهد :همچنین در راســتای فقدان یکی از
دوســتان عزیزمان به نام پورنگ پورشــیرازی که بر اثر
ســرطان از بین ما رفت ،در روز بدرقه او به خانه ابدی ،با
یک سری از دوســتان و هم دورهایهای خودمان ،اجرای
قطعاتی را در مقابل تاالر وحدت داشتیم.
این هنرمند درباره برنامههایی که پیش رو دارد ،تصریح
میکند :به عنوان مثال قرار است به عنوان رهبر تمرینات
خود را با ارکستر ســازهای بادی و پرکاشن «راین» آغاز
کنیم ولی برای آغــاز برنامههایی که پیش رو داریم همه
چیز بســتگی دارد بــه زمان دریافت مجوز از ســرگیری
فعالیتهای تمرینی با رعایت پروتکلهای بهداشــتی .به
هر حال موســیقیدانها انگیزه دارند؛ چون دو ســال هیچ
فعالیتی نداشــتند و اکنون میخواهند فعالیت خود را از سر
بگیرند.
همچنین از کیارس درباره وضعیت رهبر دائم ارکســتر
سمفونیک تهران ســوال میکنیم .پاسخ میدهد :خبری
ندارم .من هــم رهبر و نوازندهای هســتم که در صورت
دعوت شــدن با کمــال میل مــیروم و کارم را به انجام
میرسانم.
ازمیر ،اســتانبول و «پرتقال طالیی» آنتالیای ترکیه را
دارد ،در رابطــه با حضور خود در جشــنواره «جنایت و
مکافــات» اســتانبول گفت :فیلمهای بســیار قوی و
خوبی در این جشنواره حضور دارند ،شعار این جشنواره
«عدالت» و «دموکراسی» به نظر من خیلی مهم است.
حضور فیلمهایی با این مضمون جای تقدیر دارند.
وی ادامه داد :خانمهایی که مســئولیتهایی در این
جشــنواره بر عهده دارند ،با توجه به فرهنگ و ســنت
و تضادهــای جامعــه محترم هســتند و خیلی زحمت
میکشــند .ابعاد بزرگی و کوچکی در ایــن رویدادها
مهم نیســت ،مهم این است که اتفاقهای فرهنگی در
کشورهای ما جریان داشته باشد .مردم جمع شده فیلم
تماشا کنند و تبادل اندیشه صورت بگیرد.
وی در بخشی از ســخنان خود در رابطه با مقایسه
دشــواریهای بازیگری و کارگردانــی گفت :هر کدام
سختیهای خودش را دارد ،فیلمسازی مشکالت خود
را دارد .چون یک زمانی برای نگارش فیلمنامه و تولید
فیلم نیاز اســت ،مراحل ســاخت فیلم خیلی سختتر
است .بازیگری هم که اگر نقش سخت باشد که اصو ً
ال
هم به این صورت است ،دشواری خود را دارد.
کریمی در پایان با اشــاره بــه پروژههای آینده خود
گفت :اخیرا ً در فیلم «دسته دختران» بازی کردم و هم
اکنون در حال نوشتن یک فیلمنامه هستم.
یازدهمین دوره جشــنواره فیلــم جنایت و مکافات
اســتانبول به همت مرکز تحقیقــات کیفری و جنایی
دانشکده حقوق دانشگاه اســتانبول در خالل روزهای
 ۲۶نوامبر و  ۲دســامبر برابر با  ۵تا  ۱۱آذرماه با شعار
«عدالت محیط زیست برای همه» برگزار میشود.
هــدف از برگزاری جشــنواره امســال جلب توجه
فعاالن مدنی و ســازمانهای بینالمللی به موضوعاتی
چون تغییرات اقلیمی ،شــیوع کرونا ،افزایش زبالههای
پالســتیکی در دریاهــا ،خشکســالی و بحرانهــای
زیست محیطی در سراسر جهان است.

میلیونها بازدید از «اکسپو دوبی»

نمایشــگاه اکســپو  ۲۰۲۰که از حدود دو ماه پیش میزبان
غرفههای کشــورهای مختلف جهــان در «دبی» بوده تاکنون
آمار میلیونها بازدید را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال ،نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰
دبی از زمان آغاز فعالیــت از یکم اکتبر ( ۹مهر) تاکنون حدود
 ۴.۸میلیون بازدید را به ثبت رسانده است.
مسووالن برگزاری این نمایشگاه اعالم کردند آمار بازدید از
اکســپو  ۲۰۲۰تا بیست و هشتم نوامبر ( ۷آذر) به ۴,۷۶۶,۴۱۹
رســیده اســت .همچنین آمار بازدید مجازی از اکسپو ۲۰۲۰
تاکنون  ۲۳.۵میلیون مورد گزارش شده است.
اکســپو  ۲۰۲۰همچنین میزبان مسابقات قهرمانی شطرنج
جهان است که به گفته مســووالن برگزاری اکسپو دبی مورد
استقبال بازیکنان و طرفدران این رقابت قرار گرفته است.
یکی از نکات قابل توجه این مسابقات جهانی حضور مگنوس
کارلســن ،قهرمان جهان از نروژ ،بــرای دفاع از عنوان خود در
برابر «یان نپومنیاچچی» از روســیه ،در مرکز نمایشگاهی دبی
خواهد بود .این رقابت تا  ۱۳دسامبر ادامه خواهد داشت و جایزه
آن  ۲.۲۵میلیون دالر است.
اکسپو دبی تا  ۳۱مارس سال  ۲۰۲۲یعنی به مدت شش ماه
با حضور بیش از  ۱۹۰کشور از جمله ایران ادامه خواهد داشت.
ایران امســال با روایتی از شــهرزاد قصهگو و با شعار «ایران؛
تمدن کهن و اســتوار تنوع اقوام و میزبان ملتها» در اکســپو
دبی حضور دارد.

«رویای چهل کتاب»
نوشته نوجوان زرین دشتی منتشر شد

کتاب «رویای چهل کتاب» نوشــته نوجوان زرین دشــتی
روانه بازار کتاب شد.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،کتاب رؤیای چهل کتاب نوشــته
علــی خســرویان در  ۱۰۹صفحه و با تیراژ  ۵۰۰جلد توســط
انتشارات زرین اندیشمند تهران روانه بازار کتاب شد.
کتاب رؤیای چهل کتاب اولین اثر علی خســرویان نویسنده
نوقلم و معاصر ایرانی است که روانه بازار کتاب شده است.
این کتاب یک رمان با موضوع آرزوی دانش آموزی اســت
که به دنبال خواندن چهل کتاب با موضوعات اجتماعی اســت.
در این کتاب خاطرات ســالهای حضور او در مدرسه و کالس
درس به رشته تحریر در آمده است.
این نویســنده  ۱۴ساله اهل روستای گلکویه از توابع بخش
ایزدخواست شهرستان زرین دشت است.

ساخت سهگانه جدید «مرد عنکبوتی»
با بازی تام هالند

ایرنا :تهیهکننده فیلمهای «مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه»،
«مرد عنکبوتی :دور از خانــه» و «مرد عنکبوتی :راهی به خانه
نیست» از ساخت سهگانهای جدید از داستانهای این ابرقهرمان
محبوب با بازی «تام هالند» خبر داد.
به گزارش خبرنــگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطالع رســانی
دیجیتال اســپای ،ایمی پاســکال تهیهکننده جدیدترین سهگانه
مرد عنکبوتی اعالم کرد فیلم راهی به خانه نیست آخرین حضور
تام هالند در نقش مرد عنکبوتی نخواهد بود.
وی تصریــح کرد :این آخرین فیلمی نیســت کــه با مارول
میســازیم و آخرین فیلم مرد عنکبوتی نخواهــد بود .در حال
تدارک ســاخت فیلــم بعدی مــرد عنکبوتی با همــکاری تام
هالند و مارول هســتیم .فیلمی که جزئی از یک ســهگانه جدید
خواهد بود.
تام هالند ،بازیگر  ۲۵ســاله انگلیسی ،پیشتر تایید کرده بود
فیلم مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیســت پایانی بر یک سه گانه
است که داستان آن با فیلم بازگشت به خانه ( )۲۰۱۷آغاز شد.
فیلم راهی به خانه نیســت به کارگردانی جان واتس و بازی
تــام هالند ،زندیا ،بندیکت کامبربچ ،جیکوب باتالون ،جان فاورو،
مریســا تومی ،جی .بی اســموو ،بندیکت وانگ ،جیمی فاکس،
آلفــرد مولینا ،ویلم دفو ،توماس هیدن چرچ و ریس ایفانز درباره
دردسرهای افشا  شدن هویت مردعنکبوتی است .در این فیلم پیتر
پارکر از دکتر اســترنج میخواهد به کمک جادو هویت مخفی را
بــه او بازگردانــد اما با این کار درهای مولتی ورس باز شــده و
شخصیتهای شرور از جهانهای موازی از راه میرسند.
این فیلم مورد انتظار  ۱۵دسامبر ( ۲۴آذر  )۱۴۰۰در انگلیس و
 ۱۷دسامبر ( ۲۶آذر) در سینماهای آمریکا اکران میشود.

«پرده» راهی ایتالیا میشود

مستند کوتاه «پرده» به کارگردانی ایمان بهروزی برای حضور
در بخش مســابقه فیلمهای کوتاه چهل و ششــمین جشــنواره
بینالمللی «الچنو دورو» ایتالیا انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مســتند کوتاه «پرده» ساخته ایمان
بهروزی بــه بخش مســابقه فیلمهای کوتاه چهل و ششــمین
جشنواره بینالمللی «الچنو دورو» ایتالیا راه پیدا کرد .این جشنواره
در ســال  ۱۹۵۹توسط پیر پائولو پازولینی برای تجلیل از سینمای
نئورئالیست راهاندازی شد.
این جشــنواره از قدیمیترین جشنوارههای فیلم ایتالیاست که
چهل و ششمین دوره آن از اول تا هشتم دسامبر برابر با  ۱۰تا ۱۷
آذر در شهر آولینو ایتالیا برگزار میشود.
فیلم کوتاه «پرده» ساخته ایمان بهروزی به نمایندگی از ایران
و آلمان در این رویداد حضور دارد.
«پرده» پیــش از این به جشــنوارههای  DMZکرهجنوبی،
نایســه آلمان ،جشنواره فیلم پارنو استونی و بانکوکتای تایلند راه
یافته بود .این فیلم مستند محصول مشترک ایران و آلمان است.

