با عصر آنالین ما را دنبال کنید

سرمربی تیم فوتبال
فجر سپاسی شیراز:

چگونه قانونمداری را
نهادینه کنیم؟
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در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی به ریاست رئیسی؛

سند تحول شورایعالی
انقالب فرهنگی به تصویب رسید

ســند تحــول شــورایعالی انقــاب فرهنگــی کــه در حکــم مقــام معظــم
رهبــری بــرای دوره جدیــد شــورا نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه بــود در
جلســه امــروز ســه شــنبه ایــن شــورا بــه ریاســت آیتاللــه ســید ابراهیــم
رئیســی رییــس جمهــوری بــه تصویــب رســید.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری ،ســند
تحــول شــورایعالی انقــاب فرهنگــی مشــتمل بــر ســه فصــل تحــول
در شــورا ،تحــول در دبیرخانــه شــورا و زمینههــا و لــوازم اجرایــی شــدن
ایــن ســند اســت و در روزهــای آینــده بــرای تاییــد نهایــی خدمــت مقــام
معظــم رهبــری ارســال خواهــد شــد.
اعضــای شــورایعالی انقــاب فرهنگــی در دوره ریاســت آیتاللــه
رئیســی موضــوع تحــول در ایــن شــورا را بــا محوریــت ایجــاد
ضمانتهــای اجرایــی بــرای مصوبــات آن در دســتور کار قــرار داده
بودنــد .مقــام معظــم رهبــری نیــز در حکــم خــود بــرای دوره جدیــد
فعالیــت شــورایعالی انقــاب فرهنگــی بــر ضــرورت تشــکیل کارگــروه
تحــول و تهیــه و تصویــب ســندی ناظــر بــه ظرفیتهــای ایــن نهــاد بــا
بهرهگیــری از بیانــات ،احــکام و پیوســتهای احــکام امــام راحــل و
رهبــر معظــم انقــاب بــرای ادوار مختلــف فعالیــت شــورا تاکیــد شــده
بــود.
بــر ایــن اســاس  ۷جلســه از مجمــوع  ۱۱جلســه شــورایعالی انقــاب
فرهنگــی در دوره دولــت ســیزدهم ،بــه تحــول و بازآرایــی شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی اختصــاص یافتــه کــه بــه نوعــی باعــث نهادینهســازی
ایــن شــورا هــم بــه لحــاظ جایــگاه ،هــم بــه لحــاظ ماموریتهــا و
هــم از لحــاظ روابــط بــا قــوای ســه گانــه و ســایر نهادهــا و نیــز ایجــاد
ضمانتهــای اجرایــی موثــر بــرای مصوبــات آن شــود.
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اول فصل فریاد زدیم،
باز هم می زنیم
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برگزاری نشست علمی
« فیلمنامههای پویانمایی با
اقتباس از غزلیات حافظ»
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ابراز نگرانی استاندار فارس از
دالل بازی های پزشکی
رئیس شورای شهر شیراز:

نباید مدیران ستادی شهرداری،
دیدارهای مردمی خود را به بهانه
کرونا لغو کنند
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سخنگوی شورای شهر شیراز:

با سفر مدیران شهرداری به نمایشگاه
اکسپو دبی مخالفم
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رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبرداد؛

برخورد تانکر حامل سوخت
به  ۵خودرو در شیراز
شهر سیل زده
آتلیه عکاسی شده است

امیرعبداللهیان:

اولویت ایران،
توسعه مناسبات با
همسایگان است

حضور شهردار شیراز در مناطق سیل زده بیرم الرستان

2

چرایی تاکید ایران بر "راستیآزمایی" لغو تحریمها و دریافت
"تضمین" اجرای توافق
منابـع نزدیـک بـه مذاکـرات اعلام
کردنـد ،بـا وجـود گذشـت بیـش از
پنـج هفتـه از شـروع مذاکـرات احیـای
برجـام در ویـن ،طرفهـای برجامـی و
آمریـکا نـه تنهـا نسـبت بـه پذیـرش
پیشـنهادات و ایدههـای ایـران تعلـل و
تاخیـر دارنـد بلکـه از ارایـه سـاز و کارها
بـرای تامیـن نظـرات ایـران در رابطـه
بـا لغـو تحریمهـا ،تضمیـن توافـق و
راسـتی آزمایـی از اجـرای تعهـدات
طفـره رفتهانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن رویکـرد سـه
کشـور اروپایـی و آمریـکا در مذاکـرات
نشـان می دهـد کـه ایـن کشـورها
آنقـدر کـه در موضـع گیری هـا و
فضاسـازیهای رسـانهای شـان از
محـدود بـودن زمان صحبـت می کنند
و نسـبت بـه تهی شـدن برجام هشـدار
می دهنـد ،نگـران نیسـتند و برعکـس
از طوالنـی شـدن مذاکـرات و بـه
ایـن شـکل ایجـاد فضـا بـرای بهانـه
گیری هـای بعـدی بدشـان نمی آیـد.
سـه کشـور اروپایـی و آمریـکا در چنـد
مـاه اخیـر نسـبت بـه فعالیتهـای
هسـتهای ایـران و پیشـرفتها در آن
ابـراز نگرانـی کردند و بر ایـن نظرند اگر
توسـعه سـانتریفیوژها و افزایـش ذخایر
اورانیـوم ایـران در سـطوح مختلـف
ادامـه یابـد ،برجـام بـرای این کشـورها
موجودیتـش را از دسـت خواهـد داد .از
ایـن رو وقتـی ایـران در  ۸آذر بـا متونی
تغییـر یافته نسـبت به متن پیشـنهادی

قبلـی بـه مذاکـرات بازگشـت ،سـاز
مخالـف را کـوک کردنـد و بـر طبـل
محـدود بـودن زمـان کوبیدنـد و پشـت
هـم ضـرب االجـل تعییـن کردنـد؛
هـر چنـد ایـن سـر و صداهـا در نهایـت

عملـی ارایـه کننـد در غیـر ایـن صورت
سـه کشـور اروپایـی و آمریـکا مسـئول
بـه نتیجـه نرسـیدن و طوالنـی شـدن
مذاکـرات خواهنـد بـود.
طبیعـی اسـت کـه بعـد از عهدشـکنی

راه بـه جایـی نبـرد .در همیـن حـال،
مقامـات ایرانـی نزدیـک بـه مذاکرات،
در هفته هـای اخیـر بارهـا اعلام
کردنـد ،بـا وجـود ابـراز نگرانـی فـوق از
سـوی سـه کشـور اروپایـی و آمریـکا،
ایـن کشـورها هیـچ اقـدام و گام قابـل
توجـه و موثـری در راسـتای رفـع
ابهامـات و پاسـخ بـه خواسـتهای بـه
حـق ایـران در رابطه با برداشـته شـدن
تحریمهـا و ارایـه تضمیـن مطـرح
نکردهانـد .از ایـن رو اگـر طرفهـای
مقابـل بـه واقـع بـر دسـتیابی بـه توافق
جدی هسـتند یا راهکارهای مشـخص
و عملیاتـی ارایه شـده از سـوی ایران را
بپذیرنـد یـا خود نسـبت بـه دغدغه ها و
نگرانی هـای ایـران پیشـنهاد و راهـکار

آمریـکا و خـروج یـک جانبـه از برجـام
بـه نحـوی کـه حتـی کشـورهای
اروپایـی و جامعـه بیـن الملـل ایـن
اقـدام را خلاف مقـررات بیـن المللـی
و تفاهمـات دانسـتند ،ایـران حـق دارد
نسـبت بـه راسـتی آزمایـی تعهـدات و
اجـرای آنهـا در برجام حسـاس باشـد و
ایـن رونـد را با دقـت پیگیـری کند ،چرا
کـه ایـران از این منظر خسـارات مادی
و روانی زیادی را در سـه سـال گذشـته
متحمـل شـده اسـت .اهمیـت راسـتی
آزمایـی اقدامـات آمریـکا ،تجربـه ای
اسـت کـه ایـران از دوران اوبامـا و بعـد
از اجرایـی شـدن برجـام به دسـت آورد؛
در آن زمـان هـم برخـی تعهـدات برای
لغـو تحریم هـا بـه درسـتی اجـرا نشـد.

یـک عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی تاکید کـرد :چطـور میشـود فـردی
کـه در کلینیـک خصوصی درآمـد چندصـد میلیاردی
دارد در بخـش دولتـی بـه فکـر خدمـت بـه محرومین
بـوده و حتـی توجـه دانشـجویان را نیـز به ایـن اولویت
جلـب کند.
بـه گزارش ایسـنا ،مسـعود پزشـکیان در جلسـه علنی
صبـح دیـروز (سـه شـنبه) مجلس شـورای اسلامی و
در سـوال خـود از وزیـر بهداشـت در خصـوص علـت
عـدم پایبنـدی بـه قانـون برنامـه ششـم توسـعه و
تعهداتـی کـه هنـگام اخـذ رای اعتمـاد بـه نمایندگان
داده اسـت ،بیـان کـرد :مـا حتـی قبـل از زمـان رای
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جزییات افزایش تعرفه برق
از اول بهمن ماه
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واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه

هـم چنیـن ایـران تاکیـد دارد آمریـکا و
هـم پیمانانش نسـبت بـه اینکـه دوباره
از برجـام یـک جانبـه خـارج نشـود
تضمین هـای عملـی و قابـل قبـول
دهـد و ایـن تجربـه ای اسـت کـه از
دوران ترامـپ دارد.
مذاکـرات در روز دوشـنبه بـه روال
روزهـای قبـل بـا دیـدار هیـأت ایرانی با
نماینـدگان سـه کشـور اروپایـی ،رییس
هیـأت مذاکـره کننـده چیـن و روسـیه
بـه طـور جداگانـه و نیـز دیـدار باقری و
مـورا ادامـه یافـت.
هـم چنیـن در پایـان روز دوشـنبه
اعضـای گـروه  ۴+۱بـه اضافـه آمریـکا
و بـدون ایـران بـا یکدیگر دیـدار کردند.
در روزهـای گذشـته دیدارهایـی از
ایـن دسـت بـه تنـاوب و در راسـتای
هماهنگـی و بررسـی متن هـا برگـزار
شـده اسـت.
میخاییـل اولیانـوف نماینـده روسـیه در
مذاکـرات نیـز از دیـدار دو جانبـه خـود
بـا رابـرت مالـی نماینـده ویـژه آمریـکا
در امـور ایـران خبـر داد و گفـت :گفت
وگوهـای دوجانبـه مـا بـا هدفـی واحـد
کـه همـان احیـای برجـام اسـت انجام
می شـود و بسـیار عمـل گرایانـه اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حـال حاضـر
مذاکـرات در سـطح سیاسـی و
رایزنی هـای دو جانبـه و چنـد جانبـه
ادامـه دارد و بـه نظـر ایـن رونـد در
روزهـای آتـی نیـز جریـان خواهـد
داشـت.

رئیـس دیـوان عدالـت اداری بـا اشـاره بـه رد کلیـات
طـرح تعییـن فـوق العـاده خـاص قـوه قضاییـه در
مجلـس و اعتراضـات کارکنـان قـوه قضائیـه در
روزهـای اخیـر گفـت :نماینده هـا حـق دارنـد کـه هـر
طـور صلاح کشـور هسـت قانونگـذاری کننـد و مـا
نبایـد بـه تصمیمـات مجلـس اعتـراض غیرقانونـی
داشـته باشـیم.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از دیـوان عدالـت اداری،
حجـت االسلام حکمتعلـی مظفـری رئیـس دیـوان
عدالـت اداری در نطـق پیش از دسـتور جلسـه هیأت
عمومی بـه طـرح تعییـن فـوق العـاده خـاص قـوه
قضاییـه کـه در هفتـه گذشـته در مجلـس شـورای
اسلامی رد شـد ،اشـاره کـرد و گفـت :نماینده ها حق
دارنـد کـه هر طور صلاح کشـور هسـت قانونگذاری
کننـد و مـا نبایـد بـه تصمیمـات مجلـس اعتـراض
غیرقانونـی داشـته باشـیم.
رئیـس دیـوان عدالت اداری با اشـاره بـه اینکه رئیس
قـوه قضائیه از ابتدای دوره حضور در منصب ریاسـت
دسـتگاه قضایـی ،جلسـات متعـددی بـا نماینـدگان
مجلـس و فراکسـیون های مختلـف داشـتهاند و
بـه دلیـل اهمیـت موضـوع ،یکـی از مـواردی کـه
بـه آن پرداختـه شـده ترمیـم حقـوق کارکنـان بـوده
اسـت ،گفـت :علیرغـم اعلام آمادگـی نماینـدگان
محتـرم مبنـی بـر موافقـت خـود بـرای تصویـب ایـن
طـرح ،متاسـفانه ایـن طـرح توسـط مجلـس شـورای
اسلامی رای نیـاورد.
مظفـری بـا تاکیـد بـر اینکـه بـاب مطالبـه از طـرق
قانونـی و منطقـی بـاز اسـت و نبایـد انتظـارات
غیـر منطقـی داشـته باشـیم ،افزود :بـا علم بـر اینکه
بـر نامناسـب بـودن سیسـتم پرداخـت در دسـتگاه
قضایـی واقـف هسـتیم ،امـا در هـر حـال فعلا
مصوبـهای در ایـن خصـوص نداریـم.
وی افـزود :شـأن قضـاوت بایـد حفـظ شـود و
مسـئولین محتـرم قـوه قضائیـه هـم بایـد مطالبهگـر

ایـن مهـم باشـند و در حفظ این جایگاه کوشـا باشـند.
رئیـس دیـوان عدالـت اداری بـه مطالبهگـری از
مسـیرهای صحیـح و قانونـی اشـاره کـرد و گفـت:
هنـوز بـه بـن بسـت نرسـیدهایم و بـرای رسـیدن بـه
خواسـته نبایـد از هـر مسـیری اقـدام کـرد ،چـرا کـه
دشـمن به دنبال فروپاشـی نظـام از درون اسـت بلکه

باید هوشـیار باشـیم و اجـازه ندهیم دشـمن از مطالبه
بـه حـق مـان در مسـیر ناامنـی علیـه نظـام و انقالب
اسـتفاده کنـد.
مظفـری با اشـاره بـه اینکه دسـتگاه تبلیغاتی دشـمن
بـرای دامـن زدن به مشـکل معیشـتی مردم همیشـه
در حال سـیاه نمایی اسـت ،گفت :جـای مطالبهگری
در کـف خیابـان نیسـت و تردیـدی نداریـم که دشـمن
از ایـن جریانـات سـوء اسـتفاده میکنـد و ادامـه ایـن
گونـه اعتراضـات بـه صالح دسـتگاه قضایی نیسـت.
وی افـزود :بودجـه دسـتگاه قضایی از همـان ابتدای
انقلاب نیـز پاییـن بـوده اسـت و نظـام حقـوق و
دسـتمزد در قـوه قضاییـه نیازمنـد تغییـرات جـدی
اسـت و حقـوق کارکنـان بایـد ترمیـم شـود ،امـا ایـن
دلیـل نمیشـود کـه آب بـه آسـیاب دشـمن بریزیـم

پزشکیان:

امروز حاکمیت یک سفره برای خودش پهن کرده و یک سفره برای مردم
اعتمـاد بـه وزیـر بهداشـت کسـانی را داشـتیم کـه در
کلینیکهـای خصوصـی و مطبهـا کار میکردنـد
و قصـد ورود بـه سـازمانهای دولتـی را داشـتند،
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن افـراد نمیتواننـد در
دانشـگاهها یـا بخـش دولتـی بـه مـردم و محرومیـن
خدمـت کننـد .رهبـری فرمـوده اسـت کـه یـک بیمار
زمانـی که بـه بیمارسـتان مراجعه میکند جـز دغدغه
بیمـاری نبایـد دغدغـه دیگـری داشـته باشـد .بنـده از
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شـما میپرسـم آیـا میشـود کسـی در یـک کلینیـک
خصوصـی چنـد صـد میلیارد داشـته باشـد و خـارج از
تعرفههـای دولتـی کار کند ،سـپس بیاید در دانشـگاه
و بخواهـد بـه محرومیـن کمـک کنـد؟
نماینـده مـردم تبریز در ادامـه اظهار کرد :آیـا این فرد
میتوانـد در دانشـگاه دولتـی بـه دانشـجویان بگویـد
کـه اولویـت شـما بایـد خدمـت بـه مـردم و محرومیـن
باشـد در حالـی کـه خـودش در کلینیکهـای

خصوصـی درآمـد چندصـد میلیـاردی دارد؟
ایـن عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی در ادامـه تصریـح کـرد :اینکـه
فـردی در عمـل از انقالبیگـری حـرف بزنـد امـا در
بیـرون بـه افراد پولدار سـرویس دهد و خـارج از تعرفه
دولتـی پـول دریافـت کنـد ،انقالبیگـری نیسـت.
بنـده نمیگویـم کـه بـه افـراد مرفـه سـرویس ندهیـم
بلکـه اولویـت مـا بایـد اقشـار محروم باشـد فـردی که

در کلینیکهـای خصوصـی خـارج از تعرفههـای
دولتـی درآمـد چندصـد میلیونـی دارد چطـور میتواند
در سیسـتم دولتـی بـا یـک حقـوق پاییـن بـه فکـر
گرهگشـایی از محـروم باشـد .مشـکل از آنجاسـت که
مـا نمیخواهیـم منافـع خودمـان بـه خطـر بیفتـد.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس در ادامـه تاکیـد
کـرد :نمیشـود فـرد پزشـکی در کلینیکـی خصوصی
بـرای یـک عمـل  ۲۰میلیـون پـول بگیـرد و بگوییـم

و اسـباب سـوء اسـتفاده آنهـا شـویم و دشـمنان از
طریـق مـا بـه اهـداف خـود برسـند.
رئیـس دیـوان عدالت اداری جایگاه قضـاوت را خطیر
و قـوی دانسـت و بـه اهمیـت آن در اسلام اشـاره
کـرد و گفـت :قضـا و قضـاوت ،مشـخص تریـن،
جایگاهـی اسـت کـه از نظـر فقهـی بسـیار اهمیـت
داشـته و پرچالشتریـن منصب در سـازمان حکومتی
محسـوب می شـود و پیامبـر گرامی اسلام( ص)
شایسـتهترین فـرد بـرای قضـاوت میباشـد زیـرا خود
مسـتقیما احـکام و دسـتورات را از پیشـگاه خداونـد
دریافـت کـرده اسـت و شایسـته این منصب حسـاس
حقوقـی و انسـانی میباشـد و میتوانـد ظرافتهـا و
دقتهـای امـر قضـاوت را درک و اجـرا نمایـد.
وی افـزود :قاضـی بایـد مناعـت طبع داشـته باشـد و
بـه انـدازه ای تامیـن شـود کـه هیچ کـس نتوانـد به او
از ایـن راه نفـوذ کند.
مظفـری بـا تاکیـد بر اینکـه ما سـرباز فدایـی انقالب،
نظـام و امـام زمـان (عـج) هسـتیم ،گفـت :قطعـا
مجموعـه قـوه قضائیـه مـورد عنایت امـام (ره) و مقام
معظـم رهبـری بـوده و هسـت و همـه مجموعههـای
حاکمیتـی بایـد انقالبـی باشـند و قـوه قضائیـه هـم از
ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و بایـد انقالبـی باشـد،
انقالبـی بمانـد و انقالبـی عمـل کنـد.
رئیـس دیـوان عدالـت اداری در پایـان از واکنـش
منطقـی همـکاران قضایـی و اداری دیـوان بعـد از
اعالم عـدم تصویب طرح فوقالعـاده خاص قدردانی
کـرد و گفـت :بـه دلیـل تحریم هـا و جنایت هـای
اقتصـادی آمریـکا وضعیـت کنونـی دولـت بـه لحاظ
بودجـه مطلـوب نیسـت و میخواهنـد از طریـق
فشـارهای اقتصـادی مردم ایـران را تسـلیم کنند ،اما
همانطـور کـه در طـول بیـش از چهل سـال گذشـته
تسـلیم نشـدیم از این به بعـد هـم دوام خواهیم آورد و
تسـلیم نمیشـویم و در برابر تصمیمـات قانونی دولت
و مجلـس شـورای اسلامی تمکین میکنیـم.

کـه تعهـد داده کـه در سیسـتم دولتـی بـا یـک حقوق
پاییـن میخواهـد بـه محرومیـن کمـک کند .ایـن امر
باورکردنـی نیسـت .مـا بـه متخصصیـن در شـهرها و
مناطـق محـروم  ۸تـا  ۱۰میلیـون حقـوق میدهیـم
امـا همـان پزشـک بـرای یـک عمـل در کلینیـک
خصوصـی تـا  ۵۰میلیـون درآمـد دارد .تـا زمانـی کـه
وضعیـت اینگونـه باشـد چیـزی تغییـر نمیکنـد ،ایـن
وضعیـت ظلـم بـه مـردم اسـت .امـروز حاکمیـت یک
سـفره بـرای خـودش پهـن کـرده و یـک سـفره بـرای
مـردم .اگـر واقعـا مـا ادعـای انقالبیگـری داریـم
بایـد بـر سـر سـفرهای بنشـینیم کـه مـردم بـر سـر آن
هسـتند.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

چگونه قانونمداری را
نهادینه کنیم؟
قانـون ،مقـررات موضوعـه ای اسـت کـه توسـط
نماینـدگان مجلـس تصویـب و بـه اطلاع عموم از
طریـق درج در روزنامـه رسمی کشـور می رسـد و
نیز طـی مراحلـی رسـانه ای می گـردد .قانونمداری
در واقـع فرهنگـی اسـت کـه در رفتـار مردمـان به
صـورت عـادت در می آیـد و معمـوالً آحـاد جامعـه
موظـف بـه تبعیـت از آن هسـتند ،تخلـف از قانـون
جرم اسـت.
قانـون بـرای ایجـاد نظـم و امنیـت و نیز بـه منظور
اجرائـی شـدن نیازهـای مـردم تصویـب می شـود
و یـا بـرای اجـرای مصوبـات بـه ضـرورت و نیـاز
هـر جامعـه اجرائـی می شـود .معمـوالً قانونمداری
می بایـد در مدارس از همـان دوران کودکی آموزش
داده شـود و در عمـل مفیـد افتـد .در کتاب هـای
درسـی دوران ابتدایـی آموزش ها به صـورت عملی
به کـودکان تفهیـم می شـود .مث ً
ال عالئـم راهنمایی
و رانندگـی را با شـکل آمـوزش می دهنـد و پلیس و
وظایـف او را بـه بچه هـا گوشـزد می کننـد و نحـوه
عبـور از خیابـان را بـه آنها یـاد می دهند.
وقتـی بـه کـودکان می گوینـد بایـد از خـط عابـر
پیـاده وقتی چراغ سـبز اسـت عبـور کننـد باید خط
عابـری باشـد تـا کـودکان آن را ببیننـد .متأسـفانه
در بعضـی چهارراه هـای شـهر خطـوط عابـر و
خطـوط راهنمایـی دیگـر بـه کلـی پـاک شـده و یا
خط کشـی های خیابانـی فرامـوش شـده اسـت.
اگـر بخواهیـم راننـدگان بـه وظایـف قانونـی خـود
عمـل کنند و بـه عالئـم راهنمایی توجـه نمایند باید
خطـوط راهنمایـی را همیشـه بـه صورت شـفاف در
خیابان هـا و به ویژه در چهارراه ها داشـته باشـیم تا
اگـر بی مباالتی مشـاهده شـد و یـا بـدون توجه به
عالئـم راهنمایـی راننده ای تخلف کـرد پلیس بتواند
علت تخلف را به درسـتی تشـخیص دهد .بی شـک
مـردم و تمـام رانندگانـی کـه گواهی نامـه رانندگی
دریافـت کرده اند ایـن مطالـب را می دانند و خطوط
را می شناسـند و از قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی
اطلاع دارنـد .اما مقدمتـا این مـوارد را ذکـر کردم
تـا بدانیم که بـرای اجـرای قانـون و نهادینه کردن
آن در ذهـن و عـادت مردم می باید ابـزار و امکانات
شناسـایی آن را فراهـم نماییم.
حقوقدانـان بـر ایـن باورنـد کـه« :جهل بـه قانون
رفـع تکلیـف نمی کنـد» معنـای آن ایـن اسـت
کـه فـردی نمی توانـد در مقابـل قاضـی بگویـد:
نمی دانسـتم ایـن عمـل جـرم بـوده اسـت زیـرا
فـرض بر این اسـت کـه وقتـی قانونی بـه تصویب
می رسـد و بـه اطلاع عمـوم از طریـق رسـانه ها
می رسـد همـه می دانند امـا در واقع چنین نیسـت.
زیـرا همـه از طریق رسـانه ها اطالع پیـدا نمی کنند
و یـا روزنامـه نمی خواننـد.
اگر بـه نحوی مکررا اطالع رسـانی شـود کـه مردم
بـه محتـوای مصوبـات قانونـی توجـه کننـد شـاید
بهتـر و بیشـتر مـردم از قانـون مطلع شـوند.
در آموزه هـای دینـی ،خانواده های مسـلمان خود را
ملـزم می داننـد صـواب و عقـاب و گناه یـا کارهای
خـوب را بـه فرزندانشـان بیاموزنـد ،و در مـدارس
هم درسـی بـه نام تعلیمـات دینی بـه دانش آموزان
آمـوزش داده می شـود امـا ضمانت اجرایـی ندارد.
آنچـه ضمانـت اجرایـی دارد رعایـت همـگان بـه
اجـرای قوانیـن اسـت کـه معمـوال هـر آنچـه بـه
صـورت روزمره در تعامالت اجتماعـی و رفت وآمدها
و مشـارکت ها مـورد نیـاز اسـت بـر مبنـای رعایت
عـرف ،سـنت و بعضـی قوانیـن شـهروندی اسـت.
زمانـی کشـور و جامعـه گرفتـار انارشیسـتم و یـا
هـرج و مرج طلبی اسـت کـه قانون رعایت نشـود و
قانونمـداری بـه اصطلاح جـا نیفتاده باشـد.
اگـر دیدیـد در پیاده روهـا دوچرخه سـوارها و یـا
راننـدگان موتورسـیکلت ها حرکـت می کننـد و
یـا اتومبیل هـا را پـارک کرده انـد و یـا دیدیـد
بعضی هـا در طـول و عـرض خیابان هـا راه می روند
و یـا دیدیـد کـه بـه حسـب عـادت در چهارراه هـا
و خیابانهـا حـق تقـدم رعایـت نمی شـود بدانیـد
کـه بـه جـای قانونمـداری ،قانون گریـزی غالـب
اسـت .فلسـفه وجـودی و ضـرورت حضـور پلیـس
و نیـروی انتظامی بـرای پیشـگیری و یـا برخـورد با
متخلفیـن اسـت .بـه هر میـزان کـه قانون گریزی و
یـا قانون سـتیزی رواج دارد بـه تعـداد و مسـاحت
دادگاه هـا ،زندان هـا ،پرونده هـا و شـاکی ها و
متشـاکی ها افـزوده می گـردد و دولـت مجبـور
می شـود بودجه هـا را بـه سـمت و سـوی مراجـع
قضایـی و مراکـز انتظامی سـوق دهد تـا بتواند نظم
و امنیـت برقـرار کنـد.
اگـر شـهرداری ها و ادارات حقـوق شـهروندی
را رعایـت کننـد و شـهروندان نیـز حقـوق
شـهرداری ها را بشناسـند و بـه آنهـا پای بنـد
باشـند بسـیاری از تخلفـات و جرائـم جـاری اتفاق
نمی افتـد و سـرمایه های مـادی و انسـانی ضایـع
نمی گردند،عـوارض و مالیـات نیـز بموقـع پرداخت
می شـود .در بعضی کشـورهای قانونمـدار به ندرت
پلیـس و یـا نیـروی انتظامـی در خیابان هـا و مراکز
شـهری دیـده می شـوند زیـرا مـردم آن کشـور در
واقـع خود به جای پلیـس و نیـروی انتظامی مواظب
رفتار خودشـان هسـتند و حقوق یکدیگـر را رعایت
می کنند.
متأسـفانه امر بـه معروف و نهی از منکر مسـلمان ها
را آنهـا عمال به انجام می رسـانند هرچنـد نام آن را
امر به معـروف و نهی از منکـر نمی گذارند.
توسـعه و پیشـرفت صرفـا بـه منزلـه رشـد صنایع
و یـا تعـداد دانشـگاه ها و دانشـجویان نیسـت.
آنچـه جامعـه ای را امنیـت می بخشـد رعایـت
اد امه د  ر ستون روبرو
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برهم صالح؛

سخنگوی دولت:

هرکجا که عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد
صادقانه با مردم در میان خواهیم گذاشت
سـخنگوی دولـت بـا قدردانـی از حمایت هـا و
رهنمودهـای اخیـر مقـام معظـم رهبـری تاکیـد
کـرد کـه هرکجـا کـه عمـل بـه وعده هـا امـکان
پذیـر نباشـد صادقانـه بـا مـردم در میـان خواهیـم
گذاشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی بهـادری جهرمـی در
نشسـت با نمایندگان رسـانهها با تشـکر و قدردانی
از حمایت هـا و رهنمودهـای اخیـر رهبری انقالب
اظهـار کـرد :بیانـات رهبـر معظـم انقلاب بـرای
اعضـای دولـت روحیـه بخـش بـود .قطعـا حضـور
دولتمـردان در بیـن مـردم بـا قـوت بیشـتری ادامه
خواهـد داشـت و رئیـس جمهـور محتـرم هـم بـر
ارتبـاط مسـتمر اعضـای کابینه با مـردم و نخبگان
تاکیـد کـرده اند.
وی افـزود :همچنیـن عمـل بـه وعده هـا و
اسـتفاده از نظـرات متخصصیـن مـورد توجـه
دولـت خواهـد بـود و هرکجا کـه عمل بـه وعده ها
امـکان پذیـر نباشـد صادقانـه بـا مـردم در میـان
خواهیـم گذاشـت.
سـخنگوی دولـت همچنیـن با اشـاره به نخسـتین
جلسـه شـورای عالـی امـور ایرانیـان خـارج کشـور
اظهـار کـرد :ایـن جلسـه با حضـور رئیـس جمهور
برگـزار شـد و رئیس جمهـور بر حمایت و رسـیدگی
به مسـائل ایرانیان خارج از کشـور از جمله مسـائل
کنسـولی ،تحصیلـی و تجاری تاکیـد کردند.

بهـادری جهرمی گفـت :همچنیـن در ایـن
خصـوص سـامانه میخـک وزارت خارجـه بعنـوان
پرسـمان تـردد محیطـی راه انـدازی شـده اسـت و
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور میتوانند سـواالت
خـود را در آنجـا مطـرح کننـد و ظـرف مـدت
کوتاهـی پاسـخ آن را دریافـت کننـد.
وی افـزود :بـه منظـور تسـهیل در تـردد ایرانیـان
خـارج از کشـور کـه مشـمول خدمـت سـربازی
هسـتند ،فرصت دو سـفر سـاالنه به ایـران در نظر
گرفته شـده که بدون مانعی بتوانند به کشـور رفت

و آمـد کننـد .همچنیـن برای نخسـتین بـار وزارت
میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی
بـه عضویـت شـورای عالـی ایرانیـان خـارج از
کشـور درآمـد و الیحـه جامـع ایرانیـان خـارج
از کشـور نیـز بـه منظـور حمایـت از حقـوق ایـن
دسـته از هموطنـان در دولـت در حـال تدویـن
است.
سـخنگوی دولـت در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره
افزایـش  ۱۰درصـدی حقـوق کارکنـان ،اظهـار
کـرد :دولـت اصلـی تریـن مدافع متناسـب سـازی

حقـوق کارکنـان شـریف بـا محوریـت عدالـت
اسـت .یکـی از آسـیبهای پرداخـت حقـوق،
بخشـینگری اسـت .طبعا افزایش حقـوق متوازن
بـا محوریـت عدالـت در دسـتور کار دولـت اسـت.
وی ادامـه داد :در الیحـه بودجـه سـال آینـده
میـزان افزایـش حقـوق کارکنان دولـت  ۱۰درصد
نیسـت ،بلکـه میانگیـن افزایـش حقـوق مجمـوع
کارکنـان دولت در سـطح کشـور  ۱۰درصد اسـت.
بـر همین اسـاس میـزان افزایش حقـوق کارکنان
در الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱بـا رویکـرد عدالـت در
توزیـع ۲۹ ،درصـد رشـد برای حداقل حقوق اسـت
و حقـوق تـا  ۵میلیون تومـان هـم از مالیات معاف
شـده اسـت؛ و بقیـه کارمنـدان هـم بهصـورت
پلکانـی حقوقشـان رشـد دارد.
سـخنگوی دولـت در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره
حـذف ارز ترجیحـی تصریـح کـرد :حـذف ارز
ترجیحـی قانـون مجلس شـورای اسالمی اسـت و
دولـت مکلـف بـه اجـرای قانون اسـت .خـط قرمز
دولـت معیشـت مردم اسـت .نکته مهم این اسـت
کـه در قانـون مجلـس ،راهـکار جبـران حـذف ارز
ترجیحـی پیـش بینـی نشـده اسـت .اولویـت دولت
حفـظ قـدرت خریـد و بهبـود معیشـت مردم اسـت
و رئیـس جمهـور تأکید دارد ،بـدون در نظر گرفتن
راهکارهـای کارآمـد حمایتـی ،تغییـری در اجـرا
صـورت نگیـرد.
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تنها گزینه کردها برای پست
ریاست جمهوری عراق

یـک رهبـر کرد عراقـی از برهم صالح بـه عنوان؛ تنهـا گزینه کردها
برای تصدی پسـت ریاسـت جمهـوری این کشـور نام برد.
بـه گـزارش ایسـنا" ،ریـزان شـیخ" ،از رهبـران اتحادیـه میهنـی
کردسـتان عـراق در گفتوگـو بـا شـبکه روسـیا الیـوم اعلام کـرد
کـه برهـم صالـح ،رئیـس جمهوری فعلـی عـراق تنها گزینـه کردها
بـرای تصـدی مجـدد ایـن پسـت و ابقـا در آن اسـت.
وی در ایـن بـاره گفـت :احـزاب کـرد گزینـهای جـز برهـم صالـح
برای پسـت ریاسـت جمهـوری ندارند و وی تنها گزینهای اسـت که
بـه پارلمـان معرفـی خواهد شـد.ریزان شـیخ ادامـه داد :این موضع
در نتیجـه مذاکـرات میـان احـزاب کرد اتخاذ شـده اسـت.
در همیـن حـال ،شـفق نیوز گـزارش داد کـه دفتر سیاسـی اتحادیه
میهنـی کردسـتان عـراق تصمیـم به معرفـی برهم صالح بـه عنوان
نامـزد کردهـای عراق برای تصدی پسـت ریاسـت جمهـوری گرفته
اسـت.یک منبـع در ایـن بـاره بـه شـفق نیوز گفـت :ایـن تصمیم در
جریـان نشسـت دفتـر سیاسـی اتحادیـه میهنـی کردسـتان عـراق
اتخاذ شـده اسـت.

توافق عراق و عربستان برای
همکاری علیه تروریسم

قالیباف:

نباید وزارت راه در حوزه مسکن ،تصدیگری کند
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه
شـیوه قانـون جهـش تولیـد همچـون روش قانـون
مسـکن مهـر و ملی نیسـت ،گفت :نبایـد وزارت راه
و شهرسـیازی در زمینه مسـکن تصـدی گری کند،
بلکـه وظیفـه اش هماهنگـی و نظـارت و حمایـت
اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در
جلسـه علنـی دیـروز و در جریـان بررسـی گـزارش
کمیسـیون عمـران دربـاره نحـوه اجـرای قانـون
جهـش تولیـد مسـکن در جمـع بنـدی مباحـث
مطـرح شـده در مجلـس گفـت :امـروز مسـکن
بخـش عمـده ای از درآمدهـای جامعـه را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت ،بـه هـر خانـواده محـروم و
نیازمنـد مراجعـه شـده و بـه آنهـا کمکهایـی داده
می شـود ،آنهـا دو درخواسـت دارنـد یکـی اشـتغال
و دیگـری مسـکن؛ خانواده هـای محـروم می گویند

کـه در صـورت عملـی شـدن ایـن دو درخواسـت
آنهـا می تواننـد خـود را اداره کننـد ،ایـن مشـکل در

تمـام حاشـیه های شـهری و بسـیاری از شـهرها و
روسـتاها وجـود دارد .وی افـزود :مسـکن موضـوع

مهمی اسـت از ایـن بابـت مجلـس یازدهـم بحـث
مسـکن را بـه عنوان یک پیشـران جـدی در اولویت
گذاشـته که هم در اشـتغال و اقتصاد اثرگذار اسـت
و هـم بیشـترین کمـک را بـه معیشـت خانـواده و
قـدرت خریـد دارد .رئیـس مجلـس بـا بیـان اینکـه
دو چالـش مسـکن ،اقتصـادی و سیاسـت گـذاری
اسـت ،توضیـح داد :تاکنـون سیاسـت مشـخص،
قانـون محکـم و مجـری جـدی بـرای پیاده سـازی
ایـن سیاسـت گذاری هـا و راهبری هـا در حـوزه
مسـکن وجـود نداشـته اسـت ،ایـن مشـکل را
قانـون جهـش تولیـد حـل کـرده اسـت .بـا ایـن
قانـون موضوعـات اقتصـادی در حـوزه مسـکن
هـم حـل خواهـد شـد وگرنـه بخشـی از اقشـار ما با
درآمدهـای امروزشـان تـا  ۱۲۰سـال آینـده صاحب
مسـکن نمی شـوند.

محسن رضایی:

انقالبی گری با پیشرفت اقتصادی سازگاری دارد!
معـاون اقتصـادی رییسجمهـور بـا بیـان اینکـه
جمهـوری اسلامی ایران همـواره در کنـار دولتهـا
و ملتهـای مقـاوم خواهـد بود ،تأکید کرد :توسـعه
همـکاری کشـورهای مقـاوم سـیلی محکمی بـر
صـورت آمریـکا و قدرتهـای زورگـو در جهـان
است.
بـه گـزارش روز سهشـنبه ایرنـا ،محسـن رضایـی
معـاون اقتصـادی رییسجمهـور در دیـدار بـا در
دیـدار وزرای «اقتصـاد و دارایـی»« ،معـادن» ،وزیر
معـادن ،دسـتیار ارشـد رییسجمهـور نیکاراگوئـه
در امـور امـور تجـاری ،ترویـج سـرمایهگذاری و
همکاریهـای بیـن المللـی و مدیـران حـوزه نفـت
انـرژی ایـن کشـور ،بـا تأکیـد بـر ضـرورت تقویـت
همکاریهـای ایـران و نیکاراگوئـه بهویـژه در
حـوزه نفـت و انـرژی ،خواسـتار تلاش مسـئوالن
دو کشـور در راسـتای افزایـش سـطح مبـادالت
تجـاری فیمابیـن بـه نفـع توسـعه رفـاه و پیشـرفت

دو ملـت شـد.
وی بـا تأکیـد بر اینکه توسـعه همکاری کشـورهای
مقـاوم سـیلی محکمی بـر صـورت آمریـکا و

قدرتهـای زورگـو در جهـان اسـت ،تصریـح کـرد:
جمهـوری اسلامی ایران همـواره در کنـار دولتهـا
و ملتهـای مقـاوم آمریـکای التیـن بهویـژه

نیکاراگوئـه بـوده و نسـبت بـه آن مصمـم اسـت.
معـاون اقتصـادی رییسجمهـور بـا اشـاره بـه
اقـدام ایـران در ارسـال بنزیـن بـه ونزوئلا بهرغـم
مخالفتهـا و کارشـکنیهای آمریـکا ،اظهـار
داشـت :ایـن اقـدام ایـن پیـام را بـرای دولتهـا و
ملتهـای جهـان داشـت کـه دیگـر دوران فشـار
و زورگویـی علیـه دیگـر کشـورها بـه پایـان رسـیده
اسـت.
رضایـی دخالـت آمریـکا در امـور داخلـی کشـورها
را توهیـن بـه ملتهـا دانسـت و تأکیـد کـرد :در
ایـن شـرایط بایـد دولتهـا و ملتهـای آزادیخـواه
و مقـاوم در کنـار هـم باشـند و بـا گسـترش روابـط
همهجانبـه بـه توسـعه رفـاه و پیشـرفت یکدیگـر
کمـک کننـد .وی افـزود :دولتهـا و ملتهـای
مقـاوم بـا تقویـت و توسـعه مناسـبات و همکاریها
میتواننـد بـه دنیـا ثابـت کننـد کـه انقالبیگـری بـا
پیشـرفت اقتصـادی هـم سـازگاری دارد.

امیرعبداللهیان:

اولویت ایران ،توسعه مناسبات با همسایگان است
وزیـر امورخارجـه در دیـدار بـا همتـای قطـری
خـود ،توسـعه مناسـبات بـا همسـایگان را اولویت
اصلـی جمهـوری اسلامی ایران عنـوان کـرد و بر
ضـرورت گسـترش همکاریهـای اقتصـادی و
سـرمایه گـذاری بـا توجـه بـه ظرفیتهـا و
مزیتهـای جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی
در زمینـه تبـادل هیأت های عالی رتبـه تاکید کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـت خارجـی ایرنـا از
روابـط عمومـی وزارت امـور خارجـه ،دور اول
گفتوگوهـای حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر
امـور خارجـه کشـورمان و شـیخ محمـد بـن
عبدالرحمـن آل ثانـی معاون نخسـت وزیـر و وزیر
خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشـور آغاز شد.
حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان کـه بـه دوحـه سـفر کـرده اسـت دیروز
پـس از دیـدار بـا امیـر قطـر ،دو دور دیـدار و
گفت و گـو بـا شـیخ محمـد بـن عبدالرحمـن آل
ثانـی معـاون نخسـت وزیـر ،وزیـر امـور خارجـه

قطـر برگـزار کـرد و در خصوص موضوعـات مورد
عالقـه دوکشـور بـه تبـادل نظـر پرداخـت.
وزیـر امور خارجه کشـورمان در دیدار با وزیرخارجه
قطـر بـا اشـاره بـه اهمیـت روابـط دو کشـور بـر

پایـه همکاری هـای دوجانبـه و منطقـه ای ،بـر
ضـرورت گسـترش ابعـاد همکاری هـا بـه ویـژه
در حـوزه تجـاری ،اقتصـادی و سـرمایه گذاری
بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و مزیت هـای جمهـوری

اسلامی ایران و هماهنگـی در زمینـه تبـادل
هیأت هـای عالیرتبـه تاکیـد کـرد.
امیرعبداللهیـان بـا تاکیـد بـر اولویـت همسـایگی
از نـگاه دولـت سـیزدهم ،بـر رویکـرد ایـران بـرای
توسـعه مناسـبات بـا کشـورهای منطقـه و انجـام
گفتگوهـای منطقـه ای در جهت ثبات و اسـتقرار
منطقـه اسـتقبال و آن را مهـم ارزیابـی کـرد.
وزیـر خارجـه قطـر نیـز در ایـن دیـدار بـا تشـریح
دیـدگاه رهبـری ایـن کشـور در زمینـه تحکیـم
و توسـعه روابـط بـا جمهـوری اسلامی ایران،
عالقمنـدی قطـر بـرای گسـترش همکاریهـا،
خصوصـا در حـوزه فعالیت هـای اقتصـادی را
مـورد تاکیـد قـرار داد.
همـکاری در حـوزه مسـائل منطقـه ای و
بین المللـی ،خصوصـا تحـوالت افغانسـتان و
یمـن از جملـه دیگـر موضوعـات مطـرح شـده
در گفتگوهـای وزرای امـور خارجـه دو کشـور
بود.

وزرای خارجـه عـراق و عربسـتان بـر سـر هماهنگـی متقابـل
در محافـل بینالمللـی ،تقویـت همـکاری امنیتـی و اطالعاتـی
درخصـوص مبـارزه بـا قاچـاق و تروریسـم بـه اتفـاق نظـر رسـیدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،وزارت خارجه
عـراق بـا انتشـار بیانیـهای اعلام کـرد ،فـؤاد حسـین ،وزیـر خارجه
ایـن کشـور با فیصـل بن فرحان ،همتای سـعودی خود در سـومین
نشسـت کمیتـه سیاسـی ،امنیتـی و نظامی شـورای هماهنگـی
عـراق و عربسـتان از طریـق ویدئـو کنفرانـس گفتوگـو کـرد.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت ،وزرای خارجـه عـراق و عربسـتان بـر
سـر ادامـه همـکاری و هماهنگـی در مسـائل سیاسـی ،امنیتـی و
نظامـی ،تلاش و همـکاری بـرای ایجـاد رویکردی مشـترکی برای
مهمتریـن مسـائل مـورد توجـه دو کشـور در زمینههـای مختلـف،
تسـریع در امضـای یادداشـت تفاهـم امنیتـی بیـن وزارت کشـور
عـراق و عربسـتان ،همـکاری در زمینههـای نظامـی از طریـق
برگـزاری رزمایشهـای مشـترک در چارچـوب یادداشـت تفاهـم
امضـا شـده میان دو کشـور در زمینـه نظامی به اتفاق نظر رسـیدند.

گردانهای حزباهلل:

روزهای سختی در انتظار عراق
است
گردانهـای حزباللـه عـراق نسـبت به "روزهـای دشـواری" که این
کشـور در آینده پشـت سـر خواهد گذاشت ،هشـدار داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از روسـیا الیـوم ،ابوعلـی العسـکری،
مسـئول امنیتـی گردانهـای حزباللـه عـراق در یـک بیانیـه
مطبوعاتـی گفـت :مـا خواسـتار پـس گرفتـن حقـوق مـردم خـود
بودیـم و بارهـا دربـاره خطـر مصـادره حـق اکثریـت و پیـروی از
خواسـتههای خارجـی به ویـژه امالهـای انگلیس و امارات هشـدار
دادیم.ابوعلـی العسـکری عنـوان داشـت :بـر اسـاس دادههـای
میدانـی و ارزیابیهـای امنیتـی روزهـای سـختی در انتظـار عـراق
اسـت کـه همـه در آن بازنـده خواهنـد بـود.
وی نگفـت کـه چـه اتفاقـی خواهد افتـاد و چـه نشـانههایی در تایید
آنچـه بـه آن هشـدار میدهد وجـود دارد؟
اد  امه از ستون روبرو

حقـوق همنـوع اسـت .رعایـت حقـوق شـهروندی
اسـت .اعتقـاد بـه امنیـت و نظـم اسـت .فرهنـگ
خوش رفتـاری نهادینـه شـده اسـت.
اگر در تابلوهای تبلیغاتی سـر چهارراه ها بنویسـیم:
«بـا هـم مهربان باشـیم» و یا مردم را تشـویق کنیم
بـه نظم و حفـظ امنیت ،بسـیار پرفایده و پرسـودتر
اسـت تـا اینکـه این همـه ذهن مـردم را بـه خرید
کاالهـای تبلیغاتی و اسـباب و خـوراک و مواد غذایی
پر کنیـم برای کسـب درآمد!
تذکـر دادن بـه یکدیگر با حفـظ احترام و شـئونات
هـر فـرد از یـک کتـاب و یا نـوار صوتی پـر از پند و
اندرز بهتر اسـت.
به تعبیر قـرآن حمل کنندگان بی عمل کتب آسـمانی
عالمـان بی عملنـد .دشـمنان مـا کاری می کننـد که
از نقـاط ضعـف مـا بـرای برهـم زدن نظـم و امنیت
بـه نفـع خود حسـن اسـتفاده کننـد به گونـه ای که
در رسـانه های خـود ،مـردم مـا را تشـویق می کنند
بـه عـدم رعایـت قوانیـن مدنـی و پرخاشـگری و
درگیری.
تمامی سـود و زیـان جامعه مـا برمی گردد بـه اینکه
در رعایـت قانـون تا چـه انـدازه عـادت کرده ایم و
به اهمیـت آن پـی برده ایم.
قانونمـداری زمانـی نهادینـه می شـود که بـه قانون
احتـرام گزاریـم و قلبـاً بـه اجـرای آن بـاور داشـته
باشـیم .مثـل مشـهوری اسـت کـه بـاور بـه قانون
ماننـد اجرا کـردن قانون اسـت .اینکه تا چـه اندازه
مـردم ،مدیـران و مسـئوالن بـه قانون و مقـررات و
رعایـت آنهـا بـاور دارند مسـئله این اسـت.
والسالم

فارس
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ابراز نگرانی استاندار فارس از دالل بازی های پزشکی
ما ســالها نگران دالل بازی ها ،احتکارها و گاه تأمین قطعات پزشکی برای بیماران
نیازمند بودیم ! این سخن صریح استاندار کنونی فارس است که ...

رئیس شورای شهر شیراز:

نباید مدیران ستادی شهرداری ،دیدارهای مردمی خود را
به بهانه کرونا لغو کنند

معاون استانداری فارس:

آسیبدیدگان از سیل در فارس تسهیالت دریافت میکنند
ایسـنا :معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری فـارس اعالم کـرد که بعد
از بررسـی وضعیت مناطق سـیل زده این اسـتان در نشسـت کمیسیون عمران
مجلـس ،مقـرر شـد کـه بـه صاحبـان واحدهـای تخریـب شـده و آسـیبدیده،
تسـهیالتی برای نوسـازی و بازسـازی پرداخت شـود.
محمـود رضایـی بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـهای بـا حضـور وزرا ،معاونـان وزرا
و مسـئوالن اجرایـی دسـتگاههای مرتبـط پیرامـون آسـیبهای سـیل هفتـه
گذشـته ،بـه خبرنـگاران گفـت :در خصـوص میزان خسـارت وارده بـه مناطق
جنوبـی فـارس و اقدامـات و کمکهـای انجـام شـده ،گزارشـی در این جلسـه
ارائه شـد.
او بـا اشـاره بـه ارائـه گـزارش ارزیابـی خسـارات سـیالب در مناطـق جنوبـی فـارس در بخشهـای زیرسـاختی،
مسـکن و حـوزه کشـاورزی ،در این جلسـه ،بـه مصوبات مجلس در راسـتای وضـع ضوابط و مقرراتی در راسـتای
ک بـه امکانـات ماشـین آالتـی
آمـاده سـازی شـهرها بـرای مقابلـه بـا بالیـای طبیعـی و تجهیـز شـهرهای کوچـ 
بـرای مقابلـه بـا خطـر و مدیریت آن خبـر داد.
رضایـی خاطـر نشـان کـرد :در ایـن جلسـه پیشـنهاداتی نیز بـرای پیشـگیری و مقابله بـا وقوع چنیـن رخدادهایی
توسـط نماینـدگان مطـرح و مقـرر شـد کـه اعضـای کمیسـیون عمـران پـس از بررسـی گزارشـات و ارزیابیهـای
حضـوری ،مطالـب را جمـع بنـدی کـرده و گزارشـی را در خصـوص اقدامـات انجـام شـده و قصـور احتمالـی
دسـتگاههای اجرایـی بـه صحـن علنـی مجلـس ارائـه کننـد.
وی از تاکیـد کمیسـیون عمـران مجلـس در خصـوص تعریـف بخشـی از بودجـه  ۱۴۰۱بـرای تامیـن هزینـه
مقاوم سـازی بناهـای فرسـوده خبـر داد و گفـت :در ایـن راسـتا مقـرر شـد در اسـتان فـارس اعتبـارات بیشـتری
بـرای مقـاوم سـازی و سـاخت بناهـای تخریـب شـده از سـیل پرداخـت شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس از افزایـش وام روسـتایی برای بازسـازی واحدهای خسـارت
دیـده از سـیل بـه  ۲۰۰میلیـون تومـان خبـر داد و گفـت :بـر این اسـاس پیشـنهاد شـد تا بـه واحدهـای تخریبی،
تسـهیالتی معـادل  ۲۰۰میلیـون تومـان بـا بازپرداخـت  ۲۰سـاله و بـا سـود چهـار درصـد همـراه بـا  ۷۰میلیـون
تومـان کمـک بالعـوض پرداخت شـود.
رضایـی خاطـر نشـان کـرد :کمکهـای بالعوض در اختیار روسـتاییانی که سـرپناه آنـان تخریب شـده و تا زمان
سـاخت بنـا ،مجبـور به زندگـی در مکان دیگری هسـتند قـرار می گیرد.
وی همچنیـن از وعـده کمک هـای بالعـوض توسـط برخـی نهادهـا نظیـر بنیـاد مسـتضعفان خبـر داد و گفت:
ایـن بنیـاد عهـده دار تامیـن سـیمان مـورد نیاز سـاخت و سـاز واحدهـای تخریبـی و تحویل این سـیمان بـه بنیاد
مسـکن شـده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری فارس گفت :هرچند خسـارات ناشـی از سـیل خسـارات گسـترده ای
را بـه مـردم و زیـر سـاخت های شـهری و روسـتایی وارد کـرد ،امـا خوشـبختانه در زمینـه بازسـازی واحدهـای
مسـکونی تخریـب شـده تصمیمـات خوبـی از سـوی متولیـان ایـن موضـوع در سـطح ملـی گرفتـه شـد.
رضایـی یـادآور شـد :ارقـام خسـارات اعلام شـده از سـوی سـتاد مدیریـت بحران فـارس بـه هیأت دولـت منتقل
شـده و بـا تخصیـص تسـهیالت مـورد نیـاز ،عملیـات بازسـازی زیرسـاخت ها و واحدهـای مسـکونی و جبـران
خسـارت کشـاورزان اسـتان آغـاز خواهد شـد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس گفـت :در تلاش هسـتیم تـا اعتبـارات الزم در ایـن زمینـه
زودتـر تصویـب شـده و کار بازسـازی واحدهـای سـیل زده تسـریع شـود.

آسیب سیالب به  ۵۲۴واحد مسکونی مددجویان در فارس
مهر:مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس گفـت :در سـیل هفتـه گذشـته در اسـتان
فـارس ۵۲۴ ،واحـد مسـکن مددجویـان از  ۱۰تا  ۱۰۰درصد دچار آسـیب شـد.
محمـد بذرافشـان صبـح سـه شـنبه در جمـع خبرنـگاران ،گفـت :در اثـر ایـن
سـیل  ۸۶واحـد مسـکن خانوادههـای تحـت حمایـت از  ۷۰تـا  ۱۰۰درصـد
آسـیب دیـد و بـه  ۱۴۲واحـد نیـز بیـن  ۴۰تـا  ۷۰درصـد خسـارت وارد شـد.
وی افـزود ۲۹۶ :واحـد مسـکن مددجویـان اسـتان بیـن  ۱۰تـا  ۴۰درصـد
خسـارت دیـد کـه تعمیـرات و بازسـازی ایـن واحدهـا بـا همـکاری وزارت راه و
شهرسـازی و بنیـاد مسـکن در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خسـارت سـیل بـه لـوازم ضـروری زندگـی خانوادههـای تحت
حمایـت ،اظهـار کـرد :بـر اسـاس برآوردهـای اولیـه حـدود  ۷۰۰قلـم از لوازم ضـروری زندگـی مددجویان شـامل
یخچـال ،کولـر ،آبگرمکـن ،اجـاق گاز و ماشـین لباسشـویی مددجویـان دچار آسـیب شـده که با کمـک خیران و
مـردم نیکـوکار ،تامیـن ایـن اقلام بـرای خانوادههـای نیازمنـد پیگیری میشـود.
بذرافشـان بـا بیـان اینکـه اسـکان اضطـراری تمـام مددجویـان سـیلزده انجـام شـده اسـت ،اضافـه کـرد :بـا
همـکاری هاللاحمـر بـه تعـداد مـورد نیـاز چـادر بـرای اسـکان در اختیـار ایـن خانوادههـا قـرار گرفتـه اسـت.
وی از توزیـع پتـو و لـوازم گرمایشـی بـرای مددجویان سـیلزده خبر داد و گفت :همچنین بسـتههای معیشـتی و
اقلام خوراکـی در سـریعترین زمـان ممکـن بـه این خانوادهها ارائه شـده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه معیشـت بسـیاری از ایـن خانوادههـای سـیلزده برپایـه
دامـداری و دامپـروری اسـت ،افـزود :حـدود  ۳۵۰مـورد تلفـات دام سـبک و سـنگین و  ۹۴مـورد تخریـب محل
نگهـداری دام نیـز دچـار خسـارت شـده اسـت.

 ۱۴۰گونه گیاه آپارتمانی از مرودشت صادر میشود
ایسـنا :مدیـر جهـاد کشـاورزی مرودشـت از تولید افـزون بر  ۱۴۰گونـه مختلف گیـاه آپارتمانی در این شهرسـتان
خبـر داد و گفـت :گلهـای تولیـدی مسـقیما به کشـور بحرین صادر میشـود.
کاووس همتـی اظهـار کـرد :گلهـای تولیـدی شـامل انـواع فیکـوس ،زامفولیـا ،پتـوس ،کاکتـوس،
افوربیـا ،دیفـن باخیـا ،اگلونمـا ،شـامادرما ،شـفلرا و غیـره هسـت کـه در یـک فضـای سـه هـزار متـری تولیـد
میشود.
او افـزود :ایـن تولیـد کننـده در حـال توسـعه گلخانـه بـه یک هکتـار و افزایـش گونههـای گیاهی در ایـن گلخانه
است.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس عنـوان کرد :در شـرایط کنونی در ایـن گلخانه  ۹نفر به صورت مسـتقیم
و  ۱۰نفـر بـه صورت غیرمسـتقیم در این گلخانه مشـغول فعالیت هسـتند.
همتـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه تکثیر و پـرورش گلهای آپارتمانی به وسـیله بـذر و قلمه انجام میشـود ،گفت:
بذرهای به کار رفته مسـتقیما و بدون واسـطه از کشـور هلند وارد میشـود.
او اظهـار کـرد :گلهـای تولیـدی علاوه بـر صـادرات به کشـور بحرین ،به شـمال کشـور ،تهـران و اصفهان نیز
ارسـال میشود.
مدیرجهـاد کشـاورزی مرودشـت همچنیـن بـا اشـاره به اینکـه این گلخانـه متعلق به آقایـان نجات و باقری اسـت
و در روسـتای رشـمیجان از توابـع شهرسـتان مرودشـت فعالیـت میکننـد ،یادآور شـد :ایـن تولید کننـدگان بیش
از  ۱۵سـال سـابقه تولید گل و گیـاه دارند.

آسیبدیدگان از سیل در فارس تسهیالت دریافت میکنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس اعالم کرد که بعد از بررسی وضعیت
مناطق سیل زده این استان در نشست کمیسیون عمران مجلس ...

نباید مدیران ستادی شهرداری ،دیدارهای مردمی خود را به بهانه
کرونا لغو کنند
رئیس شورای شهر شیراز گفت :شرایط کرونایی محدودیت دارد ...

ابراز نگرانی استاندار فارس از دالل بازی های پزشکی
احمد  رضا سهرابی

"مـا سـالها نگـران دالل بازی هـا ،احتکارهـا و گاه تأمین قطعات پزشـکی برای
بیماران نیازمنـد بودیم !"
ایـن سـخن صریـح اسـتاندار کنونـی فـارس اسـت کـه روزگاری نه چنـدان دور
خود ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و مدیریت حوزه بهداشت و درمان
ایـن اسـتان را بر عهده داشـته اسـت .
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه کـه در مراسـم گشـایش و بهره بـرداری از شـرکت
موقوفـه دانـش سلامت کوثـر در شـیراز کـه در جهـت تولیـد قطعات پزشـکی
فعالیـت دارد سـخن می گفـت ،اعلام کـرد کـه از ایجـاد سـرمایه گذاری در
حـوزه وقـف و همچنیـن توسـعه شـرکت موقوفـه دانـش سلامت کوثـر شـیراز
حمایـت همـه جانبـه خواهیـم کـرد.
او در همیـن رهگـذر با اشـاره به وجود بیمارسـتان هایی چون نمازی ،سـوانح و
سـوختگی ،امتیـاز ،پوسـتچی ،مـادر و کودک غدیـر و بهبهانی در حـوزه وقف،
فـارس را همواره پیشـتاز این حوزه در کشـور دانسـت.
کار جهادی به نتیجه می رسد
رئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه کشـور تأکیـد کـرد کـه کار جهـادی بـه
نتیجـه می رسـد.
حجـت االسلام سـید مهـدی خاموشـی در مراسـم یـاد شـده ،تصریـح کـرد:
وقـف می توانـد در خدمـت توسـعه ،رفـاه ،بهداشـت و درمـان مردم قـرار گیرد.
او در همیـن رهگـذر از اقـدام جهـادی دسـت اندرکاران راه انـدازی شـرکت

عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

عصرمردم:
رئیـس شـورای شـهر شـیراز گفـت :شـرایط کرونایـی محدودیـت دارد ،امـا
ممنوعیتـی بـرای برگـزاری دیدارهـای مردمی وجـود نـدارد.
مهـدی طاهـری ،در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا برخـی از مدیـران
سـتادی شـهرداری دیدارهـای مردمی خـود را بـا بهانـه کرونـا لغـو کردهانـد؟
اظهارداشـت :شـرایط کرونایـی محدودیـت دارد امـا ممنوعیتی بـرای برگزاری
دیدارهـای مردمی وجـود نـدارد.
وی گفـت :میتـوان زمـان ،تعـداد مراجعان و فاصلهگـذاری را مدیریـت کرد تا
مشـکلی ایجاد نشـود امـا دیدارها باید برگزار شـود.
رئیـس شـورای شـهر شـیراز بـا اشـاره بـه برگـزاری میـز خدمـت در شـورا افـزود :تمایلـی بـه ایجـاد شـرایط عـدم
رعایـت فاصلـه نداریـم امـا مـردم گرفتـاری زیـادی دارند و زمانی که شـرایط ایجاد میشـود فضا شـلوغ میشـود.
طاهـری بـا بیـان اینکـه عـدم برگـزاری دیدارهـا جـای سـوال دارد ،افـزود :بـرای پیگیری ایـن موضـوع در قالب
اسـتعالم اقـدام شـده مبنـی بـر اینکـه برنامـه دیدارهـای عمومی شـهردار شـیراز و دیگر مسـئوالن برگزار شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری بـر دولـت آقـای رئیسـی و جریـان انقلاب اسلامی این بـوده که
مردمی باشـند ،عنـوان کـرد :مطالبـه مـردم از مسـئوالن ایـن اسـت کـه حرفشـان را بشـنوند ،اگـر بتوانیـم کاری
انجـام دهیـم اگـر امکانـش نیـز نیسـت صادقانه بـه مـردم بگوییم.
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موقوفـه دانش سلامت کوثـر قدردانی کـرد و گفت :تولیدات قطعات پزشـکی
ایـن کارخانـه ،حتمـا بخشـی از نیازهای کشـور بـه کاالهای وارداتـی را کاهش
خواهـد داد.
رئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه کشـور همچنیـن پیرامـون کمـک در
جهـت کاهـش هزینه هـای درمانـی اقشـار نیازمنـد بـه عنـوان یکـی از اهداف
راه انـدازی ایـن شـرکت گفـت :بایـد تلاش کنیـم بـا ارزان سـازی ،هزینه های
درمانـی خانواده هـای نیازمنـد را کاهـش دهیـم.
حجـت االسلام خاموشـی ایـن را هـم گفـت کـه مشـابه ایـن کارخانـه و بـا
کارکردهـای تولیـد قطعـات پزشـکی عمل بـاز قلب ،دیالیـز خـون و آنژیوگرافی
در شـرق تهـران سـاخته خواهـد شـد.

معجونی از ظرفیت وقف
نایـب رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس ،بـا اشـاره بـه سـاخت و
راه انـدازی مجموعـه موقوفـه دانـش سلامت کوثـر شـیراز در کمتـر از  7مـاه،
گفـت :ایـن حرکـت معجونـی از نشـان دادن ظرفیـت وقـف در زمینـه کارهای
اقتصـادی ،فعالیت هـای بنیـان و ارزان سـازی خدمـات سلامت اسـت.
روح الـه ایزدخـواه در همیـن رهگـذر ،پیونـد ظرفیـت وقـف بـا اقدامـات
دانش بنیـان را از نـان شـب واجب تـر دانسـت و گفـت :این مهم در کمیسـیون
صنایـع و معـادن مجلـس پی گیـری خواهـد شـد.
او همچنیـن از ایجـاد صنـدوق پژوهـش و فنـاوری در وف بـه نیکـی یـاد کرد و
افـزود :دسـتگاه های دولتـی از چنیـن اقداماتـی الگـو بگیرند.

حضور شهردار شیراز در مناطق سیل زده بیرم الرستان
عصرمردم:
شـهردار شـیراز ضمن حضور در بخش بیرم شهرسـتان
الر اعلام کـرد :پیـرو بازدیـد وزیـر کشـور و اسـتاندار
فـارس و ماموریـت محـول شـده بـه شـهرداری شـیراز
بـرای حضـور و رفـع مشـکالت منطقـه سـیل زده بیرم،
بخشـی از تجهیـزات مدیریت بحران شـهرداری شـیراز
جهـت امدادرسـانی بـه ایـن منطقـه اعزام شـده اسـت.
مهنـدس سـید احسـان اصنافـی ادامـه داد۱۴ :
دسـتگاه ماشـین آالت سـنگین و اکیپ هـای مدیریـت
بحـران شـامل دو دسـتگاه لـودر ،دو دسـتگاه بولـدوزر،
دو دسـتگاه بیـل مکانیکـی ۶ ،دسـتگاه کامیـون و دو
دسـتگاه بابکـت در منطقه بـرای امدادرسـانی و خدمت
بـه شـهروندان ایـن شـهر حضـور دارنـد.
وی درخصوص اقدامات انجام شـده توسـط شـهرداری
شـیراز گفـت :الیروبـی مسـیل ها ،ایجـاد خاکریزهـا
بـرای آمادگـی در برابـر سـیالب های آتـی ،پاکسـازی
سـطح شـهر ،آواربـرداری منـازل تخریـب شـده و
جمـع آوری گل و الی معابـر از جملـه اقداماتـی اسـت
کـه توسـط شـهرداری شـیراز در دسـت انجـام اسـت.
شـهردار شـیراز ضمـن ابـراز امیـدواری از اینکـه بتوانیم
بخشـی از زخمی کـه سـیل بـه زندگی مـردم منطقه بیرم
زده اسـت را التیـام دهیـم ،افـزود :حجـم خسـارت ها
باالسـت و نیازمنـد عزمی ملـی و تخصیـص بودجـه
مناسـب بـرای جبـران خسـارتها هسـتیم.
شـایان ذکـر اسـت  ،رییـس کمیسـیون فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی شـورای اسالمی شـهر شـیراز در
بازدیـد میدانـی از بخـش بیـرم شهرسـتان الر گفـت:
اسـتانداری فـارس بـه شـهرداری شـیراز درخصـوص
تخصیـص امکانـات جهـت سـیل بیـرم تکلیـف کـرده
بـود.

علـی اکبـر سـلطانی افـزود :در ایـن راسـتا بخشـی
از امکانـات شـهرداری شـیراز بـرای تسـریع عملیـات
امدادرسـانی بـه شـهر و مـردم بیـرم بـه ایـن بخـش
گسـیل شـد.
وی ادامه داد :شـهرداری شـیراز در بخش ایمن سـازی
نیـز اقداماتـی از قبیـل ایجـاد خاکریزهـا و  ...را انجـام
می دهـد.
سـخنگوی شـورای اسالمی شـهر شـیراز اضافـه کـرد:
شـورا نیز به پشـتوانه مصوبه کمیسـیون ،شـهردار شیراز
را در بازدیـد میدانـی از بخـش بیـرم الرسـتان همراهـی
و بـر عملکـرد شـهرداری نظـارت می کنـد و چنانچـه
شـهرداری شـیراز بـرای خدمـت بیشـتر نیازمنـد مصوبه
ای بـود ،نیـز اقدامـات الزم انجـام می شـود.
سـیده مریـم حسـینی رئیـس کمیسـیون سـاماندهی

حاشـیه نشـینی و رفـع محرومیـت مناطق کـم برخوردار
شـورای اسالمی شـهر شـیراز نیـز در این بازدیـد میدانی
گفـت :بـه مـردم بیـرم ایـن نویـد را میدهـم کـه مـردم
اسـتان فـارس در کنـار آنهـا هسـتند و بـرای رسـیدن
وضعیـت مـردم به شـرایط مناسـب از هیـچ کمکی دریغ
نخواهنـد کـرد.
حسـینی خاطرنشـان کـرد :از روز جمعـه  ۱۷دی مـاه
ماشـین آالت و تجهیـزات شـهرداری شـیراز بـه بیـرم
اعـزام شـدند و بـا توجـه بـه وضعیـت و شـرایط ایـن
منطقـه ،تـا چند روز دیگر نیز شـاهد حضـور تجهیزات و
ماشـین آالت در بیـرم خواهیـم بـود.
رئیـس کمیسـیون سـاماندهی حاشـیه نشـینی و رفـع
محرومیـت مناطـق کم برخوردار شـورای اسالمی شـهر
شـیراز گفـت :شـورا و شـهردار شـیراز ،بـا نیـت

محرومیت زدایـی اقـدام بـه خدمـت رسـانی بـه مـزدم
سـیل زده بخـش بیـرم الرسـتان کردنـد.
همچنیـن شـهردار بیـرم در حاشـیه بازدیـد شـهردار و
اعضـای شـورای اسالمی شـهر شـیراز گفـت :پـس از
سـفر وزیـر کشـور و اسـتاندار فـارس و هماهنگی هـای
انجام شـده با شـهرداری شـیراز ،بالفاصله ماشینآالت
و تجهیـزات مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز اعزام و
مسـتقر شدند.
عبداللـه زارع ادامـه داد :الیروبـی رودخانه هـا و
مسـیل ها ،پاکسـازی معابـر ،خاکریـزی و ایجـاد
سـیل بنـد بـرای جلوگیـری از سـیل های آتـی از جملـه
اقداماتی اسـت که شـهرداری شـیراز برای امدادرسـانی
و همیـاری بـا مـردم بیـرم انجـام داده اسـت.
شـهردار بیـرم ضمـن تقدیـر از حضـور و امدادرسـانی
شـهرداری شـیراز گفت :انصافا پرکارتریـن مجموعه ای
کـه پـس از سـیل کنـار شـهر بیـرم و مردمانـش بـود،
شـهرداری شـیراز بـود.
روح اللـه بامـداد بخشـدار بیـرم نیـز در بازدیـد میدانـی
شـهردار و اعضـای شـورای اسالمی شـهر شـیراز از
ایـن منطقـه سـیل زده گفت :تقدیر و تشـکر ویـژه ای از
مجموعـه شـهرداری شـیراز دارم که پس از وقوع سـیل
بیـرم بـا اعـزام ماشـین آالت و نیـروی انسـانی در کنـار
ایـن شـهر بودنـد و بـه کمـک مجموعه مدیریـت بحران
بخـش آمدند.
بخشـدار بیرم اضافه کرد :بیشـترین حجـم تجهیزات و
ماشـین آالت اعـزام شـده به بیـرم متعلق به شـهرداری
شـیراز بـود و چنانچه امدادرسـانی ایـن مجموعه نبود به
مشـکالت زیـادی برمیخوردیـم و هـم اکنون بـا حضور
شـهرداری شـیراز ،اقدامات اولیه انجام شـده و در حال
مقاوم سـازی هستیم.

افزایش موارد ابتال به دیابت در جوانان
ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز ،افزایـش آمـار مـوارد ابتلا بـه دیابـت در بیـن
گـروه جـوان جامعـه را نگـران کننده دانسـت و بر لزوم
توجـه جـدی بـه سلامت و توصیههـای معطـوف بـه
سلامت ،تاکیـد کـرد.
دکتـر عبـاس رضائیـانزاده در جلسـه بررسـی نظـام
مراقبـت بیمـاری دیابـت ،سـرعت افزایش مـوارد ابتال
بـه دیابـت در اسـتان را بسـیار نگـران کننده دانسـت و
تاکیـد کـرد :توجه به مراقبـت در برابر دیابـت ،بیش از
همیشـه اهمیـت دارد.
او گفـت :بـر اسـاس نتایـج آخریـن پیمایـش ملـی
چشم شیشه ای

عوامـل خطـر بیماریهـای غیرواگیـر ()STEPs
میـزان ابتلا بـه دیابت در گروه سـنی باالی  ۲۵سـال
بـر اسـاس قندخون ناشـتا از  ۱۰و  ۸۵صـدم درصد در
سـال ۱۳۹۵بـه  ۱۴و  ۱۵صـدم درصد در سـال ۱۴۰۰
افزایـش یافتـه اسـت.
رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان فـارس افـزود :هـر
چنـد همـه گیـری کرونـا ،توجـه جوامـع را بـه خـود
معطـوف کـرده اسـت ،امـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه
بیماری هـای غیرواگیـر همچـون سـوانح و حـوادث
ترافیکـی ،بیماری هـای قلبـی عروقـی ،دیابت ،فشـار
خـون بـاال ،سـکته های مغـزی ،بیماری های تنفسـی

مزمـن ،بیماری هـای مفصلـی اسـتخوانی مزمـن و
سـرطان ها هنـوز معضـل اصلـی سلامت جامعـه
اسـت.
رضائیـانزاده علـت شـیوع روزافزون ایـن بیماری ها را
افزایـش عوامل خطر آنها همچـون مصرف دخانیات،
نبـود فعالیـت بدنـی مناسـب ،مصـرف ناکافـی میـوه،
سـبزی ،شـیر ،لبنیـات و بسـیاری از عوامـل دیگـر
برشـمرد و ادامـه داد :در همیـن راسـتا نظـام مراقبـت
بیماری هـای غیرواگیـر از سـال  ۱۳۸۳بـا هـدف
گـردآوری ،تحلیـل و انتشـار اطالعـات موردنیـاز و
طراحـی ،اجـرا و ارزیابـی مداخلات پیشـگیرانه فردی
غم نان

و جمعیتـی و سیاسـتگذاری در ایـن حیطـه ،اجرا شـد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
گفـت :ایـن نظـام مراقبـت بایـد بـه صـورت مسـتمر
ارزیابـی شـود تـا ضمـن تقویـت نقـاط قـوت ،نقـاط
ضعـف را کشـف و اقدامـات موردنیـاز انجـام شـود.
رضائیـانزاده ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت توجـه بـه
اطالعـات موجـود در نظـام مراقبـت بـرای بکارگیـری
در برنامـه ریزی هـا و انجـام مداخلات موردنیـاز،
دسـتاورد ایـن امـر را دسترسـی راحـت تـر مـردم و
کاهـش هزینه هـا بـا ارائـه خدمـات مرتبـط بـا عوامـل
خطـر در یـک بسـته خدمتـی دانسـت.
عکس  :فرشته منصوری
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«یادمان نمای» موزه دفاع مقدس استان فارس رونمایی شد
«یادمان نمای» موزه دفاع مقدس استان فارس با حضور رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس رونمایی شد ...

با سفر مدیران شهرداری به نمایشگاه اکسپو دبی مخالفم
سخنگوی شورای اسالمی شهر شــیراز با ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه اخیر این
شورا در خصوص اعزام هیاتی متشکل از مدیران ارشد و ...

شهر سیل زده آتلیه عکاسی شده است
مهر:شـهر سـیل زده ب َ
یـرم هنـوز رنـگ بازسـازی را ندیـده اسـت و مـردم می گویند
ِ
بیـرم بـه جـای اینکـه کارگاه بازسـازی شـود فعلا آتلیـه عکاسـی شـده و هـر روز
عده ای ازمشکالت عکس می گیرند اما دیگر خبری نمی شود.
بارشهـای سـیالبی در دوازدهـم ،و سـیزدهم دی مـاه  ۱۴۰۰در مناطـق جنـوب
اسـتان فـارس بویژه در شـهر بیرم و روسـتاهای ایـن منطقه باعث خسـارات جانی
و مالـی فراوانی شـد.
سـیالب باعـث شـد خسـارات فراوانـی بـه زیرسـاختها و همچنیـن خانههـای
مـردم بیـرم وارد شـود.
امـا بـا گذشـت نزدیـک بـه یـک هفتـه از سـیل ،مـردم همچنـان گالیـه مندند که
بعضـی از مسـوالن فقـط برای مشـاهده اوضـاع به شـهر سـیل زده می آیند و پس
از آن از کمـک رسـانی خبـری نمیشـود.
آنها میگوید شـهر سـیل زده بیرم آتلیه عکاسـی شـده اما خبری از کمک رسـانی
نیست.
نیازمند ماشین آالت راهسازی هستیم
شـهردار بیـرم در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهار داشـت :در شـهر بیـرم قریب
بـه  ۴۰۰منـزل مسـکونی دچار آبگرفتگی شـدید شـده بـود که بسـیاری از منازل و
معابـر ،قطع تأسیسـات انرژی و مسـدود شـدن راههـای ارتباطی را در پی داشـت.
عبداللـه زارع درنیانـی گفـت :بـا ورود سـامانه قـوی بارشـی در ایـن منطقـه
بارشهـای زمسـتانی در سـطح بیـرم به صـورت سـیلی ویرانگر درآمد که طی سـه
سـاعت بـارش بـاران ،قریـب بـه  ۱۷۳میلیمتـر بـه ثبـت رسـید.
وی افـزود :از مسـؤلین رده بـاالی کشـوری میخواهیـم ماشـین االت راهسـازی
را بـه سـمت بیـرم گسـیل کـرده تـا شـهرداری بتوانـد بـه راحتـی بـه وظایـف و
مسـئولیتهای اجتماعـی و شـهری خـود برسـد.
بارشهای سیالبی بیرم باعث جان باختن مادر خانواده شد
در ایـن رهگـذر آقای قاسـمی که همسـر خانم  ۵۰سـاله خود را در سـیل از دسـت
داد ،گفـت وگـو خبرنـگار مهـر گفـت :سـاعت  ۲۳شـب بـود کـه بـاران شـدیدی
میباریـد بـرای نجـات جانمـان بـه اتفـاق فرزنـدان و همسـرم مرحومـم از خانه به
سـمت مدرسـهای نوسـاز کـه روبـروی منـزل مسـکونی مـان بـود شـدیم ناگهـان
سـیلی سـهمگین همسـرم را بـا خـودش برد و هـر کدام از ماهـا نیز خودمـان را به
درختانـی کـه در اطـراف بـود آویـزان کردیم.
وی افـزود :حوالـی سـاعت یـک و نیم بامداد بسـیجیان چاهورز بـه همراه عدهای
از اقـوام بـه داد ما رسـیدند و جانمـان را نجات دادند ،و وقتی که همسـرم را یافتند
و از آب بیـرون آوردنـد بـا پیکر بی جانش مواجه شـدند.
بیرم آتلیه عکاسی نیست
صداقـت یکـی از شـهروندان بیرمی نیـز در گفـت وگو بـا مهر اظهار داشـت :بیش
از  ۲۰مسـئول اسـتانی و کشـوری بـه بیـرم آمدنـد و وعدههای فراوانـی دادند ،ای
کاش به جای این  ۲۰مسـئول  ۲۰دسـتگاه ماشـین آالت راهسـازی میآمد و این
رودخانههـا را الیروبـی و منـازل تخریـب شـده کـه احشـام در زیـر آنـان تلف شـده

را آواربـرداری میکردند.
وی افـزود :رودخانههـا نیـاز بـه الیروبـی مجدد دارد ،با دسـت خالی که نمیشـود
کاری را انجام داد.
صداقـت بـا اشـاره بـه اینکـه در بیـرم وضعییـت بهداشـتی مناسـبی نـدارد ،اظهار
داشـت :منازلـی کـه تخریـب شـده اند هنـوز آواربـرداری نشـده و حیوانـات نیز در
زیـر آوارهـا مانـده اند.
وی افـزود :مسـئولینی کـه قـول داده انـد هنـوز بـه وعدههـای خـود عمـل
نکرده انـد ،فقـط عکـس و فیلـم میگیرنـد ،مـن نمی دانـم ایـن شـوی تبلیغاتـی
اسـت یـا آتلیـه عکاسـی راه انداختـه انـد.
وی ادامـه داد :جلسـات مکـرر و رفـت و آمدهـا ایـن میشـود کـه بنیـاد مسـکن
وامـی را بـا هـزار زحمـت ،و بـا بوروکراسـی اداری بـه مـردم دهـد.
وی گفـت :مـردم ،مصیبـت دیده هسـتند و تمام زندگی شـأن را از دسـت داده اند
و اسـتدعا داریـم مسـؤلین دیگـر بـه بیرم نیایند و مردم خسـته شـده اند.
دامهایی که به همراه منزل مسکونی نابود شد
یکـی دیگـر از سـاکنین شـهر بیـرم کـه منـزل مسـکونی اش بـه همـراه  ۳۵رأس
گوسـفند تلـف شـده نیـز در گفـت وگـو با مهـر اظهار داشـت :قریـب بـه  ۱۰روز از
سـیل میگـذرد امـا کسـی تـا کنـون اقدامی مؤثـری انجـام نـداده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قریب بـه ده میلیـون کاه و یونجـه را خریداری کـرده ام که
همـه اموالـم نابـود شـد ،تصریح کـرد :دیگـر توانایی کارکـردن ندارم آیا فریادرسـی
هست؟
وی میگویـد :از مسـئولین میخواهیـم یـک لـودر را بیاورید تا آواربـرداری کنیم و

منـزل تخریـب شـده مان را جمع آوری و گوسـفندان تلف شـده را بیـرون بیاوریم.
تقاضای یک سیل زده بیرمی از رئیس جمهور
آقـای بـاران یکـی دیگر از شـهروندان بیرمی ضمن تشـکر از هالل احمر و بسـیج
میگویـد :دیگـر هیـچ چیـزی نداریـم تمـام سـرمایه ام کـه همیـن منـزل بـود از
دسـتم رفـت ،از آقـای رئیـس جمهـور میخواهیـم بـه داد مـا برسـند ،بیـرم خراب
شـد ،بیـرم ویران شـد.
وی افـزود :تمـام امـوال و زندگـی  ۵۰سـاله ام نابـود شـده اسـت و از مسـئولین
میخواهیـم بـه جـای حـرف زدن در عمـل بـه داد و فریـاد مـا برسـند.
جهیزیهای که سیل برد
یکـی دیگـر از شـهروندان بیرمی نیـز در گفتگـو به خبرنـگار مهر گفـت :از آنجایی
کـه شـغلی مناسـب پیـدا نکـردم مجبـور شـدم دوره تعمیـرات و سـرویس وسـایل
برقـی (پیکـر ،اینورتـر ،دریل ،بتن شـکن و )..را بگذرانم و هم اکنون در این سـیل
ویرانگـر قریـب بـه  ۴میلیـارد ریـال وسـایل مردم را کـه بـرای تعمیر امانتی دسـتم
بـود را آب گرفتـه که پاسـخ مـردم را چگونـه بدهم.
وی گفـت :چنـد هفتـه دیگـر قصـد عروسـی داشـتیم کـه تمـام تجهیـزات
عروسـی مان بـه زیـر آب رفـت و نابـود شـد.
وی افـزود :تمـام منـزل مـان تخریـب و بـه زیر آب رفت و غیرقابل سـکونت شـده
است.
شـهر بیـرم قریـب بـه هشـت هـزار نفـر جمعیـت دارد و در  ۱۷۰کیلومتـری
شهرسـتان الرسـتان قـرار دارد و ایـن روزهـا چشـم انتظـار کمکهای همـه جانبه
مسـئوالن امـر اسـت.

استاندار فارس خبر داد

تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی برای حمایت از ورزش فارس
ایسـنا :اسـتاندار فـارس از ایجـاد صنـدوق مسـئولیت
اجتماعـی در اسـتان خبـر داد و گفـت :یکـی از
فعالیتهـای ایـن صنـدوق جلـب حمایـت معـاون و
صنایـع بـزرگ اسـتان در امـور اقتصـادی اسـت.
محمدهـادی ایمانیـه در دیـدار بـا معـاون وزیـر ورزش و
جوانـان کـه بـا هـدف شـرکت در آییـن تودیـع و معارفـه
مدیـران اداره کل ورزش و جوانـان فارس به شـیراز سـفر
کـرده بـود ،عنـوان کـرد :اسـتان فـارس بـا دارا بـودن
باالترین تشـکیالت کشـوری  ۳۶شهرستان ۱۲۶ ،شهر
و  ۲۲۰دهسـتان و  ۱۰۰بخـش را در خـود جـای داده و
تنـوع قومـی ،تنوع آب و هوایی و سـایر ظرفیتها سـبب
شـده ایـن اسـتان «ایـران کوچـک» تلقی شـود.
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از اسـتانداری فـارس ،ایمانیه
بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس پتانسـیل بسـیار باالیی در
حـوزه ورزش دارد ،عنـوان کرد :بسـیاری از مشـکالت و
ناهنجاریهـای اجتماعـی بـا گرایـش جامعـه به سـمت

ورزش کاهـش مییابـد.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اهمیـت هـم افزایـی در

توسـعه ورزش ،یاد آور شـد :در سـفر اخیر رییس جمهور
بـه فـارس رایزنیهـای انجـام شـده از سـوی مدیریـت

ارشـد اسـتان سـبب شـد وزیر نفـت بپذیـرد سـهم وزارت
ورزش در احـداث ورزشـگاه های مشـترک را بـر عهـده
بگیرد.
ایمانیـه یـادآور شـد :کمـک بـه حـوزه ورزش بـه عنـوان
اولویـت بـرای ایـن بخشهـا در نظـر گرفته شـده اسـت.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا تاکیـد بـر اهمیـت توجـه
بـه ورزشهـای همگانـی ،خاطرنشـان کـرد :مقرر شـده
توسـعه ورزش همگانـی بـا همـکاری دسـتگاهها و
سـازمان های مختلـف بـه صـورت برنامه هـای هفتگـی
در دسـتور کار قـرار گیـرد.
ایمانیـه بیـان کـرد :مدیـر کل جدیـد سـازمان ورزش
و جوانـان اسـتان فـارس بایـد موضـوع جوانـان را
نیـز بـا جدیـت در برنامـه ریزیهـای مدیریتـی خـود
مـد نظـر قـرار دهـد و در ایـن زمینـه از کمـک سـایر
نهادهـا و سـازمانهای فرهنگـی اجتماعـی اسـتفاده
کند.

بستری  ۸۲بیمار جدید کرونا در بیمارستان های فارس
عصرمردم:
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز طـی اطالعیـه ای ،آخریـن
وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس را از ابتـدای
شـیوع تـا روز سـه شـنبه ،بیسـت و یکـم دی ،۱۴۰۰
اعلام کـرد.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت:از ابتـدای شـیوع ایـن
بیمـاری تاکنـون ،یک میلیون و  ۸۶۰هزار و  ۹۲۶تسـت
تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاه های
اسـتان تهیـه شـده کـه بـا بررسـی نمونه هـای انجـام

شـده ۵۱۴ ،هـزار و  ۳۵۱بیمـار مثبـت شناسـایی شـده
است.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتـدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۵۷۹هـزار و  ۲۹۰تسـت
تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۴۴۹هـزار و  ۹۸۷مـورد
بیمار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنیـن از ابتدای
آغـاز طرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی» تاکنون ۲۸۱
هزار و  ۶۳۶مورد تسـت سـریع انجام شـده و  ۶۴هزار و
 ۳۶۴بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
بـا بسـتری  ۸۲بیمار جدید ،هم اکنـون  ۳۹۵بیمار مثبت

و مشـکوک دارای عالیـم کرونـا در بیمارسـتان های
اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۷۲ ،بیمـار به
دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای ،ICU
مراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
متاسـفانه در  ۲۴سـاعت گذشـته سـه هم اسـتانی دیگر
در اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از دسـت دادنـد و
مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای
شـیوع بیمـاری تـا کنـون بـه هفـت هـزار و  ۴۳۵نفـر
رسـید .همچنیـن از ابتـدای شـیوع این بیمـاری تاکنون
 ۵۰۵هـزار و  ۳۹۵هم اسـتانی مبتال بـه کووید ۱۹بهبود
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یافتـه کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه
خانگـی خـارج شـده انـد.
در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریق شـده واکسـن
کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز با احتسـاب
سـه ُدز ،بـه  ۶میلیـون و  ۸۷۸هـزار و ُ ۳۰۴دز رسـیده
کـه از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۲۵۲هـزار و ُ ۵۲دز
نوبـت اول ،دو میلیـون و  ۹۵۶هـزار و ُ ۳۸۸دز نوبـت
دوم و  ۶۶۹هـزار و ُ ۸۶۴دز نوبـت سـوم واکسـن بـوده
است.

پیگیری مصوبات هیأت امنای دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در وزارت بهداشت

بازدید رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت
مناطق کم برخوردار شهر ،از شهرکهای گویم و دوکوهک

عصرمردم:
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در دیـدار بـا دبیر هیأت هـای امنـا ،مجامع و
شـوراهای وزارت بهداشـت ،رونـد اجرایـی مصوبـات هیـأت امنای دانشـگاه را پیگیـری کرد.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» سرپرسـت دانشـگاه در ادامـه نشسـت های روز دوشـنبه در مجموعـه وزارت بهداشـت
بـا هـدف پیگیـری مسـایل حـوزه بهداشـت و درمـان اسـتان ،امروز بـا دکتـر «ابراهیـم گلمکانـی» نماینده وزیـر و دبیر
هیأت هـای امنـا ،مجامـع و شـوراهای وزارت بهداشـت دیـدار کـرد.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ایـن دیـدار بـا اشـاره به تلاش مجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز
بـرای پیشـبرد بهتـر رسـالت های این حوزه در اسـتان فارس ،برگزاری نشسـت های هیأت امنای دانشـگاه را تالشـی
در ایـن راسـتا خوانـد کـه بـا جدیت دنبال می شـود.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» با ارائه گزارشـی از رونـد اجرای مصوبات پیشـین هیأت امنای دانشـگاه ،خواسـتار تایید
و پیگیـری مصوبات جدید شـد.
دکتـر «ابراهیـم گلمکانـی» نماینـده وزیـر و دبیـر هیأت های امنـا ،مجامع و شـوراهای وزارت بهداشـت ضمن آگاهی
از مسـایل مطـرح شـده ،پیشـنهاداتی در خصـوص رفـع چالش هـا و موانع موجـود در این زمینـه مطرح کرد.

عصرمردم:
در ادامـه بازدیدهـای میدانـی سـیده مریـم حسـینی از محله های سـطح شـهر ،این بار رئیس کمیسـیون سـاماندهی
حاشـیه نشـینی و رفـع محرومیـت از مناطـق کـم برخـوردار  ،بنـا بـه درخواسـت شـهروندان بـا حضـور در شـهرکهای
گویم ،دوکوهک و محله های مجاور ،به رصد نیازها و پاسـخگویی به درخواسـتها و مسـائل و مشـکالت شـهروندان
سـاکن در ایـن محله هـا پرداخت.
رئیـس کمیسـیون سـاماندهی حاشـیه نشـینی در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور علیرضـا اسـکندری رئیـس کمیسـیون
عمـران شـورای اسالمی شـهر و معصومی شـهردار منطقـه  10همـراه بـود ،تلاش بـرای زدودن غبـار محرومیـت از
محله هـای کـم برخـوردار شـهر و همچنین کاهش مشـکالت و معضالت اجتماعی از سـطح این محله هـا را یکی از
اهـداف ایـن کمیسـیون برشـمرد و خاطرنشـان کرد :توزیـع عادالنـه امکانات و خدمات شـهری در سـطح محله های
شـهر خصوصـا محله هـای کـم برخوردار و دسـتیابی شـهروندان به امکانات مورد نیاز ،زمینه سـاز توسـعه و پیشـرفت
شـهر ،رفـاه و آسـایش شـهروندان و جلوگیـری از بـروز برخـی ناهنجاریها و آسـیب های اجتماعی اسـت.
مریـم حسـینی بـر بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم در محله هـای حاشـیه ی شـهر تاکید کـرد و بیان داشـت :ایـن امر با
بسـتر سـازی و ارتقـای زیرسـاختها و توزیـع متناسـب و عادالنـه خدمـات در این محله ها میسـر می شـود.

شهر سیل زده آتلیه عکاسی شده است
شهر سیل زده ب ِ َیرم هنوز رنگ بازسازی را ندیده است و مردم می گویند بیرم به جای
اینکه کارگاه بازسازی شود فعال آتلیه عکاسی شده و ...

سخنگوی شورای شهر شیراز:

با سفر مدیران شهرداری به نمایشگاه اکسپو دبی مخالفم
ایرنا:سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر شـیراز بـا ارائـه توضیحاتـی در مـورد
مصوبـه اخیـر ایـن شـورا در خصـوص اعـزام هیاتـی متشـکل از مدیران ارشـد
و میانـی شـهرداری بـه نمایشـگاه اکسـپو  ۲۰۲۰دبـی ،بـا ایـن اقـدام مخالفت
کرد.
شـورای اسلامی شـهر شـیراز در سـی و ششـمین جلسـه علنـی خـود با سـفر
بیسـت نفـر از مدیـران ارشـد و میانـی شـهرداری شـیراز بـرای شـرکت در
نمایشـگاه اکسـپو  ۲۰۲۰دبـی موافقـت کـرد.
طبق مصوبه سـورای شـهر شـیراز ،شـهرداری این شـهر ملزم شـد تا با رعایت
مقـررات ،اقدامـات الزم بـرای اعزام ایـن هیأت به دبی را بـه عمل آورد.
کمیسـیون گردشـگری و زیـارت شـورا در توجیـه ارائـه ایـن طـرح ،ضـرورت آشـنایی بـا موضوعـات بـه روز دنیا و
ظرفیـت هایـی کـه در حـوزه هـای مختلف علمـی اتفاق افتـاده را عنوان کرده اسـت .بـا این حال برخـی افراد در
فضـای مجـازی از ایـن سـفرها بـا هزینه بیـت المـال انتقاد کـرده اند.
ً
علیاکبـر سـلطانی سـخنگوی شـورای شـهر شـیراز بـا بیـان اینکـه شـخصا مخالـف ایـن طـرح بـوده و هسـتم
گفـت :هـر چنـداسـتفاده از تجربه سـایر شـهرهای جهـان در امور زیرسـاختی و شـهری امری طبیعی اسـت اما
وقتـی سـاز و کار مناسـب بـرای خروجـی کاربـردی وجـود نـدارد معتقدم حیـف و میل بودجه اسـت و این سـفرها
جـز گردشـگری بـرای عـده ای خروجـی ندارد.
ً
وی ادامـه داد :قطعـا سـفرهای خارجـی مسـئوالن بایـد براسـاس قانـون و رعایـت مصلحـت عموم مردم باشـد و
هـم اینکـه مـردم باید پرسشـگری کنند و مسـئوالن نیـز وظیفه دارنـد که پاسـخ دهند،هرچند که باید بـر مدیریت
ایـن سـفرها بـا حداقـل هزینه ممکـن نیز توجه شـود.
این عضو شـورای شـهر شـیراز همچنین گفت :گاهیاسـتفاده از این تجربیات شـهرهای پیشـرفته دنیا نیازمند
ً
سـفر مدیـران شـهری و خصوصـا اعضـای شـوراهای شـهر بـه ایـن مناطـق اسـت تـا از نزدیـک در جریـان روند
امـور شـهری قـرار گیرنـد و در برنامـه ریـزی و قانونگذاریهـا ،ایـن اندوختـه را بـکار ببرنـد که وقتی بحـث اعزام
بـه یـک نمایشـگاه مطـرح میشـود چنـد مولفه بـرای بهـره بـرداری مناسـب از نمایشـگاه وجـود دارد ،مولفه اول
اینکـه بـر اسـاس مسـئله هـا و نیازهایـی کـه قبلا در مجموعه شـورای شـهر احصا کـرده ایـم باید به سـمت این
نمایشـگاه ها و مراکـز تخصصـی حرکـت کنیـم و اگـر حرکتـی کـه انجام مـی دهیم و افـرادی که اعـزام میکنیم
ً
براسـاس بررسـی مسـئله هـا و نیازهـای نباشـد عملا کاربـرد کار کـم میشـود و در حقیقـت مـا نمـی دانیـم چـه
ً
متخصصانـی را دقیقـا بایـد بـر اسـاس ظرفیت هـای نمایشـگاه مقصد اعـزام کنیم.
سـخنگوی شـورای شـهر شـیراز افـزود :نکتـه دوم این اسـت کـه مأموریـت هایی که به اشـخاص داده میشـود
نیـز غالبـا درسـت تفهیـم نمـی شـود و دقیـق و مشـخص در مـورد جزئیـات بحث نمی شـود کـه اتفاقـات چگونه
و در مـورد چـه چیزهایی باشـد.
ً
سـلطانی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بایـد دقیقـا مشـخص شـود کسـانی کـه در ایـن سـفرها شـرکت مـی کننـد بـا
ً
چـه هـدف و منظـوری اسـت و چـه دسـتاورد و خروجـی بـرای شـهر خواهـد داشـت،اضافه کـرد :معمـوال در
نقـاط مختلـف دنیـا ایـن سـفرها تبدیـل بـه مقاالت شـده و ایـن مقاالت بـرای حل مسـائل شـهری بـه کار گرفته
می شـود .در حالـی کـه اعـزام هایی کـه تاکنون در شـهرداری بـوده کامال جنس بازدیـدی داشـته و تاکنون هیچ
خروجی کاربردی از این گونه سـفرها در شـهرداری اصال اتفاق نیفتاده و حتی در سـطح کشـور و سـایر ارگان ها
هـم خیلـی کـم بوده اسـت.
وی در خصـوص هزینـه ایـن مصوبه گفت :در مصوبه ردیف بودجه ای مشـخص نشـده اسـت ،اما ظرفیت هایی
وجود دارد که شهرداری می تواند از آنها استفاده کند.
ایـن عضـو شـورای شـهر شـیراز همچنین در مـورد نحـوه گزینش افـراد اعزامی گفت :افـراد اعزامی باید توسـط
شـهرداری بـه کمیتـه سـه نفـره متشـکل از  ۳نفـر از اعضـای شـورا معرفی شـود و امیدوارم کـه بتـوان حداقل در
ایـن کمیتـه افـرادی را بـرای اعـزام تعییـن کـرد کـه تخصـص الزم بـرای آوردن مباحـث مفید برای شـهر شـیراز
را داشـته باشند.

چند تصمیم خوب برای پارک علم و فناوری شیراز
عصرمردم:
رئیـس فراکسـیون جنـوب کشـور مجلـس و نماینده شـیراز و زرقان در دیدار با دکتر سـورنا سـتاری معاون علمی و
فنـاوری رئیـس جمهـور ،از چنـد تصمیم خوب بـرای مجموعه پارک علـم و فناوری شـیراز خبر داد.
ابراهیـم عزیـزی در ایـن دیـدار کـه بـه همـراه دکتر جعفـر قـادری و جواد عسـکری نماینـدگان شـیراز و داراب در
محـل معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری انجام شـد ،ضمـن برشـمردن نیازهای پـارک علـم و فناوری
شـیراز ،خواسـتار رفـع کاسـتی ها و شـتاب بخشـیدن بـه حرکـت علمی ایـن مجموعه شـد.
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره بـه اهمیـت
پارک هـای علـم وفنـاوری در تولیـد مباحـث دانـش بنیـان و ایجاد اشـتغال در عرصه هـای نوین ،بـر حمایت ویژه
از ایـن مجموعه هـا تاکیـد کـرد.
عزیـزی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری خاطرنشـان کـرد :امـروز بـرای
رونـق کسـب و کارهـای نویـن ،بهتریـن مـکان پارک هـای علم و فناوری اسـت کـه بایـد از تمـام ظرفیت ها برای
حمایـت از ایـن مجموعه هـا اسـتفاده تـا بتوان بخشـی از مشـکالت ناشـی از اشـتغال را حل کرد؛ ضمـن اینکه با
رویکـرد علمـی و محققانـه افقـی روشـن برای کشـور در ایـن عرصه ترسـیم نمود.
در ایـن جلسـه دکتـر سـورنا سـتاری نیـز ضمـن ارج نهـادن بـه دغدغـه نماینـدگان جهـت کمـک بـه پارک هـای
علـم و فنـاوری ،بـرای حمایـت از مجموعـه پـارک علم و فناوری شـیراز قـول مسـاعد داده و در پایـان تصمیماتی
نیـز اتخـاذ گردید.
بـه گفتـه عزیـزی کمـک بـه زیـر سـاخت های پـارک و علـم و فنـاوری شـیراز ،حمایـت مالـی از کارگاههـای تـازه
تاسـیس ،حمایـت از بـرج فنـاوری و پرداخـت تسـهیالت به شـرکت های فنـاور و دانـش بنیان از طریـق صندوق
نـوآور از جملـه مصوبـات این جلسـه بود.

با حضور سرلشکر باقری؛

«یادمان نمای» موزه دفاع مقدس استان فارس رونمایی شد
مهر«:یادمـان نمـای» مـوزه دفـاع مقدس اسـتان فارس با حضور رئیس سـتاد
کل نیروهـای مسـلح در بـاغ مـوزه انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس رونمایـی
شد .
سرلشـکر محمـد باقـری رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح در حاشـیه همایش
ملـی بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزشهـای دفاع مقـدس از «یادمان نمـای» موزه
دفـاع مقدس اسـتان فارس پرده برداشـت.
ارتفـاع ایـن یادمـان نمـای  ۱۲متـر و طـول آن  ۶۸متـر و وسـعت زره آن هـم
 ۸۵۰متـر مربـع اسـت.
همچنیـن وسـعت کاشـی کاری یادمـان نمـای مـوزه دفـاع مقـدس اسـتان
فـارس (گل مـرغ شـیرازی)  ۱۴۵متـر مربـع اسـت .در ایـن اثـر  ۴۲هـزار قطعـه پلاک بـه کار رفتـه اسـت.
ایـن همایـش صبـح روز سـه شـنبه  ۲۱دی مـاه بـا حضـور مقامات ارشـد نظامـی در مـوزه ملی انقالب اسلامی و
دفاع مقـدس برگزار شـد.

اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
سـجاد غضنفـری سرپرسـت شـهرداری از اجـرای گسـترده عملیـات لکه گیـری و ترمیـم آسـفالت معابـر شـهر
فراشـبند خبـر داد.
غضنفـری در گفتگویـی اعلام نمـود:در اجـرای برنامه هـای طـرح اسـتقبال از بهـار و عیـد نـوروز  ،عملیـات
گسـترده لکـه گیـری و ترمیـم آسـفالت معابـر فراشـبند با هـدف ارتقـاء کیفـی ،بهسـازی و حـذف ناهمواری های
معابـر بـه زودی آغـاز می شـود.
سرپرسـت شـهرداری فراشـبند بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارتقـای سـطح خدمـات رسـانی بـه سـاکنین شـهر اظهـار
داشـت :در راسـتای نوسـازی جلوه شـهری در آسـتانه بهار و رسـیدگی هرچه بیشـتر به درخواست شـهروندان ،با
توجه به حجم عمده فرسـودگی آسـفالت معابر  ،عملیات ترمیم و لکه گیری آسـفالت از سـوی شـهرداری برنامه
ریـزی انجـام گرفتـه و بـر اسـاس نیازسـنجی و اولویـت بندی بـه زودی شـروع و اجرا خواهد شـد.
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درمان سرطان مغز استخوان با ترکیب  ۵دارو

مهــر :محققان می گویند تهاجمیترین نوع ســرطان مغز اســتخوان را میتوان به زودی با
ترکیبــی از  ۵دارو درمــان کرد که  ۲۰درصد مؤثرتر از داروهای فعلی در توقف گســترش این
بیماری ُکشنده است.
در حالی که این داروها به طور جداگانه مورد اســتفاده قرار میگیرند ،یک مطالعه نشان داده
است که در کنار هم قرار گرفتن آنها میتواند به بیماران کمک کند زندگی طوالنیتر و سالمتری
داشــته باشند .این داروها شــامل یک داروی شیمی درمانی ،چندین قرص ضد سرطان طراحی
شده برای مبارزه با سرطان مغز استخوان ،و دگزامتازون است.
این کشــف نشان دهنده اولین پیشــرفت در درمان میلوما است که به آن مولتیپل میلوما نیز
گفته میشــود ،که کمتر به درمانهای معمولی پاسخ میدهد و سریعتر از سایر اشکال سرطان
مغز اســتخوان عود میکند .میانگین مدت زنده ماندن بیماران مبتال به میلوما ده سال است ،اما
برای برخی از بیماران بسیار پرخطر میتواند تنها سه سال باشد؛ و در این گروه است که ترکیب
دارویی جدید موفقیت آمیز بوده است.
میلوما نوعی ســرطان خون است که از سلولهای پالسما ،نوعی گلبول سفید ساخته شده در
مغز اســتخوان ،ماده اسفنجی در مرکز استخوانهای بزرگتر ایجاد میشود .گاهی اوقات به آن
مولتیپل میلوم گفته میشود زیرا اغلب چندین ناحیه از بدن مانند ستون فقرات ،جمجمه ،لگن و
دندهها را به طور همزمان درگیر میکند.
در مراحل اولیه میلوما هیچ عالمتی ندارد ،اگرچه بیماران ممکن اســت در نهایت درد مداوم
اســتخوان ،خســتگی یا عفونتهای مکرر را تجربه کنند .پس از تشــخیص بیماری از طریق
آزمایش خون ،این بیماری با شــیمی درمانی و پیوند ســلولهای بنیادی قابل کنترل است ،اما
قابل درمان نیست.
محققان مؤسسه تحقیقات سرطان لندن ،ترکیب پنج دارو را در آزمایشی بر روی بیش از ۱۰۰
بیمار پرخطر با گروه بیماران دارای درمان استاندارد مقایسه کردند .نتایج حاصل از این کارآزمایی
نشان داد که پس از  ۱۸ماه ۸۲ ،درصد از بیمارانی که از ترکیب  ۵دارو استفاده میکردند ،شاهد
تثبیت ســرطان خود بودند ،به این معنی که در مقایســه با  ۶۷درصــد از بیمارانی که از درمان
استاندارد استفاده میکردند ،در آینده نزدیک احتمال پیشرفت بیماری بعید بود.

تاثیر  ۸۸درصدی دوز تقویتی کرونا در مقابله با
اومیکرون

مهر :اگرچه مشــخص شده است که سویه اومیکرون کووید از واکسن دوری میکند ،اما دو
مطالعه جدید نشان داد که دوز ســوم تقویت کننده اثربخشی واکسنها را تا  ۸۸درصد افزایش
میدهد .مطالعات انجام شــده توسط آژانس امنیت ســامت بریتانیا ،کاهش قابل توجهی را در
خطر بستری شدن در بیمارستان ناشی از ابتالء به اومیکرون پس از سه دوز واکسن در مقایسه
با افرادی که واکسینه نشده بودند ،نشان داد.
اولین مطالعه نشان داد که خطر بستری شدن در بیمارستان پس از سه دوز در مقایسه با موارد
واکسینه نشده مبتال به اومیکرون ۸۱ ،درصد کمتر است.
مطالعات قبلی نشان میدهد که اثربخشی واکسن در برابر بیماری عالمتدار همچنان برای
اومیکرون کمتر از دلتا است و  ۱۰هفته پس از دوز سوم کاهش مییابد.
در مطالعه دوم ،محققان موارد عالمت دار را با دادههای بســتری شدن در بیمارستان مرتبط
کردند .آنها دریافتند که پس از سه دوز واکسن ،خطر بستری شدن در بیمارستان برای یک مورد
عالمت دار شناسایی شده با اومیکرون در مقایسه با افراد مشابه مبتال به اومیکرون که واکسینه
نشده بودند ۶۸ ،درصد کاهش مییابد.
«اریک توپول» ،عضو تیم تحقیق ،میگوید« :اثربخشی واکسن از  ۵۲درصد (به دلیل کاهش
 ۲دوز پس از  ۶ماه) به  ۸۸درصد پس از نوبت سوم افزایش یافت».
به گفته این محقق ،اگرچه کاهش در اثربخشــی در برابر بیماری عالمت دار دیده میشود،
اما دادههای کافی برای ارزیابی مدت زمان محافظت در برابر بستری شدن در بیمارستان وجود
ندارد که انتظار میرود مدت طوالنیتری باشد.

جهانی
شیوع
رژیم غذایی غربی ،عامل
ِ
ِ
بیماریهای خودایمنی

ایسنا :شــماری از کارشناسان سالمت ،شیوع جهانی بیماریهای خودایمنی را ناشی از رژیم
غذایی غربی میدانند.
در سالهای اخیر افراد بیشتری دچار بیماری خود ایمنی شده اند زیرا سیستم ایمنی بدن آنها
دیگر نمی تواند تفاوت بین سلول های سالم و میکروارگانیسم های مهاجم را تشخیص دهد.
متخصصــان بینالمللی در تالش برای یافتن روشــهایی به منظــور مقابله با این بیماری و
شناسایی علل دقیق بیماریهای خودایمنی هســتند .تعداد موارد ابتال به بیماریهای خودایمنی
حدود  ۴۰ســال پیش در غرب روند افزایشی پیدا کرد و اکنون شاهد ظهور برخی از بیماریها در
کشورهایی هستیم که پیش از این هرگز دچار چنین بیماریهایی نبوده اند.
برای مثال ،بیشــترین افزایش موارد ابتال به بیماری التهابی روده در خاورمیانه و شــرق آسیا
مشاهده شده که پیش از این ،موارد ابتال به این بیماریها نادر بوده است.
بیماری های خودایمنی طیف وســیعی از بیماری ها از دیابت نوع یک تا آرتریت روماتوئید،
بیماری التهابی روده و ام اس را شامل می شوند .در هر یک از بیماریها ،سیستم ایمنی به جای
عوامل بیماری زا بافت سالم را مورد هدف قرار می دهد.
محققان انگلیسی اظهار داشتند :ژنتیک انسان در چند دهه گذشته تغییر نکرده است .بنابراین
عاملی در دنیای بیرون به گونهای تغییر کرده که شرایط را برای ابتال به بیماریهای خودایمنی
افزایش داده است.
پیش از این نیز محققان اســترالیایی تاکید کرده بودند که بیشتر کشورها به سبک رژیمهای
غذایی غربی و مصرف فست فودها رو آورده اند .فست فودها فاقد مواد مغذی مهم همچون فیبر
هستند و شواهد نشان می دهد که این تغییر ،بر ساختار میکروبیوم روده فرد تاثیر می گذارد.
به گفته محققان تغییر در میکروبیومها باعث ایجاد بیماریهای خودایمنی میشود که اکنون
بیش از  ۱۰۰نوع آنها کشف شده است.
بیتوتــه :متداول ترین بیمــاری در دوره کودکی ،گلو درد چرکی می باشــد.
شــکل گیری گلو درد چرکی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد .در اکثر موارد،
این بیماری نشــان از عفونت دستگاه تنفسی دارد که می تواند به موجب ویروس
و التهاب در لوزه شکل بگیرد .عفونت در دستگاه تنفسی شامل عفونت در گوش،
ســینوس و گلو می شود .نوعی باکتری مسری به نام استروپترکوک گروه  Aدر
ذرات آب هوا وجود دارد که قادر اســت از طریق مجاری دهان وارد حلق و بدن
کودک می شــود .با ورود این نوع میکروب به بدن زمینه برای شکل گیری تورم
و التهاب در لوزه و حلق ایجاد می شــود .در طی این روند ،عارضه گلو درد شکل
می گیرد.
گلو درد ناشی از ویروس
در فصول مختلف ســال به ویژه زمســتان ،بیماری گلو درد از ویروس نشات
می گیرد .بالغ بر  70درصد از گلود درد های چرکی در کودکان ویروسی هستند.
نشانه های گلو درد چرکی کودکان
نشانه های گلو درد چرکی در کودکان به عامل تشکیل دهنده عفونت بستگی
دارد .زمانــی که گلــود درد از وجود ویروس اعم از آنفوالنزا نشــات می گیرد ،با
نشــانه هایی اعم از ســرفه ،آبریزش بینی ،نفس تنگی ،قرمزی چشم و گرفتگی
صدا بروز پیدا می کند.
احتمال می رود به موجب عفونت استرپتوکوکی در سرتاسر بدن کودک راش
قرمز نمایان شود .این نوع قرمزی در بدن با عنوان مخملک شناخته می شود و با
مصرف داروهای آنتی بیوتیکی قابل درمان است.
از سری نشــانه های رایج گلو درد چرکی در کودکان می توان به موارد ذیل
اشاره کرد:
• استفراغ • سردرد • احساس درد در دل و معده • عفونت چشم
شناسایی گلو درد چرکی در کودکان
پزشــک اطفال در وهله اول به بررســی وضعیت جسمانی کودک می پردازد.
در صورتی که متخصص به گلودرد چرکی مشــکوک شــود ،در راستای کسب
اطمینان خاطر از کشــت گلو اســتفاده می کند .متخصص در کشــت گلو ،یک
گوش پاک کن را به انتهای گلو کودک آغشــته مــی کند .پس از تکمیل نمونه

تبیان :در دنیای پرمشــغلهٔ امــروز ،هر عضوی از
خانواده ســرگرم کار و فعالیت خودش است و خیلی
وقتها افــراد در حالی غذا میخورند که با کامپیوتر،
تلویزیون یا موبایل خود مشــغول هستند .این عادت
نهتنها زیبا نیست بلکه مضر هم هست.
طی دو دههٔ گذشته ،دانشمندان نشان دریافتهاند
دور هــم غذا خــوردن فواید زیادی بــرای اعضای
خانواده دارد؛ از تقویت اعتمادبهنفس گرفته تا کاهش
احتمال چاقی.
به نظر میرســد کار و فعالیتهای بعد از مدرسه
و دانشــگاه ،بزرگترین عواملی هســتند که باعث
میشوند بهسختی بتوانیم فرصتی برای دور هم غذا
خوردن و با خانواده سر سفره غذا نشستن پیدا کنیم.
بهطور خالصه ،هم ٔه افراد خانواده سرشان شلوغ است
و در زمانهــا و مکانهای متفاوتــی غذا میخورند.
همچنین به نظر میرســد در بعضی از خانهها ،وقت
صرف ناهار و شــام با اعضای خانواده ،منبعی برای
اختالف و بگومگوهاســت! اما واقعیت این است که
این شام و ناهار خوردن نیست که باعث ایجاد مسئله
میشــود ،بلکه میتوانیم نتیجه بگیریم که اعضای
این خانوادهها وقتی دور هم جمع میشوند یا به هم
میرسند اغلب با هم بگومگو میکنند.
همانطــور که گفتیــم ،مطالعات زیادی نشــان
دادهانــد غذا خوردن اعضای خانواده دور هم فوایدی
دارد که در ادامه برخی از آنها را آوردهایم.
کمک به رشد و تکامل
خانوادگی غذا خوردن یک محرک بســیار عالی
بــرای تکامل مهارتهای اجتماعی ،کالمی و گفتگو
اســت .گفتگوهای خانوادگی کــه حین غذا خوردن
انجام میشود ،فاکتور بسیار مهمی در رشد و تکامل
کودکان و نوجوانان به شــمار میرود .این مهارتها
شامل بهبود رفتارها نیز میشوند.
بهبود سالمت روان
کــودکان و نوجوانانی که با پدر و مادر و خواهر و
برادر خود غذا میخورند ،بیشتر احساس امنیت کرده
و حس میکنند تحت حمایت یک خانوادهٔ منســجم
هســتند .ضمن ًا ایــن بچهها کمتر احســاس تنهایی
میکنند و همین باعث میشــود راحتتر به دیگران
اعتماد کرده و ارتباطهــای معنیدارتری با دیگران

تبیــان :تپش قلــب میتواند ناشــی از اضطراب
و اســترس باشــد؛ اما عالمت هشــداردهندهای از
بیماریهای قلبی مانند نارســایی قلبی یا فشارخون
کنترل نشــده نیز هســت .روشهــای طبیعی برای
کنتــرل تپش قلب بهعنوان مکملــی در کنار درمان
عمل میکنند .هرچند الزم اســت به پزشک مراجعه
کنیــد تــا عارضهتان تحت مــداوا قرار بگیــرد ،اما
توصیههای زیر نیز به شما کمک زیادی میکنند.
خوردن غذاهای سرشار از پتاسیم
غذا بهعنوان یک درمان طبیعی ،مهمترین عامل
اســت .در مورد تپش قلب توصیه میشــود مصرف
غذاهای پتاســیم دار را افزایش دهیــد؛ زیرا کمبود
پتاســیم یکی از عوامل ایجاد مشکالت قلبی است.
مواد غذایی زیر دارای پتاسیم قابلتوجهی هستند:
موز ،سیب ســبز ،ملون ،گوجهفرنگی ،جو دوسر،
دانهها ،حبوبات ،آووکادو و نارگیل
مصرف دمنوشهای گیاهی
انواع گوناگونی از گیاهان وجود دارند که میتوانند
به طور طبیعی تپش قلب را کنترل کنند .عناصر فعال
موجود در ایــن گیاهان به بهبود گردش خون کمک
میکنند و درنتیجه فعالیت سیســتم عصبی را تنظیم
مینمایند .با گیاهان زیر دمنوش تهیه کرده و بنوشید:
 .بادرنجبویه
 .سنبلالطیب (والرین)
 .گل ساعتی
یک قاشــق چایخــوری از گیاه مــورد نظرتان
را در یــک فنجان آب جوش بریزیــد و روی آن را
بپوشــانید ،اجازه دهید به مدت  ۱۰دقیقه دم بکشد.
حاال میتوانید این دمنوش را با کمی عســل شیرین
کرده و بنوشید.
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فایده غذا خوردن با خانواده

برقــرار نمایند و همهٔ اینها ضامن ســامت روح و
روان هستند.
بهبود روابط خانوادگی
خانوادگی غذا خوردن ،پیوند بین اعضای خانواده
را محکمتر میکند .زندگی دنیای امروز با مشغلههای
زیادی که ایجاد میکند باعث کمرنگ شــدن ارتباط
افراد با هم میشــوند؛ اما در زمان غذا خوردن وقتی
اعضای خانــواده دور هم جمع میشــوند ،فرصتی
فراهم میشــود که با هم ارتباط برقرار کرده و پای
حرفهای هم بنشینند.
عملکرد بهتر تحصیلی
تحقیقــات دانشــگاه کلمبیا نشــان داده اســت
بچههایــی که پنج تا هفت بــار در هفته ،کنار هم ٔه
اعضــای خانواده غــذا میخورند ،عملکــرد بهتری
در درس و مدرســه دارند .دلیلش هم این اســت که
معمو ًال در این زمانها والدین مطمئن میشــوند که
بچهها تکالیف خود را انجام دادهاند و در نهایت چنین
بچههایی نمرات بهتری کسب میکنند.
بهبود سالمت جسمی
بــا اعضای خانــواده دور هم غــذا خوردن نقش

مهمی در ســامت جســم دارد .بچههایی که با پدر
و مــادر و خواهــر و برادر غذا میخورند نســبت به
بچههایــی که تنهایی یا با دوســتان غذا میخورند،
تغذیهٔ بهتری دارند .بهطورکلی این بچهها دسترسی
بیشتری به غذاهای ســالم دارند و سرخکردنیهای
کمتــری میخورند .همچنین زمان غذا خوردنشــان
منظمتر اســت و همهٔ اینها بر سالمت گوارششان
اثر میگذارد.
صرفهجویی در هزینههای خانواده
همانطور که همه میدانید غذا خوردن بیرون از
خانه ،گرانتر از تهیهی همان غذا در منزل میشود؛
مخصوصــا اگر هرکســی خودش جدا جــدا غذایی
را ســفارش دهد .بنابراین اگر هم قرار اســت به هر
دلیلی غذا از بیرون تهیه شــود بهتر است همگی با
هم ســفارش دهید ،با هم به اشــتراک گذاشته و با
هم میل کنید.
ایجاد عادتهای سالم
وقتی بچهها زیر نظر پــدر و مادر غذا میخورند،
عادتهای مهمی مانند شســتن دستها پیش از غذا
و خوب جویدن و آهســته خــوردن و ک ً
ال آداب غذا

توصیههایی برای کنترل تپش قلب

قفسه سینهتان را ماساژ دهید
اثرات درمانگری ماســاژ قفسه سینه برای کنترل
تپش قلب در زمان اضطراب ثابت شده است .توصیه
میشود از یک روغن معطر برای ماساژ استفاده کنید
تا اثرات آرامشبخشی آن را افزایش دهید.
برای ماساژ قفسه سینه:
 .دراز بکشــید و دستتان را روی سینهتان بگذارید
(مستقیم ًا روی پوست)
 .کف دســتتان را کمی روی پوســت فشار دهید،
جــوری که این فشــار را حس کنید و یک ماســاژ
سطحی نباشد .ســپس میتوانید بافت اطراف قفسه
سینه را خوب لمس کرده و حرکت دهید.
 .با حرکات دورانی بهآرامی و در جهت عقربههای
ساعت سینه را ماساژ بدهید.

 .این کار را پنج دقیقه انجام دهید و بعد از آن ،فوراً
از جایتان بلند نشوید.
مواد محرک مصرف نکنید
یکــی از اصلیترین علتهای تپش قلب ،مصرف
مــداوم مواد و غذاهای محرک اســت .هرچند خیلی
از افراد نسبت به این مســئله آگاه نیستند؛ اما خوب
است بدانید برخی از مواد غذایی که مصرف میکنید،
ضربان قلب را افزایش میدهند:
چــای ســیاه ،تنباکــو ،نوشــیدنیهای الکلــی،
نوشــیدنیهای بر پایــهٔ کوال ،قهوه و نوشــابههای
انرژیزا
ورزش کنید
همــه میدانیم که فعالیت بدنــی و ورزش ،فواید
متعددی برای ســامت قلب و عروق دارد؛ بنابراین

علل  ،عالیم و درمان گلو درد چرکی در کودکان
برداری دو روش برای شناسایی عامل گلو درد میسر است .روش اول تست سریع
تشــخیص آنتی ژن نام دارد که برای پاسخ دهی نیازمند چند دقیقه زمان است.
روش دوم ،به وســیله ی ارسال نمونه برای کشت به آزمایشگاه تکمیل می شود.
نتیجه ی آزمایش به روش دوم قطعی تر اســت و برای پاســخ دهی نیازمند چند
روز زمان است.
درمان گلو درد چرکی کودکان
درمان بیماری های ویروســی نیازمند یک دوره نقاهت است .در واقع گلو درد
ناشی از ویروس با مصرف دارو به صورت فوری درمان نمی شود و برای تکمیل
روند درمان نیازمند طی شدن یک دوره دارد.
بهره گیری از دارو
شناســایی عامل گلو درد به موجب مصرف داروهــای آنتی بیوتیک و چرک
خشــک کن براساس نوع بیماری حائز اهمیت است .در واقع متخصص اطفال بر
اساس عامل شکل گیری گلو درد چرکی اقدام به تجویز دارو می کند.
داروهای آنتی بیوتیکی در راســتای درمان گلو درد اســترپتوکوکی ناشــی از
باکتری و عفونت مؤثر واقع هســتند .در مقابل برای درمان گلو درد ویروســی،
داروهای چرک خشک کن و تب بر کارساز است.
با شناســایی نادرســت عامل بیمــاری ،احتمال می رود بــه موجب مصرف
آنتی بیوتیــک برای درمان ویروس ،میکروب های مفید موجود در بدن هدف قرار
بگیرند و بدن در برابر عفونت تضعیف گردد.
زمانی که کودک در رده ی ســنی قرار دارد که مــی تواند دارو مصرف کند،
متخصص اطفال دارو های ضد درد و مسکن اعم از ایبوپروفن را تجویز می شود.
بهتر اســت بدانید مصرف آسپرین در خردساالن ریسک سندرم ری را تشدید
می کند.

نوشیدن مایعات
یکی از روش های تســکین درد گلو در کودک نوشیدن مایعات سرد خانگی
و بســتنی اســت .با مصرف مایعات آب مورد نیاز بدن تأمین می شــود و حجم
چشــمگیری از درد گلو کاهش پیدا می کند .مواد غذایی ادویه دار و ترشــیجات
جزو مواد غذایی تحریک کننده قرار دارند که قادر هســتند نشانه های بیماری را
تشــدید کنند .غرغره کردن آب گرم نیز گزینه مناسبی برای تسکین درد گلو به
شمار می رود .البته توجه داشته باشید برای غرغره کردن ضرورت دارد تا کودک
در ســن مناسب قرار داشته باشــد .عالوه بر این ،ترکیب آب گرم با عسل کمک
چشمگیری به درمان گلودرد چرکی می کند.
استراحت
یکی از روش های تســکین ناراحتی گلو کودک ،اســتراحت است .در زمان
اســتراحت بدن برای ارتقا سالمتی و سیستم ایمنی اقدام می کند و روند بهبودی
را تســریع می بخشد .عالوه بر این ،تعبیه دســتگاه بخور سرد کمک شایانی به
تســکین گلو درد کودک می کند .توصیه می شود دربازه های زمانی مشخص در
راســتای پاک سازی دستگاه بخور اقدام کنید .زیرا وجود آلودگی در دستگاه قادر
است میکروب ها را از طریق هوا پخش نماید.
وجه تمایز گلو درد چرکی و گلو درد ویروسی
میان نشــانه های گلو درد ناشی از ویروس و چرک تفاوت چشمگیری وجود
دارد .زمانی که کودک به موجب ویروس به گلو درد مبتال شده است ،نشانه هایی
نظیر آبریزش بینی ،گرفتگی صدا و سرفه در بدن او مشهود است.
در مقابــل در هنگام ابتال به عفونت در بدن احســاس خســتگی و کوفتگی،
التهاب در ســقف دهان ،تورم در لوزه ،تب ،گلو درد و ســوزش در ناحیه گلو بروز
پیدا می کند.
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خــوردن را یاد میگیرند .بچههــا در همین زمانها
فرامیگیرند چگونه در میان جمع غذا بخورند.
کمک به پیشگیری از چاقی
بــا توجه به اینکه با خانــواده غذا خوردن موجب
تغذیهٔ بهتر و سالمتر میشــود ،بنابراین از چاقی نیز
پیشگیری خواهد شــد .خصوص ًا اینکه در سالهای
اخیر چاقی کودکان تبدیل به یک معضل جدی شده
اســت و علت اصلی آن نیز بیتحرکی و یکجانشینی
است ،بنابراین اعضای خانواده میتوانند در زمان غذا
خوردن به هم کمک کنند تا تغذیهٔ ســالمتری داشته
باشند .یک بررسی در سال  ۲۰۱۱نشان داد کودکانی
که همراه خانواده غذا میخورند ،معمو ًال وزن ایده آل
خود را بهتر حفظ میکنند و ضمن ًا کمتر احتمال دارد
دچار اختالالت خوردن شوند.
کاهش احتمال اضطراب و افسردگی
مطالعهای نشان داده اســت نوجوانانی که همراه
اعضای خانــواده غذا میخورند کمتــر دچار عالئم
افســردگی و اضطراب میشــوند .ایــن بچهها به
مشکالت هیجانی و عاطفی نیز کمتر دچار میشوند.
کمک به پیشگیری از اعتیاد
اطالعات و آمار این را نیز نشان دادهاند افرادی که
معمو ًال در کنــار اعضای خانواده غذا میخورند کمتر
در دام اعتیاد گرفتار میشوند.
با خانــواده غذا بخوریــد؛ اما با رعایت
اصول آن!
خیلی از روانشــناسها توصیــه میکنند به وقت
غذا خوردن ،به هر یک از اعضای خانواده مسئولیتی
بدهید؛ یکی مواد اولیه را آماده کند ،یکی غذا را بپزد،
یکی میز را بچیند و یکی هم ظرفها را بشــوید و...
همهٔ این فعالیتها و قبول مسئولیتها سبب تشویق
همکاری ،مسئولیتپذیری و قدردانی میشوند.
بهترین کار این اســت که هر روز با خانواده غذا
بخورید؛ اما اگر امکانش نیست حتم ًا سعی کنید هیچ
فرصتی را برای دور هم غذا خوردن از دست ندهید.
ضمن ًا فراموش نکنید که زمان غذا خوردن وقت بحث
کردن در مورد مسائل و مشکالت نیست ،اما خوب به
همدیگر گوش بدهید و دربارهٔ موضوعات دلچســب
حرف بزنید ،مث ً
ال برای آخر هفته و روزهای تعطیلتان
با هم برنامهریزی کنید!

عجیب نیســت که توصیه میشود برای کنترل تپش
قلبتان ورزش کنید .در واقع ورزش یکی از ابزارهای
مکمل درمان پزشکی و رژیم غذایی است.
ورزش منظــم به بهبــود گردش خــون کمک
کرده و عضلهٔ قلب را تقویــت میکند .ضمن ًا ورزش
میتواند کلســترول و فشــارخون باال را نیز کاهش
دهد .همچنین ورزشکردن موجب کاهش اضافهوزن
و چاقی میشــود که همهٔ اینها ریسک فاکتورهای
بیماری قلبیاند.
بهترین ورزشها برای سالمت قلب:
 .یوگا و پیالتس
 .پیادهروی به مدت حداقل  ۲۰دقیقه در روز
 .شنا
 .دوچرخهسواری
از آب سرد کمک بگیرید
آب ســرد نیز فواید خودش را برای بدن دارد .آب
سرد نهتنها احســاس انرژی را افزایش میدهد بلکه
گردش خــون را بهبود داده و دمــای بدن را تنظیم
میکند؛ بنابراین میتواند برای تسکین تپش قلب هم
مفید باشد .به مدت  ۱۰دقیقه بهصورت و چشمهایتان
آب سرد بزنید .اگر تپش قلبتان زیاد است میتوانید به
دستها و بازوهایتان نیز آب سرد بزنید.
عالوه بر تمــام توصیههای ارائهشــده ،برخی از
کارشناســان عقیده دارند تنفس عمیق به مدت  ۳تا
 ۵دقیقه میتواند به تسکین تپش قلب کمک کند.
بیشتر موارد تپش قلب ،جدی و خطرناک نیستند و
ناشی از بیماری خاصی نمیباشند؛ اما اگر این عالمت
ادامهدار شــد یا متوجه شدید به فواصل منظمی روی
میدهد ،باید جهت معاینه و بررسی به پزشک مراجعه
کنید.

روش های پیشگیری از ابتال به گلو درد چرکی کودکان
آموزش نکات بهداشــتی به کودک در پیشــگیری از ابتال به بیماری گلودرد
چرکی کمک شایانی می کند.
آگاه ســازی کودک از نقش عطسه و سرفه در انتقال ویروس رفتاری کار آمد
اســت .شــما می توانید به کودک یاد دهید که در حین عطسه و سرفه ،ضرورت
دارد به منظور جلوگیری از پخش ترشــحات جلوی دهان خود را به وســیله ی
دســتمال پوشــش دهد .عالوه بر این ،اکثر بیماری های ویروســی که در گروه
همساالن انتقال پیدا می کند ،از تماس صورت به صورت و قرار گیری در معرض
ترشحات تنفسی نشــات می گیرد .شــما می توانید به کودک آموزش دهید در
صورت قرارگیری در معرض ترشــحات تنفسی ،دست و صورت خود را به روش
اصولی شست و شو دهد .همچنین شست و شوی مکرر دست قبل از صرف غذا
و عدم استفاده از بطری ،لیوان ،ظرف ،مسواک و اسباب بازی مبتالیان به گلودرد
احتمال ابتال به بیماری را کاهش می دهد.
عوارض جانبی عدم درمان گلودرد چرکی در کودکان
عدم درمان گلو درد چرکی در کودکان با اوج گیری درد همراه اســت .در طی
ایــن روند زمینه برای تداخل آســیب در کارکرد قلب ،کلیه و شــکل گیری تب
روماتیسمی فراهم می شود.
تب روماتیسمی
سیســتم ایمنی بدن کــودک در خصوص مقابلــه با گلو درد اســترپتوکوکی
آنتی بادی هایــی را تولید می کند .آنتی بادی های تولیدی با حمله به ســلول های
سالم موجود در کلیه و قلب سبب تداخل آسیب به آن ها می شوند .بدین ترتیب تب
روماتیسمی شــکل می گیرد .تب روماتیسمی با آسیب به دریچه های قلب همراه
اســت که سبب شکل گیری مشــکالت قلبی در کودک می گردد .عالوه بر این،
احتمال می رود کودک پس از تب روماتیسمی از عارضه درد در مفاصل رنج ببرد.
آبسه گلو
گلــو درد چرکی در بازه زمانی طوالنی منجر به شــکل گیــری توده ای از
گلبول های چرکی و ســفید می شــود .این عارضه با عنوان آبســه گلو شناخته
می شود و در راستای درمان نیازمند جراحی است.
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شیوه صحیح استراحت بین درس خواندن

بیتوته :اگر می خواهید بدانید استراحت بین درس خواندن باید چگونه و
به چه اندازه باشد می توانید ما را تا انتهای مطلب همراهی کنید .بدون شک
مطالعه و درس خواندن از منفورترین ،کسل کننده ترین و آزاردهنده ترین
کارهای دانش آموزان و دانشجویان است .اما آیا واقعا این کار کسل کننده و
خسته کننده است؟
بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان بر این باورند که هر چه زمان مطالعه
کردن آن ها متمادی و بدون وقفه باشد و سخت کوشی زیادی در این راه
به خرج دهند قطعا در این راه موفق می شوند .اما این تفکر کامال اشتباه
است .مطالعه و درس خواندن نیز مانند هر کار دیگری نیاز به استراحت دارد
و شما برای ریکاوری و بازیابی انرژی خود ،قطعا نیازمند استراحت بین درس
خواندن هستید.
چه کارتان درس خواندن باشد و چه هر کار دیگری ،مطمئن باشید اگر
ساعت های زیادی را بدون استراحت و وقفه و به صورت متمادی انجام دهید
ذهنتان از کار ،خسته می شود و دیگر کیفیت الزم را ندارد .به عنوان مثال
اگر شما به مدت  120دقیقه و بدون وقفه ،درس بخوانید مطمئن باشید فقط
در یک ساعت اول ،انرژی و کیفیت در کارتان وجود دارد و بعد از آن ،کم کم
تمرکز و انرژی شما تحلیل می رود و طبیعتا کیفیت کارتان نیز کاهش می یابد.
پس می توان دریافت که ذهن ،نمی تواند در یک مدت زمان طوالنی بر
روی یک کار ،مثل درس خواندن ،تمرکز کند و حتما باید در بین آن ،استراحت
کند .یک دانش آموز یا دانشجو چه انتظاری از خود دارد حتی کارخانجات نیز،
ماشین ها و موتورهای تولیدی خود را در برخی از ساعات ،خاموش می کنند
تا بهره وری آن ها بیشتر شود.
پس شما هم مطمئن باشید اگر ذهنتان را برای مدتی خاموش کنید بعد از
روشن شدن دوباره انرژی و کیفیت الزم برای کار و درس خواندن را خواهید
داشت .از طرف دیگر این کار سبب می شود که درس خواندن دیگر ،یک کار
منفور و کسل کننده نباشد .اما سوال اصلی این است که استراحت بین درس
خواندن باید چه مدت و در چه زمانی باشد؟
چه مدت بعد از درس خواندن استراحت کنیم و این استراحت
چگونه باشد؟
به طور مشخص نمی توان گفت که چند ساعت بعد از درس خواندن
می توانید استراحت کنید و یا مدت زمان استراحت شما چقدر باشد .اما براساس
علم روانشناسی می گوید عموما ذهن اکثر افراد ،بعد از یک ساعت تا هفتاد دقیقه
درس خواندن خسته می شود و باید استراحت کند و بعد از آن دوباره شروع
به مطالعه نماید.
البته این پیش بینی برای همه نیست افراد زیادی وجود دارند که
ساعت های زیادی را می توانند با عالقه ،بر روی کاری تمرکز داشته باشند.
اما به طور کلی ،داشتن یک استراحت کوتاه ما بین هر کاری خصوصا
درس خواندن معجزه می کند .پس به طور میانگین می توان گفت که شما
بعد از هر یک ساعت یا هفتاد دقیقه می توانید یک ربع استراحت کنید.
شیوه استراحت بین درس خواندن چگونه باشد؟
نکته ی مهم دیگر ،شیوه ی استراحت بین درس خواندن است .چرا که
بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ،با اینکه مابین مطالعه ،استراحت
می کنند اما بعد از بازگشت برای درس خواندن ،دوباره احساس خستگی
می کنند .در اینگونه مواقع ،مشکل از نحوه ی استراحت بین درس خواندن
آن ها است .در واقع دانش آموزان باید در زمان استراحت کردن بین درس

خواندن خود ،به نکاتی توجه کنند که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.
• فقط استراحت کنید :استراحت یعنی کارایی ذهن ،جسم و چشم را به
حداقل برسانید .پس در زمان استراحت ،دیدن تلویزیون ،بازی با گوشی های
موبایل و غذا خوردن ،استراحت تلقی نمی شوند .چرا که این کارها هم از شما
انرژی می گیرند و باعث می شوند خستگی شما کامل شود.
• استراحت در همان محیط مطالعه :یکی دیگر از مشکالت
دانش ﺁموزان و داوطلبان ،بازگشت سخت به درس خواندن ،بعد از استراحت
کردن است .مطمئنا برای شما هم پیش آمده که بعد از درس خواندن ،زمان
استراحت شده و شما برای استراحت به بیرون از محیط مطالعه می روید و بعد
از این استراحت دوباره می خواهید به محیط مطالعه برگردید.
اما این کار برای شما بسیار سخت است و برای بازگشت ،آنقدر دست دست
می کنید تا ناگهان متوجه می شوید یک ساعت است که دارید استراحت
می کنید .این نوع استراحت اصال درست نیست و باید راه چاره ای بیندیشید.
بهترین راه چاره ،استراحت در همان محیط مطالعه است .اگر برای
استراحت از محیط مطالعه دور شوید مطمئنا بازگشت شما به مطالعه سخت
می شود اما اگر در همان محیط مطالعه ،استراحت کنید راحت تر می توانید
درس خواندتان را شروع کنید.
آیا استراحت یک روزه یا چند روزه امکان پذیر است؟
یکی دیگر از رایج ترین سواالت دانش آموزان و داوطلبان این است که آیا
می توان ،یک روز یا چند روز استراحت کرد؟ بله امکانپذیر است اما در صورتی
که یک پروسه ی مطالعه ی طوالنی مدت داشته باشید .بعد از این پروسه

ص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا از
ایسنا :رئیس مرکز تشخی 
برگزاری پویش مردمی کودکان سایبری با محوریت محافظت از کودکان در
برابر تهدیدات فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ علی محمد رجبی درباره برگزاری این پویش گفت :کافی نبودن
دانش و مهارت کودکان در مواجهه با تهدیدات و آسیبهای فضای مجازی
سبب شده تا این افراد آسیبهایی را از حضور در این فضا ببینید و بعضا نیز
با سواستفاده قرار گرفتن از سوی افراد سودجو سبب وارد شدن آسیب به
خانوادههایشان نیز بشوند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر درصد استفاده
کودکان از اینترنت و افزایش کودکان سایبری هستیم ،اظهار کرد :میزان زمانی
که کودکان در فضای مجازی سپری میکنند ،متأسفانه در حال افزایش است و
گرچه این فضا به خصوص در دوران کرونا توانست بسیاری از خألها در حوزه
آموزش و یادگیری کودکان را جبران کند ،اما خطراتی را نیز درپی دارند که
الزم است ،والدین نسبت به آن هوشیار باشند.
رجبی با بیان اینکه استفاده نادرست از فضای سایبری به خصوص از سوی
کودکان و نوجوانان میتواند خطرات و پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد،
گفت :گوشی هوشمند یکی از روشهایی است که کودکان از طریق آن به

صدای طبیعت یکی از بهترین راه ها برای حفظ روحیه ی شما برای بازگشت
به مطالعه است.
• نگاه کردن به دور دست ها :یکی از مهم ترین مشکالت مطالعه ی
طوالنی مدت ،خستگی چشم و آسیب بینایی است .خصوصا اگر این مطالعه
با لپ تاپ یا تبلت باشد .لذا نه تنها سبب خستگی چشم بلکه سبب سردرد،
تاری دید و خشکی چشم هم می شود .پس در چنین مواقعی سعی کنید از
قانون  20 -20 -20پیروی کنید .به این صورت که بعد از هر  20دقیقه
مطالعه به فاصله ای  20فیتی یا  6متری به مدت زمان  20دقیقه نگاه کنید.
این کار سبب آرامش چشمتان می شود و باعث می شود خستگی چشمهایتان
کاهش یابد.
• تمرینات ذهنی آگاهانه انجام دهید :مطالعه خصوصا در دوران
امتحانات برای تمام داوطلبان ،یک دوره ی پرفشار و پر تنش است .از طرف
دیگر ،والدین هم انتظاراتی از داوطلبان دارند .لذا ممکن است نتایج بدی برای
آن ها رقم بخورد .یکی از راهکارهایی که در این دوره برای داوطلبان مفید
است آرام سازی ذهن است.
لذا داوطلبان می توانند در زمان استراحت بین درس خواندن ،برای آرام
سازی ذهن خود وقت بگذارند و در بین مطالعه ،تمرینات ذهنی از قبیل
کشش های یوگا ،مدیتیشن و تنفس عمیق انجام دهند .چرا که به کاهش
استرس او کمک می کند.
به طور کلی تمام دانش آموزان و داوطلبان بهتر است هر دو هفته یک بار،
یک روز را خاموش اعالم کنند و در آن روز کامال استراحت کنند.
شیوه استراحت بین درس خواندن برای کنکوری ها
اگر از داوطلبان کنکور هستید و می خواهید بدانید در بین مطالعه ی خود،
چقدر می توانید استراحت کنید می توانید از الگوهای زیر کمک بگیرید:
• افرادی که سریع خسته می شوند :بعد از  30دقیقه مطالعه5 ،
دقیقه استراحت کنید.
• الگوی  60به  :10یعنی بعد از هر  60دقیقه استراحت می توانید 10
دقیقه استراحت کنید.
•  120به  :15بعد از هر  2ساعت مطالعه می توانید یک ربع یا 15
دقیقه استراحت کنید.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت این است اگر زمان مطالعه و به تبع آن،
استراحتتان کم است بهتر است مکان استراحت در همان مکان مطالعه باشد تا
بازگشت به درس راحت تر باشد .مثال در همان مکان قدم بزنید ،نفس عمیق
بکشید ،میان وعده و میوه بخورید و ...
• بعد از  3الی  4ساعت مطالعه :بعد از این مدت می توانید،
نیم ساعت تا  45دقیقه استراحت کنید .حتی به جز این استراحت می توانید،
وقتی را برای ناهار و نماز اختصاص دهید.
• بعد از  4الی  5ساعت مطالعه :عالوه بر تایم استراحت قبلی و
صرف ناهار ،می توانید  45دقیقه تا یک ساعت را به کارهای دلخواه دیگر،
مثل خورن عصرانه یا حمام رفتن و یا دیدن فیلم اختصاص دهید .بعد از این
مدت ،اگر  3الی  4ساعت دیگر مطالعه کردید می توانید مدت  45دقیقه تا
 1ساعت را به صرف شام اختصاص دهید.
در نهایت باید متذکر شویم این مدت زمان استراحت ،برای بین مطالعه
است یعنی بعد از آن باید دوباره شروع به مطالعه کنید پس اصال نباید این
مدت زمان بیش از حد باشد تا به روند یادگیری و تمرکز شما آسیبی نرساند.

می توانید چند روز متوالی ،استراحت داشته باشید.
البته در این استراحت طوالنی مدت باید کارهایی انجام دهید که بازگشت
به درس خواندن ،برایتان راحت تر باشد .مثال کارهای زیر را انجام دهید:
• تمرینات کوتاه و موثر انجام دهید :شما می توانید برای تقویت
حافظه و هوش و همچنین تامین انرژی خود برای ادامه ی درس خواندن،
تمرینات ساده انجام دهید .مثال در استراحت طوالنی مدت خود ،چند تمرین
سریع و ساده مثل طناب زدن یا حرکت کوه نورد و یا برپی انجام دهید.
حتما نیاز نیست این حرکات کامل باشند فقط کافی است چند دقیقه
انجام دهید تا به جریان خونتان کمک کند .اگر این تمرینات را دوست ندارید
می توانید قدم بزنید یا برای دستشویی و یا نوشیدن آب ،بیرون بروید .یا در این
مدت می توانید تمرینات ذهنی داشته باشید مثال به اهداف مربوط به درستان
فکر کنید تا راحت تر به درس باز گردید.
• خوردن میان وعده های سالم :خوردن میان وعده در زمان
استراحت بین درس خواندن ،یکی از کارهای مورد عالقه تمام دانش آموزان
است .اما بهتر است به جای میان وعده های مضر مثل چیپس و پفک ،میان
وعده هایی چون موز ،آجیل و سایر میوه ها مصرف کنید تا به افزایش سطح
هوشیاری ذهنی و حافظه تان کمک کند.
• بیرون از منزل بروید :براساس مطالعات انجام گرفته ،بیرون رفتن
از منزل و گذراندن ساعاتی ،خارج از خانه ،سبب کاهش استرس ،اضطراب و
افسردگی می شود .بنابراین ،بعد از درس خواندن های متوالی می توانید برای
پردازش و فیلتر کردن اطالعات ذهنتان ،به بیرون از منزل بروید .طبیعت و

پویش پلیس فتا برای امنیت کودکان در فضای مجازی
اینترنت و فضای مجازی متصل میشوند ،در این میان بسیاری از کودکان به
دلیل نداشتن تبلت یا گوشی هوشمند شخصی ،اغلب از گوشی والدین خود
استفاده میکنند که این امر با توجه به وجود اپلیکیشینها و پیامرسانهای
مختلف و همچنین وجود اطالعات مهم در گوشی بزرگساالن ،عالوه بر
گسترده کردن بستر خطر برای کودکان ،میتواند باعث بروز خطراتی نیز برای
والدین آنها شود.
ص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا افزود:
رئیس مرکز تشخی 
کودکان هنگام بازی با گوشی خود یا والدینشان به صورت آنالین با برخی از
تبلیغات منتشر شده در وبسایتها و پیامرسانهای موبایلی از جمله اینستاگرام،
تلگرام و ...مواجه شده و ممکن است در این میان آسیبهای مختلفی از بلوغ
زودرس ،افسردگی ،خشم و ...گرفته تا گرفتار شدن در دام هکرها و افشای
اطالعات خصوصی و ...را برایشان رقم بزند.

وی ادامه داد :در همین راستا و با هدف برخورد با این تهدیدات و مراقبت از
کودکان از برابر آسیبها و تهدیدات این فضا الزم است که نسبت به استفاده
منسجم از ظرفیتهای موجود کشور و همسوسازی آنها اقدام شود .به همین
دلیل نیز پلیس فتا دومین مرحله از پویش مردمی کودکان سایبری را به مرحله
اجرا گذاشته است.
رجبی شعار این پویش را «پلیس فتا ،حامی کودکان در فضای مجازی» اعالم
کرد و گفت :این پویش به موضوعاتی چون اصول والدگری در فضای مجازی،
کودکان و اعتیاد اینترنتی ،بازیهای رایانهای ،کودکان و ایمنی در آموزش
مجازی ،کودکان و نقض حریم خصوصی ،کودکان و مسئولیت اجتماعی ،اعتیاد
اینترنتی و ...میپردازد.
2
ص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اضافه کرد:
رئیس مرکز تشخی 
در همین راستا نیز از تمامی افراد دغدغهمند ،سازمانهای مردم نهاد ،فعاالن

حوزه کودک و سایبر و ...دعوت میشود تا نسبت به همراهی و تولید محتوای
آموزشی و محافظت کننده از کودکان در این فضا اقدام کنند.

1

جدول شماره 1400/2523
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

افقی:
ﺟﺪول 1400-2523
-1دامپزشــک قدیمــی -از راه های تجاری
باستانی در آسیا
-2ضمیر اشــاره به دور -اســتوار و محکم-
معیار سنجش طال
-3دیوانه -ساده ترین ماشین -پادشاهان
-4حیوان نجیب -بی خطر -نظرها -ســام
تلفنی
-5راست -همزاد افسوس -آس
-6نامی دخترانه -درستکار
-7شــهری در نزدیکی فیروزآباد -تلسکوپی
فضایی -سرحال
-8از صفات خداوند -دوال -نفس سیگاری-
مادر باران
-9نام پدرزن زال -نوعی دســتمال -ظاهر
ساختمان
-10از تقســیمات قرآنی -بی چیزی -اطراف
دهان
-11دریا -از ادات تنبیه -قلم انگلیسی -دوال
-12وارد شــدن روح جدا شــده از جســم
در جماد -بر پشــت اســب می گذارند -واحد
اندازه گیری طول -گمان
-13میراث خوار -رود عراقی -جمع برکت
-14با افزودن شدن به اسم و فعل کلمه جدید
می سازد -پرچم -رایحه
-15یک طرفه -وسیله ای در دینام خودرو
عمودی:
-1به دنبال شغل -نوعی برنج فارسی
-2تک خال -مرکز قطر -بعدازظهر و ســر
شب

جواب جدول شماره 1400/2522

طرح :عصرمردم

1

2

1

2

3

4

5

د

س

ت

ا

ن

م

د

ر

3

ا

5

ا

4
6

ز

ر

ا

7

م

د

9

ي

ك

ب

ن

ن

ا

8

ر

10

م

12

ا

11

13
14
15

و

م

د

ا

ر

ي
د

ا

ق

ص

ا

م

ه

ي

ن

د

ا

م

ع
ر

د

ب

ر

ي

ا

س

6

7

8

9

10

11

12

13

14

س

ا

ل

م

و

ن

ل

ا

ف

ر

س

ك

س

ت

ن

ا

ب

ك

ت

ر

ك

د

ه

ا

ا

ي

ز
ر

ج

ر

ي

ب

م
ا

ر

ت

م

س
ي

ك

ل

م

ك

ا

ر

ق

ا

م

-3از محصوالت جالیزی -نشــانی-
بیرون رفتن
-4فوری -گذرگاه -هــوای واژگون
شده -دعا و تعریف
-5آرزو -مرکز آذربایجان شرقی -رود
آرام روسی
-6پایان و آخر -دست عرب
-7جــاری -تکرار اولیــن حرف -از
اجزای اتاق و خانه
-8نشــانه -تیره ای از پستانداران-
پاسخ منفی عرب
-9مالزم -از سازهای ضربی -فراهم
شده

ي

ا

ت

ي

م

ه

ا

س
ا

ن

ا

ن

م
ز

س

ا

ت

م

ج

ا

ت

ه

ي

ي

د

ا
ب

ر

م
ز

ر

م

ر

ح

ه

ي

ا

م

ت

ر

ج

ن

ي

ه

ي

ا

ب

س

ا

م

ي

ر

ت

ن
ي

م

م

د
د

ش

ن

س

س

م

ا

ت

خ

ت

ي

گ

و

ل

م

م

ر

15

و

ن

ا

ت

-10تلخ -آزمایشی -آب دهان
-11از توابــع اســتان کرمان -اتاق
کوچک -پروردگار
-12مروت و بخشش -سگ عرب -از
خطوط زیبا -سود پول
-13دو برابــر دوال -منع شــده در
شریعت -کســی که حکم علیه او صادر
شده
-14فرزنــد -مــاه پاییــزی -اثری
پیرامون جنگ تحمیلی
-15مرکز روســیه -جایی در جهنم-
التهاب مثانه

ﺟﺪول 400-2522

7

کشکول
چهارشنبه  22دی 1400

غار شاه قنداب در  35کیلومتری غرب رامشه و در  57کیلومتری جنوب
شرقی شهررضا قرار گرفته است .جاده خاکی که از روبروی روستای اسدآباد
یا همان گیل گیلیون جدا می شــود ،شــما را به این غار می رساند .این غار
در کوهــی به همین نام و در ارتفاع  2124متری از ســطح دریا قرار دارد.
طول اصلی این غار  139متر و عمق آن  12متر اســت .حســب اظهارنظر
زمین شناســان این غار آهکی در اواخر دوره ی دوم زمین شناسی تشکیل
گردیده است.
این غار قدیم االیام جنبه تقدس داشــته و رامشــه ای ها در طول سال
چندین بار با پای پیاده و یا با االغ به زیارت آن می رفته اند .ســابقه ی این
زیارت براساس مســتندات موجود به دوره صفویه برمی گردد .یعنی همان
دوره ای که اعراب شــیبانی و باصری در این منطقه و همچنین در مناطق
اطراف و از جمله اسدآباد ساکن بوده اند.
البته شــاید ایــن غار در دوره ی ساســانیان هــم دارای تقدس بوده و
چگونگی تقدسش هم تغییر کرده است.
در دوره صفویه و براساس لوح سنگی که تا دهه های قبل بر در ورودی
غار نصب گردیده بود ،اینجا را محل دفن یا غیب شــدن امامزاده به همین
نام یعنی حضرت شاه قنداب ابن عباس علی می دانستند .همچنین براساس
لوح برنجی که تا اواخر دهــه ی 1350ه.ش بر درب ورودی غار نصب بود
این مکان محل چله نشینی و استقرار تعدادی از دراویش بوده است .دو میله
سنگی طبیعی منشأ بسیاری از باورها در مورد غار شاه قنداب گردیده است.
یک جشمه و یک چاه چند متری هم در غار وجود دارد که آنها هم خود
حکایت ها دارند.
از زمانی که ماشــین های باری و بعدها ماشــینهای سواری در رامشه و
مناطق اطراف پیدا شــدند ،به دلیل سهل شدن رفت و آمد ،حضور زوار شاه
قنداب هم بیشتر شد .به گونه ای که در سالهای  1345تا  1350به اوج خود
رسید در برخی از این روزها از قربانی کردن حداقل یکصد رأس گوسفند در
یک روز هم در شاه قنداب سخن گفته اند.
بیشــتر زوار شــاه قنداب را افرادی از رامشــه و روســتاهای دهستان
رامشــه امین آباد ،اســفرجان ،مقصود بیک ،شــهررضا و دیگر روستاهای
آن ،ایزدخواســت آباده ،صغاد ،بهمن ،شورجســتان ،ایالت قشقایی ،پیکان
و نیک آباد تشکیل می دادند.
در مورد بعضی برخی از اتفاقات و حوادثی که در شاه قنداب رقم خورده
در کتاب مردمان ماندگار سخن گفته ایم و فقط در اینجا به برخی از باورها
و اعتقادات رایج قدیم در مورد شــاه قنداب اشــاره خواهــم کرد .البته باید
اذعان کرد که غار شــاه قنداب در حال حاضر قــدری جنبه زیارتی خود را
در بین مردم مناطق اطراف از دســت داده و بیشتر به یک مکان تفریحی و
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شــــــاه قنــــــداب
نوشته و پژوهش :الیاس رضائی

گردشــگری تبدیل شده است .هرچند که البته هنوز افرادی وجود دارند که
به آن معتقدند .بعضی از باورهای قدیمی از این قرار است:
زائرین همیشــه مقداری از خاک داخل چــاه را که به آن خاک ،تربتمی گفتند به عنوان تبرک برای خود و برای کســانی که نتوانسته بودند به
زیارت بیایند می بردند.

در آب چشــمه ای که به چشــمه «نیت» معروف بود اشــیاء مختلفیمی انداختند و بعد نیت می کردند و یک نفر دســت در آب می برد و به نیت
افراد از ته چشــمه چیزی بیرون می آورد حاال ممکن بود ســکه ،سنجاق،
مهره ،آهن آالت ،گوشــواره ،النگو ،ریگ یا هر چیز دیگری باشد و بسته به
چیزی که نصیب فرد می شد هر کس برای خودش تعبیری می کرد.

در بیرون غار در چند جا ســنگ هایی به اشکال متفاوت وجود داشتکه طبق عقایدشان آنها را نامگذاری کرده بودند و معتقد بودند اینها انسان
و وسایلی بوده اند که به سنگ تبدیل شده اند یا اصطالح ًا سنگ شده اند.
دو میله ســنگی وســط غار را دو طفالن مســلم می دانستند و عقیدهداشــتند دو طفالن مسلم برای فرار از دست دشمنان به این غار پناه آورده
بودند و به این دو میله دخیل می بستند و افراد مریض را هم به این دو میله
می بستند و در برخی مواقع شایع می شد که فالن فرد شفا پیدا کرده است.
از جمله شفاگرفتگان دختری بود که چشمش به خاطر آبله کور شده بود.
هنوز که هنوز اســت خیلی از افراد در محله های خاص از رامشه به دومیله شاه قنداب و یا همان دو طفالن شاه قنداب قسم می خوردند.
اعتقاد داشــتند غار شاه قنداب شب ها شسته می شود که دلیل آن اینبود که قطراب آبی که گهگاهی از ســقف غار می چکیدند در شب هایی که
هوا خنک تر و رفت و آمد هم کمتر بود کف غار را خیس می کردند.
غار شاه قنداب بی انتهاست.غار شاه قنداب به کوه های «ساغند» یزد منتهی می گردد.تا حاال کسی به انتهای غار نرفته است و اگر برود دیگر هیچ وقت پیدانمی شود .خودش هم نمی تواند برگردد.
َ
َ
در ایزدخواســت ضرب المثلی وجود دارد که می گوید «کله به کله یشاه قنداب می زند»
این ضرب المثل را در مورد آدم نادانی که ادعای عاقلی می کند و خیلی
منم منم می زند ،به کار می رود.
وقتی مث ً
ال می گویند فالنی چه جور آدمی است؟ اگر بگویند کله به کله
شاه قنداب می زند ،یعنی طرف چیزی حالیش نیست.
در قسمتی از سقف غار یک برآمدگی شبیه سر آدمی وجود دارد که بهآن َکلَــه می گفتند و هنگام خــروج از آن غار بدان تف می انداختند و آن را
لعن و نفرین می کردند.
در کتیبه ســنگی شاه قنداب اینگونه آمده است« :یا علی مدد بسم اهللالرحمن الرحیم .زیارت نامه حضرت سلطان اولیاء و قطب االتقیاء شاه قنداب
ابن عباس علی أزور ســیدی و موالئی و عینــی عن والدی و عن ایامی و
عن اخوانی و عــن احبامه و عن جمیع المؤمنین و المؤمنات والمســلمین
والمسلمات .دو کلمه ناخوانا  1045ه.ق»
هرکس بتواند از بین ستون ها عبور کند ،حتما به حاجت خود می رسد.این دو ستون جایگاه خضر نبی بوده است.هر کسی شبی را در این غار بیتوته کند به مراد دلش رسیده و دعاهایاو مستجاب می شود.
منبع :دیار نار ،رامشه د رگذر روزگار ،الیاس رضائی 1400

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830

یکی بود ،یکی نبود
غیر از خدا هیچ کس نبود
یک روز شــاه عباس گفت :وزیر دلم تنگ شده بیا برویم به کوگ (کبک)
و شکار.
وزیر گفت :برویم.
اینها برفتن و برفتن تا به یک علم دار (نی زار) رســیدند .نی ها تا کمر در
آب بودند ،اما سر نی ها خشک بود.
شاه عباس گفت :ای وزیر این نی ها برای چی در میان آب است و سرشان
خشک؟
گفت :باران نخورده اند قبله ی عالم.
شاه عباس خندید از نی زار رد شدند .برفتن و برفتن تا به یک رودخانه ای
رسیدند .اسب ها نشسته بودند .به میان آب رفتند.
شاه عباس دهنه اسب را نکشید ،اما وزیر کشید.
اســب شــاه عباس آب خورد ،اما اســب وزیر هرچه تقال می کرد که آب
بخورد ،وزیر بیشتر دهنه اش را می کشید.
شاه عباس گفت :برای چی سر نمی دهنی (رها نمی کنی) تا آب بخورد.
وزیر گفت :پاهایش در میان آب است ،آب بخورد قبله عالم.
شاه عباس به یاد نی ها افتاد و هیچ نگفت.
از رودخانه رد شدند و برفتن و برفتن به شب خوردند و هوا تاریک شد .در
تاریکی ،راه به جایی نبردند .به هر جوری بود شــب را در بیابان به سر بردند.
صبح که ســپیده زد دیدند در نزدیکی شــان گله ای گوسفند خوابیده و کمی
دورتر قلعه ای هست.
شــاه عباس گفت :وزیر این که قلعه است ،این که گوسفند است پس چرا
ما نفهمیدیم؟
وزیر گفت :قبله عالم ،گله ســگ نداشــته ،قلعه هم در و پنجره .آمدند به
جای گله ،دیدند این گله یک چوپان دارد.
شاه عباس گفت :آهای چوپان
گفت :بله
شاه عباس گفت :گله شما سگ ندارد؟
گفت :نه
شاه گفت :برای چه سگ نمی گیری؟
گفت :از ترس شاه عباس ،می ترسیم جلو بگیرد.
گفت :نه ،ســگ بگیرید ،هم جلو گرگ را می گیرد ،هم اگر کسی از جایی
به در رفت و شب بود ،سگ صدا می کند می فهمد که این جا گله ای هست.
برفتند تا به در قلعه رسیدند .بزرگ تر قلعه را صدا زدند.
شاه عباس گفت :قلعه شما پنجره ندارد؟
گفت :نه.
گفت :برای چی پنجره نمی گذاری؟
گفــت :از ترس دزد ،اگر پنجره بگذاریم ،روشــنایی می دهد ،دزدها از راه
روشنایی می آیند.
از قلعه رد شــدند و برفتن و برفتن تا به رودخانه دیگری رسیدند .یک نفر
کرباس در آب می کوبید می گفتُ :بکوی که ُمکوی -بُکوی که ُمکوی.
شاه گفت :وزیر این مرد چه می گوید؟
وزیر گفت :او شاگرد رنگرز است ،از بس که کرباس در آب کوفته ،خسته
شده .می گوید :خسته شدم از بس که کرباس در آب کوفته ام.
گفت :تو رنگرزی؟
گفت :شــاگرد رنگرزم .زن دارم .یک عالم بچه ی ریزه دارم ،خانه ندارم و
در خانه ی استاد می نشینم.
شاه گفت :خانه ات به کجایه؟

شاه عباس و وزیر دانا

از افسانه های خراسان «نیشابور»
گردآورنده :حمیدرضا خزاعی

گفت :به فالن جا و نشانی خانه اش را داد.
شاه عباس گفت :خدا بزرگ است.
از شاگرد رنگرز رد شدند و برفتن و برفتن تا به یک باغ رسیدند ،چه باغی!
هر جا را که نگاه می کردی ،همه اش باغ اســت .ســر دارد ولی پایان ندارد.
دیدند یک نفر د ِم در باغ نشسته است.
شاه عباس گفت :این باغ مال کیه؟
گفت :مال کسی که زحمت باغ را کشیده.
گفت :می توانیم به میان باغ برویم؟
مرد گفت :بله
در باغ را وا کرد .شاه عباس و وزیرش به باغ رفتند .چه باغی .چهارحوض
آب ،فواره ،خیابان های سنگ فرش ،چه میوه هایی! چه بوی خوشی .تعجب
می کردی بس که نعمت و زیبایی در باغ می دیدی.
شاه عباس گفت :ما اجازه داریم از این میوه ها بخوریم؟
باغبان گفت :هرچه می خواهید بخورید ،هرچه می خواهید ببرید.
اینها یکی دو تا خوردند .که چشم هایشــان روشن شد ،دلشان به حال و
شاد شد .دستمال هایشــان را پر از میوه کردند از باغبان خداحافظی کرده و
رفتند.
مابین راه شاه عباس گفت :ای وزیر

وزیر گفت :بله قبله عالم
شاه گفت :من شاه این مملکت هستم ،یک همچی باغی ندارم .چه جوره
که این باغ را از این ها بگیریم؟
مدتی دیگر رفتند شاه عباس تشنه شد گفت :وزیر
گفت :بله قبله عالم.
شاه گفت :تشنه ام .یکی از میوه را بده تا بخورم.
یکی از میوه ها را شکستند میانش ذغال بود.
شاه گفت :چرا همچین شده؟
وزیر گفت :چون باطن شاه برگشت.
شاه گفت :این چه حرفی است ،باطن شاه برگشته چیه؟ یکی دیگر بده.
آن را هم شکستند میانش خاکستر بود.
شاه گفت :یعنی چه وزیر؟
وزیر گفت :گفتم که باطن شاه برگشته.
شاه گفت :این حرف ها کدام است؟
وزیر گفت :نگفتی که این باغ را از این ها بگیریم؟
شاه گفت :حاال می گویی چه کنم؟
وزیر گفت :وقتی به آب رســیدیم ،وضو بگیر ،رو به قبله بنشین و توبه و
استغفار کن شاید خدا از گناهت بگذرد .مابین راه به چشمه آبی رسیدند .شاه

عبــاس وضو گرفت و در خانه خدا دو رکعت نمــاز خواند .بعد از نماز توبه و
استغفار کرد.
شاه گفت :وزیر
گفت :بله قبله عالم
گفت :یکی دیگر از میوه ها را بده
میوه را شکست ،شیرین تر از عسل بود.
وزیر گفت :نگفتم قبله عالم
اینها به شهر برگشتند .شاه عباس بر تخت نشست و گفت :وزیر
گفت :بله قبله عالم
شــاه گفت :یک مرغ بردار و شــکمش را پر از جواهر کن ،بگذار تو یک
مجمع و رویش پلو بریز.
وزیر رفت و دســتورات پادشاه را مو به مو اجرا کرد و آمد که حاضر است
قبله عالم.
شــاه عباس گفت :مجمع را ببر برای آن کارگــری که کرباس را در آب
می کوبیــد مجمع را بردند به در خانه شــاگرد رنگرز .خودش نبود .مجمع را
به زنش دادند.
زن خوشحال آمد و به شوهرش گفت :مرد
گفت :بله
گفت :از قصر شاه عباس برای ما پلو فرستاده اند.
گفت :چه می گویی؟
گفت :همین که گفتم.
گفت :چقدر هست؟
گفت :یک مجمع ،گفتند وقتی خالی شد مجمع را بیارین به قصر.
مرد وقتی چشمش به مجمع پلو افتاد گفت :می دانی چیه زن؟
گفت :نه
مــرد گفت :این مجمع پلو را ببرم برای ارباب تا چشــمش را بگیرد بلکم
حقوقم را زیاد کرد.
گفت :بچه ها دیده اند.
مرد مجمع را برداشــت و برای اربابش برد .ارباب با کفگیر مجمع را بهم
زد .یک مرغ از میان پلوها بیرون آمد .دید شکم مرغ را دوخته اند .شکم مرغ
را باز کرد دید پر از جواهر است.
مجمع را خالی کردند و به دیوار خانه تکیه دادند .همان شبانه هرچه داشت
و نداشت را بار کرد و رفت.
مرد کارگر صبح نان و چایش را که خورد آمد در خانه ارباب .دید در خانه
باز است .صدا زد ارباب ،ارباب؟
کسی جواب نداد .وارد خانه شد ،خانه را خالی دید.
از همسایه ها پرسید :نفهمیدید ارباب من کجا رفته؟
گفتند :نه
مجمع را برداشت آمد به قصر شاه عباس.
شاه عباس گفت :پلو را چه کردی؟
مرد گفت :بــردم برای اربابم تا حقوقم را زیاد کند .شــبانه خانه را خالی
کرده و رفته.
شاه گفت :قســمت او بوده .آن قدر جواهر بود که تا زنده بودی خودت و
پشت در پشت بچه هایت می خوردند تمام نمی شد.
حاال برو خدا روزیت را بدهد.
می گویند سالی سه دفعه روزی به سراغت می آید اما نمی توانی بخوری.
منبع :فرهنگ افســانه های مردم ایران ،جلد هشــتم ،علی
اشرف درویشان و رضا خندان مهابادی ،نشر :کتاب و فرهنگ
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آگهی
چهارشنبه  22دی  9 1400جمادیالثانی 1443
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
حســین کریــم زاده بــا تســلیم استشــهادنامه بــه شــماره
 140002157080000227مورخ  1400/10/14دفترخانه  14شیراز و اقرارنامه
شماره  30404مورخ  1400/10/15دفترخانه  416شیراز مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک  8/23855واقع در بخش 3
شیراز که ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت  85/89مترمربع
ذیل دفتر  700صفحه  354و شماره ثبت  121986به نام حسین کریم
زاده ثبت و ســند مالکیت شماره چاپی 524083-91ه صادر شده که
به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبــرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
سند 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 کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/5937م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007312مورخ  1400/9/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مؤسســه تأمین سالمت فارس
به شماره ثبت  763شناسه ملی  10861903979در ششدانگ اعیانی
یکباب خانه به مســاحت  282/50مترمربع پالک فرعی  4624از 2071
اصلی مفروز و مجزی شــده از  37فرعی از پــاک  2071اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی رضاقلی شریفی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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
اولیــن 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4586م 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 شماره  140060311016001510هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر کشــت کار فرزند گل محمد به
شماره شناســنامه  17صادره از کوار در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  300041/06مترمربع پالک  53فرعی از  36اصلی
واقع در بخش  6فارس مشــهور به بونگر حصه مشاعی خود متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/103م 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  14006031101600هیأت اول موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر کشــت کار فرزند گل محمد به
شماره شناســنامه  97صادره از کوار در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  13191/06مترمربع پالک  54فرعی از  36اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  36اصلی واقع در بخش 6
فارس مشهور به بونگر حصه مشــاعی 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 مدت دو مــاه 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 اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/104م 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  140060311035003483مــورخ  1400/8/16موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000756هیأت اول موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا زنده دل به شماره
شناســنامه  9کدملی  2299218351صادره از شیراز فرزند مرتضی
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  180/77مترمربع به پالک
 8/42094مفروز و مجزی شــده از پــاک  8واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای الیاس
قادری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4578م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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پروانه وکالت اینجانب مهرداد ریاحی به شماره
/187/584م/پ مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد جدیت منفرد فرزند وفــادار به وکالت از طرف مالک
آقــای احمد کنگاوری (به موجب ســند وکالتنامه شــماره 298744
مورخ  )1400/10/18با تســلیم ســه برگ استشــهادیه به شماره یکتا
 140002156462000166مورخ  1400/10/1دفتر  187شــیراز و اقرارنامه
شماره  35828مورخ  1400/10/18که در دفترخانه اسناد رسمی 187
شــیراز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد یک جلد سند
مالکیت دفترچه ای المثنی ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
به پــاک  599فرعی از  8اصلی واقع در بخش  3شــیراز که با دفتر
امالک  12استنســاخی و صفحه  20به نام آقای احمد کنگاوری ثبت و
سند مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی  204579سری پ سال 71
صادر شــده ،به علت ســهل انگاری اداره مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نمایــد ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق
موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده
اســت و با عنایت به از بین رفتن پرونــده فیزیکی در حوادث آتش
سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/5939م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

سال بیست و هفتم شماره 7389

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32303830-32300337

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  139960311035009175مورخ  99/12/27موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000722هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا جهاندیده به شــماره شناســنامه
 1656کدملی  2549405560صادره از ســپیدان فرزند غالمعباس در
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مسکونی به مساحت 316/12
مترمربع به پالک  15/6776مفروز و مجزی شده از پالک  15/13واقع
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رسمی نوروز دینکانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند 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 تســلیم 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 اول1400/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/7 :
/5940م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

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  140060311016000791مــورخ  1400/6/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله هوشــمندی فرزند
رضا به شــماره شناسنامه  180صادره از ســپیدان در ششدانگ یک
قطعه زمین که قسمتی از آن غرس اشجار شد به مساحت 3677/39
مترمربع پالک  454فرعی از  826اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور
به ریگون (ده کهنه) 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 مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/110م 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  140060311016001508مــورخ  1400/9/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر کشت کار فرزند
گل محمد به شــماره شناسنامه  97صادره از کوار در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مســاحت  2444427/38مترمربع پالک 55
فرعی از  36اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  36اصلی
واقع در بخش  6فارس مشــهور به بونگر حصه مشاعی خود 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/106م 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  140060311016001314مــورخ  1400/8/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم الهام معینی فرزند جابر به
شماره شناســنامه  2280424045صادره از شیراز در ششدانگ یک
قطعه باغ به مســاحت  1622/82مترمربع پــاک  1095فرعی از 37
اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به رودبال حصه مشاعی خود
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/109م 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  140060311016001315مورخ  1400/8/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم الهام معینی فرزند جابر به
شماره شناسنامه  2280424045صادره از شیراز در ششدانگ قسمتی
از یک قطعه باغ به مســاحت  4718/62مترمربع پالک  1049فرعی از
 37اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به رودبال حصه مشاعی خود
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/108م 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  140060311016001509مــورخ  1400/9/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدباقر کشــت کار
فرزند گل محمد به شــماره شناسنامه  97صادره از کوار ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  97826/10مترمربع پالک 56
فرعی از  36اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  36اصلی
واقع در  6فارس مشــهور به بونگر حصه مشاعی خود متقاضی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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
اولیــن 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/105م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034006744مورخ  1400/9/10و رأی اصالحی
 140060311034007341مــورخ  1400/9/29هیــأت اول موضــوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا ایزدی فرزند حبیب به شــماره
شناســنامه  7786صادره از خرامه به شــماره ملی 5489378581
در ششــدانگ یکباب گلخانه به مساحت  11211مترمربع پالک فرعی
 2212از  2167اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2167اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک آقای اکبر فکری 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 مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4577م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007178مــورخ  1400/9/24هیأت اول
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانــم فاطمه محمودی فرد
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  175صادره از خفر به شماره ملی
 6559960587در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  95/89مترمربع
پالک فرعی  3119از  2155اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  15فرعی
از  2155اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی خانم
ثریا دهقان شــیرازی 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4573م 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  140060311035003502مــورخ  1400/8/17موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000590هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جمشــید چمک به شــماره شناسنامه 234
کدملی  1829050257صادره از خرمشــهر فرزند خالق در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  212/45مترمربع به پالک  8/42093مفروز
و مجزی شده از پالک  8باقیمانده واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای عیسی محمدی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4587م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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
برابــر رأی شــماره  140060311035004142مــورخ  1400/9/20موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000012هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدابراهیم شــیخی به شــماره شناسنامه
 10کدملی  2572295792صادره از فســا فرزند نجف در ششدانگ
یکباب ساختمان مسکونی به مســاحت  141/88مترمربع که به موجب
نامه شماره -400/211ز مورخ  1400/4/21موازی  21/39مترمربع از عرصه
ملک مذکور وقفی شــیخ زین العابدین می باشــد به پالک 16/1896
مفروز و مجزی شــده از پالک  16/754واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای مراد دهقانی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4583م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007207مــورخ  1400/9/25هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حمیــد باقری فرزند
ابوالقاسم به شــماره شناسنامه  19830صادره از شیراز به شماره ملی
 2291707590در ششــدانگ یکباب گلخانه به مساحت  10000مترمربع
پالک فرعی  7از  4077اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی
از  4077اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای
بهپــور ظفرآبادی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
/4571م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۱۹۶۱مبتالی جدید کرونا در کشور
فوت  25بیمار دیگر

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 24ســاعت یکهزار و  ۹۶۱بیمــار کووید  ۱۹در
کشــور شناسایی شدند و متاســفانه در این بازه
زمانی  ۲۵بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۲۱دی ماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۹۶۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۲۹۲نفر از

آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۱۰هزار و  ۲۹۸نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۲۵ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۳۱هزار و
 ۹۴۰نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۵۴هزار و  ۶۷۰نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
یــک هــزار و  ۶۱۹نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخــش های مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا کنــون  ۴۲میلیــون و  ۹۸۸هــزار و
 ۲۶۵آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شده است.

بین الملل

سقوط مرگبار بهمن در کوههای کلرادوی آمریکا

به گفته مقامات محلی ایالت کلرادو در آمریکا ،ســقوط بهمن در کوهستان
های این ایالت منجر به مرگ دو تن شده است.
به گزارش ایســنا ،گزارش ها حاکی است ،امدادگران اجساد این قربانیان را
در نزدیکی گذرگاه "هوزیر" در ایالت کلرادو پیدا کرده اند.
مقامات محلی علت مــرگ قربانیان را "ترومای غیرنافذ" (ترومای غیرنافذ
یا ترومای بالنت به آسیب فیزیکی به بخشی از بدن اشاره دارد که میتواند در
اثر ســانحه یا ضربات فیزیکی بدون ایجاد بریدگی یا جراحت در پوست ایجاد
شده باشد) و خفگی اعالم کرده اند.
بر اساس گزارش ها ،جستجوها پس از آن شروع شد که این دو تن روز شنبه
بعد از بیرون رفتن برای تفریح به خانه بازنگشتند.
این دومین باری است که در زمستان جاری بهمن در ایالت کلرادوی آمریکا
رخ می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از ای بی سی نیوز ،همچنین اخیرا نیز یک اسکی باز
در این ایالت بر اثر وقوع بهمن جان خود را از دست داده است.

هیوستون آمریکا
تصادف مرگبار  ۴وسیله نقلیه در
ِ

در پی تصادف چهار وســیله نقلیه در شمال شهر هیوستون واقع در ایالت
تگزاس آمریکا ،دو تن از جمله یک مرد و یک زن کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات پلیس محلی ،این حادثه دوشنبه شب و
در شرایطی رخ داد که یک کامیون در حالی که به سمت غرب در حرکت بوده
به دلیل از دســت دادن کنترل خود به یک خودرو شخصی که به سمت شرق
در حرکت بوده برخورد کرده است.
در پی این اتفاق ،خودروی شــخصی نیز به یک خودروی یدک کش که در
آن زمان خودرویی دیگر را یدک می کشید ،برخورد کرده است.

بر اساس گزارش مقامات محلی ،در پی وقوع این حادثه یک مرد و یک زن
جان خود را از دست داده اند و راننده کامیون نیز با جراحات جزئی به بیمارستان
منتقل شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از کلیک  ۲هیوستون ،مقامات پلیس محلی سرعت
غیرمجاز را عامل وقوع این حادثه می دانند.

 6کشته در
درگیریهای خونین در زندانهای فیلیپین

مقامهــای فیلیپین خبر دادند ،درگیریهای شــدید میان زندانیان باندهای
خالفکار در زندان شهر «کالوکلن» این کشور  ۳۹کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،طی هفتههای اخیر درگیریهای
شدید در زندانهای فیلیپین خبرساز شده و مقامهای این کشور دیروز سه شنبه
تلفات درگیریهای روز دوشنبه در یک زندان را اعالم کردند.
منابع رسانهای از قبیل «سیجیتیان» خبر دادند ،درگیریهای شدید روز
دوشنبه باندهای رقیب خالفکار در یک زندان شهر «کالوکلن» فیلیپین تلفات
بر جای گذاشــت.مقامهای فیلیپینی دیروز سه شــنبه اعالم کردند ،طی این
درگیریها  ۶زندانی کشته و  ۳۳نفر از آنها زخمی شدند.
به گفته مســئوالن فیلیپینی ،این دومین درگیری شدید در زندانهای این
کشور طی هفتههای اخیر بوده است.
سخنگوی «دفتر مدیریت زندان و جزا» در فیلیپین ضمن اعالم تعداد تلفات
درگیریهای روز دوشنبه اعالم کرد ،تحقیقات درباره چرایی این خشونتهای
مرگبار آغاز شده است.
«خاویر ســولدا» همچنین اعــام کرد ،احتمال مــیرود ممنوعیت بازدید
اعضای خانواده با زندانیــان به دلیل همه گیری ویروس کرونا ،یکی از دالیل
درگیریهای شدید در زندانها باشد.
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شماره 7389

فارس
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبرداد؛

برخورد تانکر حامل سوخت به  ۵خودرو در شیراز

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت :تانکر
حمل سوخت در شیراز ،به پنج خودرو سواری پارک شده آسیب رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدهادی قانع گفت :تانکر حمل ســوخت
به هنگام حرکت با پنج خودرو سواری پارک شده در کوچهای واقع در بولوار
امیرکبیر شیراز برخورد کرد و به آنها آسیب رساند.
وی افزود :این حادثه تصادف در کوچه  ۳۵بولوار امیرکبیر به سامانه ۱۲۵
اعالم و مأموران دو ایستگاه آتشنشانی  ۱۴و  ۵به محل حادثه اعزام شدند.
قانع گفت :براســاس گزارش حادثه یک دســتگاه تریلی حمل سوخت
به هنگام حرکت و به دالیل نامشــخص با پنج خودرو سواری (پژو پارس،
پــژو  ،۲۰۶پاترول ،پراید و آزارا ) پارک شــده در کوچــه برخورد کرد که
بر اثر این حادثه سرنشین خانم خودرو پژو پارس مصدوم و سریع ًا به مراکز
درمانی منتقل شد.
وی اضافه کرد :مخزن تریلی در زمان حادثه فاقد سوخت بود ،اما شدت
برخورد تریلی با خودروهای پارک شده منجر به نشت شدید گازوئیل از باک
تریلی و بنزین از خودروهای سواری شده بود.
قانع بیان کــرد :با توجه به احتمال وقوع آتش ســوزی در محل حادثه
آتش نشــانان با استفاده از شــیر هیدرانت موجود در محل و پاشش مداوم
آب ،محل را از گازوئیل و بنزین پاکســازی و به ایمن ســازی خوردوهای
تصادفی پرداختند.
رئیس ســازمان اتش نشــانی شــیراز گفت :علت این تصادف از سوی
کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

كشف بيش از  22کیلو تریاک در شیراز

فرمانده انتظامي شیراز از كشف  22کیلو و  400گرم تریاک و دستگيري
 4نفر در يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ "فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افزود :مأموران کالنتری  17قدمگاه شهرســتان شــيراز بــا اقدامات فني
و تخصصي مطلع شــدند فــردي در منزل خود اقدام بــه خرید و فروش
مواد مخدر به صورت گســترده میکند كه موضــوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شــدند و در بازرســي از آن منزل 22 ،کیلو و  400گرم مواد مخدر از نوع
تریاک كشــف كردند و در اين خصوص  4نفر دســتگير و تحويل مراجع
قضایي شدند.

دستگیری آرایشگری که تصویر مشتری خود را
به عنوان سارق انتشار داده بود

جانشین انتظامی شهرستان مرودشت گفت :آرایشگری که تصاویر یکی از
مشتریان خود را در فضای مجازی به عنوان سارق انتشار داده و ديگران را
نیز به انتشار این اکاذیب تشویق و تحریک کرده بود ،دستگیر شد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پي شکايت يکي از شهروندان مبني بر اينکه تصویر وي
به عنوان سارق در صفحات متعدد فضای مجازی در شهر شیراز و مرودشت
انتشــار داده شــده اســت بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور كار

آگهی تأسيس شرکت

آگهی تملک
1400-1116
نوبت اول 1400/10/22 :

آگهی تملک
1400-1116

نوبت اول:
 ۱۴۰۰/۱۰/22جهت احداث ادامه خیابان ادیب نیاز به تملک امالک مورد مسیر طبق کروکی و
شهرداری شیراز
با عنایت به اینکه

با عنایت به اینكه شــهرداری شــیراز جهت احداث ادامه خیابان ادیب نیاز به تملک امالک مورد مسیر طبق کروکی و

نقشه پیوست دارد  ،لذا طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی امالک و ابنیه مورد نیاز شهرداری ها به کلیه مالکین و

نقشــه پیوست دارد ،لذا طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی امالک و ابنیه مورد نیاز شهرداری ها به کلیه مالكین و

ذیحقان و ذینفعان اراضی فوق الذکر از پالک اصلی  1652بخش چهار شیراز ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت یکماه

ذیحقان و ذینفعان اراضی فوق الذکر از پالک اصلی  ۱652بخش چهار شیراز ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه
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شناسه آگهی۱257۰33 :

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری شيراز

تاسیس شــرکت سهامی خاص فوالد گســتر روناک پارس در تاریخ
 ۱۴۰۰/۰8/۰۴به شــماره ثبت  5۴5به شناسه ملی  ۱۴۰۱۰۴5585۴ثبت و
امضا ذیل دفاتر تكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :انجام امور پیمانكاری مربوط به ساختمان و ابنیه ،راه،
آب ،بندها ،سدها شــبكه های آب و فاضالب ،تاسیسات و تجهیزات،
برق و تاسیسات برقی ،تاسیسات سر چاهی نفت و گاز (بجز استخراج
اکتشاف و بهره برداری) ،کشاورزی ،آبخیز داری و آبخوان داری ،تهیه
و تامین ماشــین آالت سبک و ســنگین ،خرید و فروش تمام قطعات
مربوطه به موضوع فعالیت ،تامین نیروی انسانی الزم ،حفظ و نگهداری
فضای سبز ،طبخ و سرویس دهی به شــرکت ها ،ادارات و اشخاص،
انجام خدمات ایمنی و خدمات کشــاورزی ،آبیاری ،واردات و صادرات
انواع کاال های مجاز مصرفی و ماشــین آالت ،انجــام امور مربوط به
انشــعابهای آب ،فاضالب ،گاز (بجز استخراج اکتشاف و بهره برداری)،
مخابرات (بجز سیستم) ،تامین و نگهداری و نصب شوفاژهای برودتی
و حرارتی و همچنین شــرکت در مناقصات مزایده هــا در رابطه با
موضوعات شــرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور
در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع ذیربط درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان فارس ،شهرستان کوار ،بخش مرکزی ،شهر کوار،
محله م شهدا ،خیابان ش قادری ،بن بست ربانی ،پالک  ، ۰طبقه همكف
کدپستی 73۴6۱373۴6
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال نقدی

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-1086

نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/2۱ :روزنامه شیرازنوین
نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/22 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــیراز (ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و
فرآورده های کشاورزی) در نظر دارد انجام کارهای امور شهری را
از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .لذا
از کلیه پیمانكاران داراي حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه یا تاسیسات
از ســازمان برنامه و بودجه کشور دعوت بعمل مي آید.با توجه به
موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز ،میدان ولی
عصر (عج) ،بلوار مدرس ،کوچه  63فرعی  63/۱سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری شیراز واحد
مالی مراجعه نمایند .ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن ۰7۱-3725۰75۴ :داخلی  22۴آماده پاسخ گویي ميباشد.
 مبلغ برآورد 33/۴2۴/639/۴۴3 :ریال
 مدت قرارداد ۱2 :ماه
 محل انجام کار :غرفه ها و بازارچه های ســطح شــهر و میدان
مرکزی میوه و تره بار ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و
فرآورده های کشاورزی
 مبلغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ۱,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بصورت
ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر
شعبه شهید چمران شماره حســاب  ۱۰۰8۰55۰۴7۴2بنام شهرداری
شیراز واریز نمایند.
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصه ،از طریق مراجعه به ســایت معامالت

كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران پليس فتا ضمن هماهنگــی با مقام قضایی ادمین
چند صفحه آرایشــگاه زنانه در شــیراز و مرودشت را شناســایی و آنان را
احضار کردند.
وي بیان داشت :از بين افراد احضار شده يكي از آنان كه متهم اصلی بود
در برابر مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را انتقام جویی
در پی طلب و اختالف مالی با شاکی بیان كرد.
ســرهنگ عســکری با بيان اينكه متهم به مراجع قضایی معرفي شد،
تصريــح کرد :درج هرگونه مطالب کذب و دروغین علیه دیگران که موجب
هتک حیثیت و حرمت آنان شــود و همچنين انتشــار اطالعات خصوصی،
تصاویر و فیلمهای شــخصی دیگران بدون اطالع آنها در فضای مجازی
جرم تلقی شده و با عامالن آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

آتش سوزی در پتروشیمی شازند
یک کشته برجای گذاشت

علت دقیق حادثه در دست بررسی است

ایســنا :مدیر کل مدیریت بحران استانداری مرکزی گفت :آتش سوزی
پتروشیمی شــازند هیچ خللی در فعالیت تولیدی این مجموعه ایجاد نکرده
است و با تمام توان و ظرفیت در مدار تولید قرار دارد.
حمیــد غیاثی در گفتوگو با ایســنا ،درخصوص جزئیات آتش ســوزی
دوشنبه  شب پتروشــیمی شازند ،اظهار کرد :آتش ســوزی در یک مخزن
ســبک به سبب نشــتی که داشته صورت گرفته و خســارت مالی چندانی
وارد نشده است.
وی افزود :در واقع بزرگترین خســارت و حادثه تلخ این ســانحه فوت
یکی از کارکنان و مجروح شدن دو نفر دیگر در این مجموعه بود که در حین
برطرف کردن نشتی و رفع نقص ،دچار حادثه شدند.
وی ادامــه داد :تمیزکاری صافــی پمپ ورودی و تخلیــه این مخزن
یکی از کارهای روتین و همیشــگی برای انتقال گازها و مایعات به مشعل
اصلی مجتمع پتروشــیمی است که متاسفانه در حین انجام این کار و در اثر
نشتی صورت گرفته ،این حادثه مرگبار اتفاق میافتد.
این مقام مســئول در مدیریت بحران اســتان مرکزی با اشاره به اینکه
علت اصلی و دقیق وقوع این حادثه و میزان خســارت وارده از سوی کمیته
مدیریت بحران پتروشــیمی شــازند در دست بررسی اســت ،اظهار کرد:
خوشبختانه با تالش کارکنان پتروشیمی آتش سوزی در همان ساعت اولیه
مهار و اطفاء شده اســت و نیازی به اعزام نیروهای امدادی و آتش نشانی
نبوده است.
وی افــزود :در این حادثــه یک نفر از کارکنــان مجموعه جان خود را
از دســت داد و دو نفر نیز مصدوم شــدند و طبق آخرین اطالعات واصله
یکــی از مصدومیــن صبح دیروز از بیمارســتان ترخیــض و مصدوم دوم
با سوختگی حدودا  ۴۰درصدی تحت درمان است.
وی تصریح کرد :کمیته مدیریت بحران پتروشــیمی شــازند همچنین
در حال بررســی راهکارهای پیشــگیرانه برای جلوگیری از وقوع اتفاقات
ایــن چنینی اســت تا از تکــرار چنین حوادث تلخی پیشــگیری شــود.
گرچه خســارت مالی چندانی به این مجموعه عظیم تولیدی وارد نشــده
و وســعت حادثه خیلی بزرگ نیســت و بزرگترین خســارت ،فوت یکی از
کارکنان بوده است.

منقسم به  ۱۰۰ســهم  ۱۰۰۰۰ریالی تعداد  ۱۰۰ســهم آن با نام عادی مبلغ
 35۰۰۰۰ریال توســط موسسین طی گواهی بانكی شــماره  ۱27مورخ
 ۱۴۰۰/۰6/29نزد بانک ملی شــعبه بلوار جدید قرآن شیراز با کد 73۱9
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اعضا هیئت مدیره خانم مهین بمانعلی به شماره ملی  229۱358۴99به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم الله منوچهری
زیجردی به شماره ملی  23۰۰8۱285۱به سمت مدیرعامل به مدت 2
سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم پروانه
مریخ فرودی به شــماره ملی  68396۱۰38۱به ســمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه
نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه بازرسان آقای حسین شكوهی
به شماره ملی  228۰۰9۰79۱به ســمت بازرس علی البدل به مدت ۱
سال آقای علی کرمی طسوجی به شماره ملی  228۱۱63۰۱6به سمت
بازرس اصلی به مدت  ۱سال
روزنامه کثیر االنتشار عصر مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید.
ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()۱2586۰3
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار

شهرداری شیراز به آدرس  vrndor.shiraz.irیا از طریق مراجعه
حضوری و ارائــه معرفی نامه معتبر ،کارت شناســایی به آدرس:
(شــیراز میدان ولی عصر(عج) ،بلوار مدرس ،کوچه  63فرعی 63/۱
سازمان ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی
شهرداری شیراز) واحد مالی سازمان اقدام گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات :ســاعت  ۱۴:۱5روز چهارشنبه
مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۰6به آدرس شــیراز میدان ولــی عصر (عج) ،بلوار
مدرس ،کوچه  63فرعی  63/۱واحد دبیر خانه سازمان ساماندهی
مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری شیراز
می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات :روز شــنبه ساعت  ۱3:۰۰مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰9
در محل شــیراز چهارراه خلدبرین ،سالن جلسات اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در این
صورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف
شهرداری موضوع ماده  ۱۰آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
 https:// shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت
 vrndor.shiraz.irمی باشند.
شناسه آگهی۱256۰88 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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شماره 7389

تداوم نقص اطالعات برای اخذ مالیات

اختالفها سر معرفی خانههای خالی باال گرفت!
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید
در  ۱۷دی ماه لیســت نهایی خانههای خالی را
معرفی میکرد ،جدیدترین اظهارات مســئوالن
ســازمان امور مالیاتی حاکی از آن اســت که
اطالعات حدود  ۱۲هزار واحد مسکونی خالی در
اختیار این ســازمان قرار گرفته است اما باز هم
این اطالعات برای اخذ مالیات کافی نیســتند و
نقص دارند .بنابرایــن ،اجرای مالیات خانههای
خالی همچنــان درگیر اختالفات ســر معرفی
اطالعات این خانههاســت و نهادی کوتاهی در
بالتکلیف ماندن این قانون را برعهده نمیگیرد.
به گزارش ایســنا ،پس از اینکه سازمان امور
مالیاتی در هفته گذشته اعالم کرد که اطالعات
ارســالی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره
خانههــای خالی ایراد دارد و نمیتوان بر مبنای
آنها نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرد ،وزارت
راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی خانههای
خالی تــا  ۱۷دی ماه به ســازمان امور مالیاتی
خبر داد.
اکنــون ،تازهترین اعالم محمد مســیحی،
معاون سازمان امور مالیاتی که دوشنبه شب در
یــک برنامه تلویزیونی مطرح کرد ،حاکی از آن
اســت که حدود  ۱۲هزار واحد مسکونی خالی
به ســازمان مالیاتی ارسال شده که  ۹۰۰۰واحد
متعلق به اشــخاص حقوقی و  ۳۰۰۰واحد نیز
مربوط به اشــخاص حقیقی اســت و بررسیها
نشان میدهد ،اطالعات مربوط به این واحدها
باز هم کامل نیست.
برگشــت مجدد اطالعات خانههای
خالی برای رفع ایرادات
طبق گفته وی ،واحدهای خالی معرفی شده
کمتــر از  ۱۲۰روز خالی بودهاند و قرار شــده
تا ایرادات آنها رفع شــود زیــرا ،طبق قانون،
یک ملک در یک ســال مالیاتــی حداقل باید
 ۱۲۰روز خالی باشــد و پــس از این  ۱۲۰روز
به ازای هر ماه سازمان مالیاتی میتواند نسبت
به اخذ مالیات اقدام کند.
از سوی دیگر ،یکی از ابهامات در این زمینه
این است که چرا سازمان امور مالیاتی نسبت به
اخذ مالیات از یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی
که مربوط به قانون  ۱۳۹۴اســت اقدام نمیکند
که معاون ســازمان مالیاتی ضمــن بیان اینکه
بــا اطالعات موجود فقــط از  ۳۰۰۰خانه خالی

میتوان مالیات گرفت ،پاسخ داد :مبنای قانون
برای شناسایی خانه خالی خوداظهاری است که
یک میلیون خانه خالی شناسایی شده مربوط به
قانون ســال  ۱۳۹۴مبنای آنها از سال ۱۳۹۹
براســاس مراجعه نکردن اســت که قرار شده
این موضوع راستی آزمایی شود.
عــاوه بر این ،با توجه به اینکه پیش از این
نیز ســازمان مالیاتی اطالعات خانههای خالی
را ناقص دانســته بود ،مسیحی اطالعات الزم
و دقیق برای اخــذ مالیات از خانههای خالی را
اطالعــات هویتی ملک ،مالــک ،متراژ ملک و
زمان خالی بودن اعالم کرد.
یکــی دیگــر از ابهامــات اجــرای مالیات
خانههای خالی ،تعداد خانههای اعالمی از سوی
ســازمان مالیاتی و وزارت مســکن است زیرا،
سازمان امور مالیاتی میگوید که  ۱۲هزار واحد
معرفی شده اما وزارت مسکن از شناسایی بیش
از یک میلیون خانه خبر میدهد.
آخر دی ،لیســت خانههــای خالی
نهایی میشود
در این زمینــه ،محمود محمودزاده _ معاون
وزیر راه و شهرســازی میگوید که یک میلیون
و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده
و برای مالکان آنها برای بار سوم پیامک ارسال
شــده اســت تا اطالعات مربوط به خانههای
خــود را مجــدد ویرایــش کنند کــه کمترین

شناسایی منابع آزاد بانک ها برای ایجاد شغل

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر شناســایی منابع آزاد بانک ها برای تولید اشــتغال
می گوید :سال  ،۱۴۰۱سال بسیار خوبی برای تامین منابع تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،شورای عالی اشتغال در دو نشست قبلی خود مصوبات خوبی در بحث ایجاد
اشتغال داشت .در نخستین جلسه شــورای عالی اشتغال ۲۰ ،مصوبه در راستای تسهیل و تحقق
برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب اعضا رسید و از زیست بوم ملی اشتغال رونمایی شد و دومین
نشست شورای عالی اشتغال نیز با  ۱۳مصوبه در خصوص برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال
همراه بود.
شــورای عالی اشــتغال ،فضایی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای موثر در حوزه اشتغال
به شــمار میرود .در سطح شورای عالی اشتغال کشــور ،هماهنگی بین روسای دستگاهها اتفاق
میافتــد از این رو برای هماهنگی عملیاتی میان دســتگاهها  ۸کارگروه ایجاد شــده تا پیگیری
امــور را برعهده بگیرند که کارگــروه آموزشهای مهارتی ،کارگروه توســعه و ترویج فرهنگ
کســب و کار ،کارگــروه تامیــن مالی و کارگروه اشــتغال حمایتــی از جمله ایــن کارگروهها
به شمار می روند.
حجــت ا ...عبدالملکی ـ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی ـ پیگیری تبصره  ۱۶قانون بودجه
مربوط به تسهیالت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را
از سوی «کارگروه تامین ســرمایه» خواستار شده و می گوید :شناسایی منابع آزاد بانک ها برای
تولید اشــتغال خیلی اهمیت دارد و این منابع به غیر از تســهیالت تکلیفی است .اینکه بانک  ها
بدانند چه مقدار منابع می توانند برای تولید و اشــتغال اختصاص دهند،حایز اهمیت اســت و لذا
می توانیم با تمام بانک ها نشســتی داشته باشــیم و بررسی کنیم که چه میزان منابع برای ارائه
پیشنهادات جدید در اختیار داریم.
وی مســأله هدایت نقدینگی به ســمت تولید را مهم ارزیابی کرده و میگوید :هر شغلی بنا بر
سرمایه بر بودن خود به ازای مقدار سرمایه ،یک تا چندین نفر شغل ایجاد می کند و بر این اساس،
یکی از راههای کنترل اشتغال ایجاد شده از طریق سازمان تامین اجتماعی است.
وزیر کار ،استمهال وام را از دیگر راهکارها عنوان کرده و می گوید :وقتی فرد برای تمدید وام
اقدام می کند ،تعداد اشــتغال ایجاد شــده را بر اساس کدهای موجود در تامین اجتماعی استعالم
خواهیم کرد و چنانچه سرمایه به اشتغال و تولید منجر نشده باشد ،وام پس گرفته می شود.
عبدالملکی همچنین ســال ۱۴۰۱را ســال خوبی برای تامین منابع تولید و اشــتغال در کشور
دانسته و گفته است ":به دنبال اشتغالی هستیم که به تقویت تولید منجر شود" .
برنامه حمایت از تولید و اشــتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ســال  ،۱۴۰۰یکی از
اصلیترین برنامههای این وزارتخانه است که در چارچوب دستورالعمل جزء  ۱تا  ۹بند الف تبصره
 ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰انجام شده و سهم وزارت کار از کل منابع بند الف تبصره  ۱۸قانون
بودجه امسال ۳۲ ،هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت اشتغال وزارت کارـ گفته بود :بر اساس
ذیل بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰و در صورت تامین بودجه ،ایجاد حدود  ۱۴هزار و
 ۱۴۰شغل جزو وظایف وزارت کار است اما حدود  ۳۰درصد این بودجه تامین شده است.
به گفته وی ،وزارت کار مطابق با ماده  ۶بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰برنامه
اجرایی و عملیاتی اشــتغال را در چهار رســته "فرهنگ و هنر"" ،بهداشت و درمان"" ،ورزش و
سالمت" و "مشاغل خرد و خانگی" به تصویب رسانده است.
در برنامه زیســت بوم ملی اشتغال که قرار اســت هدفگذاری ایجاد اشتغال میلیونی را محقق
کند ،تولید نقش محوری دارد و اجرای این برنامه تا پایان ســال  ،۱۴۰۱مستلزم تامین مالی این
زیست بوم در دو بخش منابع داخلی دستگاهها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی
اشتغال استحصال شود.
به گزارش ایســنا ،شورای عالی اشــتغال مبلغ  ۱۶۰هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال
کسب و کارها از محل تسهیالت تکلیفی در بودجه در قالب تبصره  ۱۶و  ۱۸در نظر گرفته است
که چنانچه در بودجه ۱۴۰۱به تصویب برسد ،از ابتدای سال آینده برای اختصاص به حوزه اشتغال
اجرایی خواهد شد.

ریسک مبنی بر اشتباه و نقص اطالعات وجود
داشته باشد.
وی با بیان اینکه تــا آخر دی ماه اطالعات
خانههــای خالی نهایی و از ابتدای بهمن از این
خانهها مالیات اخذ میشود ،گفت :یک میلیون
و  ۳۰۰هزار خانه خالی شناســایی شده عموما
مربوط به قانون ســال  ۱۳۹۴است زیرا ،برای
قانون جدید هنوز مهلت تعیین شده که  ۱۲۰روز
سپری نشده است.
مقصر ،فقط وزارت مسکن نیست
عالوه بر این ،نکته کلیدی در راستای اجرای
مالیات خانههای خالی این اســت که کدام نهاد
کمکاری کرده است؟
در این زمینه ،معاون وزارت راه و شهرسازی
از اینکــه همه بار اجرای ایــن قانون بر وزارت
راه و شهرســازی قرار گرفتــه انتقاد میکند و
میگویــد :در قانون ،نظام بانکــی باید افرادی
که نســبت به خوداظهاری اطالعات خانههای
خود اقدام نکرده باشند از خدمات بانکی محروم
کند ،آیا اجــرای این تکلیف از بانکها پیگیری
شده است؟
وی افزود :از سوی دیگر ،سازمان هدفمندی
یارانهها موظف است یارانه کسانی که وضعیت
ســکونتی خــود را اعالم نکردنــد ،قطع کنند،
آیا اجــرای این تکلیف نیز مورد بررســی قرار
گرفته است؟

وی ادامــه داد :مــا با تضــارب اطالعات و
مکاتبه با سیار دستگاهها اطالعات سکونتی ۶۰
میلیون خانوار را ثبــت کردهایم .اجرای صفر تا
صــد قانون را نباید از وزارت راه و شهرســازی
انتظار داشت بلکه سازمان امور مالیاتی هم باید
گامهای الزم را بردارد.
وزارت مسکن متولی اصلی قانون
در واکنــش به این صحبتها ،مســیحی به
بندهایی از قانون مالیات خانههای خالی اشــاره
میکنــد که طبق آن وزارت راه و شهرســازی
با هماهنگی وزارت ارتباطات باید به واحدهای
مسکونی انبوه سازان که بیش از یک سال خالی
باشــند ،یک ماه مانده به پایــان مهلت اخطار
بدهد و سامانه امالک و اسکان باید به گونهای
طراحی شــده باشــد که امکان عرضه واحدها
برای اجاره در آن پیشبینی شــده باشد که این
موارد رعایت نشده است.
طبق گفته معاون ســازمان مالیاتی ،براساس
آنچه که قانــون تعیین کرده اســت اگر مردم
نسبت به مالیات خانههای خالی اعتراض داشته
باشــند ،نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود
کــه بنابراین ،وزارت راه و شهرســازی نماینده
اصلی اجرای این قانون است.
عالوه بر این ،مهدی طغیانی نیز میگوید :با
اینکه باید تمام دســتگاههای مربوطه نسبت به
اجرای دقیق قانون اقدام کنند اما ســتون اصلی
اجرای این قانون مالیات خانههای خالی وزارت
مسکن است.
بنابراین ،اظهارات مســئوالن درباره دالیل
اجرا نشــدن قانــون مالیات خانههــای خالی
بیانگر این است که اجرای این قانون همچنان
درگیر اختالفات اســت و بر ســر اینکه متولی
اصلی اجرای مالیات خانههای خالی کیســت،
بحث است.
فارغ از این مســئله ،وزارت راه و شهرسازی
مجدد وعــده داده تا پایــان دی ماه اطالعات
خانههای خالی راســتی آزمایــی و نهایی و از
ابتدای بهمن نســبت به مطالبــه مالیات برای
آنهــا اقدام میشــود که این ســوال را ایجاد
میکند که با وجود بالتکلیفی اجرای این قانون
تاکنون چــه تضمینی وجود دارد کــه تا پایان
یــن ماه اطالعات تکمیل و بــرای اخذ مالیات
اقدام خواهد شد؟

جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن ماه
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معاون هماهنگی توزیع توانیر جزییات افزایش تعرفه برق مشــترکان پر مصرف از ابتدای
بهمن ماه را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،غالمعلی رخشــانی مهر دیروز ،با اشــاره به آغاز اجرای آئین نامه نحوه
محاسبه تعرفه برق از بهمن ماه تصریح کرد :در این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری
بوده و از پیشــتر هم در قبوض وجود داشــت ،تغییری نکرده به عبــارت دیگر الگوها و پایه
قیمت  گذاری بر مبنای الگو هیچ تغییری نکرده و آنچه که تغییر کرده ،پله های مصرفی است،
به طوری که پله ها اکنون به مصرف تا ســطح الگو ۱.۵ ،برابر الگو ،تا  ۲برابر الگو و بیش از
دو برابر الگو تقسیم شده است.
وی درباره عدم تغییر الگوی مصرف با اشاره به این که اکنون به طور مثال در تهران و بیشتر
مناطق کشور الگوی مصرف  ۲۰۰کیلووات ساعت در ماه بوده که نسبت به قبل تغییری نداشته
اســت ،افزود :براساس آمار ســامانه های پرداخت قبوض ،در این فصل  ۸۵درصد از مردم در
ســطح این الگو یا حتی کمتر ،برق مصرف می کنند که به این گروه اطمینان می دهیم شاهد
تغییری در مبلغ قبوض برق نخواهند بود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشــاره به این که در این فصل تنها  ۱۵درصد از مشترکان
هستند که بیشتر از الگو مصرف دارند ،اظهار کرد :در تابستان نیمی از برق تولیدی کشور یعنی
حدود  ۳۰هزار مگاوات ،در بخش خانگی مصرف می شود که  ۸۵درصد از مردم به اندازه نیمی
از این میزان ( ۱۵هزار مگاوات) از برق بخش خانگی را مصرف می کنند و  ۱۵درصد به اندازه
بقیه مصرف برق دارند.
رخشــانی مهر در عین حال به رونمایی از گروهی پرداخت که بــا وجود تعداد قرار گرفتن
در اقلیــت به لحاظ تعداد ،بــه اندازه  ۴نیروگاه بزرگ برق مصرف مــی کنند و گفت :از بین
 ۳۰میلیون مشترک خانگی ،تنها  ۶۰۰هزار مشترک که  ۲درصد از مجموع جمعیت مشترکان
خانگــی را دربرمی گیرند ،بیش از  3000مگاوات از مصرف برق کشــور را به خود اختصاص
داده اند که این میزان به اندازه تولید برق  ۴نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون ها مشــترک
عادی است.
معــاون هماهنگی توزیــع توانیر با تاکید بر این که اگر ایــن  ۲درصد ،مصرف برق خود را
بــه نصف کاهش دهند ،بخــش مهمی از محدودیت های برقی در تابســتان از بین می رود،
خاطرنشان کرد :همه تمرکز آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق که از بهمن ماه آغاز می شود،
روی کنترل مصارف گروه هایی است که بیش از الگو مصرف می کننند.
رخشــانی مهر با بیان اینکه از این پس مردم به جای قیمت برق باید با اصطالح کیلووات
ســاعت آشنا شوند چرا که همه مصارف وســایل برقی با این میزان سنجیده می شود ،اظهار
کرد :استفاده متعارف و درست از وسایل برقی ،تنها راهکار کنترل مصرف و نگاه داشتن میزان
مصرف در ســطح الگواست .به طور مثال وقتی دمای آسایش براساس اصول علمی و پزشکی
 ۲۵درجه ســانتیگراد اســت ،تنظیم کولر روی دمای پایین تر از  ۲۵درجه ،به معنای مصرف و
استفاده نامتعارف تلقی می شود.
وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد :استفاده به اندازه از سیستم روشنایی در مکانی
که حضور داریم ،متعارف و روشــن نگه داشتن المپ ها در مکانی که حضور نداریم ،نامتعارف
اســت و باعث خروج از الگوی مصرف می شــود .آئین نامه نحوه محاســبه تعرفه برق تنها
به دنبال افزایش توجه مردم به میزان مصارفشــان است چرا که هرچه مصارف در سطح الگو
باشد ،می توان شبکه برق پایداری داشت.
معــاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین در خصوص تاثیر اســتخراج غیرمجاز رمز ارز نیز
با تقدیر از مراکز مجاز اســتخراج رمز ارز که در تابســتان و زمســتان با صنعت برق همکاری
مــی کنند ،گفت :بخش عمده اســتخراج ها در فضای غیرمجاز اتفــاق می افتد که به منظور
شناســایی این مراکز و افراد که باعث آسیب به وسایل برقی سایر مشترکان می شوند ،توانیر
اقدام به اختصاص پاداش به معرفی کنندگان و افشاکنندگان کرده است.
رخشــانی مهر همچنین از همه مشترکان خواست تا با نصب اپلیکیشین "برق من" نسبت
بــه مدیریت مصارف خود اقدام و از ســایر خدماتی که در این برنامه گنجانده شــده اســت،
استفاده کنند.

عضو ناظر مجلس در شورای بورس مطرح کرد
عضو ناضــر مجلس در شــورای عالی بورس
توضیحاتی را در مورد تغییــر قانون اوراق بهادار،
شیوه عرضههای اولیه ،نوسانگیری و بازارگردانی
در بازار سرمایه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،محسن علیزاده با بیان اینکه
در دولت قبلی بنا بود قانون اوراق بهادار تغییر کند
و اصالحاتی انجام شــود که نشد ،اظهار کرد :در
دولت سیزدهم وزارت اقتصاد هم در این خصوص
اعالم آمادگی کرد و در نهایت اقدامی انجام نشد.
در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این موضوع را
پیگیری کند و با کمک فعاالن بازارسرمایه به این
موضوع بپردازد تــا بتوانیم آثار مثبتی را در بورس
شاهد باشیم و خألهای بازارسرمایه پر شود.
شــفاف ســازی بخش دوم اصالحیه
قانون اوراق بهادار
وی افزود :موضوع مــورد بحث در بخش دوم
پیش نویس قانون اوراق بهــادار ،آموزش بود که
با حواشــی و انتقــاد فعاالن بازار مواجه شــد .در
خصوص شفاف سازی این بخش ،جلساتی برگزار
شد و اطمینان می دهم که منظور در این اصالحیه
حذف مدرسان بورسی نیســت و بنده هم در این
خصوص نقدهای جدی دارم.

ضرورت اصالح شیوه عرضههای اولیه

ضرورت اصالح شیوه عرضه های اولیه
وی در میزگــردی کــه در شــبکه تلویزیونی
تیوابورس برگزار شد ،گفت :مدتی است تصمیماتی
در بازارسرمایه گرفته می  شود که موجب رانت شده
است .تغییر شیوه عرضه های اولیه یکی از این موارد
بوده و باید گفت این شــیوه با نقدهایی بجا مواجه

شده است .همچنین اگر شرکتی می خواهد سهام
خود را در بورس عرضه کند ،باید این شیوه آزادانه
انجام شــود؛ در نتیجه با تغییر روش عرضه های
اولیه اعتماد مردم به بورس ســلب شــده است و
به نظرم سازمان و شرکت بورس باید هر چه سریع تر
این موضوع را اصالح کنند.

نوسان گیری یا بازارگردانی!؟
علیزاده در ادامه در مورد بازارگردانی عنوان کرد:
بازارگردانی نباید به معنای نوسان گیری باشد و الزام
شده که شرکت ها اقدام بازارگردانی کنند .همچنین
باید گفت بازارگردانی فقط و فقط نوســان گیری
شده است.
وی افزود :کســری بودجــه در همه دولت ها
وجود دارد و در دولت ســیزدهم بنا اســت که به
حداقل برسد.
حمایت تمام قد دولت از بازارسرمایه
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اظهار
کرد :همان طور که مستحضر هستید رئیس جمهور
و وزیر اقتصاد به بازارســرمایه توجه خاصی دارند
و به همین دلیل ابراهیم رئیســی از شرکت بورس
بازدیــد کرد و بــه نظرم نماینــدگان مجلس که
وکالی مردم هســتند ،شناخت بیشتری نسبت به
بورس پیدا کرده اند.
اعتماد مردم به بورس؛ اولویت اول
علیزاده در خصوص روند بلندمدت بازارسرمایه
گفت :با اصالح قانون اوراق بهادار ،بازارســرمایه
بهبود خواهد یافت و در بلندمدت بهتر خواهد شد؛
اما باید اطمینان مردم به این بازار حاصل شود.

بالتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات بر ارزش افزوده
از هفته گذشته قانون ،مالیات بر ارزش افزوده مشمول پروازهای
داخلی و خارجی شد و همین مساله افزایش نرخ چهاردرصدی بلیت
این پروازها را به دنبال داشــت ،اما برای پروازهای خارجی به دالیل
متعددی ابهاماتی وجود داشــت که مقرر شده بود تا بازنگری در این
زمینه صــورت گیرد و احتماال این مالیات بــرای پروازهای خارجی
حذف شود ،اما تاکنون خبری از تغییر در این زمینه نیست.
به گزارش ایسنا ،از دوشنبه هفته گذشته ( ۱۳دی ماه) و بر اساس
قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی شــهرداری برای بلیت
هواپیما حــذف اما به جای آن مالیات بــر ارزش افزوده  ۹درصدی
تصویب و اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت هواپیما با افزایش
چهار درصدی مواجه شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در این باره مطرح
کنند .البته مقصود اســعدی ســامانی  -دبیر انجمن شــرکتهای
هواپیمایی -در این باره به ایسنا گفت :ایرالینها مقصر این افزایش
قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نسبت به افزایش قیمت
بلیت هواپیما اعتراض میکننــد با وضع و تصویب این قانون باعث
این افزایش نرخ شدهاند.
وی با بیــان اینکه موافق اجــرای مالیات بــر ارزش افزوده در
حملونقل هوایی نیســتیم ،افزود :ایرالینها بر اساس قانون مذکور
موظف هســتند که مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی

یعنی مســافر دریافت کرده و به حساب سازمان هواپیمایی کشوری
برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز کنند و این مســئله سبب
میشــود تا قیمتها در این صنعت باالتر رفتــه و بیش از پیش به
ایرالینها فشار وارد شود.
پس از طرح این اظهارات ،حسن خوشخو  -مدیرکل دفتر نظارت
بر فرودگاهها و شــرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی
کشــوری -اعالم کرد که بــه دلیل وجود برخــی ابهامات در این
زمینــه ،احتمال حذف مالیات بر ارزش افــزوده از پروازهای خارجی
وجود دارد.
وی در گفتوگــو با ایســنا در این باره اظهار کــرد :باید در این
زمینه قانون شــفاف باشــد که مالیات بر ارزش افزوده در پروازهای
غیر مســتقیم و با چند توقف به کــدام بخش از ارزش بلیت هواپیما
تعلق میگیرد و از آنجا که قیمت بلیت هواپیما در پروازهای خارجی
غیر مســتقیم با چندین کانکشــن باالتر اســت باید قانون شفاف
مشخص باشــد که این مالیات شامل کدام قســمت از بهای بلیت
هواپیماست.
خوشــخو با اشــاره به احتمال حذف مالیات بــر ارزش افزوده از
پروازهای خارجی ،افزود :یکی دیگر از ابهامات مطرح شــده این بود
که با برخی از کشــورها و شــرکتهای هواپیمایی خارجی توافقاتی
برای معافیتهای مالیاتی دو و چند جانبه امضاء شده است ،مشخص

نیست در این قانون برای این پروازها چه تصمیمگیری شده و چگونه
باید عمل کنیم .بنابراین و با توجه به اینکه مردم در مسیرهای خارجی
در حال خرید بلیت هواپیما هســتند باید هر چه سریعتر جزییات این
مســئله روشن شود و به همین دلیل ســازمان امور مالیاتی در اسرع
وقت قرار است به این ابهامات به صورت مکتوب پاسخ دهد.
این اتفاقات در حالــی رخ داده که ایرالینها همچنان این قانون
را اجــرا میکنند و تا کنون خبری از تغییر در این قانون که البته نیاز
به اصالح از ســوی مجلس دارد ،نیست .به نظر میرسد ایرالینها
برای اجرای ایــن قانون در پروازهای خارجی با ابهامات بســیاری
رو به رو هســتند و نمیداننــد که اگر این قانــون را اجرا کنند چه
تبعاتی در برخی پروازهای خارجی که مورد توافق طرفین قرار گرفته
به وجود بیاید.
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سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز:

پدیده جدید شیراز در کشتی فرنگی:

اول فصل فریاد زدیم ،باز هم می زنیم
ایرنا :ســرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی
شیراز با بیان اینکه برخی فکر میکنند بُردن تیم
پرسپولیس تهران سخت است اما اینگونه نیست،
اعالم کرد :در اداوار گذشــته ایــن تیم را هم در
تهران و هم در شــیراز شکســت دادهایم برای
همین می گویم بردن تیم پرســپولیس ســخت
نیست.
علی اصغر کالنتری ســه شــنبه در مصاحبه
با خبرنگار ایرنا ،بیان داشــت :بازیکنان بســیار
ســختکوش و با انگیزه ای داریم که می خواهند
برابر تیم پرســپولیس از حیثیت خودشان و شهر
شیراز دفاع کنند و این امرهم شدنی است و کاری
می کنیم کارستان.
وی اضافــه کرد :ابتــدا برابرحریــف دیرینه
به دنبال ارایه بازی زیبا و تماشــاگر پسند هستیم
و سپس با کســب نتیجه می خواهیم خاطره ای
خــوش بــرای هوادارانمان در پایــان نیم فصل
رقم بزنیم.
کالنتری گفت :سیروان قربانی ،حمید نعمتی،
احســان الــوان زاده و رضا آقــا بابایی همچنان
مصدوم هســتند اما سایر بازیکنان این آمادگی را
دارند تا بتوانند در ترکیب تیم قرار گیرند هر چند
در پست های غیرتخصصی باشند.
برای نیم فصل به دنبال گرفتن بازیکن
سرباز نیستیم
سرمربی تیم فجر شهید سپاسی به سخت  تر بودن
مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر اشاره کرد و افزود:

چند بازیکن در پســت های مختلف و به صورت
تخصصی در نظر داریم و به دنبال گرفتن بازیکن
سرباز هم نیستیم زیرا به نظر نمی رسد بازیکنان
خوبی در نیم فصل سرباز شوند.
وی اضافه کرد :هرچنــد در نیم فصل گرفتن
بازیکنان آزاد ســخت اســت زیرا آنهــا قطعا در
خواســت پــول باالیی مــی کنند که شــاید در
توان بودجه باشــگاه نباشــد با این حال از سردار
سرتیپ دوم یدا ...بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس
همچون گذشته انتظار داریم حمایت کنند تا تیم
را برای نیم فصل دوم به خوبی تقویت کنیم.
اول فصل فریاد زدیم ،باز هم می زنیم
وی اضافه کرد :پیش از اینکه لیگ برتر شروع

شود فریاد زدیم که مسئوالن استان کمک کنند
تا تیم قوی ببندیم و چشم انتظار بازیکنان سرباز
نباشــیم اما این امر محقق نشــد و باز هم فریاد
می زنیم به ویژه از استاندار ورزش دوست فارس
انتظار داریم در نیم فصل کمک کند تا چند بازیکن
خوب مورد نظر را بگیریم.
کالنتری با اظهار اینکه تیم های اســتقالل،
پرسپولیس ،سپاهان ،فوالد و چند تیم باالی جدول
با وجود داشتن بازیکنان خوب و مطرح باز هم به
فکــر تقویت در نیم فصل هســتند ،گفت :وقتی
تیم های باالی جدولی به فکر تقویت هســتند،
دیگر تیم ها هم باید خود را تقویت کنند با بتوانند
در یک مبارزه سخت رقابت کنند.

با الگو از برادران گرایی به سمت مدال المپیک میروم

دیدار تیم های فجر شــهید سپاســی شیراز و
پرســپولیس تهران از هفته آخــر و پانزدهم دور
رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر دوره بیست ویکم
پنجشــنبه  ۲۳دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران
برگزار می شود و پرونده  ۱۶تیم شرکت کننده در
نیم فصل بسته خواهد شد.
آخریــن بــازی فجــر سپاســی و
پرسپولیس در لیگ برتر سیزدهم
آخرین دیدار دو تیم فجر و پرسپولیس مربوط
به چهارم مهر ماه ســال  ۱۳۹۲میشود که تیم
پرســپولیس در تهــران با تنها گل ســید محمد
مهدی سید صالحی به برتری دست پیدا کرد.
تیم فجر سپاســی در لیگ برتر دوره سیزدهم
ســقوط کرد تا اینکه پس از هشت سال در لیگ
برتر دوره  ۲۱دوباره حضور پیدا کرد.
استقالل تهران با  ۳۲امتیاز در آستانه قهرمانی
نیم فصل قرار دارد ،پرسپولیس و سپاهان هم به
ترتیــب با  ۲۹و  ۲۸امیتاز در تعقیب صدرنشــین
هســتند آلومینیــوم اراک هــم بــا  ۲۳امتیــاز
چهارم است.
همچنین تیم فجر شــهید سپاســی شیراز با
 ۱۲امتیاز چهاردهم است در صورتی که فجری  ها
نتوانند از پرســپولیس امتیــاز بگیرند و تیم نفت
مسجد ســلیمان هم بتواند در خانه اش استقالل
را شکســت دهد آنگاه تیم فجر سپاسی در پایان
نیم فصل بــه همراه تیم پدیده مشــهد فانوس
به دست می شود.

حضور نماینده فارس در لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور
ایســنا :مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی کاروتک شیراز
اعالم کرد که مسابقات فوتســال لیگ دسته اول بانوان کشور از
دهم بهمن ماه آغاز میشــود و تیم فوتســال کاروتک به عنوان
نماینده شیراز آماده حضور درخشان در این رقابتهاست.
محمد بهزادی دوشــنبه  ۲۰دی در جمع خبرنگاران بیان کرد:
یک  ماه قبل امتیاز تیم بارسای رشت در لیگ دسته فوتسال بانوان
کشــور را خریداری کردیم تا به عنوان تنها نماینده شیراز در این
سری از مسابقات حضور پیدا کنیم.
او افزود :تمرینــات خود را بالفاصله آغــاز کردیم واکنون نیز
بانوان فوتسالیســت کاروتک شــیراز در حال پیگیــری تمرینات
خود هســتند تا با آمادگی کامل راهی رقابتهای کشوری شوند و
به نحوی گام بردارند که همیشه تیمی مدعی صعود باشند.
بهزادی گفت :در گروه  Dاین مسابقات با تیمهای شهروند ساری،

هیــأت فوتبال نظنز ،ر فوتبال چابکســر و شگفتیســازان جویبار
همگروه هستیم.
در این مسابقات  ۳۵تیم در  ۸گروه  ۴و  ۵تیمی به رقابت با هم
پرداخته و تیمهای اول هر گــروه به دور بعد صعود کرده و نهایت ًا
 ۴تیم به لیگ برتر سال آینده صعود خواهند کرد.
او خاطرنشــان کرد :تاکنون بازیکنانی مانند پرستو کهن ،شیدا
خاکباز ،امینه خاناحمدی ،ســارا جعفری ،اکرم لطفیان ،زهرا زرین
حقیقی ،منیژه حکمتی ،آیدا ملکی ،ساغر آرینفرد ،راضیه عزیزی،
کوثر برمشــوری ،مبینا حقشناس ،هدیه اســدی ،زهرا منصوری
و آیدا پارســایی با حضور در دفتر باشــگاه قــرارداد خود را با تیم
ثبت کردهاند.
بهــزادی ادامه داد :فهیمه نوریپور و مریم قدرتزاده کادر فنی
و عالیشوندی به عنوان مربی بدنساز تیم هستند.

او میانگین سنی بازیکنان تیم را  ۲۰سال ذکر و خاطرنشان کرد
که در میان تیمهای حاضر در مسابقات ،کاروتک یکی از جوانترین
ترکیبها را در اختیار دارد.
بهزادی گفــت :درخواســت میزبانی برای دور برگشــت این
مســابقات را اعالم کردهایــم و برای حصول ایــن مهم ،نیازمند
مساعدت و همکاری بیشتر مسئولین و مدیران استانی هستیم.
او اضافه کرد :عدم اقبال کارآفرینان و صنعتگران استان فارس
از ورزش به ویژه ورزش بانــوان از مهمترین دغدغههای مدیران
ورزشی است.
بهــزادی با تاکید براینکه بودجه انتظــاری کادر فنی برای این
دوره از مسابقات مبلغ سه میلیارد ریال است ،اعالم کرد در صورت
تأمین این بودجه میتوان تیمی بســیار منسجم و یکدست را روانه
مسابقات کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان با اشاره به اعزام  ۸کشتی گیر به المپیک برزیل ،گفت:
هدف کسب  ۳مدال طال در المپیک ناشنوایان است.
رضا الیق در گفتوگو با ایســنا ،در ارزیابی از عملکرد کشــتیگیران آزادکار ناشــنوا در اولین
اردوی آمادگــی به میزبانی قزوین ،اظهار کرد :در این اردو  ۱۹نفر از کشــتیگیران نفرات اول و
دوم قهرمانی کشــور و  ۳نفر از کشتیگیران شرکت کننده در مســابقات جهانی ترکیه به اولین
اردو دعوت شــدند که تالش بر این اســت در هر مرحله با ارزیابی عملکرد فنی و آمادگی بدنی
کشتیگیران ،بهترین نفرات را برای المپیک شناسایی کنیم.
وی گفت :با ارزیابی که نســبت به وضعیت کشــتیگیران در اولین اردوی آمادگی داشــتیم
ایــن احتمال وجــود دارد که در یک یا دو وزن انتخابی برگزار کنیــم ،در حال حاضر نیز در وزن
 ۷۴کیلوگرم و در سنگین وزن به دلیل اعزام نفرات شاخص به المپیک ،احتمال برگزاری انتخابات
و تغییرات وجود دارد.
ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشــنوایان افزود :به دلیل باال بودن سطح مسابقات المپیک و
حضور تیم های مطرح در این بازی ها ســعی داریم از کشــتی گیرانی استفاده کنیم که در تمام
اوزان به مدال دست پیدا کنیم.
وی در پاســخ به این پرســش که وضعیت کشتی گیران را نســبت به مسابقات جهانی ترکیه
چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود :بعد از مســابقات جهانی ترکیه برخی از کشتی گیران که احساس
می کردیم عضو تیم ملی باشــند به آنها برنامه تمرینی داده بودیم و نظارت کامل بر عملکردشان
داشتیم ،االن شرایط راضی کننده است و سعی داریم کم کم با رفع ایرادات فنی ،کشتی گیران را
به شرایط ایده ال برسانیم.
ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد ناشنوایان خاطرنشــان کرد :چون در المپیک رده بندی تیمی
نداریم ،تالش بر این است که حداقل در  ۸وزن به  ۳مدال طال دست پیدا کنیم.
وی در پایان زمان برگزاری دومین اردوی آمادگی آزادکاران ناشنوا را یکم بهمن عنوان کرد.

شرط مدیر باشگاه زنیت برای فروش آزمون!

مدیر باشگاه زنیت اعالم کرد به یک شرط به بازیکن ایرانی خود اجازه رفتن میدهد.
به گزارش ایســنا و به نقل از خبرگزاری تاس ،الکســاندر مدودف ،مدیر باشگاه زنیت گفت:
سردار آزمون ،مهاجم ایرانی که برای باشگاه فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه بازی میکند،
در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی در صورتی که جایگزینی برای او پیدا نشود ،در این باشگاه
باقــی خواهد ماند .در واقع در یک صورت ما به او اجــازه رفتن میدهیم و آن این که بتوانیم
بازیکنی هم سطح او در بازار پیدا کنیم.
مدودف در مصاحبه با روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه گفت :بدون امکان جایگزینی آزمون
با بازیکنی هم سطح ،او در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی ،سردار نمیتواند جدا شود.
پورتــال فرانســوی  Onze Mondialپیشتر گــزارش داده بود که باشــگاه زنیت
ســن پترزبورگ روســیه پیشــنهاد ســه میلیون یورویی (تقریب ًا  ۳.۴میلیون دالری) باشگاه
فوتبــال لیون فرانســه را رد کرده و اعالم کــرده بود که برای بازیکن  ۲۷ســاله ایرانی رقم
بیشتری میخواهد.
آزمون که از ســال  ۲۰۱۴در تیم ملی فوتبال ایران بازی میکند ،در سال  ۲۰۱۹به باشگاه
زنیت ســن پترزبورگ پیوست .او اکنون سه بار قهرمان روسیه و همچنین قهرمان جام حذفی
روسیه و سوپرجام این کشور است.
این فصل در لیگ برتر روســیه آزمون در  ۲۱بازی خود برای زنیت سن پترزبورگ  ۱۰گل
و  ۴پاس گل به ثبت رساند.
طبق گزارش ترنسفرمارکت ،قیمت فعلی انتقال آزمون  ۲۵میلیون یورو (تقریب ًا  ۲۸.۳میلیون
دالر) است.

کسب مقام سومی تیم پاراتیراندازی فارس
در رقابت های قهرمانی کشور

نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور با مقام سومی تیم پاراتیراندازی فارس و کسب یک طال
و دو برنز به پایان رسید.
رئیس هیأت مدیره جامعه معلولین استان فارس با اعالم این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر ،اظهار کرد:
در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته تیراندازی ویژه جانبازان و معلولین گرامیداشت
پهلوان میدان ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی تیم تیراندازی استان فارس خوش درخشیدند.
حمزه گوهری افزود :در این دوره از مسابقات که از  ١٨الی  ٢٠دی ماه  ١۴٠٠در تهران برگزار
شد ،ورزشکاران فارسی توانستند صاحب مدالهای رنگارنگی شوند.
وی بیان کرد :در ماده  R3کالس ( sh۱تفنگ درازکش) خسرو عواطفی نژاد مدال طال کسب کرد.
رئیــس هیــأت مدیره جامعــه معلولین فــارس با بیان اینکــه در مــاده  R۴کالس sh۲
(تفنگ ایســتاده) عطاا ...زارعی مدال برنز به دســت آورد ،ادامه داد :در ماده  R۵کالس sh۲
(تفنگ دراز کش) سید حمیدرضا موسوی مدال برنز را به گردن آویخت.
گوهری اضافه کرد :در ماده  R۵نیز عطاا ...زارعی ،مهدی برنایی و ســیدحمیدرضا موســوی
مقام اول تیمی را کسب کردند.
او گفت :در پایان این دوره از رقابتها تیم فارس پس از تیمهای استان اصفهان و تهران مقام
سومی را از آن خود کرد.

به دلیل عدم نظارت کادرفنی و چالش دوپینگ

رضا الیق اعالم کرد:

تالش آزادکاران ناشنوا برای کسب ۳مدال طال
در المپیک برزیل

ایســنا :کشــتی فرنگی چند سالی اســت که به ورزش
اول شــهر شیراز تبدیل شده و امســال به شکوفاترین حالت
خود رسیده اســت .کسب چندین مدال بســیار ارزشمند در
عرصه های جهانی و المپیک نشان می دهد که چه پتانسیل
گرانبهایی از این رشته ورزشی در شهر شیراز وجود دارد.
یکــی از جدیدترین نام هایی که درخشــیده و امیدواری
های زیادی به وجود آورد ،ســید آرش نگهداری اســت که
رحیم گیوی مربی شــیرازی تیم ملی درباره او به ایسنا گفت:
آرش برای این دســتاورد ،خیلی زحمت کشیده و شایستگی هایش را به خوبی اثبات کرده .او با اینکه
به لحاظ ســنی در رده جوانان قرار دارد ،اما توانست در رده سنی بزرگساالن بدرخشد و خیلی امیدوار
هستم که بتواند پا جای پای برادران گرایی بگذارد.
ســید آرش نگهداری که متولد ســال  1380است و در وزن  ۵۵کیلوگرم کشتی میگیرد ،به ایسنا
گفت :با تمرینات منظم و حسابشــده ای که تحت نظر مربیانم داشــتم ،توانستم در رده بزرگساالن
به مقام ســوم کشوری برسم .برای کسب سهمیه جام تختی ،قرار شد که بین سوم مشترک های هر
وزن ،یک کشــتی دیگر برگزار شود که من در آن مســابقه هم پیروز شدم و این سهمیه با ارزش را
کسب کردم.
نگهداری افزود :من در این رقابت ها  5دور کشتی گرفتم که متاسفانه به خاطر یک غفلت کوچک،
یکی از آنها را از دست دادم و نتوانستم به رتبه بهتری دست پیدا کنم.
ایــن فرنگی کار جوان شــیرازی ادامه داد :خوشــبختانه زیر نظر مربی خوب و دلســوزم جناب
رحیم گیوی وضعیت بسیار خوبی دارم .ایشان عالوه بر اینکه مربی من هستند ،مثل یک برادر بزرگتر
مرا آموزش میدهند .برای ایشــان اخالق و رفتار خوب چه در داخل سالن و چه در جامعه بسیار مهم
است .ایشان شبانه روز زحمت می کشند و ما را تحت نظر دارند .انشاا ...بتوانم با کسب مدال خوشرنگ
جهانی و المپیک ،زحمات پدر و مادر و مربی عزیزم را جبران کنم.
نگهــداری از برادران گرایی به عنوان الگوهای خود یــاد و اضافه کرد :من در کنار برادران گرایی
تمریــن میکنم و آنها ایرادهای فنــی ام را به من آموزش میدهند که کمک بســیار بزرگی برایم
محسوب میشــود و امیدوارم با الگوبرداری از آنان بتوانم به مدال های جهانی و المپیک برسم .این
عزیزان الگوی ورزشــی و اخالقی من هستند و جا دارد که از ایشــان هم کمال قدردانی و تشکر را
داشته باشم.

بالتکلیفــی مدیریت فدراســیون ،وزنهبرداران
رده جوانان را خانهنشــین کرده است و سرمربی
تیم نسبت به عواقب این اتفاق هشدار جدی داد.
هشــداری که به دلیل عدم نظــارت کادرفنی و
موضوع دوپینگ خطرناک مینماید.
سعید علی حسینی در گفتوگو با ایسنا دربارهی
تاثیر بالتکلیفی مدیریت فدراســیون وزنهبرداری
بــر روی برنامهی تیــم ملی جوانــان که برای
قهرمانی جهان آماده میشود ،بیان کرد :ما مرحله
اول اردوی تیــم جوانــان را با هــزار مصیبت در
اردبیل برگزار کردیم تا وزنهبرداران آماده شــوند.
انتظار داشــتیم این اردوها تداوم داشــته باشد تا
زحمات یک ماهه ورزشــکاران در اردبیل ،به ثمر
برسد اما تداوم نداشتن اردوها باعث میشود آنها
از آمادگی دور شوند.
او در پاســخ بــه این پرســش کــه از دبیر یا
نایب رییــس فدراســیون درخواســت برگزاری
اردوی جوانان را داشــته است؟ گفت :در نامهای
خواســتار شــروع اردو بودم اما دبیر فدراســیون
گفت با این شــرایط هیچ چیزی مشخص نیست.
به وزنه برداران برنامه تمرینی دادهام .در رابطه با

خانهنشینی خطرناک وزنهبرداران جوان!

دوپینگ نیز هشــدارهای الزم را دادهام و فعال در
این حد میتوانم تاثیرگذار باشــم .نکته این است
چون اردو نیست نمیتوانم از لحاظ بحث تمرینی،
آمادگی جسمی و کنترل دوپینگ نظارت مستقیم

روی آنها داشته باشــم .به نوعی از دسترس ما
خارج شدهاند .وقتی هم کنترل نیست امکان دارد
ورزشکار هرتصمیمی بگیرد .وقتی وزنهبردار نتواند
غذای مورد احتیــاج بدنش را تامین کند ،از ترس

افت کردن ممکن است ســراغ مکملهای آلوده
برود.
علی حسینی در پاسخ به این پرسش که هزینه
اردوی تیم جوانان در اردبیل برعهده چه کســی
بود؟ تصریــح کرد :صفر تــا  ۱۰۰هزینه با خود
هیات بود و ما از بخش خصوصی کمک گرفتیم.
از موقعی که مرحله اول لیگ تمام شد ،درخواست
شــروع اردو را دادم اما بهخاطر مشــکالت مالی
عقب افتاد .دیگر خودم دست به کار شدم اما فکر
میکنــم تالشهایم نتیجه نداد چون همتی برای
برگزاری ادامه اردوها وجود ندارد.
او با نگرانی از بین رفتن یک نسل در وزنهبرداری
تاکید کرد :این نســل که دست من است تا االن
به دالیل مختلف مالی ،صادر نشدن ویزا و شیوع
کرونا به مســابقات بینالمللی نرفته است و تنها
توفیق پوزش بوده که در بین آنها به مســابقات
رفته اســت .االن هم به خاطر تغییر فدراســیون
بالتکلیف هستند و یک نســل از وزنهبرداری در
حال از بین رفتن اســت .چند نفر از اعضای این
تیم  ۲۰ســاله هستند و اگر اعزام نشوند و حمایت
اســتان خود را نداشــته باشــند ،مشخص نیست
چه اتفاقی برایشان میافتد.

درخشش فیروزجا اتفاقی نیست!
یک سایت تخصصی شــطرنج در گزارشی
به عملکرد فیروزجا در ســال  ۲۰۲۱پرداخت و
نوشت که درخشش او اتفاقی نیست.
به گزارش ایسنا ،ســایت chessbase
در گزارشــی به عملکرد علیرضــا فیروزجا در
ســال  ۲۰۲۱پرداخت و نوشــت :در سالی که
مگنوس کارلســن برای چهارمین بــار متوالی
از عنوان قهرمانی کالســیک خــود دفاع کرد،
یــک بازیکن جوان و خطرناک برای کارلســن
نــروژی خودنمایــی کــرد؛ علیرضــا فیروزجا
 ۱۸ساله با به نمایش گذاشتن نتایج باورنکردنی
در ســال  ۲۰۲۱به رتبــه دوم رنکینگ جهانی
صعود کرد .نگاهی میاندازیم که چگونه اســتاد
بزرگ ایرانی االصل در  ۱۲ماه  ۵۵واحد ریتینگ
خود را افزایش داد.
این ســایت شــطرنج ادامه داد :شــش سال
پیش (در سال  ،)۲۰۱۶خبر از پیروزی غافلگیرکننده
یــک نوجوان  ۱۲ســاله در مســابقات قهرمانی
ایران در جهان مخابره شــد .علیرضــا فیروزجا،
بچــه خندان و با روحیه با ریتینگ  ۲۵۹۰قهرمان

مسابقات کشور شد.
دو ســال پس از اولین قهرمانی فیروزجا ،ایوان
سوکولوف هلندی ،سرمربی پیشین شطرنج ایران
که بــا فیروزجا هم کار کرده بود ،گفت :برای من
واضح بود که شــطرنج بازان جوان ایران پتانسیل
باالیی دارند .من در آن زمان با رییس فدراسیون
صحبت کردم و به او گفتم که آنها پسران بسیار

با اســتعدادی دارند اما چیزی کــه آنها متوجه
نمیشوند این است که در علیرضا فیروزجا روحیه
قهرمانی جهان وجود دارد.
در ســال  ۲۰۱۹فیروزجا شروع به نشان دادن
نتایج قابل توجهی در مســابقات آزاد کرد و در ماه
آگوســت پس از عملکرد قوی در لیگ ترکیه به
باشگاه  ۲۷۰۰پیوست و عنوان سوپر استاد بزرگی

را به نام خود کرد.
در ســال  ۲۰۲۰و در میــان ســختترین
محدودیتهای کرونا ،فیروزجا بهخاطر تواناییهایش
بهعنوان یک بازیکن آنالین مورد تحســین قرار
گرفت .در ماه آوریل ،فیروزجا قهرمان جهان یعنی
مگنوس کارلســن را در یک مســابقه غیررسمی
شکست داد.
این سایت شطرنجی ادامه داد :این موفقیتها
اتفاقــی نیســت .فیروزجا به قدری در شــطرنج
تأثیرگذار بوده اســت که قهرمان جهان (کارلسن)
اظهار دارد که در مســابقه بعــدی تنها با او بازی
میکند.
اما چگونه فیروزجا این گونه پیشــرفت کرد؟
چه طــور او در  ۴۵بازی  ۵۵واحد ریتینگ خود را
افزایش داد؟
او بــا حضور در رقابت های تاتا اســتیل ،گرند
سوییس ،قهرمانی تیمی اروپا و رقابتهای شطرنج
نروژ عملکردی خیره کنندهای داشت و توانست در
رده دوم جهان قرار بگیرد .باید دید که این ستاره
شطرنج در آینده چه طور عمل خواهد کرد.
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احمد     رضا سهرابی

شرط تهیهکنندگان برای اکران فیلمها در «فجر»

Ahmad Reza Sohrabi

رییس اتحادیه تهیهکنندگان ضمن تأکید بر لزوم اخذ مجوز
کتبی از تهیهکنندگان برای نمایش آثارشــان در شهرستانها
میگویــد به احتمــال زیاد قاعده نمایــش فیلمها در چهلمین
جشنواره فجر تغییر نخواهد کرد.
غالمرضا موســوی رییس اتحادیه تهیهکنندگان ســینمای
ایــران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شــرایط اکران فیلمها
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر گفت :سنت سالهای گذشته
برای نمایش فیلمها در جشــنواره فیلم فجر در شهر تهران این
بود که  ۵۰درصد از فروش بلیت فیلمهای حاضر در جشــنواره
به تهیهکنندگان پرداخت میشد .بی شک این قاعده برای این
دوره از جشــنواره نیز نباید تغییر کرده باشــد و این احتمال نیز
وجود دارد که با توجه به شــرایط کرونــا ،به نفع تهیهکنندگان
اقدامات جدیدی نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد :پرداخت  ۵۰درصدی از فروش بلیت فیلمهای
جشنواره به تهیهکنندگان از زمان آقای داروغهزاده در دستورکار
قرار گرفت تا تهیهکنندگان همانند زمان اکران فیلمها ســهمی
از گیشه داشته باشند.
این تهیهکننده ســینما توضیــح داد :در زمینه اکران فیلمها
در شهرســتانها نیز باید بگویم که اینطور به نظر میرســد
کــه فیلمها در این دوره از جشــنواره نیز در شهرســتانها به
نمایش گذاشته میشــود ،اما اینکه چه فیلمهایی قرار است در
شهرستانها نمایش داده شود ،مشخص نیست.
وی بیــان کــرد :تاکیــد میکنــم معمــو ًال فیلمهایی در
شهرستانها نمایش داده میشــوند که تهیهکننده اثر با اکران
فیلم مورد نظر در شهرستان موافق باشد.
رییس اتحادیــه تهیهکنندگان توضیح داد :چگونگی نمایش
و تعداد ســانس فیلمها در تهران معمو ًال توســط برنامهریزان

جشنواره معین میشود ،اما در شهرستانها معمو ًال با همفکری
و مشورت تهیهکنندگان صورت میگیرد .معمو ًال هر فیلم در هر
شهرستان حداکثر  ۳سانس نمایش دارد.
وی تاکید کرد :در واقع این را باید بگویم که شــرط اصلی
اتحادیه تهیهکنندگان برای نمایــش فیلمها در بخش مردمی
جشــنواره ،مجوز کتبی از ســوی تهیهکننده اثر اســت ،یعنی
اگر تهیهکننــده اثر به هر دلیلی موافــق نمایش فیلم خود در
شهرستانها نباشــد ،فیلم موردنظر اکران نمیشود ،اما تجربه
نشان داده است که معمو ًال فیلمها در شهرستانها نمایش داده
شده است.
موسوی در پایان گفت :خوشبختانه سال گذشته در اسفندماه
و با توجه به دستور آقای انتظامی رییس سابق سازمان سینمایی،
سهم نمایش فیلمها در تهران و شهرستانها در جشنواره فیلم
فجر به تهیهکنندگان پرداخت شــد ،البته این را هم باید بگویم
که این مبلغ در شهرســتانها بر اساس فروش گیشه نیست و
بر اساس بودجهای است که هرسال برای شهرستانها در نظر
گرفته میشود که این بودجه بین فیلمها تقسیم میشود.

برگزاری نشست علمی " فیلمنامههای پویانمایی با اقتباس از غزلیات حافظ"
ایســنا :ســیصد و چهلو پنجمین نشســت علمی مرکز
حافظشناسی-کرسی پژوهشی حافظ با موضوع «فیلمنامههای
پویانمایی بااقتباس از تکبیتهای غزلیات حافظ» برگزار شد.
کیــوان اصالحپذیر و آبتین اصالحپذیر که از چندی پیش،
در قالب پژوهانهای در مرکز حافظشناســی ،مشغول به تدوین
فیلمنامههــای پویانمایی براســاس ابیاتی از حافــظ بودهاند،
پس از آمادهشدن ســیوپنج فیلمنامه ،در یک نشست علمی
به تشــریح فرایند اقتباس فیلمنامــهی پویانمایی از بیتهای
حافظ پرداختند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز حافظ شناسی ،آبتین اصالحپذیر
در این نشست ،گفت :بر آن شدیم تا در حین فیلمنامهنویسی،
مبانی نظری این نوع فیلمنامهنویسی را براساس سه مقولهی
شباهت ســاختاری پویانمایی و شعر حافظ ،فرضیههای تبدیل
مفاهیم غی ِرتصویری و غی ِرروایی به تصویر و چگونگی اقتباس
فیلمنامهای از اشــعار حافــظ را تدوین کنیم .مــا در جریان
مطالعــات خود ،به فرضیهای مســتقل که دربــارهی اقتباس
پویانمایی از شعر حافظ باشد برخورد نکردیم؛ اما پس از نوشتن
هر فیلمنامه به فرضیههایی دســت پیدا کردیم که با تجربهی
ما از نگارش این فیلمنامهها سازگار بود؛ بنابراین ،گرچه مطالب
این پژوهش از مقاالت و فرضیههای پژوهشــگران عرصهی
زبانشناســی و پویانمایی برداشتشده اســت ،آنچه همهی
اینها را به هم پیوند داده همانا تهیهی دســتورالعملی کیفی
برای فیلمنامهنویسانی است که پس از ما ،به نوشتن فیلمنامه
براساس غزلیات حافظ خواهند پرداخت.
کیــوان اصالحپذیر نیز با طرح این پرســشها که چگونه
استعارهی داخل شعر را در فیلم نامه ترجمه کنیم؟ آیا باید خود
استعاره عینا به فیلم نامه منتقل شود؟ آیا باید استعارهی دیگری
براساس آن ســاخته شود؟ ،گفت :در برخی از اشعار ،تصویر یا
اســتعاره کمرنگ اســت و خوانده با پیامی کلی روبهرو است.
در چنین بیتهایی بهتر اســت از روایت اســتفاده کنیم .چون
مفهوم خیلی عمیق و نمایان است به استعارهی ضعیفی که در
بیــت وجود دارد ،توجه نکنیم و آن مفاهیم را به صورت روایی
درآوریم و برای آن داستان بسازیم.
مرتضی امیری اسفندقه ـ شاعر ـ در مراسم تودیع و معارفه
مدیر دفتر شــعر ،موسیقی و ترانه صداوسیما درباره حمایت
این ســازمان از نوازندگان خیابانی خطاب به علیرضا قزوه
گفت :از شــما میخواهم که اســتعدادهای موسیقی کنار
خیابان را شناسایی و از آنها استفاده کنید .چه خوب میشود
اگر این نوازندگان از قلب خیابــان به تلویزیون بیایند .ای
کاش بتوانیم این نغمههای ســرگردان و مقامات گمنام را
شناسایی کنیم.
به گزارش ایســنا ،مراســم تودیع و معارفــه مدیر دفتر
شعر ،موسیقی و ســرود سازمان صداوســیما ،سه شنبه ـ
 ۲۱دیماه ـ با حضور جمعی از شاعران و اهالی حوزه موسیقی
برگزار شد.
هــادی آرزم ،نوازنــده ویولن در ابتدا گفــت :امیدوارم
با هماهنگیهایی که به وجود میآید مشــکالت ارکســتر
حــل شــود .در دهه  ۷۰رهبــر معظم انقالب از ارکســتر
صداوســیما بازدید کردند و تاکنون نیز از ارکســتر حمایت
کردهاند .آقای نراقیان در مــدت کوتاهی که بود خاطرات
خوبی برای ارکستر به جا گذاشت .از آقای قزوه تقاضا دارم،
برنامههایی که پیشبینی شــده در راســتای وظایف خود
به صورت ادامهدار به انجام برسانند.
آرش امینی ،رهبر ارکستر صداوسیما هم گفت :ارکستر
صداوســیما در این ســالها فراز و فرود بسیاری داشته و

وی دربارهی کار پژوهشی خود گفت :شعرهایی که انتخاب
شــدهاند ،تصویر دارد .نکته اینجاســت که این تصاویر شعری
همراه با بازگشاهایی در شعر است؛ یعنی خواننده همچنان که
تصویر را مجسم میکند ،معنای آن را هم درک میکند .مثال
میکــده و خانقاه را در معنایی که حافــظ مراد کرده میفهمد
نه میخانــه و خانقاه واقعی .اما در فیلمنامــه این مفاهیم باید
در معنای واقعیاش تصویر شــود یا در معنایی که حافظ مراد
کرده؟ یک پاسخ این است که اگر حافظ این تصاویر را ساخته
تــا از آن معنایی را بفهمیم ،پس باید به همین شــکل هم در

که اگر حافظ این تصویر را ســاخته و به این نتیجه رسیده که
این اســتعاره مبنای مدنظر او را منتقل میکند ،پس ما باید به
رســم امانتداری همین کار را انجام بدهیم ،اما این امانتداری
نباید باعث نامفهومبودن بشود.
اصالحپذیــر ادامه داد :مثال بیت «دور از رخ تو دم به دم از
گوشهی چشمم /سیالب سرشــک آمد و توفان بال رفت» بر
فرض که توفان را نشان دادیم ،بال را چه کنیم؟ پس ما نیازمند
تصاویر معتددیم .نیاز داریم اشــکی را نشان بدهیم که تبدیل
به سیل میشود و ...همین که اشک به سیالب تبدیل میشود

فیلمنامه بیاید و در فیلمنامه نیز باید از رمزگشــاهایی استفاده
کنیم تا در نهایت همان معنای مدنظر حافظ حاصل شود.
کیوان اصالحپذیر افزود :ویژگی دیگر شعر حافظ که هنگام
تبدیل به فیلمنامه متوجه میشویم این است که تصاویر حافظ
سو  رئال اســت؛ ولی وقت خواندن بیت متوجه آن نمیشویم.
چون ما تصویر را میخوانیم اما تجسم نمیکنیم.
او ادامــه داد :در فرایند پویانمایی مــا تصمیم گرفتیم که
استعارههای حافظ را عینا منتقل کنیم؛ زیرا بنا براین گذاشتیم

تصویری سورئال اســت که هنگام نوشتن فیلمنامه خودش را
نشان میدهد .اگر رئال باشد ،ناچار از توضیح در خو ِد فیلمنامه
میشــویم ولی ما این کار را نمیکنیم؛ چون اســتعاره مانند
بالماســکه است .اگر نقاب را برداریم استعاره را معنا کردهایم و
این ضریب خطا را باال میبرد؛ بنابراین ما خود استعاره را نشان
میدهیم والبته این کار دشوارتر است.
کیوان اصالحپذیــر در ادامه به تقســیمبندی فیلم نامهها
پرداخت و اظهار کرد :در این پژوهش ،تقسیمبندیهای زیادی

در مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر موسیقی صداوسیما اعالم شد:

از نوازندگان خیابانی حمایت کنید

مســایلی که به طور کلی درگیری ارکسترها در کشورمان
است باعث شده خروجی ارکســترها عمق الزم را نداشته
باشــد .در زمان حضور آقای نراقیان ،فعالیتهای ارکســتر
بــه لحاظ مختلف بهبود پیدا کرد که نتیجه آن ارکســتری
شــد که اکنون آماده اســت و طی این مدت آثار متعددی
را ضبط کرد.
حمیدرضــا حســینی صدابردار ،هم گفــت که به پاس
تالشهای محمدمهدی نراقیان ،دفتر موسیقی صداوسیما
از حالت جزیرهای خارج شــد؛ چون قب ً
ال هر شبکه ساز خود
را میزد.
مرتضی امیری اســفندقه هم در این مراســم بیان کرد:
از شــما میخواهم که استعدادهای موســیقی کنار خیابان
را شناسایی و از آنها اســتفاده کنید .چه خوب میشود اگر
این نوازنــدگان از قلب خیابان به تلویزیون بیایند .چه بهتر
بود خیابانی که گشت نیرو انتظامی دارد نوازندگان خیابانی
هم داشته باشــد .ای کاش بتوان این نغمههای سرگردان
و مقامات گمنام را شناســایی کرد .درســت است که باید
موســیقی خیابانی داشته باشیم و باید هم همین گونه باشد

ولی باید از آنها حمایت شود.
او ادامه داد :اجازه ندهید این سنتورها کنار خیابان گدایی
کنند .این دخترها که کنار خیابان سرشــان پایین اســت و
نمیخواهند چهرهشان دیده شود را حمایت کنید .چرا نباید
چهرهشــان پخش شــود؟ مطمئنم علیرضا قزوه میتواند
کاری برای ترانههای مادری و الالییها انجام دهد .الالیی
نه صدای مرد است و نه زن؛ صدای ،ملکوتی مادر است.
وحید جلیلی ـ قائم مقام رئیس ســازمان صداوسیما در
امور فرهنگی و دبیر ســتاد تحول در این سازمان ـ ضمن
بیان جمالتی در وصف شــعر و شــخصیت قزوه ادامه داد:
آقــای قزوه اکنون دیگر روز اســت و فریاد و راه و شــما.
قطعا این میزها و مســوولیتها برای امثال شما که شهدا
و جبهــه را دیدهاید خیلی ناچیزتر از این اســت که به آنها
دل ببندید و قطعا انگیزه شــما این است که باری از دوش
مظلومان بردارید .امیدوارم از همه ظرفیتهای موســیقی
استفاده کنید.
محمدمهدی نراقیان نیز به صــورت خالصه به ترویج
فعالیتهای خود در ســمت رئیس دفتر شــعر و موسیقی

دربــارهی فیلمنامه انجام دادیم .برخــی فیلمنامهها بهصورت
ســریال اســت .مثال ســریالهایی که در آن شخصیت ثابت
اســت و هربار اتفاق تازهای میافتد؛ یا سریالهایی که حول
یک مفهوم مانند «وجود» میگــردد که در این نوع فیلمنامه
از بیتهای مختلفی اســتفاده کردهایم .تقســیمبندی دیگری
براســاس سبک ساختن اســت؛ مثال دربارهی مادر و کودک،
پرگار ،آینه و . ...در برخی ســریالها نیز اشکال هندسی بدون
شخصیتهای انسانی استفاده کردیم ،یا در نوعی دیگر ،حروف
را بهکار بردیم.
در نوشــتن برخی فیلمنامهها «کنش» را مبنا قرار دادهایم؛
زیرا در اشــعاری حافــظ حکم کرده و با تمامشــدگی روبهرو
هســتیم .این کمک میکند تا از روایت استفاده کنیم .بنابراین
ســعی کردیم بیشــتر بخشهای روایی را از این گونه شــعر
اســتفاده کنیم .برخی دیگر از فیلمنامههــا توصیف وضعیت
اســت .زیرا در دستهای از اشــعار با داستانی موجهایم که اول
و آخــر آن افتاده و ما یک صحنه داریم؛ بنابراین باید از روش
درونمایهای اســتفاده کنیــم؛ چراکه درونمایــهای نماینگر
یک مفهوم انتزاعی بهطور عمیق اســت .آخرین نوع ،اشــعار
حیرانی است .در این اشــعار ما با تماشا روبهرو هستیم .یعنی
کســی در جایی نشســته و مبهوت نقطهای نورانی اســت و
حرکتی در آن وجود ندارد .اینجا تسلیم ،سکون ،ثبات ،رضایت
و تماشا هســت .اگر بخواهیم این را به فیلمنامه منقل کنیم،
باید از عنصر سکون استفاده کنیم.
وی برای هرکدام از انــوع فیلمنامه نمونههایی ارائه داد و
در پایان بیان کرد :ما در مجموع سعی کردیم کار را بهصورت
تجربی جلو ببریم تا مشــخص شــود که شــعر حافظ از نظر
تصویری در چه فضاهایی قابل بازنمایی اســت و برای کسانی
که بعدا میخواهند فیلمنامه بنویسند کمکرسان باشد.
به گزارش ایســنا این نشســت که بهصــورت مجازی در
ادامهی سلسلهنشســتهای علمی مرکز حافظشناسی ترتیب
یافت ،با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیریت
فرهنگی و مرکز پژوهشهای زبان و ادبیات فارســی دانشگاه
شیراز و شرکت دانشبنیان ابردراک برگزار شد.
صداوســیما پرداخت که گزیدهای از آن این بود :گسترش
دایره هنرمندانی که ســازمان با آنها همکاری دارد ،تربیت
نیروی انســانی جدید ،تمرکــز بر تولیــد نماهنگ ،تولید
موســیقی بر مبنای نیاز آنتن ،تمرکز بر تولید نماهنگهای
شــاعر محور ،تولید بیش از  ۲۳۰قطعه موســیقی و حدود
 ۲۰۰نماهنگ و تولید  ۴۰قطعه موســیقی و نماهنگ برای
سردار ســلیمانی ،ارسال  ۲۴۰۰موســیقی برای شبکهها،
حمایت از فعالیت ارکستر صداوسیما و . ...
در بخش پایانی این مراسم نیز قزوه عنوان کرد :موسیقی
در ایــران ما واقعا مظلوم اســت .تــاش میکنم کارهای
گذشــتگان را احترام کنم .ســوابق مدیران قبلی را بررسی
کردهام که از برخی تعریف شد و درباره برخی هم گفتند که
مواظب باشــم .من مراقب نخواهم بود .گاهی ممکن است
کســی که پشــت او حرف میزنند بعداً به بهترین دوست
ما تبدیل شود .برای عزیزانمان در شهرستانها برنامههای
بسیار خوبی خواهیم داشت .مرکز موسیقی باید بودجه کافی
داشــته باشد .بد اســت برای بچههای شهرستان که آلبوم
خود را با دو میلیون جمع کنند .چرا ارکســتر صداوســیما
را بــه عنوان نماینــده فرهنگی در ســفرهای دیپلماتیک
نمیفرســتند؟ باید به داد موسیقی و شــعر رسید و باید از
آن اســتفاده کرد .در دفتر من به روی همه باز است و اگر
پیشنهادی دارید بیایید و مطرح کنید.

تیتر آخر

صفد   ر د   وام

سر فرهنگ نه سرديس ها
پُتك هايى بر ِ

پس از تخريب و سرقت ســرديس استاد رحيم هودى حاال
سرديس هاى شيخ سعدى و خواجوى كرمانى در محل ورودى
شهر يعنى "دروازه قرآن" و روبروى مقبره شاعر مهجور كرمانى
تخريب و به سرقت رفته است؟!
تا جايى كه خبر دارم اين سرديس ها از ابعاد تاريخى و مالى
داراى ارزش چندانــى نبوده اند چنانكه از ســاخت آنها كمتر از
دو دهه مى گذرد!
اما نكته جالب اين ماجرا تخريب و سرقت سرديس دو شاعر
نامــى به دور از وابســتگى به نحله هــاى تاريخى و همچنين
سينماگر پيشكسوت بوده است كه سارق و يا سارقين به تخريب
و سرقت سرديس هاى آنها اقدام كرده اند.
البته مكان هر سه ســرديس يعنى دروازه قرآن و همچنين
چهارراه حافظيه از مكان هاى برجسته كالنشهر شيراز به شمار
مى رود كه بر اساس قواعد و تعاريف امنيتى ،انتظامى دوربين  هاى
مدار بسته در اين مناطق فعاليت مستمر دارند.
جداى از شناســايى ســارقين ســرديس هاى اهالى شعر و
هنر هفتم ،پى بردن به اهداف اينگونه اقدامات از افراد خودســر
بسيار ضرورى و غيرقابل انكار است!
هر چند تخريــب نمادهاى فرهنگــى و اجتماعى عالوه بر
ناهنجار نمودن چهره فرهنگى جامعه ،موجب متضرر شدن مالى
مــردم و مجموعه هاى مديريتى در اين حوزه مى شــود كه از
هزينــه هاى عمومى اقدام به ســاخت و نصــب اين نمادهاى
فرهنگى كرده اند.
حقيقــت امر با تفكر و تعمق در اين ماجرا براى پى بردن به
اهداف تخريبگران ســرديس هاى يادشده راه به جايى نبردم و
اين مهــم براى اهالى فرهنگ و حتى بخــش قابل توجهى از
جامعه نيز اهميت دارد كه تخريب و سرقت سرديس دو شاعر از
ســده هاى دور كه آثارشان مأخذ منابع دينى و اجتماعى جامعه
امروز ما نيز مى باشد با چه رويكردى انجام گرفته است؟!

ازدواج سفید موضوع داستان
نویسنده اهل استهبان

ایرنا :مبعث جوکار بانوی نویسنده
اهل اســتهبان فارس اعالم کرد :در
حال نگارش داســتانی با محوریت
آســیبهای ازدواج ســفید هستم و
بــه   زودی آن را در قالب یک رمان
منتشر خواهم کرد.
جوکار ســه شنبه در گفت و گو با
ایرنا افزود :ازدواج ســفید را میتوان
نوعی چهارچوب شــکنی ،هنجار گریزی و فرار از تعهد دانست که
ریشــه اش به جوامع غربی برمیگردد و با ارزشهای ملی ،آیینی
و مذهبی ما در تضاد اســت و همه این ها من را مصمم به نگارش
داستانی با این موضوع کرد.
وی با بیــان اینکه هنوز نامــی برای داســتان انتخاب نکرده
اســت ،ادامه داد :مقابله با پدیده ناخوشــایند ازدواج سفید صرفا با
فرهنگ  سازی ،آسیب شناسی و توجه ویژه دست اندرکاران فرهنگی
میسر است و امیدوارم مسئوالن نیز از داستان من حمایت کنند.
ازدواج ســفید به روالی گفته می شود که دو نفر به عنوان زوج
بدون هیچ تعهدی چه رسمی و چه غیر رسمی مدتی نامشخص با
هم زندگی کنند و سپس این نوع روش را خاتمه دهند.
این نویســنده کــه همزمان در زمینه نمایشــنامه نویســی و
فیلمنامه   نویســی فعالیت می کند ســابقه همــکاری با گروه های
نمایش اســتهبان را نیز دارد و معتقد اســت :یک نویسنده زمانی
می توانــد حق کالم را ادا کنــد که خودش به طور مســتقیم یا
غیرمســتقیم بــا موضوع مرتبط باشــد و تجربه نــگاری یکی از
مولفه  های اساســی موفقیت در حوزه نوشــتن اســت و واقعیت
ناخوشایند در کشور ما این اســت که نباید با انگیزه های مالی به
نویسندگی نگریست و این چالش مهم اهالی قلم است.
مبعــث جوکار نویســنده اســتهبانی متولد  ۱۳۵۷اســت و از
محمدرضا آل ابراهیم پژوهشــگر با سابقه و جلیل سامان فیلمساز
مطرح استهبانی و عبدالهادی صورتی به عنوان اصلی ترین استادان
خود یاد میکند.

برنده جایزه شعر «تی .اس .الیوت»
معرفی شد

«جوئل تیلور» با پیشی گرفتن از
رقیبهای شناختهشــدهاش به عنوان
برنده جایــزه معتبر شــعر «تی.اس.
الیوت» شناخته شد.
بــه گــزارش ایســنا به نقــل از
گاردیــن ،این شــاعر انگلیســی در
حالی برای مجموعه شعری با عنوان
«»C+nto & Othered
به عنوان برنــده جایزه  ۲۵۰هزار پوندی «تی.اس .الیوت» ســال
 ۲۰۲۲معرفی شــد کــه رقیبهای شناختهشــدهای چون «ریموند
آنتروباس»« ،ســلیما هیل» و «مایکل ســیمونز رابرتز» نیز نامزد
کســب این جایزه بودنــد .هیات داوران جایزه «تــی .اس .الیوت»
ضمن تمجید از مجموعه شعر «جوئل تیلور» آن را کتابی فروزان از
خشــم و نور توصیف کرد .جایزه «تی.اس .الیوت» از ســال ۱۹۹۳
برای بزرگداشت نام «توماس استرنز الیوت» شاعر ،نمایشنامهنویس
و منتقد ادبی برنده نوبل ادبیات نامگذاری شــده اســت .این جایزه
به عنوان ارزشــمندترین جایزه ادبی در بریتانیا شــناخته میشود و
تنها جایزه ادبی اســت که توسط هیات داورانی متشکل از شاعران
شناختهشده داوری میشود.

