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مدیرکل ارشاد فارس:

رییس جمهور:

ساخت چهار میلیون مسکن را
محقق میکنیم
رییـس جمهـور گفت :سـاخت چهار میلیـون واحد مسـکونی در دولت
سـیزدهم یکوعـده شـعاری نیسـت و بـه عنـوان نیـاز مـردم والـزام
قانونـی ،آن را عملـی میکنیـم .بـه گـزارش ایرنا آیت الله سـید ابراهیم
رییسـی روز جمعـه در نشسـت خبـری پایانـی سـفر ۲روزه بـه هرمزگان
افـزود :بخشـی از ایـن طـرح در اسـتان هرمـزگان اجرا میشـود و نیاز
مـردم جزیـره هرمـز نیـز با سـاخت حـدود ۳۰۰تـا ۴۰۰واحد مسـکونی
برطـرف خواهـد شـد.وی در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگار ایرنـا دربـاره
نگرانـی مـردم هرمـزگان در بحـث انتـزاع بخشهایـی از شهرسـتان
پارسـیان و الحـاق آن بـه اسـتان فـارس تصریـح کرد:پیـش از ایـن
چنیـن بحثـی مطـرح شـده امـا فعلا در دسـتور کار دولـت نیسـت.
رییـس جمهـور اظهارداشـت :وقتـی کار بـه صـورت قانونـی انجـام و
کاال توسـط ملوان وارد کشـور شـد مشـخص میشـود کاال اجازه ورود
و قابلیـت عرضـه در همـه نقـاط کشـور را دارد ،همانگونـه کـه کاال از
مبـادی رسـمی وارد و بـه همـه نقـاط کشـور اجـازه ورود دارد.
وی تصریـح کـرد :بـر سـاماندهی ایـن مسـاله تأکیـد و آییـن نامـه آن
بـزودی ابلاغ خواهـد شـد تـا ملوانـان بدانند به چـه میـزان کاال و هم
جنـس مـورد نیـاز کشـور را وارد کننـد زیـرا کاالی همـراه ملـوان کانال
خوبـی بـرای واردات و صـادرات اسـت.

عضو سابق اتاق ایران:

ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک
دولت های گذشته بود
10

بودجه فرهنگی متناسب با
استانها تعریف شود
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شهردار شیراز خبر داد

پایان عملیات ریل گذاری
خط دو مترو به طول  ۷کیلیومتر
خواست خدایی عضو شورای شهر مطرح کرد:

جانمایی باغ بانوان منطقه دو
شهرداری شیراز در محروم ترین
نقطه شهر
مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

پیگیر مطالبات فرهنگیان هستیم

نماینده سابق مجلس:

نگران تاب آوری جامعه
هستم

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور
بینالملل استانداری:
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جلسه روسای هیأتهای
مذاکرهکننده ایران و
سه کشور اروپایی با
حضور انریکه مورا
2

دوره تشریفات مدیران
در استانداری فارس برگزار شد
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی فارس
در جلسه شورای شهر شیراز:

آماده باش نیروها و ماشین آالت شهرداری شیراز در بارندگی

قرار داد  25ساله ایران و چین از امروز اجرایی می شود
یـک کارشـناس ارشـد مسـائل چین با
اشـاره به سـفر وزیر خارجه در روزهای
آتـی بـه این کشـور جنوب شـرق آسـیا
گفـت :امیـدوارم در این سـفر گامی رو
بـه جلـو از سـوی ایـران بـرای اجرایـی
شـدن برنامـه جامـع راهبـردی ۲۵
سـاله بیـن تهـران و پکـن برداشـته
شـود و وزیـر خارجـه بـا دسـت پـر در
ایـن زمینـه راهـی ایـن کشـور شـود.
حامـد وفایـی در گفـت وگـو با ایسـنا با
بیـان اینکـه هـم زمـان بـا سـفر وزیـر
خارجـه بـه چیـن ،در این روزها شـاهد
سـفر وزیـر خارجـه ترکیـه و تعـدادی از
کشـورهای عرب حاشـیه خلیج فارس
از جملـه عربسـتان بـه ایـن کشـور
هسـتیم و در واقـع در ایـن ایـام شـاهد
ترافیـک رفـت و آمـد مقامـات خارجی
بـه چیـن هسـتیم ،افـزود :در عرصـه
سیاسـت خارجـی و ارتبـاط بـا یـک
کشـور  ،در ابتـدا الزم اسـت ارزیابـی
دقیقـی از سیاسـت خارجـی آن کشـور
در عرصـه بیـن الملـل و همچنیـن
جایـگاه کشـورمان در عرصه سیاسـت
خارجـی آن کشـور داشـته باشـیم .در
حـال حاضـر چیـن یکـی از مهمتریـن
کشـورهای دنیاسـت کـه عضـو دائـم
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد
اسـت و دومیـن اقتصـاد دنیـا بـه
حسـاب می آیـد و ایـن پیـش بینـی
وجـود دارد کـه در آینده بسـیار نزدیک
بـه اقتصـاد اول دنیـا تبدیـل شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در همیـن ارتباط
گفـت :در ارتبـاط بـا تعامـل بـا چیـن
بسـیار مهم اسـت که تحلیلـی دقیق و
درسـت از سیاسـت خارجی این کشـور
داشـته باشـیم .بـرای چینی هـا در
حـال حاضر موضـوع چندجانبه گرایی
یک سیاسـت اصلی و راهبردی اسـت
چنانکـه وقتی چند سـال پیـش رئیس
جمهـور چیـن بـه ایـران آمـد در همان
ایـام به عربسـتان نیز سـفر کـرد و این
بیانگـر نـگاه جمعـی چیـن بـه تعامـل
بـا کشـورهای دنیـا اسـت .در واقـع
ایـن گونـه نیسـت کـه مثلا چیـن بـه
خاطـر مـا عربسـتان را کنـار بگـذارد یا
برعکـس آن .در واقـع چیـن در عرصه
سیاسـت خارجـی یـک نـگاه جمعـی و
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کل نگـر دارد.
وفایـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه بایـد
جایـگاه واقعـی ایـران در سیاسـت
خارجـی چیـن را نیـز مشـخص
کنیـم ،تصریـح کـرد :وقتـی کـه ایـن
جایـگاه بـه صـورت دقیـق مشـخص
شـود انتظارمـان نیـز متناسـب بـا
واقعیـت خواهـد بـود و ایـن یـک امـر
مهمی ا سـت .

ایـن انتظـار وجـود داشـته کـه توجـه
ویـژه تـری بـه اجـرای ایـن برنامـه
صـورت بگیـرد چـرا کـه چینی هـا نیـز
نـگاه مثبتـی بـه ایـن دولـت داشـته
انـد و بـه نظـر می رسـد در ایـن زمینـه
کمی دیـر شـده اسـت و بایـد اقدامـات
جـدی تـری انجـام شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه
چنـد ماهـی اسـت کـه از امضـای

وی همچنیـن در بخـش دیگـری از
صحبت هـای خـود بـه تلاش چیـن
بـرای گسـترش حضـور و ایفـای
نقشـی جـدی تـر در حـوزه غـرب آسـیا
و خاورمیانـه اشـاره کـرد و گفـت :در
سـال های اخیـر می بینیـم کـه چیـن
در تلاش بـوده کـه ارتباطـات خـود
را بـا کشـورهای مختلـف از جملـه
کشـورهای غـرب آسـیا گسـترش
دهـد و در حـل مسـائل منطقـه ای و
بحران هـای موجـود در منطقـه نقـش
فعـال تـری را داشـته باشـد.
وفایـی همچنین با اشـاره به اهمیت و
جایـگاه چین در نظام بین الملل افزود
 :در همیـن چارچوب می توان مسـائل
کـه در سـفر وزیـر خارجـه بـه چیـن را
مطـرح می شـود را در سـه بخـش
مسـائل دوجانبـه ،چنـد جانبـه و
مسـائل بیـن الملـل مـورد تحلیـل و
ارزیابـی قـرار داد .در مـورد مسـائل
دوجانبـه مهمتریـن موضـوع روی میز
ایـران و چیـن بحـث اجرایـی کـردن
برنامـه  ۲۵سـاله همـکاری دو کشـور
اسـت .از زمانـی کـه آقـای رئیسـی
مسـئولیت دولـت را بـر عهـده گرفتـه

ایـن نقشـه راه گذشـته و خبـر خاصـی
نشـده اسـت ،افـزود :در ایـن مـدت
شـاهد اتفاقـات عـادی و طـی شـدن
رونـد عـادی روابـط بیـن دو کشـور
بـوده ایـم و اتفـاق خاصـی از زمـان
امضـای ایـن نقشـه راه نیفتاده اسـت.
امسـال همچنین پنجاهمین سـالگرد
روابـط ایـران و چیـن اسـت و ایـن نوع
سـالگردها در تعاملات بیـن کشـورها
مهم اسـت و همین موضـوع می تواند
مبـدأ یکسـری تحـوالت در روابـط دو
کشـور از جملـه ایـران و چیـن باشـد
وایـن فرصتی اسـت کـه باید بـه خوبی
از آن اسـتفاده کـرد .
وی بـا بیـان اینکـه ایـن امیـد وجـود
دارد کـه در سـفر وزیـر خارجـه بـه
چیـن شـاهد یـک گام رو به جلـو برای
اجـرای ایـن نقشـه راهبـردی باشـیم،
خاطرنشـان کرد  :نقشـه راه  ۲۵سـاله
بیـن دو کشـور در حـال حاضـر فقـط
یـک متـن کلـی بـر روی کاغـذ اسـت.
یـک متـن کلـی بـرای اجرایـی شـدن
احتیـاج بـه مذاکـرات ریـز و دقیـق
دارد و بایـد منجـر بـه همکاری هـای
گسـترده دو کشـور در حوزه هـای

اقتصـادی ،تجـاری ،سیاسـی و
دانشـگاهی شـود .نبایـد اجـازه بدهیم
کـه ایـن نقشـه فقـط بـر روی کاغـذ
بمانـد و بایـد در راسـتای اجرایـی و
عملیاتـی کـردن آن اقدامی جـدی
صـورت بگیـرد.
وفایـی همچنیـن بـه بحـث روابـط
و همکاری هـای چنـد جانبـه
اشـاره و تصریـح کـرد  :بـا توجـه بـه
جایـگاه چیـن در عرصـه بیـن المللـی
می توانیـم یکسـری تعاملات بـا
چیـن را تعریـف کنیـم مثلا در قالـب
سـازمان های چنـد جانبـه مثـل
سـازمان همکاری هـای شـانگهای.
ایـران در حـال حاضـر بـه عضویـت
دائـم سـازمان شـانگهای درآمـده
اسـت و ایـران بـه خوبـی می توانـد
از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنـد و یـا
همکاری هـای گسـترده ای بـا چیـن
در خصـوص مسـائل آسـیای مرکزی،
آسـیای میانـه داشـته باشـد و در ایـن
زمینـه همکاری هـای چنـد جانبـه
ای تعریـف شـود .مثلا بیـن ایـران،
چیـن ،روسـیه یـا بیـن ایـران ،چیـن
یـا آسـیای مرکـزی در فرم هـای
مختلـف ایـن همکاری هـا تعریـف
شود.
وی همچنیـن بـه ضلـع سـوم موضوع
یعنـی مسـائل بین المللی اشـاره کرد و
افـزود  :سـازمان ملـل متحـد یکـی از
مکان هایـی اسـت کـه ایـران می تواند
همـکاری گسـترده ای بـا چیـن در
عرصـه بیـن المللـی داشـته باشـد .بـه
نظـرم بایـد ایـن سـه ضلـع را در قالـب
یـک مثلـت بـا هـم نـگاه کنیـم و
همکاری هـای دوجانبـه در رأس ایـن
مثـل قـرار دارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنیـن بـه
جایـگاه چیـن در شـورای امنیـت و
عالقـه منـدی این کشـور بـرای ایفای
نقـش در سـازمان های بیـن المللـی
مثـل سـازمان تجـارت جهانـی،
سـازمان بهداشـت جهانـی و...
اشـاره کـرد و گفـت  :ایـن ظرفیـت و
فرصـت خوبـی اسـت کـه در بحـث
همکاری هـای بیـن المللـی مـا
می توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم.
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سیاستمان باید اقتصادی شود
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بازگشت موقت مذاکرهکنندگان ارشد به پایتختها
بـر اسـاس تفاهم انجامشـده میان روسـای هیأتها،
مذاکرهکننـدگان ارشـد جمهـوری اسلامی ایران
و سـه کشـور اروپایـی عصـر امـروز بـرای انجـام
امـور مربـوط بـه سـمتهای سیاسـی خـود و برخـی
مشـورتها ،موقتـا بـه مـدت دو روز بـه پایتختهـا
بازخواهنـد گشـت .بـه گـزارش ایسـنا ،با ایـن وجود،
مذاکـرات کارشناسـی همچنـان بـدون وقفـه ادامـه
خواهـد یافـت و بازگشـت مذاکرهکننـدگان ارشـد بـه
معنـی توقـف دور هشـتم مذاکـرات نیسـت.
جلسـه روسـای هیأتهـای مذاکرهکننـده ایـران و
سـه کشـور اروپایـی دیـروز ( جمعـه) با حضـور انریکه
مـورا هماهنگکننـده گفتگوهـا در ویـن برگزار شـد
.
پیـش از ایـن دیـدار نیـز جلسـه دوجانبه علـی باقری،
مذاکرهکننـده ارشـد کشـورمان و انریکـه مـورا
هماهنگکننـده گفتوگوهـا در ویـن برگـزار شـد.
روز پنجشـنبه نیـز مذاکـرات ویـن در دو سـطح

روسـای هیأتهـا و کارشناسـان ادامـه پیـدا کـرد.
در همیـن چارچـوب ،علـی باقـری مذاکرهکننـده
ارشـد کشـورمان در دو دیـدار دوجانبـه بـا انریکـه
مـورا هماهنگکننـده گفتوگوهـا و میخائیـل
اولیانـوف رئیـس هیـأت مذاکرهکننـده روسـیه بحـث

و رایزنـی کـرد .همچنیـن دیـداری میـان باقـری و
مذاکرهکننـدگان ارشـد سـه کشـور اروپایـی برگـزار
شـد .علاوه بـر این ،جلسـاتی در سـطح کارشناسـی
بـه صـورت دو و چندجانبـه بـرای بررسـی موضوعات
مختلـف برگـزار شـد.

دست همه دانشجویان به ارز نمیرسد
جدیـد بانـک مرکـزی ،شـرط اصلـی دریافـت ارز
دانشـجویی منـوط بـه تاییدیـه وزارت علـوم اسـت.
در ایـن زمینـه ،گزارشهـای میدانـی و اعلام برخـی
از دانشـجویان حاکـی از آن اسـت کـه نمیتواننـد ارز
دانشـجویی دریافـت کنند.
پیگیریهـا در ایـن زمینـه از فعـاالن رسـمی بازار ارز
بیانگـر ایـن اسـت کـه تخصیـص ارز بـه دانشـجویان
در صرافیهـا منـوط به تاییدیـه وزارت علوم اسـت اما
ایـن وزارتخانـه فقط بـه دانشـجویان خود ایـن تاییدیه
را میدهـد و دانشـجویانی بـه غیـر از دانشـجویان
وزارت علـوم اعـم از دانشـجویان آزاد از دریافـت ایـن
تاییدیـه و ارز محـروم میشـوند.

گزارشهـا حاکـی از ناکامی برخـی دانشـجویان در
دسترسـی به سـهمیه ارزیشـان اسـت که فعاالن بازار
ارز دلیـل آن را نـدادن تاییدیه از سـوی وزارت علوم به
دانشـجویان آزاد میداننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،یکـی از سـرفصلهای فـروش ارز
در صرافیهـای مجـاز بانـک مرکـزی فـروش ارز بـه
دانشـجویان و دانـش آمـوزان اسـت که پیـش از این،
ایـن افـراد با داشـتن مدارکی همچون صورتحسـاب
دانشـگاه و مدرسـه مربوطـه در خـارج از کشـور و
تصویـر کارت دانشـجویی یـا مـدرک دانـش آمـوزی
میتوانسـتند ارز مـورد نیـاز خـود را دریافـت کننـد.
امـا طبـق اعلام فعـاالن رسـمی بازار ارز و بخشـنامه
وزیر خارجه:

امیدوارم روابط ایران و چین با جهش وارد پنجاه سال دوم خود شود
وزیـر خارجـه کشـورمان در خصـوص دیـدار و
گفتوگویـش بـا وزیـر امـور خارجـه چیـن توییتـی
منتشـر کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیـر عبداللهیـان در
خصـوص دیـدار و گفتگویـش بـا وزیـر امـور خارجـه
چیـن در توییتـی بـه زبـان چینـی نوشـت:
در آغاز سـال جدید  ،۲۰۲۲بسـیار خرسـندم که اولین
سـفر رسـمی به عنـوان وزیـر امـور خارجـه بـه چیـن
آمـدهام .در شـهر زیبـای ووشـی در اسـتان جیانگسـو

بـا آقـای وانـگ یـی ،مشـاور دولتـی و وزیـر امـور
خارجـه چیـن در طیـف گسـترده ای از موضوعـات
از جملـه برنامـه همکاریهـای جامـع و مشـورتها در
مـورد مذاکـرات وین بـه اجمـاع مهمی دسـت یافتیم.
امیـدوارم روابـط دو کشـور بـا جهـش وارد پنجـاه
سـال دوم خـود شـود؛ همچنیـن آرزومنـدم بازیهـای
زمسـتانی پکـن که در عیـد بهاره چینی برگـزار خواهد
شـد ،حامـل نشـاط و سـرزندگی بـرای دنیـا در دوران
همـه گیـری کرونـا باشـد.

ایران و جهان

شنبه  25دی  12 1400جمادی الثانی 1443

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

بالی نفت
بُرشـی از خاطـرات محرمانـه امیـر اسـدا ...علـم
وزیـر دربـار محمدرضا پهلوی ،شـاه معـزول ایران
پنجشنبه  15اسفند 1969
«امـروز غـروب ،شـاه بـا قیافـه عبـوس از اروپـا
بازگشـت .مسـتقیما از فـرودگاه بـه کاخ ملکه مادر
رفتیـم و مـن فرصتی یافتم کـه گفتگویـی کوتاه با
شـاه داشـته باشم.
در طـول مدتـی کـه شـام صـرف می شـد ،قیافـه
شـاه بـه علـت وضـع ناگـوار مالـی دولـت و طرز
رفتـار کنسرسـیوم همچنـان گرفتـه بـود»...
جمعه  16اسفند
شـاه خیلی خسـته و کسـل به نظر می رسـید ،طبعا
مذاکـرات نفـت و وضع خزانـه بر اعصابـش تأثیر
گذاشـته بـود ،وقتی نوبت شـرفیابی هیـأت مدیره
شـرکت ملـی نفـت رسـید ناگهـان منفجر شـد و
شـروع بـه بدگویی از کنسرسـیوم کرد ولـی آنقدر
عقـل داشـت کـه تهدیداتـش را با تحبیـب درهم
آمیزد.
به قول سعدی:
«چو شمشیر پیکار برداشتی
نگهدار ،پنهان ره آشتی»...
مطالـب کوتـاه فوق الذکـر بخـش کوچکـی از
وابسـتگی خزانـه دولـت به درآمـد نفتـی در رژیم
شاهنشـاهی بـوده اسـت بـه گونـه ای کـه اگـر
فـروش نفـت به هـر دلیل دچـار وقفه می شـد و یا
نـرخ نفـت پائین می آمـد دولـت بـرای هزینه کرد
نیازهـای ضـروری هـم بـه درد چـه کنـم گرفتـار
می شد.
از سـال  1745کـه در فرانسـه اولیـن چـاه نفـت
کشـف شـد تـا سـال  1859کـه اولیـن چـاه در
پنسـیلوانیا اسـتخراج گردیـد  114سـال بـه طول
انجامیـد.
ویلیـام ناکسـی دارسـی میلیونـر اسـترالیایی در
سـال  1903موفق شـد در عمـق  507متری زمین
در ایـران بـه گاز برسـد و کمی بعـد بـه نفت.
از همـان سـال چتـر اسـتعماری انگلیـس و بعدها
آمریـکا و سـایر کشـورهای پیشـرفته اروپایـی بر
سـر دولـت و مـردم ایـران و سـایر کشـورهای
عربـی نفت خیـز منطقـه خاورمیانه سـایه انداخت.
هرچند درآمدهای نفتی بخـش عمده ای از نیازهای
مملکـت را تأمیـن می کـرد و در توسـعه و عمـران
شـهرها به ویـژه پایتخـت مؤثر واقع می شـد و به
تبـع آن با پاالیشـگاه ها و کارخانجات فرآوری های
پتروشـیمی و نفتی اشـتغاالت زیادی ایجـاد گردید
امـا به همـان نسـبت وابسـتگی بـه مهندسـین و
نیروهـای اعزامـی از انگلیـس ،فرانسـه ،آلمـان و
آمریـکا را افزایـش داد و کنسرسـیوم بـه وسـیله
شـرکت های اکتشـاف و بهره بـرداری تشـکیل و
بـه غـارت منابـع نفتـی و گازی ایـران دلمشـغول
شـدند تـا جایی کـه نیاز بـه درآمدهـای نفتی روی
سیاسـت های داخلـی و خارجـی تأثیـر گذاشـت و
کار بـه آنجا کشـید که سـفرای انگلیـس و آمریکا
در انتصـاب و انتخـاب نخسـت وزیر و سـایر وزرا
دخالـت می کردنـد و یا بـا انتصاب آن هـا مخالفت
می کردنـد و بـه قـول حاج سـید جـوادی در کتاب
نیوکلیونمیسـم ،اسـتعمار نـو جـای خـود را بـه
اسـتعمار سـنتی قدیـم داد و بـه قـول زنده یـاد
جلال آل احمـد در کتـاب غرب زدگـی ،فرهنـگ و
سـنت های بومی مـا را تحـت تأثیـر قـرار داد بـه
گونـه ای کـه روشـنفکران الئیک مـا بـه تبعیت از
روش هـا و تبصره هـای غربی گرایشـات نفی روح
دینـی را در آثـار خـود بـه خـورد خلـق اهلل دادند و
جدایـی دیـن از سیاسـت را دامـن زدند.
ناگفتـه پیداسـت کـه با آمدن پـول نفت بـه خزانه
دولـت از همان اواخر سـلطنت ناصرالدین شـاه تا
بـه اینـک دسـت دولت های نظـام شاهنشـاهی و
هـم نظـام جمهوری اسلامی به سـوی خریـداران
نفـت کـه عمدتاً سیاسـت و اقتصـاد را بـا هم گره
می زننـد دراز شـد و زمزمه های اقتصـاد بدون نفت
در رژیـم جمهـوری اسالمی توسـط مسـئوالن بـه
کرات بـه گوش رسـید.
مکـی در کتابی پیرامـون تاریخچه نفـت و وقایعی
کـه در ایـران بـر آن گذشـته ،عنـوان نمـوده کـه:
«نفت بـرای همه طالسـت اما برای ما بالسـت»...
چـه کودتاهـا ،قتل هـا ،فشـارها و تهدیدهـا و
تحریم هایـی کـه به علـت اسـتخراج و خرید نفت
بـه ویژه در کشـورهای نفت خیـز خاورمیانه ،آفریقا
و آمریـکای جنوبـی توسـط اسـتعمارگران اتفـاق
افتـاده و چـه غارت هـا و اعمـال سیاسـت های
ظالمانـه ای کـه بـه انجام رسـیده اسـت.
تقریبـا چندیـن بـار ظـرف چهـار دهـه گذشـته
کشـور ما گرفتـار تحریم های نفتـی و اقتصادی در
ابعاد وسـیع معاملات و تعاملات خارجـی بوده و
هـر جـا اراده کرد ه ایم زیـر بـار زور و تزویر نرویم
بهـای سـخت آن به مـا تحمیل شـده اسـت .زیرا
اسـتخراج و فـروش نفـت و فرآورده هـای آن بـه
تمایـل خریـداران خارجی بسـتگی دارد که معموال
از یک سیاسـت منفعت طلبانـه و قلدرمآبانه تبعیت
می کننـد و هنوز گزینه هـای تحریم و نظامی را روی
میز یـا زیر میز بـرای تهدید و تسـلیم طرف مقابل
دارنـد .همتـی باید و اراده ای جمعـی که بتوان نفت
و درآمدهـای آن را کنار گذاشـت و بـا ارز حاصل از
درآمدهـای غیرنفتی کشـور را اداره کـرد و یا اینکه
تدبیـری اندیشـید کـه بتـوان با فـروش نفـت به
کشـورهای دوسـت درآمد حاصل کرد در شـرایطی
کـه کشـور اسـاس و شـالوده بودجـه سـالیانه را
براسـاس  70تا  80درصـد از درآمدهـای نفتی بنا
می کرده اسـت.
اد امه د  ر ستون روبرو
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سالیوان:

رئیسجمهور:

مردم خیالشان از امنیت کشور آسوده است
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اراده قـوی در نیـروی
دریایی سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی ،گفت :تا
وقتی این روحیه انقالبی و بسـیجی باشـد ،دشـمن
هیـچ کاری نمیتوانـد انجـام دهد.
بـه گـزارش ایسـنا  ،آیـت اللـه سـید ابراهیم رئیسـی
صبـح روز جمعـه در ادامـه سـفر خـود بـه اسـتان
هرمـزگان در بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردها و
توانمندی هـای نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی در منطقـه یکـم دریایـی ،ضمـن
تقدیـر و تشـکر از فرماندهـان و پرسـنل ایـن یگان،
تصریـح کـرد :این نمایشـگاه اثبات کـرد که تحریم
و تهدیـد مانـع پیشـرفت نیسـت.
رئیـس جمهـور افـزود :اقدامـات شـما بـه بهتریـن
شـکل جلـوه «مـا میتوانیـم» اسـت .آنچـه در ایـن
نمایشـگاه دیـده شـد نمـاد توانایـی و اقتـدار بـرای
سـپاه پاسـداران و کشـور اسـت.
رئیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه حجـم محدودیـت و
تحریمهـای نظامـی و هسـته ای در هیـچ صنعـت

دیگـری وجـود ندارد ،اظهار داشـت :امـا علی رغم
ایـن تحریم هـا بیشـترین پیشـرفت را در ایـن حـوزه
داشـته ایم.
رئیسـی بـا اشـاره بـه اراده قـوی و توانمنـدی در

نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی،
اظهـار داشـت :تـا وقتـی ایـن روحیـه انقالبـی و
بسـیجی باشـد ،دشـمن هیـچ کاری نمیتوانـد
انجـام دهد .آنچه امروز به کشـور قـدرت داده اراده

پوالدیـن اسـت .رئیس جمهـور تصریح کـرد :امروز
مـردم خیالشـان از امنیـت کشـور در بخش هـای
مختلـف آسـوده اسـت زیـرا هیـچ حرکتی از چشـم
دالوران نیروهـای مسـلح پوشـیده نیسـت.
رئیسـی خاطرنشـان کـرد :ایـن احسـاس امنیـت
بدلیـل اقتـدار سـپاه ،ارتـش و بسـیج اسـت .ارتـش
و سـپاه در دل مـردم جـای دارنـد و ارتبـاط مـردم با
نیروهـای مسـلح بسـیار نزدیـک اسـت.
رئیسـی در ایـن بازدیـد از آخریـن دسـتاوردها و
توانمندی هـای نیـروی دریایـی سـپاه در یک سـال
و نیـم اخیـر شـامل یـگان پهپـادی ،سـامانه های
موشـکی ،سـامانه های جنـگال ،شـناورهای
راکـت انـداز ،موشـک انـداز و اژدرافکـن،
تجهیـزات زیرسـطحی ،ناوچه های موشـک انداز،
شـناورهای رزمی تنـدرو و قایق هـای پرنـده اطلاع
یافتـه و از نزدیـک در جریـان پیشـرفت های نیروی
دریایـی سـپاه کـه تمامـا بـه دسـت متخصصـان
داخلـی انجـام شـده ،قـرار گرفـت.

جلسه روسای هیأتهای مذاکرهکننده ایران
و سه کشور اروپایی با حضور انریکه مورا
جلسـه روسـای هیأتهـای مذاکرهکننـده ایـران
و سـه کشـور اروپایـی بـا حضـور انریکـه مـورا
هماهنگکننـده گفتگوهـا در ویـن برگـزار شـد .
بـه گـزارش ایسـنا ،پیـش از ایـن دیـدار نیـز جلسـه
دوجانبـه علـی باقـری ،مذاکرهکننـده ارشـد
کشـورمان و انریکـه مـورا هماهنگکننـده
گفتوگوهـا در ویـن برگـزار شـد.
مذاکـرات ویـن روز جمعـه بـا برگـزاری جلسـات
مختلـف در سـطوح سیاسـی و کارشناسـی ادامـه
پیـدا کـرد.
روز پنجشـنبه نیـز مذاکـرات ویـن در دو سـطح
روسـای هیأتهـا و کارشناسـان ادامـه پیـدا کـرد.
در همیـن چارچـوب ،علـی باقـری مذاکرهکننـده
ارشـد کشـورمان در دو دیـدار دوجانبـه بـا انریکـه
مـورا هماهنگکننـده گفتوگوهـا و میخائیـل

اولیانـوف رئیس هیـأت مذاکرهکننده روسـیه بحث
و رایزنـی کـرد.

همچنیـن دیداری میـان باقـری و مذاکرهکنندگان
ارشـد سـه کشـور اروپایی برگزار شد.

علاوه بـر ایـن ،جلسـاتی در سـطح کارشناسـی به
صـورت دو و چندجانبـه بـرای بررسـی موضوعـات
مختلـف برگزار شـد.
همچنیـن نماینـده روسـیه در سـازمانهای
بینالمللـی واقـع در ویـن ،در حسـاب کاربـری
خـود در توییتـر ،از گفتوگـوی برجامی خـود بـا
همتایانـش از سـه کشـور اروپایـی خبـر داد.
میخائیـل اولیانـوف روز پنجشـنبه نوشـت :بـا
همتایـان تروئیـکای اروپایـی در مذاکـرات ویـن
بـر سـر برجـام دیـدار کـردم .تروئیـکای اروپایـی
کمکهـای مفیـدی به بـه روند مذاکـرات میکند.
ایـن مرتبـه در کنـار دیگـر مسـائل ،درخصـوص
ایدههـای اجـرای توافـق آتـی از جملـه ترتیـب
اقداماتـی کـه بایـد در ایـن پروسـه انجـام شـوند،
صحبـت کردیـم.

نماینده سابق مجلس:

ایـن نماینـده ادوار مجلـس همچنیـن بـا اشـاره بـه
تبعـات حـذف ارز  4200تومانـی ،تصریـح کـرد:
حـذف ایـن ارز بـر قیمـت کاالهـای زیـادی تاثیـر
گذاشـته و آنهـا را افزایـش می دهـد .دولـت و
مجلـس بایـد بـه فکـر راه هـای جبرانـی باشـند و
پیشـنهادات تکمیلـی ارائـه شـود تا فشـار به اقشـار

کـم درآمـد وارد نشـود.
نکـو خاطرنشـان کـرد :حـذف ارز  4200تومانـی
منطقـی اسـت و دولـت بـرای جبـران بخشـی از
کمبـود درآمـد خود دنبـال حـذف ارز  4200تومانی
اسـت امـا از سـویی پرداخـت یارانـه نقـدی هـم
موجـب افزایـش نقدینگی شـده و با به هـم خوردن

تناسـب میـان عرضـه و تقاضـا ،تـورم بیشـتر
می شـو د .
وی همچنیـن بیـان کـرد :مالیـات بـا شـیب تندی
در بودجـه افزایـش یافتـه اسـت .اگـر قـرار باشـد
مالیـات افزایـش زیـادی داشـته باشـد ،بنگاه های
تولیـدی با مشـکل جـدی مواجه می شـوند ،اما اگر
افزایـش درآمـد مالیاتـی از منبـع جلوگیـری از فـرار
مالیاتـی و دریافـت مالیـات از نهادهایـی اسـت کـه
سوبسـید پنهـان دریافـت می کننـد ،اقدام درسـتی
است.
ایـن نماینـده ادوار مجلـس در پایـان گفـت :مـن
نگـران تـاب آوری جامعـه در برابـر تصمیمـات
دولـت و مجلـس دربـاره بودجـه هسـتم .بودجـه
اگـر اصلاح نشـود ،تـاب آوری جامعـه را
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد  .دولـت و مجلـس بایـد
در قبـال تصمیمـات خـود در بودجـه ،توجـه کافـی
بـه اقشـار پاییـن داشـته باشـند امـا بـه ایـن مسـاله
مهـم هـم توجـه کنند کـه حمایت از اقشـار ضعیف
جامعـه هـم اگـر بـا پرداخـت نقـدی یارانـه باشـد،
تـورم را افزایـش می دهـد.

واکنش مقامات عراق به حمله راکتی به سفارت آمریکا
مقامات عراق در سـخنانی نسـبت بـه حمله راکتی
پنجشـنبه شـب بـه منطقـه سـبز بغـداد و سـفارت
آمریـکا در ایـن منطقـه واکنـش نشـان دادنـد و
انجـام چنیـن اقداماتـی بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی
ایـن کشـور را غیـر قابـل قبـول خواندنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از سـایت شـبکه روسـیا
الیوم ،قیس الخزعلی ،دبیرکل عصائب اهل الحق
عـراق بـا انتشـار توییتـی نوشـت :هدف قـرار دادن
منطقـه سـبز در ایـن برهـه و بـه همـان شـگرد
قدیمـی؛ تالشـی برای برهـم زدن معادالت اسـت.
وی در ایـن بـاره گفـت :گروههـای مقاومـت
تصمیـم گرفتهانـد کـه در زمـان فعلـی سـفارت
آمریـکا را هـدف قـرار ندهنـد.
برهـم صالح ،رئیس جمهوری عراق نیز در این باره
گفـت :هـدف قـرار دادن اماکـن دیپلماتیـک و در
معـرض خطـر قـرار دادن غیرنظامیـان؛ یـک اقدام

تروریسـتی و جنایتکارانـه اسـت.
وی افـزود :حملـه بـه اماکـن دیپلماتیک بـه منزله

هـدف قـرار دادن منافع عـراق و وجهـه بینالمللی
آن اسـت .برهـم صالـح همچنیـن تاکیـد کـرد:

هـدف از حملـه بـه اماکـن دیپلماتیـک در زمـان
کنونـی ،ایجـاد اخلال در رونـد تشـکیل دولـت و
اجـرای قانـون اساسـی اسـت.
مقتـدی صـدر ،رهبـر جریـان صـدر عـراق نیـز در
توییتـی نسـبت بـه ایـن حملـه واکنـش نشـان داد.
وی در ایـن بـاره تأکیـد کـرد :گروهـی مدعـی
مقاومـت و هـدف قـرار دادن سـفارت آمریـکا
هسـتند امـا ایـن درحالـی اسـت کـه غیـر نظامیان
و زنـان و کـودکان را مجـروح کردهانـد.
مقتـدی صـدر گفـت :آنهـا ایـن اقـدام را انجـام
میدهنـد تـا خـروج آمریکاییهـا از کشـور را بـه
تأخیـر بیندازند و توجیحی برای اسـتفاده از سلاح
داشـته باشـند.
وی ادامـه داد :آنهـا میخواهند سرنوشـت ملت به
دسـت آنهـا باشـد و وجود ایـن افراد در گـرو حضور
آمریکاییها اسـت.

المقداد :آمریکا مانع توسعه در سوریه میشود
وزیـر خارجـه سـوریه در سـخنانی گفـت کـه آمریـکا بـا
تحمیـل اقدامـات یکجانبه به سـوریه ،مانـع از هر گونه
توسـعه در ایـن کشـور میشـود.
بـه گزارش ایسـنا ،فیصل المقـداد ،وزیر خارجه سـوریه
در مصاحبـه بـا خبرگـزاری شـینهوا اظهار کـرد :آمریکا
از طریـق حمایـت از شـبه نظامیـان وابسـته بـه خود در
شـمال شـرق سـوریه ،نفـت ،گنـدم و پنبـه سـوریه را به
سـرقت میبـرد و از هـر نوع توسـعه در کشـور جلوگیری
میکنـد .وی گفـت :موضـوع خطرناکتـر ایـن اسـت

کـه آمریـکا اقدامـات یکجانبـه و خودسـرانهای را بـه
دیگـر کشـورها تحمیـل میکنـد.
المقـداد افـزود :تحریمهـای آمریـکا کـودکان ،زنـان و
افـراد ُمسـن سـوری را بـه کام مـرگ میکشـاند و تـر و
خشـک را بـا هم بـه آتش میکشـد ،آیا این دموکراسـی
است؟
وی تاکیـد کـرد :دم زدن آمریکاییهـا از دموکراسـی
بـا هـدف گمـراه کـردن و افزایـش تفرقـه در جامعـه
بینالملـل و احیـای سـلطهگری بـر کشـورهای جهـان

بـه بهانـه دموکراسـی اسـت.

مقامهای روس در گفتگوها
حرفهای بودند
مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید گفـت کـه نماینـدگان روسـیه در
مذاکـرات اخیـر بیـن مسـکو ،ایـاالت متحـده و ناتـو در طـول ایـن
گفتگوهـا حرفـهای و منظـم بودنـد.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،جیـک
سـالیوان ،مشـاور امنیـت ملی کاخ سـفید گفـت :مذاکـره کنندگان
روس در گفتگوهـای سـه جانبـه حرفـهای و منظـم بودنـد .مـا بـه
وضـوح در مـورد مسـائلی اختلاف نظـر داشـتیم و زمینههایـی هم
وجـود داشـت کـه طرفیـن گفتگوهـا میدیدند کـه امکان پیشـرفت
وجـود دارد.
سـالیوان همچنیـن ادامـه داد ،آمریکا و شـرکای اروپاییاش در این
بـاره توافـق دارنـد کـه یـک رویکـرد دیپلماتیـک در قبـال روسـیه و
بر اساس اوضاع اوکراین امکان پذیر است.
وی افـزود :بـه نظـرم ،مـا بـا اتحادیـه اروپـا ،ناتـو ،اوکرایـن و بقیـه
کشـورهای جامعـه اروپا-آتالنتیـک در ایـن مـورد موافقیـم کـه یک
رونـد دیپلماتیـک در ایـن مـورد وجـود دارد.
مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید در ادامـه صحبتهایـش گفـت:
جامعـه اطالعاتـی کشـور هنـوز هیـچ ارزیابـی دربـاره ایـن مسـاله
نـدارد کـه روسـیه در نهایـت چـه تصمیمـی در قبـال اوکرایـن
میخواهـد بگیـرد .روسـیه ایـن فرصـت را دارد که پای میـز مذاکره
بیایـد تـا بـه نگرانیهایـی کـه وجـود دارد رسـیدگی شـود.
وی ادامـه داد ،اگـر روسـیه نیروهـای نظامی خـود را در آمریـکای
التیـن مسـتقر کنـد ،ایـاالت متحـده قاطعانـه پاسـخ خواهـد داد.
مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید در واکنـش بـه پیشـنهاد معـاون
وزیـر خارجـه روسـیه دربـاره اینکـه مسـکو در حـال بررسـی حضـور
نظامـی در آمریـکای التیـن اسـت ،گفـت :ایـن موضـوع در
بحثهـای گفتگـوی ثبات اسـتراتژیک مطرح نشـد که اگر روسـیه
در ایـن مسـیر حرکـت کنـد ،مـا قاطعانـه بـا آن برخـورد میکنیـم.
اخیـرا سـرگئی ریابکـوف ،معـاون وزیـر خارجـه روسـیه گفتـه بود که
مسـائل مربـوط بـه اسـتقرار احتمالـی نیروهـای روسـی را در کوبا و
ونزوئلا رد یـا تاییـد نمیکند.
سـالیوان در ادامـه افـزود :هنـوز هیـچ تاریخـی بـرای گفتگوهـای
بیشـتر بیـن روسـیه و آمریـکا بـا محوریـت امنیـت در اروپـا تعییـن
نشـده امـا واشـنگتن پس از یـک هفتـه نشسـتهای دیپلماتیک با
روسـیه در تمـاس اسـت.

هشدار کره شمالی پس از
تحریمهای جدید آمریکا

نگران تاب آوری جامعه هستم
یـک نماینده ادوار مجلس شـورای اسلامی گفت:
مـن نگـران تـاب آوری جامعـه در برابـر تصمیمـات
دولـت و مجلـس دربـاره بودجه  1401هسـتم.
ابراهیـم نکـو در گفـت وگـو با ایسـنا ،با بیـان اینکه
تاییـد کلیـات بودجـه بـه معنـای نهایـی شـدن آن
نیسـت ،اظهـار کـرد :در بودجـه  1401ایراداتـی
وجـود دارد کـه اگـر اصلاح نشـود میتوانـد
مشـکالتی بـرای تولیـد و معیشـت مـردم ایجـاد
کنـد.
وی ادامـه داد :بودجـه انبسـاطی بسـته شـده
اسـت .بودجـه انبسـاطی در شـرایطی مفیـد اسـت
کـه تبعـات اقتصـادی بـرای مردم نداشـته باشـد و
حالـت متعادلـی در جامعـه ایجـاد کنـد در حالیکـه
االن مـردم بـا مشـکالت اقتصادی مواجه هسـتند
و بودجـه انبسـاطی می توانـد تبعاتی داشـته باشـد.
البتـه دولـت شـاید چاره دیگـری برای تهیـه بودجه
نداشـت ،ولـی اگـر مجلـس راهـکاری ارائـه نکند،
بودجـه انبسـاطی موجـب افزایش قیمـت کاالها و
خدمـات شـده و فشـار آن بیشـتر بـه اقشـار پایین و
کـم درآمـد می آیـد.
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المقـداد ادامـه داد :سـالهای گذشـته ایـراد ایـن
دموکراسـی را آشـکار کرده و مشـخص شـده اسـت که
ایـن یـک دموکراسـی حقیقـی و واقعـی نیسـت.
وی بـا اشـاره به ایـراد گرفتن آمریکایی ها از دموکراسـی
در چیـن نیـز خاطرنشـان کـرد :ایـن خنـدهدار اسـت،
چراکـه چین سیاسـت داخلـی عادالنـهای را برای همه
اعضـای جامعـه خـود اعمـال میکنـد و در روابـط خود
با سـایر کشـورها از سیاسـت دموکراسـی واقعـی پیروی
میکنـد.

رسـانهها دیـروز (جمعـه) گـزارش دادنـد کـه کـره شـمالی در
واکنـش بـه تحریمهـای اعمـال شـده از جانـب آمریـکا پـس از
شـلیک موشـکهای اخیـر پیونگیانـگ ،بـه ایـن کشـور (آمریـکا)
درخصـوص واکنـش "قویتـر و قاطـع" هشـدار داده اسـت.

بـه گزارش ایسـنا ،بـه نقل از خبرگـزاری یونهاپ ،سـخنگوی وزارت
امـور خارجـه کـره شـمالی اظهـار کـرد :اگـر آمریـکا چنیـن موضـع
"خصمانـهای" را اتخـاذ کنـد ،کـره شـمالی مجبـور خواهـد شـد تـا
واکنـش "قویتـر و قاطعـی" را بـه آن نشـان دهـد.
اد  امه از ستون روبرو

بـه هـر حـال جـای بسـی تعجـب اسـت کـه در
رقابت هـای تنگ نظرانـه و موذیانـه کشـورهای
همسـایه بـرای فـروش نفـت و گاز بیشـتر  ،نـه
اسلامیت و هم کیشـی مطمح نظـر اسـت نـه
همسـایگی و تعاملات در داد و سـتدهای تجاری.
هرکـس دسـت بـر کاله خـود دارد و همیـن تفرقه
ریشـه دار در نفـوذ امپریالیسـم روی کشـورهای
منطقـه کـه بعضـی کشـورهای نفت خیـز را گاو
شـیرده می نامنـد و بایـد بـه موقـع شیرشـان را
دوشـید و درآمدهـای نفتی شـان را بـا فـروش
اسـلحه های انبـار شـده در زرادخانه هـای از مـا
بهتـران بلعیـد و بـه همـان شـراکت  50درصد تن
داد .یعنـی بـا ورود ناوهـای جنگـی در خلیج فارس
بـه دزدان سـر گردنـه بـاج پرداخـت کرد تـا آرام
گیرنـد و جنگ راه نیاندازنـد .آنوقت آش همان آش
هسـت و کاسـه همـان.
کافـی اسـت عراق قبـل از سـقوط صـدام و بعد از
صـدام را مـروری تاریخی داشـته باشـیم .پیش از
زمـان صـدام  ،شـاهد کودتاهـای بسـیار بوده ایـم
که بـوی نفت و بـاروت از لولـه توپ هـا و تفنگ ها
استشـمام می شـد و بعـد از صـدام کشـور عراق،
سـوریه ،یمـن و افغانسـتان بـه طـور مسـتقیم و
غیـر مسـتقیم و بـا واسـطه و بی واسـطه تحـت
سـلطه آمریـکا ،انگلیـس و متحـدان اروپائـی بوده
و هسـتند.
بـا ایـن واقعیـات آشـکار آیـا جـای آن نـدارد کـه
بگوئیـم نفـت بالسـت هرچنـد بـرای خریـداران
طالسـت.
منابع:
-1گفتگوهـای مـن با شـاه خاطـرات محرمانه امیر
اسـدا ...علم «انتشـارات طرحی نو»
-2نوشته های مکی درباره تاریخچه نفت
-3اسـتفاده رونـد تاریخـی اکتشـاف نفـت از
ا ینتر نـت
والسالم
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پایان عملیات ریل گذاری خط دو مترو به طول  ۷کلیومتر
شهردار شیراز در نشست هیأت مدیره سازمان حمل ونقل ریلی از اتمام عملیات ریل
گذاری خط دو مترو از ایستگاه قهرمانان در میانرود تا ...

امام جمعه شیراز:

کسی به اسم انقالبی گری نمی تواند فساد کند
ایرنـا :نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه
تدوین برش اسـتانی سـند مهندسـی فرهنگی اسـتان فارس ،اهتمام روحانیت
و مدیـران فرهنگـی اسـتان بـرای عملیاتی شـدن این سـند و همچنیـن تدوین
نقشـه علمی اسـتان را خواسـتار شد.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه شـیراز اظهـار کـرد:در
حـال حاضـر بـا دو مسـئله در کشـور و اسـتان فـارس روبـه رو هسـتیم؛ اقتصاد
کـه معیشـت ،تولیـد و اشـتغال را در برمیگیـرد و فرهنـگ به عنوان دو مسـئله
مهـم در کشـور و اسـتان فـارس به شـمار مـیرود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ادامـه داد :جمعـی از متخصصـان و
دانشـگاهیان چندیـن مـاه در فضـای اسـتان فارس و شـیراز مطالعـات کیفی انجام دادند و مشـخص شـد که در
زمینـه فرهنگـی مـا بـا پنـج مسـئله و دغدغـه مواجـه هسـتیم.
آیـت اللـه دژکام افـزود :مـن اطمینـان دارم بـرای بررسـی و حـل مشـکالت در زمینه اقتصـادی هم اگـر بتوانیم
نظـام مسـائل اقتصـادی را ردیـف کنیـم قطعـا موفـق بـه برطـرف کـردن ایـن معضلات می شـویم .بـدون تردید
مشـکالت بـا دوبـاره تکـرار کـردن آنها حـل نخواهد شـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان فـارس گفـت :خوشـبختانه در زمینـه فرهنگـی ،بـرش نقشـه
مهندسـی فرهنگـی اسـتان آمـاده شـده اسـت کـه ایـن نقشـه مهندسـی فرهنگـی را همـه دلسـوختگان انقالب
اسالمی بایسـتی مطالعـه کننـد .آنهـا بایسـتی مجموعـه اقدامـات و مسـئولیت ارگانهای مشـخص شـده در این
طـرح را بـه صـورت مسـتمر بـه همدیگـر یـادآور شـوند.
دژکام عنـوان کـرد ۸۲ :فعالیـت در بـرش نقشـه مهندسـی فرهنگـی بـرای اسـتانی که  ۱۱۰شـهر و پنـج میلیون
جمعیـت دارد مشـخص شـده اسـت کـه رواج دادن و اجرایـی کـردن ایـن برنامه ها به نسـبت جمعیـت و پهناوری
اسـتان فارس کار دشـواری نیسـت.
وی اضافـه کـرد :روحانیـت و مدیـران فرهنگـی اسـتان بایـد میـدان داری کنند و همه بایسـتی کمـک کنند تا به
اهـداف مـان در ایـن مسـیر دسـت یابیم .حرکـت را باید از ناحیه فرهنگ شـروع کنیـم .چراکه یکی از پنج مسـئله
مـا بحـث فرهنـگ اقتصـاد مقاومتی اسـت .این باعث می شـود کـه بخش اقتصـاد راه بیفتد .حتـی از طریق ورود
بـه بخـش اقتصـادی هـم می توانیـم بسـیاری از مشـکالت فرهنگی را حـل کنیـم .در حقیقت مسـائل اقتصادی
و فرهنگـی بـه هم گره خـورده اند.
او ادامـه داد :مدیـران اسـتان در رابطه با نقشـه علمی اسـتان هم باید پیگیریهای جدی داشـته باشـند .اسـتان
فـارس در مسـئله علمی هـم بایـد هـدف گـذاری خـود را مشـخص کنـد تـا بدانـد در خدمـت نظـام اسلامی باید
کجـای کار بایسـتد و چـه اقداماتـی را بـرای پیشـرفت در ایـن زمینه انجـام دهد.
آیـت اللـه دژکام اعلام کرد:بایـد سـاختن تمـدن اسلامی که زمینـه سـاز ظهـور حضـرت مهـدی اسـت را آغـاز
کنیـم .امیدواریـم همـه مردم ،مسـئولین ،روشـنفکران ،فرهیختگان ،حوزویان و دانشـگاهیان پـای این کارهای
اساسـی بیاینـد و بـه جـای نـق زدن و بهانـه آوردن بـه ارائـه راه حـل بپردازنـد و ایـن مشـکالت را برطـرف کننـد.
امیدواریـم آغـاز قـرن پانزدهـم آغـاز حرکـت جـدی بـه سـمت تمـدن سـازی و زمینه سـازی ظهور باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ادامـه داد :بـا توجـه به سـخنرانی و فرمایشـات بسـیار ارزشـمند پربـار رهبر
معظـم انقلاب در روز  ۱۹دی مـاه در جمـع مـردم شـهر قم ،شـهر خون و قیـام ،در حال حاضر جنـگ نرمی بین
ما و دشـمنان اسلام ناب وجـود دارد.
وی اضافـه کـرد :ایشـان ایـن پرسـش را مطـرح کردنـد که در جنگ نـرم چه چیزی زیر سـؤال میرود؟ دشـمنان
در جنـگ سـخت شـهرها و کشـورها را تصـرف می کننـد اما آنهـا در جنگ نرم چـه میکنند.
او افزود :دشمنان در جنگ نرم بینات انقالب اسالمی و حاکمیت دین را زیر سوال می برند.
دژکام اضافـه کـرد :وقتـی اصـل قضیـه زیـر سـؤال رفـت قطعـا فـرع قضیـه را هـم نمی تـوان اثبـات کـرد .حدود
 ۱۲۰سـال گذشـته بـا ایـن مسـئله جنگیدنـد و فرقههـا بـر علیـه امـام زمـان (عـج) تشـکیل دادند.
وی گفـت :تسـلیم نشـدن در مقابـل دشـمن مسـتکبر هـم از دیگر مسـائل مهم کشـور در شـرایط کنونی اسـت؛
مـا نبایـد در مقابل دشـمن سسـت شـویم و کـم بیاوریم.
امـام جمعـه شـیراز ادامـه داد :انقلاب شـکوهمند مـا ،انقالبـی اسالمی اسـت و قـرآن ،کتـاب و منطـق ایـن
انقلاب ایـن اسـت کـه بایـد در مقابل دشـمن مسـتکبر بایسـتیم و تسـلیم نشـویم .دین می گوید تسـلیم نشـوید و
فریـب نخوریـد و در آیـات قرآن بارها تأکید شـده که دشـمنان نباید بر شـما تسـلط داشـته باشـند .اینهـا مضامین
مسـلم و غیرقابـل خدشـه دینی اسـت.
دژکام گفـت :ملـت بـه حق پیوسـته ایران همانگونه که در سـال  ۵۷محکم در مقابل اسـتکبار ایسـتاد ،همچنان
در ایـن راه مسـتقیم الهـی مشـت خـود را برای زدن به دهان همه دشـمنان گره کرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس افـزود :طبـق فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب مسـلما از بیانـات انقلاب
اسلامی که مربـوط بـه مسـائل داخلـی کشـور اسـت بیشـتر مبـارزه بـا فسـاد و بـی عدالتـی اسـت.
وی گفـت :ذات ایـن انقلاب بـا فسـاد مخالف اسـت .کسـی به اسـم انقالبی گری نمی تواند فسـاد کنـد؛ هر فرد
بـه محض اینکه فسـاد کـرد از رده انقالبیون خارج اسـت.
دژکام بیـان داشـت :مبـارزه بـا فسـاد و بـی عدالتـی از مهمتریـن اهـداف انقالبیون و مسـلمانان انقالبی اسـت و
هـر کسـی بـی عدالتـی کنـد باید کنار گذاشـته شـود .مـا طرفـدار عدالت هسـتیم و بایـد خـود را پایبند بـه عدالت
کنیـم و از دیگـران هـم عدالـت بخواهیم.
وی عنـوان کـرد :عـدل موجـب اسـتحکام نظام اسلامی و محکم شـدن دلهای مردم بـرای ایسـتادن پای نظام
میشـود .در مسـیر پیـاده کـردن ایـن اهـداف عالـی و روشـن انقلاب اسلامی قاعدتا بایـد تالش هایـی انجـام
شـود .نمی توانیـم دسـت روی دسـت بگذاریـم و بایـد در ایـن راه اقـدام اساسـی انجـام دهیم.
دژکام افـزود :چندیـن سـال اسـت رهبـر معظـم انقلاب می فرمایـد کـه بـه تولیـد داخلـی توجـه کنیـد تـا بتوانیم
ریشـه و اصـل تحریـم را بشـکنیم؛اگر به فرمایشـات ایشـان در رابطه بـا رونق تولیـد داخل توجه کـرده بودیم و به
تولیـد تکیـه می کردیـم در شـرایط خیلـی بهتـری قـرار داشـتیم و خیلی جلوتـر بودیم.
آیتاللـه دژکام گفـت :بایـد در مسـیری کـه رهبـری ترسـیم کـرده اسـت پیـش برویـم و بـرای تحقق اهـداف مان
در ایـن مسـیر اقدامـات اساسـی انجـام دهیم .در حال حاضر گام اول انقالب اسلامی را پشـت سـر گذاشـته ایم
و بایـد گام دوم انقلاب را برداریـم و در ایـن مسـیر حرکـت کنیـم و هـر چـه ولـی امـر می فرمایند انجـام دهیم .با
ایـن کار نـه در دنیـا ضـرر می کنیم نـه در آخرت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بیان داشـت :وظیفه رسـانه ها اسـت که برخی نـکات مربوط به ایـن بیانات
و سـخنرانی های رهبـر معظـم انقالب را مرتـب به مردم یـادآوری کنند.

استاندار فارس در جلسه توسعه روابط عمومی:

امید آفرینی و اعتماد سازی در صدر اولویت های
روابط عمومی ها قرار گیرد
عصرمردم:
اسـتاندارفارس گفـت :امیدآفرینـی و اعتمادسـازی بایسـتی در صـدر
اولویت هـای کاری روابـط عمومی هـای دسـتگاه های اجرایـی اسـتان قـرار
گیـرد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در جلسـه توسـعه روابـط عمومی اظهارداشـت:
مـردم داری و خدمـت بـه مـردم بایسـتی اولویـت اول دسـتگاههای اجرایـی
ً
اسـتان باشـد و روابـط عمومی هـا بایسـتی به صورت کاملا صادقانه به انتشـار
اخبـار و اطالعـات مثبـت و امیدآفریـن سـازمانها بپردازنـد.
وی بیـان کـرد :گزینـش مدیـران و کارشناسـان روابـط عمومی بایسـتی
بر اساس معیارهای علمی و حرفهای انجام پذیرد تا کارآمدی روابط عمومی های استان افزایش یابد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس درباره ارتقـای روابـط عمومی گفت :روابط عمومی اسـتانداری الزم اسـت
بـرای ارتقـای مهـارت و دانـش مدیـران و کارکنـان روابـط عمومی سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی را
اجرایـی کند.
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان اینکـه درخواسـتهای مردمـی و مطالبـات عمومی جامعـه بررسـی و جمـع بنـدی شـده
اسـت ،افـزود :انتظـار داریـم اخبـار امیـدوار کننـده از افزایـش امیـد مـردم توسـط روابـط عمومی هـا و رسـانه ها
بـا هنرمنـدی منعکـس شـود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ادامـه داد :برخی تخریب ها در خصوص مدیریت ارشـد اسـتان ناشـی از
صداقـت و روراسـتی و برخی بی سـلیقگی ها اسـت.
همچنیـن در ایـن جلسـه دکتـر احمد یحیایی ایله ای اسـتاد علوم ارتباطـات و روابط عمومی بیان کرد :شناسـایی
انتظـارات مدیـران ارشـد سـازمان ها اولیـن گام بـرای برنامهریـزی در روابـط عمومی اسـت کـه میتوانـد منجر به
تعییـن راهبردهـای روابـط عمومی و طراحـی برنامههای اجرایی شـود.
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اختصاص باغ بانوان منطقه دو شهرداری شیراز در محروم ترین نقطه شهر
رییس کمیته خانواده و بانوان شورای اسالمی شهر شیراز گفت :مکان احداث باغ ویژه
بانوان منطقه دو شیراز در جنوبی ترین و محروم ترین قسمت ...

پیگیر مطالبات فرهنگیان هستیم
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:با استفاده از همه ظرفیت های استانی و ملی
پیگیر تحقق مطالبات فرهنگیان خصوصا اجرای رتبه بندی ...
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شهردار شیراز خبر داد

پایان عملیات ریل گذاری خط دو مترو به طول  ۷کیلیومتر

عصرمردم:
شـهردار شـیراز در نشسـت هیـأت مدیـره سـازمان حمـل ونقـل ریلـی از اتمـام
عملیـات ریـل گـذاری خط دو مترو از ایسـتگاه قهرمانان در میانرود تا ایسـتگاه
اسـتقالل بـه طـول  ۷کیلومتـر با تکمیل شـبکه برق باالسـری خبـر داد.
مهنـدس سـید احسـان اصنافـی افـزود :عملیـات روسـازی فـاز یک تـا میدان
امـام حسـین (ع) نیـز بـه اتمـام رسـیده و عملیـات بتـن ریـزی برای زیرسـازی
در ادامـه تونـل یـک تـا ایسـتگاه امـام حسـین (ع) و قسـمتی از تونـل دوم نیـز
رو بـه پایان اسـت.

وی ادامـه داد :عملیـات اجرایـی ایسـتگاه های قهرمانـان بـا  ۷۷.۳درصـد،
دولـت بـا  ۶۸.۱درصـد ،امیرکبیـر بـا  ۶۲.۴درصـد و اسـتقالل بـا  ۶۲.۴درصـد
پیشـرفت فیزیکـی دنبـال می شـود و یـک رام قطـار نیـز از خط یک بـه خط دو
بـرای انجـام تسـت سـرد انتقال داده شـده اسـت.
شـهردار شـیراز بـا بیـان اینکـه تونل هـای مسـیر خط دو بـه روش زیـر زمینی و
با اسـتفاده از دسـتگاه حفار مکانیزه حفاری شـده اسـت ،اضافه کرد :عملیات
سـازه ،معمـاری و تأسیسـات در هشـت ایسـتگاه فـاز یـک این خط اجـرا و برق
باالسـری در حـدود پنج کیلومتر نصب شـده اسـت.

مهنـدس اصنافـی همچنیـن در ایـن نشسـت بر تسـریع رونـد عملیـات اجرایی
خـط دو متـرو تاکیـد کـرد و افـزود :ظرفیـت حمـل مسـافر در نظر گرفته شـده
بـرای ایـن خـط  ۱۶هـزار نفـر سـاعت در هـر جهت اسـت و بـا بهره بـرداری از
آن ،مشـکالت ترافیکـی مرکـز شـیراز کاهـش می یابـد .ایـن خـط بـا دو مسـیر
رفـت و برگشـت ،امـکان سـفر در عـرض و مرکـز شـهر را فراهـم می کنـد.
براسـاس ایـن گـزارش ،خـط  ۲متـرو شـیراز بـه طـول  ۱۵کیلومتـر و بـا ۱۳
ایسـتگاه از شـهرک میانرود تا میدان گلسـتان امتداد دارد و جنوب شـیراز را به
شـمال ایـن کالنشـهر متصـل خواهـد کرد.

خواست خدایی عضو شورای شهر مطرح کرد:

جانمایی باغ بانوان منطقه دو شهرداری شیراز در محروم ترین نقطه شهر
عصرمردم:
رییـس کمیته خانواده و بانوان شـورای اسالمی شـهر
شـیراز گفـت :مـکان احـداث باغ ویـژه بانـوان منطقه
دو شـیراز در جنوبـی تریـن و محـروم تریـن قسـمت
از ایـن منطقـه واقـع شـده کـه می توانـد امنیـت ایـن
بخـش از منطقـه را فراهـم و تضمیـن کنـد.
افسـانه خواسـت خدایی در بازدید از مکان پیشنهادی
شـهردار منطقـه دو بـرای ایجـاد بـاغ بانـوان در بولوار
نهضـت گفـت :مجموعـه یادشـده علاوه بـر ایـن که
می توانـد تامیـن کننـده بخشـی از نیازهـای شـهری

و مکانـی در راسـتای نشـاط و شـادابی بانـوان و
کودکانشـان باشـد می توانـد در آینـده بـه مـکان
اشـتغال زایـی بانـوان هـم تبدیـل شـود.عضو هیـأت
رییسـه شـورای اسالمی شـهر شـیراز افـزود :یـازده
بـاغ مجموعه بانـوان در مناطق مختلف شـهر تاپایان
سـال  ١۴٠١ایجـاد خواهـد شـد.وی خاطـر نشـان
کـرد :بـا ایجـاد چنیـن باغهایـی در مناطـق یـازده
گانـه ،دسترسـی بـه ایـن اماکـن بـرای بانـوان آسـانتر
می شـود و دیگـر بانـوان بـرای دریافت خدمـات ناچار
نخواهنـد شـد مسـافت زیـادی را طـی کننـد.

داود منظور:

مالیات بر جمع درآمد و سوداگری در دستور کار قرار میگیرد
ایسـنا :رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی اعلام
کـرد کـه مالیـات بـر جمـع درآمـد و مالیـات
بـر عایـدی سـرمایه یـا سـوداگری بـه عنـوان
پایههـای جدیـد مالیاتـی اسـت کـه بـه زودی در
دسـتور کار قـرار میگیـرد
داود منظـور در سـفر یـک روزه به فـارس و در جمع
مدیـران مالیاتـی اسـتان فـارس ،وجـود نیروهـای
جـوان و پرانـرژی را سـرمایه سـازمان امـور مالیاتی
کشـور دانسـت و افـزود :در ایـن راسـتا بایـد از
ظرفیـت همـکاران نخبـه بیشـتر بهـره بـرد.
منظـور تفـاوت سـازمان امـور مالیاتـی بـا دیگـر
دسـتگاه های اجرایـی را تـوان اجرایـی و دانـش
تخصصـی در اسـتفاده از داده هـا دانسـت.
وی ادامـه داد :اصلاح قانـون مالیات هـای
مسـتقیم ،قانـون دائمـی ارزش افـزوده و قانـون
پایانه هـای فروشـگاهی نشـانه حرکـت رو به جلوی
نظـام مالیاتـی اسـت ،حرکتی کـه سـازمان مالیاتی
را بـه سـازمانی مقتـدر و دانـش محـور و مبتنـی بـر
روش هـای روزامـد تبدیل خواهد کـرد و منابع پایدار
و متنوعـی را بـرای نظـام مالیاتـی ایجـاد می کند تا
نظـام مالیاتـی بتوانـد درآمدهـای پایـداری را بـرای
بودجـه دولـت فراهـم کنـد.
منظـور ضمـن اشـاره بـه رویکردهـای نظـام
مالیاتـی بـر اسـتفاده موثـر از ظرفیت هـای قانونـی
موجـود تاکیـد و اضافـه کـرد :بـا شناسـایی مودیان
جدیـد و کاهـش فـرار مالیاتـی از ظرفیت هـای

قانونـی موجـود در راسـتای تحقـق هـر چـه
بهتـر درآمدهـای مالیاتـی اسـتفاده نماییـم و بـا
روش هـای سیسـتمی مبتنی بـر داده ،تحلیـل
داده هـا و روش های هـوش مصنوعی ،داده کاوی
نقـاط فـرار مالیاتـی را انجـام تـا مودیـان پر ریسـک
شناسـایی شـوند.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی گفـت :در ایـن
خصـوص همـکاری سـایر دسـتگاه ها ضـروری
اسـت .اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود و
همـکاری پلیـس امنیـت اقتصـادی ،قـوه قضائیـه
و نظـام بانکـی یـک حرکـت تیمی موثـر بـرای ایـن
دوره مدیریـت فراهـم میکنـد.
وی خاطرنشـان کـرد کـه در بحـث فـرار مالیاتـی
اعتقـاد داریـم بـا همـکاری نظـام بانکـی و
سـاماندهی پوزهـا و درگاه هـای پرداخـت تحـول
جـدی در تعـداد مودیـان خواهیـم داشـت.
منظـور ،اصلاح قوانیـن را از رویکردهـای نظـام
مالیاتـی کشـور دانسـت و گفـت :سـاماندهی
معافیت هـا موجـب اثـر بخشـی نظـام مالیاتـی
میشـود؛ در طـرح واره هـای تنظیمی سـازمان
فرصت هـای اصلاح و سـاماندهی معافیت هـا
مد نظر قرار گرفته است.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتی ،مالیـات بر جمع
درآمـد و مالیـات بـر عایـدی سـرمایه یـا سـوداگری
را بـه عنـوان پایه هـای جدیـد مالیاتـی دانسـت کـه
بـزودی در دسـتور کار قـرار خواهنـد گرفـت.

وی بـا بیـان اینکـه سـوداگران معامالتـی مشـمول
قانـون جدیـد مالیاتـی هسـتند ،گفـت :افرادیکـه
نـه بـه منظـور مصـارف شـخصی بلکـه بـا اهـداف
سـوداگرانه اقـدام بـه خریـد و فـروش سـاختمان،
طلا ،ارز ،یـا خـودرو میکنند ،بـا توجه بـه افزایش
ارزش از زمـان خریـد تـا زمـان فـروش دارایـی،
مشـمول مالیـات میشـود.
منظـور ادامـه داد :ایـن منبـع جدیـد مالیاتـی بـه
تصویـب کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسالمی رسـیده و امیـد اسـت بعـد از بررسـی الیحه
بودجـه  ،۱۴۰۱بـرای تصویـب نهایـی بـه صحـن
مجلـس شـورای اسلامی برود.
او ،مالیـات بـر مجمـوع درآمـد هـر فـرد را ظرفیـت
جدیـد دیگـر در دسـت اقـدام نظـام مالیاتـی کشـور
عنـوان کـرد کـه بـر اسـاس آن مجمـوع در آمد فرد

و خـود فـرد مـودی ملاک پرداخـت مالیـات قـرار
میگیـرد و افـزود :در ایـن پیشـنهاد قانونـی ،پایان
هرسـال درآمدهایـی کـه از هـر محـل از جملـه،
محـل کسـب و کار ،حقـوق و دسـتمزد ،اجـاره،
سـود بانکـی ،سـود سـهام حاصـل میشـود ،در
اظهـار نامـه مالیاتـی فـرد منعکس شـده و بـا توجه
بـه معافیتهـا و بـا عنایـت بـه یک سـطح آسـتانه،
در آمدهـای مشـمول مالیـات بـرای هـر فـرد و هر
خانـواده محاسـبه و بـا قـرار گرفتـن در پلکانهـای
مالیاتـی ،مالیـات فـرد تعییـن خواهـد شـد.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور گفـت:
بـرای تمکین مالیاتی باید خدمات رسـانی شایسـته
بـه مـردم را انجـام دهیـم ،وظیفـه ما تجهیـز منابع
اسـت ولـی در تعامـل بـا سـایر بخش هـای دولـت
خدمـات می دهیـم.
وی تعامـل سـازنده بـا نماینـدگان محتـرم مجلس،
تعامـل بـا مودیـان محتـرم بـه ویـژه همـکاری بـا
بخش هـای تولیدی اسـتان را حائزاهمیت دانسـت
و ادامـه داد :در شـرایط حاضـر و جنـگ اقتصادی
موجـود نظـام مالیاتـی نباید بـاری بر اقتصـاد گذارد
و موجـب اختلال شـود ولیکـن تعهدات سـازمانی
نسـبت بـه دولـت نیـز بـا رعایـت مـوارد فـوق بایـد
انجام شـود.
منظور،بـا قدرددانـی از ناصر هاشـمی،
محمدابراهیمـی ،را بـه عنـوان سرپرسـت جدیـد
اداره کل امـور مالیاتـی فـارس منصـوب کـرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

پیگیر مطالبات فرهنگیان هستیم
ایرنـا :مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس گفت:بـا
اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای اسـتانی و ملـی
پیگیـر تحقـق مطالبـات فرهنگیـان خصوصـا
اجـرای رتبـه بنـدی معلمـان و همسـان سـازی
حقـوق بازنشسـتگان هسـتیم.
محمـد خلیـل عسـکری افـزود :دسـتگاه های
مختلـف اجرایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان را در
جهـت نیـل بـه اهدافـی پیـش رو حمایـت کننـد.
مدیـرکل آموزش و پـرورش فارس که در سـخنرانی
پیـش از خطبه هـای نمـاز جمعـه شـیراز سـخن
میگفـت ،ادامـه داد :بـا اسـتفاده از ظرفیـت
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ،مجمـع نماینـدگان
فـارس ،اسـتاندارفارس و وزیـر آمـوزش و پـرورش
پـی گیـر تحقـق مطالبـات فرهنگیـان خصوصـا

اجـرای رتبـه بنـدی معلمـان و همسـان سـازی
حقـوق بازنشسـتگان هسـتیم.
عسـکری گفـت :تدویـن و اجـرای نقشـه فرهنگی
مهندسـی کشـور را بـا بهـره گیـری از تجربیـات
ارزشـمند سـتاد نمـاز جمعـه دنبـال خواهیـم کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه در ابالغـی کـه بـه مسـئولین
جدیـد داده می شـود بـر اجـرای مطلـوب سـند
تحـول بنیادیـن و بیانیـه گام دوم انقلاب اشـاره
شـده اسـت گفـت :اجـرای مطلـوب سـند تحـول
بنیادیـن در کنـار بیانیـه راهبـردی گام دوم انقالب
بـا تاکیـد و تمرکز بر اسـتفاده از ظرفیـت جوانان در
دسـتور کار آمـوزش و پـرورش اسـتان قـرار گرفتـه
اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا گرامیداشـت

فرارسـیدن هفتـه شـوراها گفـت :تحقـق حیـات
طیبـه و برگردانـدن کـودکان بازمانـده از تحصیـل
بـه چرخـه تعلیـم و تربیـت را از طریـق ظرفیـت
شـوراهای آمـوزش و پـرورش بایـد دنبـال کنیـم.
عسـکری گفـت :امـروز شـورای آمـوزش و پرورش
تجلـی مشـارکت مـردم و مسـئولین در امـر تعلیـم
و تربیـت اسـت و توسـعه فضاهـای اموزشـی و
پرورشـی و تسـهیل سـازی امـور تربیتی بایـد از این
طریـق صـورت گیـرد.
وی بیـان داشـت:تجربه نشـان داده اسـت وقتـی
خانواده هـا نقـش فعالـی را در سیسـتم تربیتـی ایفا
کننـد کیفیـت آموزشـی باال مـی رود و امـروز انتظار
مـا از همـه خانواده هـا مشـارکت فعـال در امـور
تربیتـی مـدارس اسـت.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس گفـت:
بـرای کیفیـت بخشـی بـه مسـایل تربیتـی و
آموزشـی بایـد از ظرفیـت فکـری خانواده هـا در
مـدارس بـا یـک برنامـه ریـزی حسـاب شـده بهـره
بگیریم.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس اعلام کـرد:
خیریـن تعلیـم و تربیـت و خیریـن مدرسـه سـاز
 ۲عنصر تعیین کننده در آموزش و پرورش هسـتند
کـه میتـوان بـا تعامـل سـازنده بـا ایـن ظرفیت هـا
بسـیاری از امـور و مشـکالت را مرتفـع کنیـم.
عسـکری گفت :توسـعه و سـازماندهی رشـته های
مـدارس فنـی و حرفـه ای و کاردانـش را در
کنـار تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص از دیگـر
برنامه هـای مـا اسـت.

فارس
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نرخ رشد جمعیت شهرستان جهرم پایین تر از  ۱درصد
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرســتان جهرم در هشداری
اعالم کرد که نرخ رشد جمعیت شهرستان پایین تر از  ۱درصد است ...
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آواربرداری منازل سیلزده در جنوب کشور آغاز شد
اکبر نیکزاد رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور در بازدید از مناطق سیل زده
الرستان فارس گفت :آماربرداری از میزان خسارات ...

آماده باش نیروها و ماشین آالت شهرداری شیراز در بارندگی
عصرمردم:
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه اعلام بارندگـی توسـط سـازمان هواشناسـی ابراز
داشـت :اکیپ های امدادی و خدمت رسـان و ماشـین آالت شـهرداری شیراز
در آمـاده بـاش کامل هسـتند.
سـید احسـان اصنافـی گفـت :علاوه بـر تیم هـای تخصصـی ،ماشـین آالت
در اختیـار مناطـق و سـازمانهای شـهرداری کـه در ایـن آمـاده بـاش حضـور
دارنـد بـا توجـه بـه بارندگی هـای اعلام شـده در ایـام پیـش رو ،بـاب کت هـا و
پمپ هـای آبکـش مـورد نیـاز کـه بـرای کمـک بـه بخـش بیـرم شهرسـتان الر
اعـزام شـده بودنـد بـه شـیراز بازگشـته و هـم اکنـون بـرای خدمـت رسـانی بـه
شـهروندان شـیرازی آمـاده بـه کار میباشـند.
شـهردار شـیراز گفـت :عوامـل و نیروهـای شـهرداری در قالـب تیم هـای
عملیاتـی از روز جمعـه  ۱۷دیمـاه جـاری در منطقـه سـیل زده بخـش بیـرم
حضـور داشـتند.
سـید احسـان اصنافی ادامه داد :ماشـین آالت سـنگین و اکیپ های مدیریت
بحـران شـهرداری کـه بـرای امـداد رسـانی بـه منطقـه سـیل زده بیـرم اعـزام
گردیـده بـود اقدامـات موثـری را انجـام دادند.
شـهردار شـیراز ضمـن تشـکر از مجموعه هـا و تیم هـای عملیاتـی اعزامی بـه
ایـن منطقـه گفـت :شـهرداری بـا انجـام الیروبـی مسـیل ها ،ایجـاد خاکریزها
بـرای آمادگـی در برابـر سـیالب های آتی ،پاکسـازی سـطح شـهر ،آواربرداری
منـازل تخریب شـده و جمـع آوری گل و الی معابر اقدامات موثری را در شـهر
بیـرم انجـام دادند.

آواربرداری منازل سیلزده در جنوب کشور آغاز شد
عصرمردم:
اکبـر نیکزاد رییس بنیاد مسـکن انقالب اسالمی کشـور
در بازدیـد از مناطـق سـیل زده الرسـتان فـارس گفـت:
آماربـرداری از میـزان خسـارات بـه منـازل مسـکونی
آسـیب دیده در مناطق سـیل زده جنوب کشـور به اتمام
رسـیده و کار آواربـرداری بـا هـدف سـاخت و بازسـازی
واحدهـای خسـارت دیـده و تخریبی در برخـی مناطق از
جملـه بیـرم الرسـتان فـارس آغاز شـده اسـت.
اکبـر نیکـزاد در بازدیـد از منطقـه سـیل زده بیـرم گفت:
میـزان خسـارات وارده بـه زیرسـاخت ها و تاسیسـات
زیربنایـی و منـازل مسـکونی در بخـش هیـا مختلف باال
گـزارش شـده اسـت کـه البتـه دولـت بـرای جبـران این
میـزان خسـارت در جلسـه هیـأت دولـت تصمیـم گیری
خواهـد کـرد و اعتبـار الزم را تخصیـص خواهـد داد.
نیکـزاد تصریـح کـرد :مبلـغ  ۲۰۰میلیـون تومـان
بـه عنـوان تسـهیالت با کارمـزد چهاردرصد بـه هر واحد
مسـکونی اعـم از تخریبـی و تعمیری اعطا می شـود.
وی ابـراز داشـت :همچنیـن مبلـغ ۳۰۰میلیـون ریـال
نیـز بـه عنـوان کمـک بالعـوض به هـر واحد مسـکونی
تخریبـی و  ۲۰۰میلیـون ریـال بـه واحدهـای تعمیـری
اعطـا خواهـد شـد.

نیکـزاد تصریـح کـرد :همچنیـن بر اسـاس اعلام بنیاد
مسـتضعفان بـه هـر واحد مسـکونی تخریبی نیز هشـت
تـن و بـرای هـر واحـد تعمیری نیـز  ۲تن سـیمان رایگان
در اختیـار سـیل زدگان قـرار خواهـد گرفت.
وی گفـت :هـم اینـک نیـز سـتاد بازسـازی واحدهـای
خسـارت دیـده در شـهر بیـرم الرسـتان راه انـدازی شـده
و متقاضیـان و شـهروندان خسـارت دیـده میتواننـد بـا

مراجعـه به این سـتاد تمام فرآیندهـای الزم در خصوص
نـام نویسـی و تشـکیل پرونـده را در این سـتاد بـه صورت
یکپارچـه انجـام دهند.
وی ابراز داشـت :بر اسـاس اعالم بنیاد مسـکن اسـتان
فـارس بارش هـای سـیل آسـای اخیـر درروزهـای  ۱۲و
 ۱۳دیمـاه جـاری بـه یـک هـزار و  ۳۸۳واحـد مسـکونی
شـهری و روسـتایی در جنوب این اسـتان خسارت زد که

 ۸۳۶واحـد مسـکونی از ایـن تعـداد تخریبـی و نیازمنـد
بازسـازی هسـتند و  ۵۴۷مـورد تعمیری اسـت.
او افـزود :سـیل همچنیـن رقمی افـزون بـر ۵۱۰میلیارد
ریـال بـه زیرسـاخت ها اعم از پـل و ابنیه هـا و دیوارهای
حائـل و زیرسـازی و آسـفالت روسـتاها در جنـوب فارس
خسـارت وارد کرده اسـت.
وی همچنیـن در بازدید از بافت فرسـوده شـهر قدیم الر
گفـت :جمعه  ۲۴دیماه جاری ،ارزیابان و کارشناسـانی
از مرکزپژوهشـی بنیـاد مسـکن اقلاب اسلامی برای
سـاماندهی و بررسـی ایـن بافـت و جلوگیری از خسـارات
احتمالـی سـیل و سـایر مخاطـرات طبیعـی در ایـن
منطقـه تصمیـم گیـری خواهـد کرد.
در سـیل اخیـر الرسـتان ،یـک نفـر در اثـر رانـش زمیـن
و پرتـاب سـنگ های عظیـم از باالدسـت در شـهر قدیـم
الر جـان خـود را از دسـت داد ۱۳ .خانـواده سـاکن در
ایـن منطقـه ،خانـه را تـرک و خالـی از سـکنه کـرده انـد.
سـیل روزهـای  ۱۲و  ۱۳دیمـاه جـاری افـزون بـر هـزار
و  ۵۰۰میلیـارد تومـان بـه زیرسـاخت ها و بخش هـای
مختلـف امـور زیربنایی از جمله در حوزه راه و کشـاورزی
در شـهرهای جنوبـی فـارس خسـارت زد و موجـب
کشته شدن پنج نفر در این مناطق شد.

رییس بنیاد مسکن کشور در بازدید از طرح مسکن اقدام ملی الرستان اعالم کرد :

 158هزار مسکن شهری و  53هزار مسکن روستایی در حال ساخت است
دکتـر اکبـر نیکـزاد رییـس بنیـاد مسـکن انقلاب
اسلامی در بازدیـد از پـروژه  185واحـدی اقـدام ملـی
الرسـتان گفـت :هـم اکنـون عملیـات اجرایـی  ۲۱۲هزار
واحـد از واحدهـای طـرح جهـش ملـی مسـکن در نقـاط
مختلـف کشـور آغـاز شـده اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومی بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس
اکبـر نیکـزاد در بازدیـد از طرح هـای مسـکن شـهری
الرسـتان کـه بـا حضـور مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان
فـارس  ،فرماندار ویژه الرسـتان و مسـووالن محلی انجام
گرفـت اظهـار داشـت :بنیـاد مسـکن از حـدود  ۴۰۰هزار
بـاب منـزل مسـکونی مـورد تعهـد خـود در حـال حاضـر
 ۲۱۲هزار منزل مسـکونی شـهری و روسـتایی را در دست
سـاخت دارد.
وی افـزود :بنیـاد مسـکن  ۱۵۸هزار باب منزل مسـکونی
روسـتایی و  ۵۳هزار منزل مسـکونی شـهری را در دسـت

سـاخت دارد و مابقـی منـازل مسـکونی را نیـز در حـال
پیگیـری بـرای شـروع به سـاخت هسـتیم.
رئیـس بنیـاد مسـکن کشـور ابـراز امیـدواری کـرد :تعـداد
منـازل مسـکونی مـورد تعهـد بنیاد تـا پایان سـال جاری به
 ۴۰۰هـزار باب در کشـور برسـد.
نیکـزاد در خصـوص پرداخـت تسـهیالت یـادآور شـد:
پرداخـت تسـهیالت روسـتایی ابتـدا  ۱۰۰میلیـون تومـان
بـود کـه اکنـون بـه  ۲۰۰میلیـون تومـان رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد :در منـازل شـهری هـم میـزان تسـهیالت
از  ۳۰۰تـا  ۳۵۰میلیـون تومـان بسـته بـه موقعیـت مکانی
منـازل مسـکونی متغیـر اسـت و در تهـران نیـز ایـن رقـم
 ۴۰۰میلیـون تومـان اسـت
مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان الرسـتان نیـز بـا ارائـه
گزارشـی از رونـد پیشـرفت طـرح مسـکن اقـدام ملـی در
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت  :فـاز یـک ایـن طـرح

در زمینـی بـه مسـاحت  8هـزار متـر مربـع بـا زیـر بنـای
 25هـزار متر مربـع و در هفت بلوک  26واحد  ،یک خوابه
 4 ،واحـد سـه خوابـه و  155واحـد دو خوابـه در حـال اجرا
اسـت .مهنـدس امیـر برومنـد افـزود :در قالـب ایـن طرح
یـک بلـوک  16واحـدی در  5طبقـه و  6بلـوک در  8طبقـه
در حـال احـداث اسـت .و تـا کنـون یـک هـزار و  280نفر
در الر در طـرح اقـدام ملی مسـکن نام نویسـی کـرده اند .
مهنـدس برومنـد از اسـتقبال کـم نظیر شـهروندان در الر
از طـرح اقـدام ملـی مسـکن سـخن گفـت و با برشـمردن
قابلیت هـا و اسـتعدادهای اجـرای طـرح مسـکن اقـدام
ملـی در الرسـتان اظهـار داشـت  :آورده متقاضیـان در
طـرح مسـکن اقـدام ملـی الرسـتان شـامل شهرسـتان
الرسـتان و شهرسـتان های حـوزه تحـت پوشـش راه و
شهرسـازی الرسـتان بـه  1543میلیـارد ریـال رسـید.
مدیـر بنیـاد مسـکن الرسـتان در ادامـه بـا بیـان اینکـه

 13شـهر جنـوب فـارس در طـرح مسـکن اقـدام ملـی
نـام نویسـی کـرده انـد و طرح مسـکن ملی در این شـهرها
فعال اسـت افزود :در شهرسـتان الرسـتان و در شهرهای
بیـرم  ،جویـم و عمـاد شـهر ایـن طـرح فعـال شـده اسـت
و متقاضیـان در ایـن شـهرها تـا کنـون مشـارکت بسـیار
مناسـبی در اجـرای طـرح داشـته اند .مهنـدس برومند در
ادامـه گفت :در شـهر بیـرم  134متقاضی  ،در عمادشـهر
 183متقاضـی و در جویـم  933متقاضـی بـرای مسـکن
اقـدام ملـی نام نویسـی کـرده اند
 .بـه گفتـه وی طـرح مسـکن اقدام ملـی اقدامی شایسـته
بـرای خانـه دار شـدن اقشـار مختلـف جامعـه اسـت و
شهرسـتان الرسـتان و دگر شهرسـتان های جنوبی فارس
در ایـن طرح شـاخص سـاز شـده انـد و بیش از متوسـط و
میانگیـن کشـوری از اجـرای طـرح اقـدام ملـی اسـتقبال
کردنـد .

مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی فارس در جلسه شورای شهر شیراز :سیاستمان باید اقتصادی شود
عصرمردم:
جلسـه کمیسـیون اقتصـاد و سـرمایه گـذاری شـورای
اسالمی شـهر شـیراز صبـح روز پنـج شـنبه مـورخ ۲۳
دیمـاه  ۱۴۰۰بـا حضـور مهنـدس فرهـادی مدیـر عامـل
شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس ،مهنـدس
طاهـری رئیـس شـورا ،دکتـر اسـدی رئیـس کمیسـیون
اقتصـاد و سـرمایهگذاری شـورا و اعضای این کمیسـیون
و برخی از نمایندگان شـورای اسالمی شـهر شـیراز برگزار
شد .
فرهـادی بـا حضـور در این جلسـه ضمن پیشـنهاد تقویت
تعاملات و همـکاری نمایشـگاه های بیـن المللـی فارس
و شـورای اسلامی و شـهرداری شـهر شـیراز گفـت :بـا
برگـزاری هـر عنـوان نمایشـگاهی ،عمـده فعالیتهـای
شـهری از جملـه حمـل و نقـل ،اسـکان و هتـل ،خدمات
رسـتوران ،بـازار و مراکـز خریـد ،کسـب و کار محلـی،
توریسـم و گردشـگری ،اوقات فراغت و نشـاط اجتماعی،
و سـایر فعالیت هـای اجتماعـی ،اقتصـادی ،و خدمـات
شـهری بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم تحـت تاثیـر
قـرار میگیرنـد.
وی افـزود :مهمتریـن دغدغـه و مشـکل کشـور در
حـوزه اقتصـاد اسـت .بیـش از ده سـال اسـت کـه مقـام
معظـم رهبـری منویـات اقتصـادی خـود را در قالـب
نامگذاری هـای راهبـردی بیـان می فرماینـد  .چنانچـه

بخواهیـم بـه ایـن فرامین جامعـه عمل بپوشـانیم باید این
نکتـه اساسـی را در نظـر داشـته باشـیم که اقتصاد کشـور
نبایـد سیاسـی شـود بلکـه سیاسـتمان بایـد اقتصـادی
شـود.
مدیرعامـل نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس گفـت
 :نمایشـگاه ها پیشـران اقتصـاد کشـور هسـتند و بـا
ظرفیـت باالیـی کـه دارنـد می تواننـد سـهم قابـل توجهی
درحمایـت از تولیـد و رونـق اقتصـادی داشـته باشـند و بر
همیـن اسـاس تاکنـون با ایجـاد ارتباط بیـن متخصصین
و چرخـه تولیـد و مصـرف در راسـتای توسـعه و پیشـرفت
صنعـت و اقتصـاد کشـور حرکـت کردهانـد.
فرهـادی افـزود :پیشـرفت اقتصـادی کشـور هایی نظیـر
آلمـان و چیـن کـه بازارهـای جهانـی را فتـح کردهانـد از
طریـق اهمیـت دادن و حمایـت از صنعـت نمایشـگاهی
بـه دسـت آمـده اسـت .بنابرایـن مـا هـم بایـد بـا اسـتفاده
مطلـوب از ظرفیـت و قابلیـت صنعـت نمایشـگاهی و

برنامهریـزی مناسـب برای شـناخت نوآوری هـای علمی و
تکنولـوژی در حـوزه اقتصـاد و معرفـی تولبدات بـا کیفیت
ایرانـی بـه دنبال بدسـت آوردن بـازار در کشـورهای هدف
باشـیم .ایـن مهـم بـا حمایـت و همراهـی مجموعه هـای
همسـو و مرتبط مثل شـورای اسالمی شـهر و شـهرداری
قابـل حصـول اسـت .
در ایـن جلسـه مهنـدس طاهـری رئیـس شـورای
اسالمی شـهر شـیراز نیـز ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت
ت نمایشـگاه های
اسـتفاده و بهـره بـری از ظرفیـ 
بیـن المللـی اسـتان فـارس در جهـت کمـک بـه تقویـت
مسـائل شـهری و اقتصـادی و همچنیـن آشـنایی بـا
دسـتاوردها ،فناوری هـا و تولیـدات نویـن ارائـه شـده در
نمایشـگاه ها گفت :بـا تقویت و حمایت از نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس بایـد در جهـت ایجـاد یـک پایـگاه
فعالیـت اقتصـادی و سـرمایه گـذاری در منطقـه جنـوب
کشـور و کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس عمـل کـرد.
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مهنـدس فـرخ زاده رئیـس کمیسـیون گردشـگری
شـورا و عضـو کمیسـیون اقتصـاد و سـرمایه گـذاری
شـورای اسالمی شـهر شـیراز در ایـن جلسـه گفـت:
در سیاسـت های کالن کشـور و حتـی در سـند
چشـم انـداز بیسـت سـاله بـر تقویـت حـوزه ارتباطـات
دوسـویه اقتصادی بین المللی تاکید بسـیاری شـده است
و نمایشـگاه ها می تواننـد در انتقـال علـم و تکنولـوژی،
تحقیـق و پژوهـش ،الگـو بـرداری ،اسـتفاده از تجـارب و
دانـش روز دنیـا در حوزه هـای بین المللی بسـیار تاثیرگذار
باشـند و موجب پیشـرفت اقتصادی و جذب سـرمایهگذار
گردند.
دکتر نصیری رئیس کمیسـیون هوشمندسـازی و فناوری
اطالعات شورا و عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
شـورای اسالمی شـهر شـیراز گفـت :تاکنـون
نمایشـگاههای تخصصـی و صنعتـی خوبـی در اسـتان
فارس برگزار شـده اند و شـهر شـیراز میتواند در برخی از
عناویـن نمایشـگاهی به عنوان قطب آن رویداد در کشـور
محسـوب گـردد و کمیسـیون اقتصـاد و سـرمایهگذاری
شـورا در ایـن حـوزه میتوانـد ورود موثـری داشـته باشـد و
بـا توجـه بـه اینکه اسـتان فـارس پتانسـیلهای باالیی در
حـوزه صنایع دسـتی و اقـوام دارد ،نمایشـگاه بیـن المللی
فـارس میتوانـد محوریـت اصلـی صـادرات فرهنـگ و
هنـر و تولیـد و اقتصـاد اسـتان باشـد.

سیاستمان باید اقتصادی شود
جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز صبح روز پنج
شنبه مورخ  ۲۳دیماه  ۱۴۰۰با حضور ...

معاون فرماندار جهرم مطرح کرد:

نرخ رشد جمعیت شهرستان جهرم پایین تر از  ۱درصد
مهر:معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری ویژه شهرسـتان جهرم
در هشـداری اعلام کرد که نرخ رشـد جمعیت شهرسـتان پایین تـر از  ۱درصد
است.
نسـرین زارعـی در جلسـه ثبـت وقایـع حیاتـی ثبـت بـه موقـع حیاتـی اطالعات
و آمـار مشـابه در راسـتای برنامـه ریـزی بـرای توسـعه و پیشـرفت و همچنیـن
تجزیـه و تحلیـل اوضـاع فرهنگـی و آسـیب های اجتماعـی با اهمیت دانسـت
و اظهـار داشـت :هـدف از سیاسـتهای کلی جمعیـت ارتقاء پویایـی ،بالندگی
و جوانـی جمعیـت بـا افزایـش نـرخ بـاروری بـه بیـش از سـطح جانشـینی ،رفع
موانـع ازدواج ،تسـهیل و ترویج تشـکیل خانـواده و افزایش فرزند ،کاهش سـن
ازدواج ،و… می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه پاییـن بـودن نـرخ رشـد جمعیـت در شهرسـتان افـزود :سـالمندی جمعیـت کشـور و تغییـرات
نگرانکننـده سـاختار هـرم سـنی یکـی از پیامدهـای سـقوط نـرخ بـاروری بودهاسـت کـه بـر اسـاس الگوهـای
آیندهنگـری جمعیـت همچنـان تـداوم خواهـد داشـت.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان جهـرم بیان داشـت :سیاسـتهای ابالغی از
سـوی مقـام معظـم رهبـری (مـد ظلـه العالـی) در سـال  ۱۳۹۳چـراغ راه آینده در ایـن خصوص مشـخص نموده
کـه می توانـد رونـد پدیده سـالمندی را کنـد نماید.
زارعی پیامدهای ضدامنیتی را بروز بحرانهای کاهش نرخ رشد و سقوط نرخ باروری عنوان کرد.
وی راهـکار اساسـی بـه منظـور جلوگیـری از کاهـش میـزان تولـد ،ازدواج و افزایـش طلاق در طـی چنـد سـال
اخیـر در شهرسـتان و کشـور ،مهمتریـن اقدامـات در راسـتای تحقـق راهبردهـای صیانـت از جمعیـت ذکر کرد.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان جهـرم بـا تأکیـد بـر لـزوم اجـرای هماهنگـی
بیـن بخشـی در راسـتای صیانـت از جمعیـت ،موفقیـت در اجـرای ایـن طـرح را منـوط بـه همـکاری دیگـر
سـازمانها و دسـتگاههای ذینفـع ،حمایتطلبـی از تمامی مجریـان صیانـت از جمعیـت و همراهـی مـردم در
اجـرای طـرح صیانـت و تعالـی جمعیـت دانسـت.
زارعـی ضمـن تشـکر از همکاری دسـتگاه های متولی به بخشـداران متذکر شـد تا دهیاران ،نسـبت بـه ارائه آمار
فوتی هـا بـه اداره ثبت احوال همکارای الزم داشـته باشـند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری:

دوره تشریفات مدیران در استانداری فارس برگزار شد

عصرمردم:
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بینالملل اسـتانداری فارس گفت:
دوره تشـریفات مدیـران ویـژه کارکنـان روابـط عمومی دسـتگاههای اجرایـی
اسـتان برگزار شـد.
هـادی بسـتام بـا بیـان ایـن کـه برگـزاری دورههـای آموزشـی بـا کیفیـت بـاال
از برنامه هـای مدیریـت روابـط عمومـی در دوره جدیـد اسـت ،افـزود :در دوره
تشـریفات مدیـران ،موضوعـات مـورد نیـاز مدیـران روابـط عمومـی در زمینـه
رعایـت تشـریفات فـردی ،تدریـس شـد.
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بینالملـل اسـتانداری فـارس ادامه
داد :در سـالجاری برگـزاری دوره هـای آموزشـی مدیریـت اسـتراتژیک روابـط عمومـی و روابـط عمومی توسـعه
بخـش در دسـتورکار ایـن اداره کل قـرار دارد.
وی اظهارداشـت :ایـن دوره بـا تدریـس دکتـر احمـد یحیایـی ایلـه ای در سـالن شـهید قاضـی اسـتانداری فارس
برگزار شـد.
دکتـر یحیایـی اسـتاد علـوم ارتباطـات و روابـط عمومـی در ایـن دوره آموزشـی بـا بیـان اینکـه تشـریفات یـک قدم
تفـاوت و بیشـتر بـودن اسـت ،افزود :تشـریفات به معنای توجه و احترام بیشـتر اسـت و موجب تقویـت ارتباطات
سـازمانی می شود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ارتباطـات غیرکالمی موثرتـر از ارتباطـات کالمی اسـت ،گفـت :دلیـل این تاثیر این اسـت
کـه ارتباطـات غیرکالمی زودتـر شـروع می شـود و ماندگارتـر و بـه یـاد ماندنی تر اسـت.
بـا اشـاره بـه ایـن کـه تشـریفات رسـمی ترین و محترمانـه ترین شـکل رفتار انسـانی اسـت ،افـزود :در تشـریفات
ضـروری اسـت بایدهـای اخالقـی ،بایدهـای ادبـی و بایدهـای حقوقـی مـورد توجـه قـرار گیرد.
ایـن اسـتاد ارتباطـات بـا تاکیـد بـر اینکـه تشـریفات بـه معنـای تجملات نیسـت ،گفـت :تشـریفات بـه معنـای
آداب دانی است و کمک میکند تا ارتباطات برون سازمانی بهتری شکل بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

پیشرفت در تولید مشروط به پویایی بازار است
ایسـنا :رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفـت :در مدیریت کشـاورزی
تاکیـد بـر تولید اسـت اما پیشـرفت در این زمینه مشـروط به پویایی بازار اسـت.
مجتبـی دهقانپـور در نشسـت برگـزاری نمایشـگاههای کشـاورزی بـا
اشـاره بـه اهمیـت تشـکیل میـز گفـت و گـو بـه منظـور اسـتفاده از تجربیـات
سـرمایه گـذاران موفـق ،عنوان کـرد :بایـد در راسـتای ارتقای فکـر اقتصادی
افـراد گام برداریم ،چرا که اقتصاد میتواند شـاکله تولید را اسـتحکام ببخشـد.
دهقانپـور گفـت :فعـال کردن یـک دیپلماسـی ،معرفی محصوالت ،اسـتفاده
از تجـارب موفـق و انتقـال فناوریهـای نویـن بـه گـروه مخاطـب و اسـتفاده
از دسـت آموزههـای ناشـی از فعالیتهـا در حوزههـای تخصصـی از رسـالت
نمایشـگاه ترویجی اسـت.
دهقـان پـور اظهـار کـرد :گفـت .گـو بیـن فعـاالن و کنشـگران بخش زمینـه فعـال کـردن دیپلماسـی اقتصادی
را فراهـم میکنـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس به ضرورت بررسـی میـزان اثرگذاری برگزاری نمایشـگاه پـس از اتمام کار
نمایشـگاه نیـز اشـاره کـرد و افـزود :باید اثربخشـی اقدامات را بـاال ببریم و به سـمت کیفی سـازی حرکت کنیم.
دهقانپـور خاطرنشـان کـرد :نمایشـگاه گلخانـه ،باغبانـی و تجهیـزات وابسـته–گیاهان دارویـی و صنایع وابسـته
 ۱۲تـا  ۱۵بهمـن مـاه و نمایشـگاه بینالمللـی صنایـع غذایـی ،تبدیلـی و ماشـین آالت وابسـته در همیـن تاریـخ
و همچنیـن نمایشـگاه بینالمللـی دام ،طیـور ،آبزیـان و صنایـع وابسـته  ۲۸بهمـن مـاه تـا اول اسـفندماه برگـزار
میشـود.

مدیر کل راه وشهرسازی استان فارس:

انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره وبازرسان سازمان
نظام کاردان های ساختمان به صورت الکترونیکی برگزارمی شود
عصرمردم:
انتخابـات میـان دوره ای پنجمیـن دوره هیـأت مدیـره وبازرسـان سـازمان
نظـام کاردانهـای سـاختمان اسـتان فـارس  ۲۴دی مـاه  ۱۴۰۰بـه صـورت
الکترونیکـی برگـزار می شـود.
جعفرزاهـدی مدیـرکل راه وشهرسـازی فـارس گفت:تعـداد کل داوطلبان تایید
شـده  ۲۸نفربـوده که یک نفرانصـراف داده وانتخابات باحضـور ۲۷نفرداوطلب
برگزار خواهد شـد.
وی افزود ۳۲۷۹:نفرواجدشرایط شرکت درانتخابات و رای دادن هستند.
مدیـر کل راه وشهرسـازی فـارس اضافـه کرد:ایـن انتخابـات روز ۲۴دی مـاه
سـاعت ۸صبـح اغـاز وتـا  ۱۷عصـر ادامـه دارد.
وی تصریـح کرد:ازمیـان ۲۷داوطلـب ۹نفرعضـو اصلـی بایـد در رشـته های  ۷گانـه سـاختمان شـامل عمـران
۳نفر،نقشـه بـرداری ۱نفر ،معماری ۲نفر،شهرسـازی ۱نفر،بـرق ۱نفر،مکانیک ۱نفر وبرای هریک از رشـته های
فـوق یـک نفـر عضو علـی البـدل انتخـاب وجمعـا  ۶نفر خواهد شـد.
جعفرزاهـدی خاطـر نشـان سـاخت :درایـن مرحلـه از انتخابـات بـه صورت همزمـان انتخابات بازرسـان سـازمان
نظـام کاردان هـا برگـزار میشـود کـه از بین داوطلبـان دو نفر بـازرس اصلی ویک نفـر بازرس علی البـدل انتخاب
خواهد شـد.

سالمت
شنبه  25دی 1400

ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی با ترکیبات دهان شویه ها
مهر :محققان می گویند وجود «تریکلوســان» در محصوالت بهداشت خانگی باعث افزایش
قابل توجهی در باکتری های مقاوم می شــود .مطالعات نشــان میدهد ترکیبات ضد باکتریایی
موجود در محصوالت مصرفی میتوانند باعث ایجاد میکروبهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های
خطرناک شوند .تحقیقات نشان میدهد که تریکلوسان ،یک ماده شیمیایی ضد میکروبی موجود
در خمیر دندان و دهانشویه ها ،ممکن است اثربخشی برخی از داروهای آنتی بیوتیک و همچنین
التهاب رودهای را کاهش دهد .نتایج یک مطالعه بر روی موشها نشان داد که برخی از آنزیمهای
میکروبی رودهای میتوانند ســمیت تریکلوز را در روده ایجــاد کنند .به گفته محققان ،این روند
میتواند باعث آسیب به روده و همچنین بروز عالئم کولیت روده ،یک نوع بیماری التهابی روده
شود .عالوه بر این ،مطالعه دیگری در سال  ۲۰۱۹نشان داد که وجود تریکلوسان در جریان خون
موجب تأثیر کمتر آنتی بیوتیک های ضد باکتری میشود.

نشستن بیش از حد برای بازماندگان سرطان
خطرناک است

مهر :شکســت دادن سرطان یک شاهکار بزرگ است ،اما نحوه زندگی بازماندگان پس از آن
نیز بر طول عمر آنها تأثیر می گذارد .نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد کسانی که بیش از
حد مینشینند و فعالیت بدنی ندارند ،نسبت به افرادی که فعالیت بیشتری دارند ،در معرض خطر
مرگ زودهنگام ســرطان یا هر علت دیگری هستند .دادههای مربوط به بازماندگان سرطان که
در نظرســنجی ملی سالمت و تغذیه ایاالت متحده از سال  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۴شرکت کردند ،نشان
داد که بازماندگان بی تحرک که بیش از هشت ساعت در روز نشسته بودند ،در معرض باالترین
خطر مرگ قرار داشتند.
«لین یانگ» ،سرپرســت تیــم تحقیق از مرکز درمان ســرطان آلبرتا در کانــادا ،میگوید:
«بازماندگان ســرطان که دســتورالعملهای فعالیت بدنی به میزان  ۱۵۰دقیقه در هفته فعالیت
بدنی با شدت متوسط تا شدید در اوقات فراغت را رعایت نکردند و بیش از هشت ساعت در روز
مینشستند ،بیش از پنج برابر با افزایش خطر مرگ به هر دلیلی روبرو بودند».
یانگ خاطرنشــان کــرد که این یافتههــا نمیتواند ثابت کند که عــدم تحرک باعث مرگ
زودهنگام در میان بازماندگان سرطان میشود ،و تنها این ارتباط وجود دارد.
وی افــزود« :نیاز به تحقیقات آینده در مورد روابط علّی بین بی تحرکی ،فعالیت بدنی و زنده
ماندن پس از سرطان و همچنین مکانیسمهای بیولوژیکی این روابط وجود دارد».
این ارتباط نگرانکننده بود ،زیرا محققان دریافتند که یک ســوم از بازماندگان سرطان ورزش
نمیکردند و بیش از شــش ساعت در روز مینشســتند .تنها حدود یک سوم  ۱۵۰ساعت ورزش
در هفته را انجام میدادند.

شیوه نگهداری برنج خام در خانه

بیتوته :شــما میتوانید غذاهای مختلف را برای مدتی کوتــاه نگهداری کنید ،ولی برنج را در
شــرایط صحیح می توان طوالنی مدت نگهداری کرد .شــاید یکی از چیزهایی که همیشه زمان
خرید برنج ســالیانه باعث نگرانی مردم اســت و ذهن آنان را مشغول میکند ،نگهداری برنج به
شیوه درست می باشد.
ظروف مناسب نگهداری برنج
 کیســه پارچه ای :یکی از بهترین ظــرف هایی که برای نگهــداری برنج وجود دارد،کیســه پارچه ای است .به شرطی که جنس کیسه پارچه ای کام ً
ال از نخ طبیعی باشد و در آن از
پالســتیک استفاده نشده باشد .چون به تدریج پالسیتک رطوبت و گرما را در خود نگه میدارد و
بر کیفیت برنج اثر منفی خواهد گذاشــت .ولی بر خالف کیسه پالستیکی ،کیسه نخی رطوبت را
از برنج می گیرد و موجب افزایش طول عمر برنج می شــود .ولی اشــکالی که کیسه های نخی
دارند پاره شدن آن ها به تدریج می باشد و اینکه ظاهر زیبایی برای نگهداری برنج در آشپزخانه
را ندارد .ولی توصیه می شود که به مقدار استفاده یک هفته برنج را در یک ظرف دیگر نگهداری
کنید و بقیه برنج ها را در کیسه نخی نگهداری کنید.
 ظرف پالستیکی (پالستیک مات) :نگهداری از برنج در ظروف پالستیک مات روشبدی نیست ولی به شرطی که حتما پالستیکی که برای نگهداری برنج انتخاب می کنید ،حتم ًا از
مواد اولیه مرغوب و درجه یک ساخته شده باشند .چنانچه جنس پالستیک شما خوب نباشد ،حتما
کم کم بو و مزه برنج تحت تاثیر پالســتیک قرار خواهد گرفت و برج آن کیفیت همیشگی خود
را به آســانی از دست می دهد .به این نکته توجه کنید که زمانی که برنج را در ظرف پالستیکی
می ریزید ،از خشک بودن ظرف مطمئن باشید .چون این گونه ظروف سبب نگهداری رطوبت در
سطح برنج می شوند که به تدریج سبب خراب و فاسد شدن برنج می شوند.
 ظرف شیشه ای :ظرف شیشه ای به شرطی که مات باشد یک مورد بسیار مناسب براینگهداری برنج می باشــد .همینطور بر عکس ظرف پالســتیکی با مزه و عطر آن تغییر نمی کند.
ولی چنانچه ظرف شیشــه ای نباشــد حتما باید برنج را در جایی دور از نور خورشــید مثل داخل
کابینت نگهداری کنید ،چون نور خورشید به سرعت باعث خراب شدن برنج خواهد شد.
 ظرف فلزی :اســتفاده از ظرف فلزی که دوجداره باشد و تنها الیه خارجی آن از فلز باشدو الیه داخلی از پالســتیک باشد ،مورد مناسبی برای نگهداری برنج است .ولی چنانچه قرار باشد
که برنج در یک ظرف فلزی ساده نگهداری شود و برنج در معرض تماس با فلز باشد .اصال یک
مورد خوب برای نگهداری برنج نیست.
فضای مناســب :در جایی که برنج را نگهداری می کنید باید دو مســئله را در نظر داشته
باشید ،که عبارتند از خشک بودن و خنک بودن فضا .چون گرما و رطوبت خیلی به سرعت سبب
شپشک زدن برنج یا اصطالحا جوجو زدن برنج می شود.
دور نگه داشــتن برنج از حشــرات :از آنجا که برنج در مزارع کشت میشود ،یکی از
نگرانیها در نگهداری طوالنی مدت آن ،آفات است .برای ذخیره سازی کوتاه یا بلند مدت برنج،
باید آن را در معرض هوا قــرار داد ،چون برعکس دیگر خوراکیها ،برنج به قدری تهویه احتیاج
دارد تا از فساد آن پیشگیری شود .دقت کنید که چنانچه برنج را در ظروف دربسته و مهر و موم
شــده انبار کنید ،محیط بهتری برای تولید مثل آفات و حشــرات به وجود آورده اید .هوای گرم،
مهمترین علت آفت زدن برنج است ،این ماده غذایی اگر در معرض هوای گرم قرار بگیرد« ،عرق
میکند» و حشرات و آفات ناخواسته در محیط مرطوب آن آغاز به رشد میکنند.
جذب کنندههای اکسیژن :جذب کنندههای اکسیژن بستههای کوچکی هستند که اغلب
در بســته بندیهای غذایی پیدا میشــوند .آنها عمر مفید مواد غذایی را با پیشــگیری از فساد
روغن موجود در مواد غذایی افزایش میدهند و مانع از رشــد قارچها میشوند .این بستهها دارای
ویتامین  Cیا ذرات آهن هســتند که در موقع تماس با اکســیژن ،آن را جذب میکنند و با آن
واکنش میدهند .این مواد هرچه اکســیژن وجود داشته باشد ،جذب میکنند و اصال مهم نیست
که خودشــان چقدر کوچک باشند .به همین علت است که با استفاده از این ابزار میتوان برنج را
حتی در دمای  ۲۱هم نگهداری کرد.
ضدعفونی و پاکسازی کردن :تمیز کردن ظروف نگهداری برنج خیلی مهم است .اغلب
این ماده غذایی را میتوان در ظروفی از جنس فلز ،شیشــه ،پالســتیک و  ...نگهداری کرد ،ولی
این ظروف باید به طور کامل تمیز باشــند .برنج انبار شده اکسیژن زیادی جذب میکند ،به ویژه
اگر در محفظهای مهر و موم شــده همراه با یک جاذب اکسیژن نگهداری شود ،پس ظرف تمیز
برای نگهداری برنج خیلی توصیه میشود .حتی اگر برنج را در شرایط خیلی عالی نگهداری کنید،
بدون رعایت کردن این اصل ،کیفیت آن پایین خواهد آمد.
نگهــداری برنج با فاصله از زمین و دیوار :تالش کنید کیســههای برنج را در ارتفاع
 20تا  25ســانتیمتری از زمین بگذارید .این کار مانع از نفوذ رطوبت زمین به کیســههای برنج
و همینطور پیشــگیری از دسترســی موجوداتی مانند موش و سوسک و غیره به کیسههای برنج
خواهد شد .بهترین کار قراردادن قفسههای مشبک و گذاشتن برنج در این قفسهها میباشد چون
این ســوراخ سوراخ بودن قفسهها به جریان داشتن هوا در بین کیسههای برنج کمک میکند .از
چسباندن کیسهها به دیوار هم خودداری کنید .حداقل  5سانتی متر میان کیسههای برنج و دیوار
فاصله به وجود آورید تا گردش هوا به راحتی در میان آنها انجام شود و رطوبت کیسههای برنج
را خشک کند .این کار به پیشگیری از حشره برنج هم کمک زیادی میکند.
نگهداری دور از نور خورشید :برنج را اصال در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید
چون نور مستقیم خورشید باعث خرد شدن دانههای برنج و کاهش کیفیت آن خواهد شد .چنانچه
برنج تازهای خریداری کردهاید که دارای رطوبت اســت میتوانید آن را در ســایه و به دور از نور
مستقیم خورشید پهن کنید تا هوا بخورد و رطوبت آن برطرف شود.
اســتفاده از قرص برنج :نکته مهمی که باید به آن دقت کرد این است که تا آنجایی که
برای شــما امکان دارد از این قرص استفاده نکنید .چنانچه شرایط به گونه ای بود که مجبور به
استفاده از آن شدید بهتر است آن را داخل یک قوطی کبریت بگذارید و قوطی را با چسب محکم
ببندید .آنگاه روی آن را با سوزن سوراخ های به وجود آورید و آن را بین برنج ها بگذارید .این کار
هم از آفت برنج پیشگیری می کند و هم با برنج تان ترکیب نمیشود و شما را مسموم نمی کند.
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بیتوته :خوابگردی یــا راه رفتن در هنگام خواب
که با نام سامبنابولیســم شــناخته می شود رفتاری
اســت که به نظر می رسد شما در طی شب از خواب
بیدار می شــوید و راه می روید و یا حتی ممکن است
فعالیت های دیگری نیــز انجام دهید اما پس از این
که بیدار شــوید هیچ خاطــره ای از راه رفتن خود و
کارهایی که انجام داده اید نخواهید داشت.
زمانی که فرد دچار خوابگردی می شــود می تواند
بیــن  ۵تا  ۱۵دقیقه به طــول بیانجامد .الزم به ذکر
است که خوابگردی در کودکان نسبت به بزرگساالن
بیشتر و شایع تر است و معمو ًال حوادثی درپی ندارند
برای همین است که معمو ًال نیاز به درمان ندارند.
خوابگردی در بزرگساالن ممکن است با عالئمی
مثل گیجی و ســردرگمی همراه باشد که منشاء این
خوابگردی ممکن است از دیگر بیماری ها و یا دیگر
اختالالت خواب باشد .نکته قابل توجه برای افرادی
که در هنگام خواب راه مــی روند حفظ و نگهداری
آن هــا در برابر صدمات و حوادثی اســت که ممکن
است در هنگام راه رفتن برایشان پیش بیاید.
حدود  ۴درصد بزرگساالن دچار خوابگردی هستند
که میتواند باعــث گیجی؛ تیرگی ذهن؛ حمله های
ناشی از بی خوابی و صدماتی که در هنگام راه رفتن
برای این افــراد پیش می آید؛ باشــد .همانطور که
گفته شد خوابگردی برای کودکان شایع تر است که
معمو ًال با افزایش سن خود به خود برطرف میشود.
در یکــی از تحقیقات صورت گرفتــه بر افرادی
که دچار خوابگردی هستند دانشمندان متوجه شدند
که محرومیت از خواب باعث تشــدید خوابگردی در
افراد مستعد می شــود .در این آزمایش چهل نفر از
افرادی که مشــکوک به خوابگردی بودند شــرکت
کردند در ابتدا این افراد از لحاظ شــدت و نوع خواب
و خوابگردی مشاهده و ارزیابی شدند و برای روز بعد
این افراد را تمام شــب بیدار نگه داشتند تا آنها را از
خواب محروم کنند و به طور منظم نظارت می شدند.
دقیق ًا بعد از  ۲۵ساعت از زمانی که این افراد بیدار
بودند یعنی صبح روز بعد به آنها اجازه خواب دادند و
از آن ها در تمام مدتی که خواب بودند فیلم برداری
شــد و پس از آن محققان و دانشمندان رفتار آن ها
را در طــول زمانی که خواب بودند بررســی کردند
متوجه شــدند که شــدت و پیچیدگــی رفتار خواب
گردان در این زمان نســبت به شــب اول که دچار
محرومیت خواب نشده بودند بسیار تشدید شده است
و رفتارهای ویژه ای از خود بــروز می دهند .به طور
معمــول خوابگــردی در اوایل شــب یعنی یکی دو
ســاعت بعد از خوابیدن اتفاق می افتد و حتی ممکن
است افراد در هنگام چرت زدن نیز خوابگردی کنند.
در دنیای علم روانشناســی خوابگــردی یکی از
اختــال های خواب محســوب می شــود .به طور

بیتوته :بدن ما هر روز در معرض مواد شــیمیایی
بســیار زیادی قرار می گیــرد ،در برخی موارد تماس
پوســتی یا تنفس این مواد می تواند باعث تحریک و
پاســخ سیستم ایمنی بدن می شــود و ایجاد آلرژی
می کند ،هر ماده ای که با سیســتم ایمنی بدن شما
ســازگاری نداشته باشد ،برای شــما به عنوان ماده
آلرژیک شناخته می شود .واکنش های آلرژیک انواع
مختلفی دارند از جمله ســرفه ،عطسه ،سزش چشم،
آبریزش بینی ،سر درد ،خارش پوست و اگزما.
واکنش آلر ِژیک پوســت معموال بــه نام اگزمای
آلرژیک شناخته می شود که چند دقیقه یا چند ساعت
پس از تماس با ماده حساسیت زا به صورت خشکی،
قرمزی و خارش پوست ظاهر می شود.
اگزما به طور کلی بیماری التهابی پوست است که
به دلیل واکنش سیســتم ایمنی بدن به مواد مختلف
از جمله مواد مخدر یا مواد شــیمیایی ایجاد می شود
و  10درصــد افــراد را درگیر میکنــد و باعث ایجاد
راش های پوستی قرمز ،خشک و خارش دار می شود.
معموال چند ســال طول می کشــد تــا اگزمای
آلرژیک ایجاد شود و پس از آن با هر بار قرار گرفتن
در معرض مــاده آلرژیک  ،پوســت دچار تحریک و
التهاب می شود.
علت اگزمای آلرژیک
زمانــی که با یــک ماده حساســیت زا مثل مایع
ظرفشــویی یا وایتکس یا مواد شیمیایی کارخانه ای
در تماس مستقیم پوستی باشــید ،با توجه به قدرت
آن مــاده بعد از چند دقیقه ،چند ســاعت یا چند روز
دچــار اگزمای آلرژیک می شــوید .از آن جا که این
مشــکل بالفاصله واکنش ایجاد نمی کند به عنوان
آلرژی تاخیری هم شناخته می شود.
در اغلب مــوارد عالیم اگزمــای آلرژیک – 24
 48ســاعت بعد از تماس با ماده حساســیت زا ایجاد
می شــود .در برخی موارد که ماده شیمیایی استفاده
شده ضعیف تر است ممکن است بروز آلرژی پوستی
چند هفته یا چند ماه و بعد از اســتفاده مشاهده شود.
مثال در صورتی که بدون دستکش ظرف ها را بشویید
و پوست دستتان هر روز در معرض مواد شوینده قرار
بگیرید ممکن اســت بعد از چند ماه یا چند سال دچار
اگزمای آلرژیک شوید .عوامل محرک ایجاد اگزمای
آلرژیــک در یک فرد با افزایش ســن می تواند تغییر
کند ،مثال اگر قبال هنگام اســتفاده از جواهرات بدن

ایسنا :مصرف ویتامینهایی مانند ویتامین E ،B
و  Dدر پیشگیری از کرونا موثر است.
مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین  Eمانند انواع
روغنهای مایع شــامل کانوال ،افتابگردان ،ذرت و...
بــه علت تقویت سیســتم ایمنی بــدن نقش مهمی
در پیشــگری از کرونا دارند .بایــد توجه کرد که این
روغنهــا باید به مقدار مورد نیاز در رژیم غذایی افراد
مصرف شوند.
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نشانه ها و درمان
اختالل خوابگردی

علمی خوابگردی زمانی رخ میدهد که فرد در بخش
عمیق خواب اســت و این اختــال به دلیل حرکت
ســریع چشــم اتفاق میافتد برای همین فرد بعد از
ی شود و چیزی
بیدار شدن متوجه خوابگردی خود نم 
به یاد نمی آورد.
خوابگردی در مردان شــایع تر است و همچنین
در کودکان برای ســنین  ۴تا  ۸سال بیشترین شیوع
را دارد .مــوارد زیادی می توانند منجر به خوابگردی
شوند این موارد می تواند مربوط به مصرف داروهای
خاص؛ بی خوابی و بدخوابی؛ اســترس و اضطراب و
همچنین عدم رعایت بهداشت خواب باشد.
عالئم خوابگردی در بزرگساالن چیست؟
شــاید برایتان کمی عجیب باشــد که افرادی در
هنگام خــواب کارهایی را انجــام دهند که در طی
بیداری نیز انجام می دهند مث ً
ال بعضی از افراد ممکن
اســت با چشمان باز راه بروند و حتی غذا خوردن نیز
شــامل این رفتارها می شود؛ حتی ممکن است فرد
اعمال غیر ارادی مثل تخلیه ادرار را در هنگام خواب
انجام دهد.
همچنین خوابگردی طیف وســیعی از رفتارهای
دیگر را نیز شــامل میشود .رفتارهایی مانند صحبت
کــردن در هنگام خواب؛ خیره شــدن به یک نقطه؛
سخت بیدار شدن؛ عدم برقراری ارتباط با اطرافیان و

پاسخ ندادن به محرک های بیرونی و صحبت های
دیگــران و یا حتی نشســتن در محل خواب و انجام
حرکاتی مانند مالیدن چشم ها.
مــواردی که تاکنون به آنها اشــاره شــد تقریب ًا
بی خطرتریــن و یــا کــم خطرترین عالئــم برای
خواب گردان اســت اما متاســفانه افــراد خواب گرد
ممکن اســت فعالیت هایی انجام دهند که بســیار
خطرناک اســت چه برای خودشان و چه برای افراد
ت ها شــامل :تــرک کردن خانه؛
خانواده .این فعالی 
رانندگی؛ پایین یا باال رفتن از پله ها؛ پریدن از پنجره
یا پشت بام است .ممکن است افراد برای بیدار شدن
اذیت شوند و دچار ســردرگمی و خشونت شوند که
مدت کوتاهی پس از بیدار شدن اتفاق می افتد.
همه کسانی که دچار خوابگردی می شوند نیاز به
مراجعه به پزشک ندارند اما اگر افراد بزرگسال شروع
به راه رفتن در خواب کنند بهتر اســت به پزشــک
مراجعه کند همچنین مواردی مثل راه رفتن در خواب
و ایجاد اختالل در خواب دیگران یا ایجاد اختالل در
زندگی روزمره طوالنی شــدن خوابگردی به طوری
که بیش از یک یا دوبار در هفته و یا حتی چند بار در
یک شب همچنین انجام واکنش های خطرناک که
احتمال دارد به خود فرد یا دیگران صدمه وارد کند.
علت راه رفتن در خواب یا خوابگردی در

علل ،عالیم و درمان اگزمای آلرژیک

بدنتان واکنشی نشان نمی داد ممکن است بعد از چند
سال در تماس با جواهرات بدل دچار اگزما شود.
عوامل محرک اگزمای آلرژیک
 نیــکل موجود در جواهرات ،ســگک کمربند ودکمه های فلزی شلوار جین
 عطر و اسانس استفاده شده در مواد آرایشی رنگ لباس رنگ مو التکس و مواد پالستیکی چسب آفت کش ها برخی داروها برخی لوازم آرایشی افزودنی ها خوراکی مایع ظرفشویی ،صابون ،پودر لباسشویی و سایرمحصوالت تمیز کننده
 وایتکس و سایر محصوالت حاوی سفید کنندهو جرم گیر
 پیچک یا گیاهان سمی کــرم ها و پمادهای آنتــی بیوتیک یا کورتیکواستروئید
 قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور آفتاببعد از استفاده از یک محصول روی پوست
عالیم اگزمای آلرژیک

عالیم اگزمــا آلرژیک در افراد متفاوت اســت و
ممکن اســت با افزایش ســن در یک فرد تغییر کند.
عالیــم اگزما آلرژیک به طــور کلی در محل تماس
پوســت با ماده حساسیت زا دیده می شود و به ندرت
ممکن است در ســایر مناطق بدن هم گسترش پیدا
کند.
به طور کلی عالیم اگزما آلرژیک عبارت است از:
 خارش سوزش یا درد برچســتگی های قرمز پوســته پوسته یا دارایترشح
 گرم و داغ شدن پوست پوسته پوسته شدن خشکی و خشن شدن پوست التهاب بروز ترک خوردگی ها شبیه به برشتشخیص اگزمای آلرژیک
در مواردی که اگزما آلرزیک بعد از چند ســاعت
از اســتفاده از یک ماده یا وســیله خاص ایجاد شود
خودتان به راحتی متوجه آن می شوید و می توانید با
اجتناب از آن ماده مشکلتان را حل کنید.
در مــواردی که نیــاز به مراجعه به پزشــک پیدا
می کنید ،در ابتدا پزشــک از معاینه فیزیکی استفاده
می کند و ســواالتی از شما می پرســد و در صورت

نقش  ۳ویتامین در پیشگیری از کرونا
ویتامیــن  Dنیز به علت تقویت سیســتم ایمنی
بدن نقش مهمی را در پیشگری از بیماری کرونا ایفا
میکند .منبع اصلی ویتامین  Dنور خورشــید اســت
و منابع غذایی حاوی ویتامین  Dشــامل ماهیهای

چرب ،لبنیات و زرده تخم مرغ است.
البتــه به علت نیاز بزرگســاالن به ایــن ویتامین
ماهیانــه یک عــدد پرل  ۵۰هزار واحــدی ویتامین
 Dتوصیه میشــود و باید توجه کرد که این ویتامین
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بزرگساالن
به نظر می آید مواردی مانند استرس و اضطراب
یا دیگر عوامل روانشناختی منجر به اختالالت خواب
می شــوند .توصیه می شــود اگر به اختالل تشنج
مشکوک هســتید یا در حین خواب اختالل حرکتی
اندام ای دارید برای اطمینان نوار مغز تهیه کنید.
عواملی که میتواند در خوابگردی نقش داشــته
باشند عبارتند از :
• فشار عصبی
• کمبود خواب
• بی خوابی
• خستگی
• اخالل در برنامه خواب
• بیماری یا تب
• استرس و اضطراب
• استفاده از داروهای خاص
• خوابیدن با مثانه ای پر
• مصرف مواد اعتیاد آور و الکل
• مبتال بودن به بیماری ریفالکس معده
• سندروم پاهای بی قرار
• استفاده از داروهای خاص مانند داروهای خواب
آور؛ آرام بخش یا بعضی از داروهایی که برای درمان
اختالالت روانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.
• اختالالت تنفسی مانند آپنه انسدادی خواب
• همچنین داشــتن محیط خواب پر ســر و صدا
یا نامناسب
معمو ًال افــرادی که در خــواب راه می روند این
مشــکل را بــه صــورت خانوادگی دارنــد اما هنوز
مشخص نشــده که چرا برخی از افراد به خوابگردی
مبتال می شوند و برخی دیگر نه.
درمان خوابگردی در بزرگساالن
امکان دارد که شما حتی بعد از مراجعه به پزشک
به صورت دائم درمان نشــوید و به نظر برســد که
خوابگــردی درمان ندارد .به طــور کلی برای درمان
و بهبود خوابگردی افراد از باال بردن ایمنی و از بین
بردن علت ها و یا محرک ها استفاده می شود.
به این منظور شــما می توانید قبل از خواب تمام
پنجره ها و درهــا را ببندید و قفل کنید تا در هنگام
راه رفتن نتوانیــد از اتاق و یا خانه تان بیرون بروید.
همچنین بهتر اســت که در طبقه همکف بخوابید تا
خطر پایین رفتن از پله ها شــما را تهدید نکند و اگر
کودک شــما دچار خوابگردی شده است اجازه ندهید
که او شب ها تنها بخوابد.
برای کسانی که در حال راه رفتن هستند بهترین
کار هدایت او به ســمت رخت خوابش اســت الزم
نیســت که فرد را بیدار کنید زیرا احتمال دارد دچار
آشفتگی و سردرگمی می شود و برای شما دردسرساز
باشد.

نیــاز برای این که متوجه شــود دقیقا به چه ماده ای
آلرژی دارد می تواند از تســت پچ یا سایر آزمایش ها
استفاده کند.
تشخیص اگزمای آلرژیک با تست پچ
برای تســت پچ ،برچسب هایی حاوی آلرژن های
مختلف روی پوســت پشت چســبانده می شود که
باید  48ســاعت روی پوســت بمانند .سپس پزشک
برچســب ها را جدا کرده و عالیــم واکنش آلرژیک
را بررســی می کند 2 .روز بعد دوباره برای بررســی
واکنش های آلرژیک تاخیری معاینه می شوید.
تشخیص اگزمای آلرزیک با بیوپسی
اگر تست پچ نتواند پاسخ درستی به پزشک بدهد،
پزشک از بیوپسی یا نمونه برداری استفاده می کند و
تکه ای از ضایعه پوســتی ایجاد شده را به آزمایشگاه
می فرستد.
راه های درمان اگزمای آلرژیک
درمان اگزمای آلرژیک به قدمت و شــدت عالیم
پوستی بستگی دارد.
در اولین قدم باید پوســت را با آب فراوان بشویید
تا ماده حساسیت زا به طور کامل از روی پوست تمیز
شــود ،در صورتی که واکنش ایجاد شده خفیف باشد
احتمــاال نیازی به درمان دارویی نخواهید داشــت و
میتوانیــد با کرم های مرطوب کننــده غلیظ که آب
کمتری دارند ،پوستتان را مرطوب نگه دارید.
اســتفاده از کرم های کورتیکو اســتروئید بدون
نســخه می تواند به کاهش التهــاب و از بین بردن
خارش کمک کند ولی باید دقت داشته باشید که این
کرم ها برای استفاده کوتاه مدت مناسب هستند و در
بلند مدت باعث نازک شــدن پوست و آتروفی پوست
خواهند شد.
اجتناب کامل از تماس ماده آلرژی زا با پوست.
در صورت انجام کامل درمان های پزشکی بعد از
 3 – 2هفتــه اگزمای آلرژیک به طور کامل برطرف
می شود ولی در صورت تماس دوباره با ماده آلرژی زا
ممکن است برگردد.
پزشــک می تواند کرم های قوی تــر به همراه
داروهای خوراکی کورتیکو استروئید برای شما تجویز
کند.
فتوتراپی اگزما یا نور درمانی در مواردی که اگزما
ســطح وســیعی از پوست را پوشــانده برای کاهش
پاسخ های التهابی بدن الزم است.

محلــول در چربی اســت و مازاد نیــاز آن میتواند
مشکلایجاد کند .بنابراین حتما در مورد مقدار مصرف
با پزشک خود مشورت کنید.
بنابر اعــام وبدا ،همچنین مصــرف مواد غذایی
حاوی ویتامین  Bشــامل انواع میوهجات ،سبزیجات،
لبنیات ،انواع گوشــتها ،غالت ســبوسدار ،حبوبات
و مغزیجــات مانند پســته و گردو نقــش مهمی در
پیشگیری از کرونا دارند.
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راه های مبارزه با سن گرایی

بیتوته :به طور کلی سن گرایی یک تعریف نادرست تفکر غلط و تبعیض
غلط در مورد افراد سن باال و مسن است.
در واقع سن گرایی نوع دیگری از نژادپرستی و تبعیض جنسی است .این
تبعیض و باور غلط از آن جا می ﺁید که بسیاری از افراد ،باال رفتن سن و مسن
شدن را بد و ناخوشایند می دانند به همین دلیل ،با افراد مسن و سالمند ،بد
برخورد می کنند و آن ها را مسخره می کنند.
رابرت باتلر ،متخصص جغرافیایی ،اولین شخصی بود که اصطالح
سن گرایی را به منظور توصیف تبعیض افراد مسن و سالمند ،در جهان مطرح
نمود .اما در حال حاضر ،این اصطالح ،به هر تبعیضی که در حوزه سن ،انجام
گیرد اطالق می شود .از جمله این نگرش می توان به تبعیض در سنین
کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن و سالمندان اشاره نمود.
این تبعیض و مشکالت عموما در محل کار افراد ،به چشم می خورد .چرا
که حوزه ای است که در آن معیارهایی همچون درجه های شغلی یا اختالفات
حقوقی ،مطرح می شود .همچنین یکی از مهم ترین معیارهای یافتن شغل،
سن است .جوانان و بزرگساالن هر کدام به نوبه خود ،دشواری های خاص
خود را در این حوزه دارند.
جوانان به دلیل نداشتن تجربه و سابقه کاری کافی ،در یافتن شغل با
مشکل رو به رو هستند و دشواری های خود را دارند و حتی با یافتن شغل
هم ،حقوق کمتری دریافت می کنند .بزرگساالن و افراد مسن نیز به واسطه
سن باالی خود ،در یافتن شغل جدید و یا تغییر شغل ،با دشواری های زیادی
مواجه می شوند.
کلیشه های نادرست در خصوص سن گرایی در افراد مسن
براساس تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،خانم سوزان فیسکه اظهار
نمودند که عموما کلیشه های سن گرایی در افراد سالمند ،به نحوه انتظار
جوانان از این قشر برمی گردد .این انتظارات عبارتند از:
• یکی از مهم ترین و اولین کلیشه هایی که در این حوزه رایج می باشد
موضوع جانشینی است .بر اساس این کلیشه ،جوانان بر این باورند که افراد
مسن دیگر کار خود را انجام داده اند و باید راه را برای جوانان باز کنند .این
نوع نگرش و تفکر یعنی اینکه جوانان ،افراد مسن را بی اهمیت می دانند و
این قشر را الیق انجام کار و یا داشتن پست و مقامی نمی دانند .طبیعتا این
نوع نگرش ،کامال غلط و طرز تفکر اشتباهی است.
• کلیشه دوم ،با عنوان مصرف ،توسط ایشان مطرح شد .به این معنی که
افراد جوان احساس می کنند منابع موجود و محدود ،فقط باید صرف آن ها
شود نه افراد مسن.
• هویت افراد مسن ،سومین کلیشه رایج در این حوزه است .بر اساس این
نگرش ،افراد جوان تر بر این باور هستند که افراد مسن باید طبق سن خود

عمل کنند و بر طبق هویت جوانان پیش نروند .مثال مثل آن ها لباس نپوشند
یا حرف نزنند.
رواج سن گرایی چه قدر است؟
براساس تحقیقاتی که محققان در این حوزه انجام داده اند مشخص شده
که سن گرایی یک نوع نگرش عادی است که همیشه وجود داشته است.
براساس این تحقیقات مشخص شد که جوانان زیادی خواهان منع رانندگی و
یا حتی خرید افراد مسن هستند .حتی در برخی از ایالت های آمریکا ،بسیاری
از شکایت ها و ادعاهای کارگران ،مبنی بر همین تبعیض ناشی از سن است.
بیشترین رواج تبعیض سنی در محیط کار است و افراد مسن در این محیط،
بیشتر با این تبعیض رو به رو هستند.
چگونه می توان با سن گرایی مبارزه کرد؟
با توجه به افزایش این موضوع ،خصوصا در محیط کار و اجتماعی ،بسیاری
از روانشناسان بر این عقیده هستند که سن گرایی و تبعیض های سنی به
مانند سایر ناهنجاری ها و تبعیض های اجتماعی ،مثل تبعیض های جنسی،
نژادی و معلولیت مهم و جدی است باید چاره ای برای آن اندیشید.
یکی از مهم ترین راهکارها و پیشنهاداتی که این افراد ارائه دادند افزایش

بیتوته :آب زیر کاه کنایه از آدم های بدجنس است که زیرزیرکی کاری را بر
خالف آنچه در ظاهر هستند انجام می دهند .به عبارتی افرادی که در لباس
دوست هستند ولی برای رسیدن خود به منفعت دست به اعمالی ديگر می زنند
و بنای مکر و نیرنگ می گذارند و به زیان افراد دیگر عمل می کنند.
آب زیرکاه ،اصطالحا به اشخاصی اطالق می شود که زندگی و حشر و نشر
اجتماعی خود را بر پایه فریب و نیرنگ می نهند و با صورت حق به جانب،
ولی سیرتی زشت و ناپاک درصدد به انجام رساندن خواسته های شوم خویش
برمی آیند.
ضرر و خطر اینگونه اشخاص حیله گر و بدجنس ،بسیار بیشتر از دشمن
ظاهری است؛ زیرا دشمن با چهره و حربه دشمنی به میدان می آید ،در حالی
که این طبقه در لباس دوستی و خیرخواهی خیانت می کند .حال ،بهتر است
ببینیم که ریشه تاریخی این عبارتِ مثلی از کجاست و چطور ممکن است آبی
که در زیرکاه است ،باعث زیان و ضرر شود.
آب زیر کاه در قرون و اعصار قدیمه جزء نیرنگ های جنگی بود و سپاهیان
متخاصم را از این رهگذر غافلگیر و منکوب می کردند.
البته این حیله جنگی در منطقه های باتالقی و نقاطی که شالیزاری داشت
بیشتر معمول و رایج بود تا همان طوری که گفته شد ،باعث سوءظن دشمن
نگردد .طریقه اش این بود که در مسیر قشون مهاجم باتالقهای پراکنده
و گوناگون و کم عرض حفر می کردند و روی باتالقها را با کاه و کلشن
می پوشانیدند.
بدیهی است عبور از این مناطق باعث می شد که قسمت مقدم مهاجمین
یعنی پیشتازان و سوارکاران در باتالق های سرپوشیده فرو روند و پیشروی آنها
دچار کندی شود تا برای مدافعان فرصت و امکان امادگی و تجهیز سپاه فراهم
آید .این مثل را در مورد اشخاص حیله گر بکار می برند.
از همین روست که آب زیرکاه بودن کنایه از افرادی است که با حیله و خدعه

بافت مغز آسیب برسانند.
بر اساس این مطالعات ،مشخص شده که اگر فشار خون سیستولیک در
محدوده  160-140میلی متر جیوه باشد خطر ابتال به بیماری های زوال
عقل و آلزایمر چندین برابر می شود .تحقیقات نشان می دهد کلسترول نقش
مهمی در ایجاد پالک های آمیلوئید بتا دارد که از مهم ترین شاخصه های
ایجاد بیماری آلزایمر است.
تنظیم نمودن ویتامین D
کنترل کردن سطح ویتامین  Dاز دیگر راهکارهای مبارزه با پیری مغز
است .یکی از مهم ترین وظایف ویتامین دی ،تشکیل حافظه است .بر این
اساس ،سطح این ویتامین با عملکرد شناختی در ارتباط است .بر اساس
تحقیقات انجام شده در این زمینه ،کاهش ویتامین دی در افراد ،خطر ابتال به
بیماری های زوال عقل در بزرگساالن را افزایش می دهد.
مطلوب ترین سطح ویتامین دی در افراد ،بین  30تا  45نانوگرم در میلی
لیتر است .از دیگر تاثیرات این ویتامین در افراد ،تنظیم و انتقال نمودن گلوکز
و کلسیم به داخل مغز است .از طرف دیگر ،این ویتامین به کاهش التهاب و
افزایش انتقال دهنده های عصبی کمک می کند.
محدود کردن مصرف گوشت قرمز
برای کنترل پیری مغز ،مصرف گوشت قرمز و دیگر محصوالت دامی خود
را کنترل و محدود کنید .مس و آهن از مهم ترین مواد معدنی گوشت قرمز
هستند که در اثر مصرف زیاد ،در بدن جمع و به مغز ،آسیب می رسانند .لذا
حتما باید آن را به اندازه مصرف کنید .همچنین با مصرف مواد دیگر مثل
کنجد ،کدو و لوبیاها این مواد را دریافت کنید .مس و آهن اضافه در بدن سبب
ایجاد پالکهای آمیلوئید بتا در مغز می شوند.
مصرف مرتب توت
یکی از مهم ترین شاخصه های توت ،محافظت از مغز است .پس چه بهتر
که آن را روزانه مصرف کنید .توت باعث بهبود عملکرد مغز و کاهش پیری
مغز می شود .از طرف دیگر ،مواد شیمیایی که در سبزیجات و میوه ها وجود
دارد سبب کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب مغز و در نتیجه کاهش ابتال به
بیماری آلزایمر می شود.
کاهش مصرف قند
قند اضافه در بدن ،سبب افزایش فشار خون و اختالل در عملکرد شناختی
مغز می شود .حتی یک واحد اضافه تر بودن قند خون می تواند به حافظه ی
انسان آسیب برساند.
از دیگر راهکارهای کاهش پیری مغز می توان به مصرف غذاهای گیاهی،
کاهش مصرف نمک ،ورزش کردن و فعالیت های بدنی و مصرف انواع آجیل
اشاره نمود.

آگاهی عمومی است .در واقع محققان بر این عقیده هستند که اگر عموم مردم
با مسائل و مشکالت سن گرایی ،آشنا باشند می توان ،مسائل و مشکالتی که
این تبعیض ایجاد می کند را حل کرد.
به حداقل رساندن سن پیری ،از دیگر راهکارهای این روانشناسان است.
در واقع با زیاد شدن جمعیت افراد سالمند ،باید راهکارهایی ارائه داد که سن
پیری را به حداقل رساند .به همین دلیل امروزه این راهکارها از اهمیت زیادی
برخوردار هستند .در ادامه به چند راه حل ،برای کاهش دادن سن پیری اشاره
می کنیم.
راهکارهایی برای مبارزه با پیری مغز و کمک به سن گرایی
برای مبارزه با پیری مغز و تقویت سالمت شناختی ،راه حل های زیادی
وجود دارد که از مهم ترین آن ها عبارتند از:
کنترل کردن فشار خون
برای جلوگیری از پیری مغز حتما ،فشار خون و سطح کلسترول مطلوب
خود را حفظ کنید .مطالعات و تحقیقات زیادی وجود دارد که در آن نشان
می دهد فشار خون با سالمت مغز در ارتباط است .به این صورت که فشار
خون باال سبب می شود عملکردهای شناختی ،ضعیف تر شوند و در نتیجه به

افراد آب زیر کاه چه کسانی هستند؟

و موذی گری که البته دربرخی مواقع زرنگی خوانده می شود و شاید در نظر
بعضی خوشایند و هوشمندانه هم بنظر برسد ،کاری می کنند که زیان بزرگی
به یک گروه می رسد .به عبارتی این چنین اشخاص کسانی هستند که اعمال
ریاکارانه بسیار دارند و شاید بتوان قرابت معنايي آنرا در ضرب المثل «از پشت
خنجر زدن» پیدا کرد.

در رویارویی با اشخاص آب زیر کاه چه کنیم؟
 برای انجام هیچ کار حساسی به آن ها اعتماد نکنید ،چنانچه کارفرما هستیدتالش کنید از او دوری
این فرد را استخدام نکنید و چنانچه همکار وی هستید
2
کنید ،علت اصلی این مسئله این است که شما هیچ وقت نمی توانید بدانید وی
چه زمانی احساسات واقعی اش را نسبت به شما نشان خواهد داد ،اغلب مواقع

شما حتی نمی توانید حدس بزنید این احساسات چه هستند ،این اشخاص هیچ
وقت روراست نیستند.
 احساسات شخصی تان را از این معادله خارج کنید ،نسبت به ترفندهای اینافراد عکسالعمل عاطفی نشان ندهید.
ویژگیهای شخصیتی کودکان آب زیرکاه:
 بدگویی از دیگران (حتی اعضای خانواده ااعم ازبرادر یا خواهر) این ویژگیبیشتر در مورد دوستان وی مصداق دارد تا به این شیوه بتواند شرایط و زمینه
تنبیه را برای آن ها ایجاد کرده و از این رفتارها لذت ببرد .این کودک از
تمایالت ديگر آزاری (یا سادیستیک) بهره می برد.
 در اکثر مواقع تظاهر به مظلومیت کرده و خود را بیگناه جلوه می دهد و بهمحض این که ديگر از وی غافل شوند دردسر ایجاد می کند.
 معمول از گوشه چشم رفتار معلم ،مربی و گاه والدین را زیر نظر دارد. این کودک میتواند تعدادی دوست خصوصی و صمیمی داشته باشد و باآن ها در تعامل باشد.
 درصورت لزوم در هرگونه ازمون یا تست میل به تقلب در او به فراوانیمشاهده می شود.
روش اصالح و تغيير رفتار کودک آب زیرکاه
اولین گام برای ترميم و اصالح رفتار اینگونه کودکان تحسین و تشویق
رفتارهای مناسب آنهاست ،در مرحله بعد ارائه تکلیف به کودک مناسب با
وضعیت روانی و فیزیکی تا او را شخصی مسئول و متعهد به بارآورد.
باید توجه داشت که این چنین کودکان احتیاج به جلب توجه دارند که یعنی
باید باور کنند و حس کنند که شما به عنوان والدین یا مربی یا معلم دیده
می شوند و وجود دارند ،نقش دارند و همین طور قابلیت مفید بودن در جمع و
جامعه ،با تأکید و یادآوری این نکته که قوانین دشوار و تنبیهات شدید ،کودک ﺟﺪول 400-2524
فوق را به طرف فعالیت های پنهانی سوق خواهد داد.
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داستان
شنبه  25دی 1400

سگ همه جا همراهشان بود .با پیچ وخم جاده میپیچید .با پوزهاش جاده
را می شکافت و جلو میرفت .بدنش که درخشید ،سعید از ته دل خندید و
چانه درویش را به سمت سگ گرداند .درویش زیرچشمی به راننده نگاه کرد.
راننده گفت« :ماشاال چه پسر نازنینی» .عطسه کرد« :اگه این سگ نباشه،
کامیون ماک بیمعنی میشه .ماک یعنی سگ ،سگ یعنی ماک ».آب لزج
از دهان و لثههای قرمز و ورم کرده سعید آویزان بود .درویش دستمال چرک
و خیس را روی لب و چانه سعید کشید .چند مگس داخل اتاق کامیون
جوالن میدادند .راننده فرمان را با دستان درشتش میچرخاند .جای آفتاب
عوض میشد .انگار داشت با کامیون قایم موشک بازی میکرد .سایه سگ
روی کاپوت کامیون ،دراز و کوتاه میشد .راننده یک حبه قند داخل دهانش
انداخت و یک نفس چای لیوانی را سرکشید و بعد گفت« :دنیایی دارن این
بچههای معصوم .هر کس دیگهای بود از ترس این آتیشایی که رو شهر
میریختن ،سنکوپ میکرد اما بچه شما ماشاال میخندید .خیلی ساکتید
حاجی ،چه کارهاید؟» درویش نگاهی به گلنار که سمت راست سعید نشسته
بود ،انداخت .گلنار با نگاه مات چشم به جاده دوخته بود .درویش این نگاه را
میشناخت .همان روزی که از مطب دکتر بیرون آمده بودند ،گلنار روی لبه
سیمانی شط نشسته بود ،نه حرف زده بود و نه به درویش جواب داده بود.
دست سعید را ول کرده بود .سعید با خنده و فریاد رفته بود سمت پروانههای
باغچه .صدای ترمز ،دست درویش را به سمت سعید برده بود و از جلو تاکسی
به بغل کشیده بودش .گلنار تکان نخورده بود .فقط گفته بود« :دیدی چطور
جلو زیور خوار شدیم؟»
درویش گفت« :کارگرم آقای راننده .یعنی بودم ،کارگر بازنشسته شهرداری
خرمشهر ...چی بگم آقا از روزگار؟ ...چقدر دیگه مونده؟» راننده گفت« :تازه
یک ساعته راه افتادیم حاجی! دو ساعت دیگه میرسیم بهبهان .باید شب
همونجا بمونیم .صبح زود راه میافتیم .شب نمیذارن رانندگی کنیم .میگن
خطر داره ».راننده سرعت کامیون را کم کرد .باالی سرش زنجیر را چند بار
پایین کشید .صدای بوق توی اتاق کامیون و جاده افتاد .گلههای گوسفند و
بز و االغ از جاده رد میشدند .سعید دست زد و باال و پایین پرید .کامیون
کنار ایستاد تا گله رد شود .راننده پاکت سیگار از جیب بغلش بیرون آورد و
پیاده شد .وز وز مگسها و دردی که از شقیقههای درویش شروع شده بود او
را آزار میداد و میخواست چشمهایش را از جا بکند .درویش صدای دلهره
خود را میشنید« :کاشکی به حرف دادخدا همون پارسال که با زیور اومد
خونمون و گفت برادر دیگه اینجا جای زندگی نیست ،گوش کرده بودی.
سی سال پیش وقتی از کهنوج راه افتادی اومدی خرمشهر ،دیگه پشت سرت
هم نگاه نکردی .سی سال! حاال برگرد کهنوج و بگو برگشتم اما مصیبت زده
و آواره شدم .خب چه عیبی داره؟ دارم برمیگردم شهر خودمون .به قول ناصر
رودباری از همه جا برو بیرون اما از محل و دیارت بیرون نرو .دادخدا راست
میگفت ،من که بازنشست شده بودم .وقتی خودش دست زیور را گرفت و با
بچه هاش برگشت کهنوج ،گلنار گفت درسته دادخدا برادرته و خوبیته میخواد
اما زیور زیر پاش نشسته ،بذار یه مدت بگذره ما هم میریم کهنوج».
راننده ته سیگار را انداخت زمین و کفش مال کرد .نگاهی به قسمت بار
انداخت و برگشت داخل اتاق کامیون .یک کیسه از کنار زنجیر بوق بیرون
کشید و گذاشت روی داشبورد .از کیسه کشمش و پسته و تخمه بیرون آورد
و داخل مشتش ریخت و به طرف سعید گرفت .درویش گفت« :از دست
هیچ کس چیزی نمیگیره ».راننده کامیون را راند و گفت« :پس معلومه
پسر عاقلیه .خودتون بفرمایید .حاج خانم قابل تعارف نیست ».دکمه رادیو
را زد .صدای طبل جنگی و مارش داخل اتاق کامیون پیچید .کامیون به هر
پیچی که میرسید ،صدای رادیو به خرت و خرت میافتاد .البه الی مارش،
فقط جملههای ای سرباز ای برادر ،مفهوم بود« .خاموشش کنیم بهتره.
نه حاجی؟» راننده رادیو را خاموش کرد .سعید میخندید و جیغ میکشید.
درویش چند تا کشمش به سعید داد .راننده گفت« :این اسباب و اثاث که
پشت کامیونه مال برادرمه .معلمه .خودش و زن و بچه هاش چند روز پیش
با ماشین رفتن شیراز .با چه مکافاتی بنزین پیدا کردن .تو آبادان که بنزین
گیر نمیاومد ...خودم بازنشسته هستم .تو دانشگاه شیراز کار میکردم .بعد از
بازنشستگی افتادم تو کار خرید و فروش کامیون ماک .گفتین خرمشهر کار
میکردید؟ جسارتا ایستگاه دوازده آبادان شما را سوار کردم ».درویش گفت:
«یه هفتهای بود از خرمشهر اومده بودیم توی یه مدرسه ایستگاه دوازده
آبادان .سرایدارش یا به قول ما بابای مدرسه ،قوم و خویشمونه .گفتیم مدتی
تو مدرسه بمونیم تا ببینیم چه میشه».
صدای انفجار میآمد و زمین تکان میخورد .سعید میخندید .لثههای قرمز
و باد کردهاش با چند دندان کوچک پیدا شد .تند و تند و باشتاب در میزدند.
درویش در را باز کرده بود .مهدی گنجی سرکارگرشان بود .او هم بازنشسته
شده بود .با وانت آمده بود .زن و پسرش هم همراهش بودند .گنجی گفته
بود شما هنوز اینجایید؟! این زبون بسته که گناه نکرده .زود باشید از اینجا
بزنید بیرون .ما داریم میریم آبادان ».گلنار دو تا پتو و یک زنبیل پالستیکی
برداشته بود و مریم و زهرا و نرگس را سوار وانت کرده بود .درویش سعید را
جلو نشانده بود .بهروز پسر گنجی گفت« :دارم میرم جزیره مینو» .درویش را
ایستگاه هفت آبادان روبه روی مدرسه پیاده کرده بودند .خودش خواسته بود.
گلنار گفت« :تو مدرسه مونده بودیم به امید اینکه شاید جنگ همین روزا
تموم بشه .آخرش بچهها گفتن ما اینجا نمیمونیم .من و درویش قصد کردیم
برگردیم شهر و محل خودمون .با این زبون بسته و این دخترا و تو بالتکلیفی
همین طور مونده بودیم که خدا شما و ماشینتونه رسوند».
درویش اول صبح سعید را برده بود امامزاده سیدعباس .سه ساعت از ظهر
گذشته بود که سر و صدای چند نفر ،گلنار را واداشته بود نگاهی به بیرون
مدرسه بیندازد .به صدای هواپیماها و توپ عادت کرده بود اما حرف زدن بلند
چند نفر انگار برایش تازگی داشت .در حیاط مدرسه را باز کرده بود ،روبه روی
مدرسه ،وانت شل مالی شده را دیده بود که چند جوان با لباس پلنگی کنارش
ایستاده بودند و کاغذی را وارسی میکردند .کامیونی قرمز کنار وانت نزدیک
دیوار زیر نخل ایستاده بود .یکی از جوانهای لباس پلنگی به مردی میانسال
که پیراهن سفید و شلوار سیاه پوشیده بود گفت« :درسته .میتونید برید.
گفتید شیراز تشریف میبرید؟ آقای اوجی که اسم آوردید ،داییمه همکارتونه».
جوان ،کاغذ را به مرد پیراهن سفید داد و سوار وانت شد و بقیه لباس پلنگیها
هم سوار شدند و رفتند .مرد وارد خانهای شد که در خاکستری رنگ داشت و
بعد از چند دقیقه مبل درازی را با کمک چند مرد بیرون آورد .گلنار به طرف
کامیون رفت .نرگس و مریم هم از مدرسه بیرون آمدند .مرد پیراهن سفید
کنار یخچالی که تازه از خانه درخاکستری بیرون آورده بودند ،ایستاده بود و
نفس نفس میزد .کنار کامیون ،پیکان سبزی ایستاده بود .خانم میانسالی از
پیکان پیاده شد و طرف مرد پیراهن سفید رفت و بقچه ای به او داد و گفت:
«حاج قباد حواست باشه ،بیشتر از این سفارش نکنم .من فعال هستم .بعد با
مهری میام» .پسری نوجوان ،شبیه راننده از باربند باال رفت .گلنار به مریم
گفت« :برو به بابات و بچهها بگو بیان .بدو عجله کن ».مریم دوید به طرف
مدرسه .چند دقیقه بعد درویش که سعید را کول کرده بود همراه زهرا و نرگس
از مدرسه بیرون آمدند .گلنار به خانم میانسال گفت« :ما هم میخوایم بریم
شیراز .ما رو هم میبرید؟» زن نگاهی به گلنار و درویش و سعید انداخت و
به مرد پیراهن سفید گفت« :حاج قباد ببین چند نفرند؟ اثاث و وسایل هم
دارند؟» گلنار گفت« :شش نفریم .فقط یه زنبیل داریم و دو تا پتو ».مرد
گفت« :باید روی اسباب و اثاث بشینید ،اذیت میشید ».گلنار گفت« :عیب
نداره .ممنون از شما».
هوا گرم بود .چند تکه ابر سفید در آسمان آبی ،کوچک و بزرگ میشدند.
راننده از داخل سفره کنار سبد فالسک چای ،نان بیرون آورد و گفت:
«سه ساعت پیش تو آبادان مثال ناهار خوردم ،گشنمه بفرمایید ».درویش
تکهای از نان کند و در دهان سعید گذاشت .راننده گفت« :ببخشید شما اصالتا
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اهل کجا هستین؟ شیرازی که نیستید؟» درویش گفت« :کهنوجی هستیم،
استان کرمان ».راننده گفت« :حاج خانم گفت شیراز پیاده میشیم .درسته؟...
خب از شیراز به کرمان هم ماشین هست البته .اگه فامیل و آشنا تو شیراز
ندارید ،کلبه خرابهای هست در خدمتیم ».گلنار گفت« :یا شاهچراغ خودت
به ما کمک کن ».راننده سرعت کامیون را کم کرد .جلو غذاخوری بین راهی
ایستاد .از قسمت بار ،پسرکی که شبیه راننده بود پیاده شد .فالسک چای را
از راننده گرفت و رفت داخل غذاخوری .راننده گفت« :پسرمه .امسال میرفت
کالس پنجم ابتدایی .ببخشید من پیاده بشم یه لقمه نون بخورم و سیگار
بکشم.شما که نمیکشید؟» درویش گفت« :نه .راحت باشید ».راننده پیاده
شد .گلنار گفت« :نباید با کل عباس دعوا میکردیم ».سعید دست میزد و
از سر و کول درویش باال میرفت .درویش دستهای سعید را گرفت .گفت:
«خودش قضیهای که مال سه سال پیشه ،به میون کشید و متلک بهمون زد؟
نشنیدی چه گفت؟» درویش آه کشید« :این حرفش جیگرمه آتیش زد که
گفت حاال آجر و کاهگل براتون موند؟ خوشحال بود که داریم آواره میشیم.
مگه ما اون موقع چه بهش گفته بودیم؟ گفته بودیم کل عباس اینجا نشستی
باید اجاره بدی .قوم مونه؟ خب باشه ،نباید اجاره بهمون میداد؟ حاضر هم
نبود خسارت خراب کردن خونه رو بده ».گلنار گفت« :االنه کل عباس رسیده
کهنوج .خدا خودش رحم کنه .زیورهم رفته کهنوج .زیور ،زیور چه بگم از
دستت؟ پسر نمیزاییدی ،وقتی خبر بدبختی منه شنیدی ،خوشحال شدی.
ازهمون روزی که گفتن سعید ذهنش معلوله ،زیور از خوشحالی نمیدونست
چه کار کنه .تنها پسرم عقلش معیوب شد .ای خدا ».درویش سر و صورت
سعید را با دستمال پاک کرد .چند تا مغز پسته به او داد .سعید پستهها را داخل
دهانش گذاشت و بیرون داد و خندید .درویش گفت« :همعاروسته دیگه».

نون و غذا بخرید».
گلنار دستانش را به پشت سرش قالب کرده بود و به جاده چشم دوخته
بود .سعید در آغوش پدر خوابیده بود و درویش مجال چرت زدن پیدا کرده
بود .راننده ساکت شده بود .آفتاب گاه به گاه ال به الی تکههای ابر خاک آلود
پنهان میشد ،هوا همچنان گرم بود .تابلو بهبهان که از برابر کامیون رد شد،
راننده گفت« :حاجی رسیدیم ».کامیون وارد میدانی شد که مغازهها دور تا
دورش بودند .روبه روی مغازه نانوایی ایستاد .راننده پیاده شد و گفت« :حاجی
من میرم نون و گوجه میخرم شما بچهها را جایی مستقر کن ».گلنار پیاده
شد .درویش ،سعید را به او داد و خودش هم پیاده شد .درویش از پله قسمت
بار کامیون باال رفت و زهرا ،نرگس و مریم را پایین آورد .پسر راننده هم
خودش پیاده شد .کلمن کوچک آب توی دستش بود .درویش زنبیل به دست
و پتو به دوش به سمت درختان گوشه میدان راه افتاد .مردان و زنان و
بچههایی زیر درختان نشسته بودند .پسر راننده همپای درویش راه میرفت.
درویش نگاهی به عقب انداخت .مریم و نرگس دستان سعید را گرفته بودند
و گلنار با بیمیلی به همراه زهرا دنبالشان میآمد .درویش زیر سایه درخت
ُکنار ،پتوها را پهن کرد و زنبیل پالستیکی را زمین گذاشت .بچهها و گلنار که
نشستند ،زهرا گفت« :تشنمه ،گشنمه» .درویش لیوان آب را از زنبیل بیرون
آورد و رفت طرف شیرآب وسط محوطه .زهرا گفت« :آب گرم نمیخوام».
پسر راننده گفت« :آقا آب خنک داریم ».و کلمن را به طرف درویش گرفت.
سعید به سمت کلمن دوید .گلنار کلمن را از پسر راننده گرفت و با لیوانی که
درویش داده بود به سعید و زهرا آب داد .بچهها که نشستند ،درویش راننده را
در صف شلوغ نانوایی دید و به آن طرف رفت .چند پسربچه دستشان را جلو

گلنار با سر به قسمت بار کامیون اشاره کرد و پرسید« :اونا چیزی نمیخوان؟»
درویش گفت« :همه چی دارن ».گلنار گفت« :همه چی! همه زندگیمون شده
یه زنبیل .خدایا شکرت که زندهایم و جونمونه در بردیم ».چند کمپرسی بنز
جلو غذاخوری ایستادند .رانندهها که لباس سربازی پوشیده بودند ،پیاده شدند.
از داخل بارکش هم سربازها پایین پریدند .چند سرباز پرچم سبز و سیاه و
پرچم ایران روی دوششان بود .رفتند داخل غذاخوری .درویش گفت« :حبیب
به حرف پسر استوار خیراهلل گوش داد و پارسال زندگی و کارش رو برداشت
برد بروجرد ».راننده ماک و پسرش داشتند میآمدند .راننده ،فالسک چای را
داخل سبد جا داد و گذاشت سمت چپ جایی که صندلی خودش بود .پشت
فرمان نشست و پسرش رفت داخل قسمت بار .کامیون ماک که حرکت کرد.
سعید چند سرباز پرچم به دوش به درویش نشان داد و کف زد .درویش دید
روی کمر یک سرباز نوشته شده زنده باد ایران .راننده چند پسته مغز کرد
و با کشمش خورد .نگاهی به سعید انداخت که لبخند میزد و به سگ جلو
کامیون زل زده بود« .حاجی ببخشید .اگه آقا پسرتون رو بستری میکردین،
شاید به امید خدا درمون میشد .چون آشناهای من تو کار بهداشت و مدرسه
هستن ،این رو میگم خدمتتون ».درویش از داخل جیب شلوارش کاغذی
بیرون آورد و گفت« :دو هفته پیش یعنی اول مهر همین امسال ،نوبت داشتیم
میخواستیم ببریمش اهواز .این هم معرفینامه».
سعید دستش را به طرف کاغذ برد .راننده کاغذ را گرفت و گفت« :عیب
نداره .اگه چند روزی شیراز بمونید ،تو دانشگاه آشنا دارم .این معرفینامه
رو قبول میکنن .بگید از طرف قباد رستمی اومدیم .اصال خودم باهاتون
میام .اگه خواستید بیاید منزل ما ،اگه هم نه میتونید تو خوابگاهای دانشگاه
بمونید .تو چندتاشون جنگزدهها هستن ».گلنار گفت« :آقای رستمی ،یعنی
نگهش میدارن؟ به بچه مون سوزن خالص نمیزنن؟» رستمی گفت« :خواهر
این حرفا چیه؟ اصلن چنین چیزی نداریم .هرکس گفته اشتباه کرده .آقای
خسروی که بهترین دوستم هست و آدم حسابیه ،مربی این بچههاست».
راننده به درویش گفت« :بی زحمت داخل داشبورد یک کتاب هست،
بردارید ».درویش کتاب را برداشت .راننده گفت« :آقای خسروی که گفتم،
کتاب هم نوشته .این هم کتابش .عکسش هم اول کتاب هست ».درویش
کتاب را ورق زد .گلنار گفت« :آخه دکترش میگفت سعید خوب نمیشه فقط
باید بهش رسیدگی کنن.میترسیدیم ببریمش جایی بخوابونیمش.
مردم میگفتن ازش خسته میشن و با سوزن میکشنش .چهارده سال
بهش رسیدگی کردیم .حاال که خواستیم براش کاری کنیم »...گریه راه
حرف زدنش را بست .سعید دستمال را از دست درویش کشید و به صورت
گلنار مالید .درویش گفت« :آقای رستمی حاال که تکلیف خودمون هم روشن
نیست .نمیدونیم کجا باید بریم .این زبون بسته هم شده گرفتار ما ».رستمی
نگاهی به جاده کرد و تابلو امیدیه را دید .آسمان آبی با تکههای سفید ابر
دنبالشان میآمد.هوای گرم ،سراب را در دوردست جاده میلرزاند .راننده گفت:
«امید همیشه هست ،نگران نباشین ،همین روزا جنگ تمومه میشه ».دلهره
و فکر و خیال ،سراغ درویش آمد .درد در حدقه چشمهایش پیچید .صدای
سعید و حرفهای راننده در جاده گم شدند .صدای غالمحسین را اما خوب
میشنید« :ببین درویش جان نمیخواد خودتو ببازی.از من که باجناقتم بشنو.
همین روزا جنگ تموم میشه نمیخواد جای دوری بری .برو فعال ماهشهر،
شوشتر ،شوش .همین دور و برا باش .من و سکینه داریم میریم دزفول».
درویش که به خود آمد ،صدای فریاد سعید را شنید .داشت دست میزد،
بعد آستین درویش را کشید .کامیون از نزدیک شعلههای آتش رد شد .چند
لوله به جایی دوردست رفته بودند .راننده گفت« :میگن اینا نفت اضافیه که
میسوزه ،این لولهها هم میره طرف پاالیشگاه .حاال رسیدیم آغاجری و بعد
میرسیم بیدبلند .چیزی تا بهبهان نمونده .وقتی رسیدیم اونجا تا هوا روشنه،

درویش دراز کردند .درویش جیب هایش را گشت .به هر کدام سکههایی داد.
بچهها پابرهنه بودند .انگار ردی از نفت روی انگشتان و پاشنههای پایشان
ماسیده بود .درویش زیر نگاه سنگین صف گرفتهها ،کنار راننده ایستاد .نانوا به
راننده گفت« :همون که گفتید همراهتونه و خرمشهریه این آقاست .درسته؟»
راننده نگاهی به درویش و صف انداخت و سرش را به تایید تکان داد .نانوا
تند و تند چند نفر را راه انداخت و هنوز مانده بود تا نوبت راننده شود .نانوا به
راننده گفت« :خیلی از جنگزدهها از خرمشهر میان بهبهان و رد میشن میرن
طرف شیراز و کرمان و بندرعباس .بعضیهاشون هم بهبهان موندن ».یک
خانم از داخل صف گفت« :فامیالی ما هم دیشب از خرمشهر اومدن بهبهان.
پای دخترشون قطع شده ».نوبت راننده شد و نان خودش و سهمیه درویش را
گرفت .درویش با صدای لرزان به راننده گفت« :بقیه کار با من ،شما تشریف
ببرید ».راننده کمی مکث کرد و بعد رفت طرف باغچه داخل میدان .درویش
وارد بقالی شد .رادیو روشن بود.
مغازهدار گفت« :آقا بفرمایید ...شما جنگ زده اید؟» درویش خود را ورانداز
کرد .پنیر خرید و بیرون آمد .وقتی داخل مغازه ترهبار بود چند خانم داشتند
سیبزمینی جدا میکردند .یکی از آنان گفت« :خانم نجات شاید اینطوری
هم باشه که شما میگید اما این را هم بدونید که برنج و نون رو تو فاضالب
ریختن و نعمتها را ضایع کردن ،اسمش کفران نعمته ».درویش خیار و
گوجه خرید و از مغازه بیرون آمد .هوا گرم و رنگ آسمان خاکستری تیره بود.
درویش گوجه و خیار را زیر لوله فشاری شست .به طرف میدان میرفت که
صدایی آشنا شنید ،صدا داشت بلند بلند حرف میزد .صدراهلل فالوده فروش
بود .سر و صورت و لباسش خیس عرق بود .آچار و جک و پیچ گوشتی
دستش بود .دور و بر یک ماشین باری راه میرفت و به مردی دیگر دستور
میداد .مرد هم هاج و واج نگاهش میکرد .درویش راهش را کج کرد.
صدای صدراهلل او را نگه داشت .گفت« :آقا درویش سالم ،مکانیکی بلدی؟
ماشین پسرعموم خراب شده .نمیدونم چه مرگش شده .دو تا از تایراش هم
پنچرشده .هوا تاریک بشه ،کاری از دستمون برنمیاد ».درویش گفت« :نه
واال مکانیکی بلد نیستم .چه عجله ای دارید؟ کجا میخواین برید؟» صدراهلل
گفت« :میخواستیم بریم دهدشت شهرخودمون ،زن فرید همین پسرعموم
گفته باید بریم شهرکرد .حاال اینجا گیر افتادیم ».بعد با شتاب جک زد زیر
ماشین .پیچهای چرخ جلو و عقب و بعد دو تا چرخ مقابل میدان را درآورد.
هوا تاریک شده بود .صدراهلل به فرید تشر زد بدو برو چراغ قوه بیاور .فرید از
داشبورد وانت ،چراغ قوه آورد و روشن کرد ،چند دقیقه نگذشته بود که چند
نفر با موتورسیکلت آمدند و گفتند نباید هیچ چیز روشن کنید حتی ساعت
شب نما .هر نوری میتواند راهنمای هواپیماهای دشمن برای بمباران باشد.
صدراهلل ماشین را رها کرد و آچار و پیچ گوشتی را داخل توبره انداخت و زیر
ماشین ُسراند .صدراهلل گفت« :ماشین خودم اونجاست».
وقتی داشت به طرف دیگر میدان میرفت گفت« :شما کجا دارید میرید؟
سعید همراتونه؟» درویش گفت« :داریم میریم شیراز از اونجاهم میریم
کهنوج .سعید هم همراهمونه» .صدراهلل سیگار الی لبهاش بود .دستش
به طرف کبریت رفت و زود برگشت .گفت« :خوب کردید بچه را نبردید
بخوابونید چون بهش سوزن خالص میزنن ».درویش گفت« :این حرفا
بیخوده ،معلمای خوبی هستن که می تونن به بچههای معلول کمک کنن».
فرید گفت« :دکترای شیراز خوب هستن حتما ببریدش بستری بشه ».درویش
به سمت درخت ُکنار رفت .زهرا به طرفش دوید .سعید چمنها را مشت مشت
روی سر خودش میریخت .راننده و پسرش نزدیکشان روی شمد نشسته
بودند .گلنار روی پتو نشسته بود و نرگس و مریم روی چمن دراز کشیده
بودند .بعد توی تاریکی نان و پنیر و خیار گوجه خوردند .راننده و پسرش رفتند
کنار کامیون و دراز کشیدند .نرگس و مریم و زهرا زود خوابشان برد.گلنار
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دراز کشیده بود و هر چند گاه یکبار آه میکشید .درویش نگاهش به سعید
بود که کنارش نشسته بود و روی تنه درخت دست میکشید و به صورتش
میمالید .از شنیدن صداهایی که گاه به گاه فریاد خاموش کن خاموش کن سر
می دادند ،ذوق میکرد.
تاریکی فرمانروای یگانه شد .شب بهبهان به تب افتاد .انگار زمین گرمای
روز را پس میداد .پاییز بود اما تابستان هنوز پا پس نکشیده بود .جیرجیرکها
میدان دار شدند .صدای تیزشان در گوشها فرو میرفت .از سر و کول مردم
باال میرفتند .صدای چند سگ از دور دست و نزدیک شنیده میشد .درویش
به آسمان سیاه بیستاره نگاه کرد .زور خستگی ،چشمان او را میبست
اما توفان فکر و خیال او را به عالم خواب راه نمیداد .او به کم خوابی و
سحرخیزی عادت داشت .سی سال زودتر از بانگ اذان صبح بیدار شده
بود و یک ساعت بعد کارش را شروع کرده بود .کجا داشت میرفت؟ به
شهرشان .همان جایی میرفت که با دعوا و مرافعه آن جا را ترک کرده بود.
حاال دعوایی بزرگ تر یعنی جنگ او را به جای اولش بر میگرداند .پدر و
برادرش و عموهایش گفته بودند« :همین کهنوج مگر کار نیست؟» گفته بود:
«آبادان و خرمشهر مثل ریگ پول ریخته .غالم روهنده از آبادان با خودش
چه لباس هایی آورده .چه کلوچه هایی! چقدر عطر! چه ساعت خوبی!» درویش
از رفتن به آبادان گفته بود و قوم و خویش مخالفت کرده بودند تا یک شب
او و غالم روهنده با ماشین احمد رودباری رفته بودند بندرعباس و بعد پیاده
و با ماشین و قایق رسیده بودند آبادان .غالم روهنده پسر دایی اش بود .با
معرفی غالم ،شد کارگر شهرداری خرمشهر .غالم گفته بود اگر سواد داشتی
تو شرکت نفت یا گمرک کار برایت پیدا میکردم .مدتی بعد درویش با گلنار
دختر عموی غالم روهنده عروسی کرد .بعد هم دادخدا برادرش آمد آبادان و
چون کمی سواد داشت توی اداره پست استخدام شد.
درویش همچنان غرق در تاریکی و فکر بود .ابروهایش به قلقلک و خارش
افتادند .دست کشید روی صورتش .حشره ای بود .او را دور انداخت .سعید روی
چمنها غلت میزد .درویش گیج بود .گمان کرد یکی دارد صدایش می زند.
صدا نزدیک تر شد« :حاجی کجایی؟ ظلمات جهنم شده ».درویش صدای
راننده را شناخت .درویش گفت« :آقای رستمی ،کاری دارید؟ زیر درخت
ُکنار هستیم ».راننده گفت« :میخواستم بگم فردا ،گاه حرکت میکنیم .صبح
زود ».درویش گفت« :ممنون .باشه ».درویش به درخت ُکنار تکیه داد .این
همه از خدا عمر گرفته بود تا این اندازه به این درخت نزدیک نشده بود.
یادش آمد غالم روهنده بهش گفته بود که این درخت سدره درویش .مبادا
زیر این درخت بخوابی .خوب نیست .سعید با سوسکها و جیرجیرک ها بازی
میکرد.گلنارآه بلندی کشید و از جا پرید .دستمالی از داخل زنبیل برداشت و
دستان سعید را گرفت .جیغ سعید به آسمان رفت .درویش دستمال را از گلنار
گرفت و دستهای سعید را پاک کرد .سعید ساکت شد و خودش را با شکم
روی زمین انداخت .درویش داخل زنبیل پالستیکی را گشت و شیشه کوچکی
بیرون آورد« .آقای دکتر ،بچه من حالش خوب میشه؟» «خانم بچه شما باید
ایزوله بشه .باید به مراکز نگهداری سپرده بشه .اگر ناآرامی کرد از این شربت
بهش بدید .مواظب باشید این دارو عوارض داره و بعد از مدتی باید قطع بشه
و بچه را باید ببرید مرکز نگهداری ».موقع ترک خانه خرمشهر ،مریم یادش
بود که شربت سعید را فراموش نکنند و داخل زنبیل بگذارند .همان موقعی
که درویش و گلنار ،شور برداشتن شناسنامهها را میزدند و زهرا و نرگس
گوشهایشان را گرفته بودند .سعید هم با هر بار لرزیدن زمین ،قهقهه میزد.
درویش ،شربت را داخل در شیشه ریخت و با ریشخند و ادا و اطوار به
سعید خوراند .گلنار دراز کشید .درویش دکمه ساعت مچی چراغ دار را فشار
داد .هنوز یک ساعت به نیمه شب مانده بود .صدایی از دور آمد« :خاموش
کن ».درویش آرزو کرد ای کاش فرمان خاموش شدن صدای جیرجیرکها
صادر میشد .درد به بدنش برگشت .از حدقه چشم هایش به پیشانی و
مالجش رسیده بود .نگاهش به گلنار افتاد .زنش در سکوت و ظلمات به
جایی نامعلوم خیره شده بود .سیاهی تا افقهای دور ادامه داشت .نور زردی
از سمت مغازه بقالی ،چهرهای را روشن کرد و نقطهای قرمز ،پایین و باال شد.
چند نفر از درون تاریکی داد زدند خاموش کن .نور و نقطه قرمز به خاموشی
پیوستند .درویش گمان کرد سرش به اندازه تمام میدان ،بزرگ و سنگین
شده .چشمانش را به زور باز نگه داشت .تنه درخت ُکنار داشت پهن تر میشد.
بدنش در درهای تاریک فرو میرفت و زیر پایش خالی میشد .به سمت خواب
پیش میرفت و به میدان تاریک برمیگشت .دراز کشید .به پهلو غلتید و با
چشمان گشاد اطراف میدان را از نظر گذراند .روشنایی نیم دایرهای از دور
دستها گاهی سرک میکشید .آتش بود که بر کوهها و تپهها چنبره زده بود؟
راننده ماک به موتورسوار که فریاد میزد کبریت را خاموش کن ،گفته بود:
«اگه نور سیگار خطرناکه ،نور این آتیشها که همیشه هست خطرناک تره
که برادر ».راننده کامیون وقتی موتورسوارها رفتند به درویش گفت« :این
آتیش مال نفت اضافیه ،نفت زیادی رو می سوزونن ».درویش به سایه لرزان
کامیون ماک در گوشه میدان تاریک نگاه کرد .پلکهای درویش سنگین تر
از ماک شدند و به هم آمدند.
خطی سیاه ،ابرهای چرکمرده و کپه کپه را در آسمان خاکستری میدرید.
باران خاک بر زمین آوار میشد .حلیمه روی سر خودش و محله ،کاه سرخ
میریخت .گلنار داد میزد .زنبیل پالستیکی دستش بود .زهرا و نرگس و
مریم هم کنارش بودند .گلنار ،یک زیرانداز حصیری گذاشت روی دوش
نرگس و پتویی کوچک هم روی دوش مریم و گفت« :همه زندگیمون شد
یه زنبیل .خدایا شکرت که زندهایم و جونمونه دربردیم ».سعید دست میزد و
میخندید .روی کول درویش بود .مردی با چهره ای مهربان و سبیل کلفت
و عینک که بند هم داشت گفت« :این چه حرفیه کاکو؟ اصال چیزی به اسم
سوزن خالص نداریم ».راننده گفت« :آدم حسابیه این آقای خسروی ،مربی
بچههای معلوله ».زنی با چادر رنگ و رو رفته گفت« :خیال کردن الکیه.
خانم نجات نباید برنج و نون توی فاضالب میریختن ».مریم و نرگس
گفتند« :دختر حلیمه تکه تکه شد .چرا اینجا موندیم؟» گلنار گفت« :جنگ
چند روز دیگه تموم میشه .کجا بریم؟ کهنوج؟ خیلی دوره ».درویش سعید
را از روی دوشش پایین گذاشت .کامیون از کنار لولههای نفت گذشت .پوزه
سگ به طرف آتش میرفت .درویش گفت« :آقای رستمی،چه کار میکنید؟»
راننده گفت« :سگ به فرمان من نیست .یا خدا ».سگ ،کامیون را داخل آتش
میبرد .زمینلرزید .صدای آوار و سقوط آمد.
درویش ناگهان چشمهایش را بازکرد .هنوز راه گوشهایش خوب باز نشده
بود .صدای ضعیف صدراهلل را شنید که انگار داشت با چند نفر صحبت
میکرد .رد صدا را گرفت .نور پرتالطم چراغ قوه و آتش پردود برخاسته
از سوزاندن مشعلهای مقوایی ،روی جمعیت افتاده بود .هیاهو بود .چند نفر
داشتند میدویدند به طرف جایی که جمعیت ایستاده بود .صدراهلل فریاد زد:
«خلوت کنید تا بتونیم به کارمون برسیم ».جمعیت ،اندکی عقب نشست .چند
نفر یک صدا گفتند« :یاعلی بگید .یاعلی .آفرین .ماشاال ».درویش دید که
هیکل ماشین باری پسر عموی صدراهلل از میان جمعیت پیدا شد .صدراهلل
گفت« :زود باشین بکشیدش بیرون .یا امام حسین! فرید ،گوردز ،منوچهر
حواستون باشه این وانت دوباره نیفته .بدبخت شدیم .یا خدا .یکی بره سنگی،
آجری ،چیزی بیاره تا بذاریم زیر چرخاش ».یک نفر گفت« :بدبخت چیه؟
بگو نابود شدیم».
درویش صدای صدراهلل را شنید که گفت« :آخه تاریک بود بشر .دیدم
یه سایهای چیزی اومد این طرف .به خیالم گربه یا سگ و حیوونه .چه
میدونستم این زبون بستهاس .وای یا پیغمبر ،بچه مردم از دست رفت .فرید،
باید ببریمش بیمارستان».
یک نفر گفت« :اجازه بده آقا من بهیار هستم ...تمام کرده».
درویش نگاهی به دور و برش کرد .گلنار هوار کشید« :درویش ،سعید
نیست ».زمین زیر پای درویش خالی شد.

آگهی
شنبه  25دی 1400
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آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
نوبت دوم1400/10/25 :
نوبت اول1400/10/18 :
شهرداری خیرآباد در نظر دارد با استناد مجوز شماره 6
مورخ  1400/6/19شورای اسالمی شهر درخصوص:
-1اســتفاده از فضای سبز شهری جهت اســتقرار وسایل بازی و بادی
(اجاره سالیانه  96/000/000ریال)
-2بوفه موجود در بوســتان شهر به عنوان کیوســک (اجاره سالیانه
 24/000/000ریال) را از طریق مزایده عمومی با قیمت اجاره پایه سالیانه
به شرح باال واگذار نماید.
عالقه مندان می توانند جهت شــرکت در مزایــده و تحویل پاکت
پیشــنهاد قیمت بعد از چاپ نوبت دوم آگهی بــه مدت ده روز به
شهرداری خیرآباد مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
-1شــرکت کنندگان باید دارای مجوز از مراجع مربوطه اعم از پروانه
کسب و ...باشند.
-2مبلغ شرکت در مزایده  5درصد قیمت ســالیانه به میزان بند 1
مبلغ  4/800/000ریال بند  2مبلغ  1/200/000ریال به صورت واریز وجه نقد
به شماره حساب  3100007351006نزد بانک ملی به نام سپرده اشخاص
شهرداری خیرآباد یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
-3تاریخ بازگشــایی پــاکات ده روز بعد از چاپ نوبــت دوم تاریخ
 1400/11/5می باشد.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-5هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
-6هزینه آب ،برق و ...فضای سبز برعهده برنده مزایده می باشد.
-7برنده مزایده موظف به نگهداری و حراســت از فضای ســبز و
مجموعه فضای سبز می باشد.
-8سپرده نفرات اول تا سوم در صورت برنده شدن و انصراف ضبط
خواهد شد.
عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره
 071-32747021و  09179680164تماس حاصل نمایند.
/6121م الف
شناسه آگهی1255966 :
شهردار خیرآباد

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول1400/10/25 :
نوبت دوم1400/11/2 :
شــهرداری قادرآباد در نظر دارد به استناد
مجوز بند  1صورتجلســه شــماره  18مورخه
 1400/7/25شــورای محترم اســامی شهر
قادرآباد تاالر پذیرایی پارک سرآســیاب را به افراد واجد شرایط
به مدت یک سال شمســی واگذار نماید( .متقاضیان واجد شرایط
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به
دبیرخانه شهرداری قادرآباد مراجعه و یا با شماره های 44492451-2
تماس حاصل نمایند).
-1متقاضیان می توانند از تاریخ  1400/10/25لغایت  1400/11/9با مراجعه
حضوری و ارائه مدارک الزم نســبت به دریافت اسناد و مدارک
مربوطه از دبیرخانــه و تأیید آنها جهت طــی مراحل قانونی برای
شرکت در مزایده اقدامات الزم را معمول نمایند.
-2قیمت پایه سالیانه  980/000/000ریال می باشد.
-3میزان ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ  50/000/000ریال معادل
پنجاه میلیون ریال می باشــد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ
مذکور را به صورت ضمانت نامه بانکی سه ماه و یا نقدا به حساب
جاری  0105992576005به نام شــهرداری قادرآباد نزد بانک ملی
شعبه قادرآباد واریز نمایند.
-4شرکت کنندگان می بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه
 1400/11/9نســبت به ارائه مدارک در سه پاکت سربسته که پاکت
الف :حاوی اسناد و مدارک پاکت ب :اصل فیش سپرده و پاکت ج:

کتابفروشی دوستان
معاوضه کتاب کهنه با نو

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

http://instagram.com/ketabfrooshi_doostan

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر
احترام بگذاریم

آگهی تجدید مناقصه شماره B-1400/241-SH
پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه2
با موضوع :انجام خدمات فني ،مهندسي ،نگهداري و
تعميرات خطوط ،سوزنها و ابنیه فنی خط يك سازمان
حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
1400-1108
تجديد آگهي مناقصه اجراي ديوار ساحلي
نوبت اول 1400/10/25 :روزنامه عصرمردم
رودخانه هاي سطح شهر
نوبت دوم 1400/10/26 :روزنامه افسانه
شــهرداري المرد در نظر دارد بر اســاس مجوز بند  2ســازمان حمل و نقل ریلی شــهرداری شــیراز در نظر انجام خدمات
صورتجلسه شماره  96تاريخ  1400/02/18شوراي اسالمي فني ،مهندســي ،نگهداري و تعميرات خطوط ،سوزنها و ابنیه فنی خط
شهر المرد ،اجراي ديوار ساحلي رودخانه هاي سطح شهر را به بخش يــك را با برآورد اولیــه  58/868/486/587/-ريال  ،به مدت  12ماه
خصوصي واگذار نمايد .لذا پيمانکاران واجد شــرايط مي توانند جهت از طریق مناقصــه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا
دريافت اســناد مناقصه به سايت شــهرداري المرد مراجعه نمايند .از کلیه پيمانكاران داراي گواهي نامه تأييد صالحيت معتبر از ســازمان
مبلغ کل پيمان  30/000/000/000ريال (ســي ميليارد ريال) و مبلغ ضمانت برنامــه و بودجه حداقل در رتبــه  5راه و ترابری دعوت بعمل می آید
شرکت در مناقصه  1500/000/000/000ريال (يک ميليارد و پانصد ميليون با توجه به موارد ذیل جهت دریافت اســناد مناقصه ،از طریق مراجعه
ريال) مي باشد .هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .به سایت معامالت شــهرداری شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا
به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد از طریق مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر به آدرس :شــیراز،
شد .مدت شــرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز خیابان خبرنگار ،نبش خیابان شهید آوینی ،روبروی پل شهیدان ده بزرگی،
مي باشد .ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.
ســازمان حمل و نقل ریلی ،طبقه  ،3واحد امور قراردادهای ســازمان
آگهي نوبت اول 25 :دي ماه 1400
مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره
آگهي نوبت دوم 4 :بهمن ماه 1400
تلفن( 07133922565 :امور قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحويل اسناد :پايان وقت اداري پنج شنبه  14بهمن ماه 1400
شرایط و مشخصات مناقصه:
بازگشايي اسناد :یکشنبه  17بهمن ماه  1400ساعت  10صبح
 oموضوع مناقصه :به شرح مندرج در متن آگهی
شناسه آگهی1257931 :
 oمدت انجام کار 12 :ماه
عطاءاله جوکار  oمبلغ برآورد 58/868/486/587/- :ریال.
شهردار المرد  oمبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه  2/950/000/000/-ريال به صورت

32338171-09171236039

حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود اقدام نمایند.
-5ســپرده نفرات اول تا ســوم شــرکت کنندگان تا زمان انعقاد
قرارداد با برنده مزایده ،نگهــداری و در صورت انصراف نفر اول،
ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و نســبت به عقد قرارداد به
ترتیب با نفرات دوم و ســوم صورت خواهد گرفت .چنانچه نفرات
دوم و ســوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان نیز به
نفع شهرداری ضبط و مسترد نخواهد شد.
-6جلسه کمیســیون معامالتی روز یکشنبه مورخه  1400/11/10ساعت
 14در محل شهرداری قادرآباد تشکیل و برنده مزایده اعالم خواهد
شد.
-7به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و مبهم و فاقد سپرده به هیچ
عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
-9پیشنهاددهندگان باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و
با آگاهی کامل از مفاد آن ،نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ
سپرده اقدام و مدارک درخواستی را به طور کامل ارائه نمایند.
-10آیین نامه مالی شهرداری ها نیز حاکم بر مزایده می باشد.
-11پرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده و هزینه کارشناسی به عهده
برنده مزایده خواهد بود.
-12ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده
مندرج است.
شناسه آگهی1258781 :
/6142م الف
علیرضا حاتمی
سرپرست شهرداری

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  140060311035004143مورخ  1400/9/20موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000171هیأت 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 ارج کاویانی به شماره شناسنامه  546کدملی  2294098031صادره
از شیراز فرزند سعدی در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 194/50
مترمربع که به موجب نامه شــماره -400/391ز مورخه  1400/7/15متولی
موقوفه شیخ زین العابدین موازی  29/67مترمربع از عرصه ملک وقفی
شیخ زین العابدین می باشــد به پالک  16/1900مفروز و مجزی شده از
پالک  16/748واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رســمی آقای هوشنگ شجاعی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10 :
/5947م 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  140060311035004135مــورخ  1400/9/20موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000208هیأت 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 علی فخرپور به شماره شناسنامه  29کدملی
 5469979288صادره از بیضاء فرزند اســداله در ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  203/48مترمربع به پالک  16/1901مفروز و
مجزی شــده از پالک  16/755واقع در فــارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای ناصر امتیاز
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 اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10 :
/5950م 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 شماره  140060311035003767مورخ  1400/9/3موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000808هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای عنایت اله رنجبر کودیانی به شماره شناسنامه  666کدملی
 2549385659صادره از ســپیدان فرزند فضل اله در ششدانگ یکباب
ساختمان مســکونی به مســاحت  238/70مترمربع به پالک 8/42162
مفروز و مجزی شده از پالک  8/445واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین معایر
محرز گردیده اســت .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 داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10 :
/5946م 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  140060311035002192مــورخ  1400/5/18موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000874هیأت 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 خانم مهرناز مرادی به شــماره شناســنامه 125
کدملی  2371813478صادره از کازرون فرزند جواد در ششــدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  153/64مترمربع به پالک 12/39141
مفروز و مجزی شــده از پالک  12واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای شریف و رسول
خانی فرزندان محمد 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 ،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 اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10 :
/5948م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت
اول شرکت تعاونی مسکن کانون وکال دادگستری فارس

تاریخ انتشار1400/10/25 :
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شــرکت تعاونی مسکن کانون وکال دادگستری فارس
می رساند که جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول رأس ساعت 9
روز چهارشنبه مورخ  1400/11/27در محل :ساختمان زیرزمین کانون وکال دادگستری
برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید که رأس ساعت مقرر
در محل مذکور حضور بهم رسانند .در صورتی که حضور عضوی به هر دلیل میسر نباشد
می تواند اســتفاده از حضور و اعمال رأی خود را به موجب وکالت رسمی و محضری
تنظیم شــده در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید .در هر صورت هر عضو
نمی تواند عالوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت و هر غیر عضو نمی تواند بیش از
یک رأی با وکالت داشــته باشد .کاندیدای سمت هیئت مدیره و سمت بازرسی از تاریخ
انتشار آگهی به مدت  5روز مهلت دارند تا زمان مراجعه به دفتر شرکت تعاونی و تکمیل
فرم مدارک شناسایی خود را تحویل نمایند.
مدارک مورد نیاز کاندیدای هیئت مدیره و بازرس :یک قطعه عکس  -3*4فتوکپی
شناســنامه ،فتوکپی کارت ملی و فتوکپی مدرک تحصیلی -تعیین وضعیت نظام وظیفه
(کارت پایان خدمت یا معافیت) -سوابق مدیریتی -مدارک مؤسسه حسابرسی
نکته :با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برای حضور در جلسه ماسک و دستکش و خودکار
الزامی می باشد.
دستور جلسه:
قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرس از عملکرد شرکت تعاونی  99قابل رؤیت درسامانه جامع هوشمند بخش تعاون
تعیین و بررسی خط مشــی آینده و تصویب بودجه سال  1400قابل رؤیت در سامانهجامع هوشمند بخش تعاون
بررسی و تصویب صورت های مالی سال  1399قابل رؤیت در سامانه جامع هوشمندبخش تعاون
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سالانتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1401مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کانون وکال دادگستری فارس
محمدعلی صداقت پور

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  140060311035004137مــورخ  1400/9/20موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000124هیأت 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 کوروش محمدی به شماره شناسنامه 713
کدملی  2298947988صادره از شیراز فرزند محمد در ششدانگ
یکباب ساختمان در حال ساخت به مســاحت  300مترمربع به پالک
 8/42161مفروز و مجزی شــده از پالک  8/11واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای
موســی الرضا بنیانی پورنگ فرزند قادر محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10 :
/5949م 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  140060311034006347مورخ  1400/8/26هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدرضا توانا فرزند
رضا به شــماره شناســنامه  672صادره از شــیراز به شماره ملی
 2301610683در ششدانگ قســمتی از یکباب ساختمان به مساحت
 6/60مترمربع پالک فرعی  5499از  2086اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  85فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری
از مالک رســمی حسین نصر احدی از ورثه کمال نصر محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/11 :
/5944م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداری شیراز (سازمان حمل و نقل ریلی) يا
فيش واريزي نقدي به حساب سپرده  100805504742بانك شهر ،شعبه
شیراز به نام شهرداری شیراز
 oارائــه ضمانت نامه بانکــی انجام تعهدات به میــزان  10درصد مبلغ
پیشنهادی در زمان انعقاد قرارداد.
 oآخرین مهلت تســلیم پیشنهاد تا پایان ســاعت اداری روز پنج شنبه
مورخ .1400/11/07
 oتاریخ گشایش پیشنهادها روز شنبه مورخ  1400/11/09ساعت  14:15در
محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین (که
حسب مورد ممکن است تغییر نماید).
 oمدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.
 oمحل تأمین اعتبار از محل منابع شهرداری شیراز می باشد.
 oبرندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 oهزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 oشرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 oفروش اسناد مناقصه در قبال ارائه فیش واریزی به مبلغ 2/500/000/-
ريال به حساب شــماره  4101بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل ریلی
شهرداری شیراز انجام می شود.
 oســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج
شده است.
 oکلیــه متقاضیان شــرکت در مناقصه مکلف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشد.
شناسه آگهی1256722 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای رحیم خیرده به موجب وکالتنامه شــماره 46544
مورخه  1400/9/30و تفویض وکالتنامه شــماره  46545مورخه 1400/9/30
دفترخانه  166اســتهبان از طرف فاطمه هاشــمی با تســلیم دو برگ
استشهادیه محلی مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط
به موازی یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه تحت پالک
 5279/34اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره
 25128صفحه  481دفتر  255امالک به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت
به شــماره  478858صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
است .مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود
و هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم 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.
 /883م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی حصر وراثت
آقای مجید دریابر دارای شناسنامه شــماره  2480424480متولد 1374
به شرح دادخواست به کالســه  06/307/1400از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانمیرزا
دریابر به شــماره شناســنامه  2491230593در تاریخ  1358/1/20در
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2رقیــه دریابر به کدملی  2491308983صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -3فرشته دریابر به شماره شناســنامه  2491297159صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4علی دریابر به شماره شناسنامه  2490574965صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5ام البنین دریابر به شــماره شناسنامه  2490574566صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6اعظم دریابر به شــماره شناســنامه  2490567731صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7ســیروس دریابر به شماره شناسنامه  2490562274صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -8زهرا دریابر به شــماره شناســنامه  2490560565صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -9منوچهر دریابر به شماره شناســنامه  2490560557صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -10منیژه دریابر به شــماره شناســنامه  2490556932صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -11فاطمه قائدی به شــماره شناســنامه  2490550519صادره از حوزه
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /176م الف
شورای حل اختالف شعبه  06جنت شهر حوزه قضایی داراب
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034006941مورخ  1400/9/15هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی گودرزی فرزند محمدقاســم به
شماره شناسنامه  10صادره از بروجرد به شماره ملی  5579851571در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک فرعی  2677از
 2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سجادی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/25 :
/4591م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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شناسایی  ۲۵۳۹بیمار و فوت  ۲۴مبتال به کووید ۱۹
توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در برابر اُمیکرون

وزارت بهداشــت از شناســایی  ۲۵۳۹بیمار
جدید کرونا و فوت  ۲۴مبتال به کووید ۱۹در طی
 24ساعت خبر داد.
به گزارش ایســنا بر اســاس اعــام وزارت
بهداشــت از روز پنجشنبه تا دیروز (  ۲۴دی ماه
 )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۵۳۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که  ۲۸۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۱۷هزار و  ۳۲۰نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۴ ،بیمار کووید۱۹
جان خــود را از دســت دادنــد و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۳۲هزار و  ۲۶نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۶۰هزار و  ۶۸۰نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۱۴۰۹نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۳میلیون و  ۲۴۵هزار و  ۳۶۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
تا کنون  ۶۰میلیون و  ۲۶۹هزار و  ۸۹۶نفر ُدز اول،
 ۵۳میلیون و  ۱۸هزار و  ۳۲۵نفر ُدز دوم و  ۱۱میلیون
و  ۹۷۴هزار نفرُ ،دز سوم واکسن کرونا را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۱۲۵میلیون و  ۲۶۲هزار و ُ ۲۲۱دز رسید.

در طــوا این مــدت نیز  ۲۹۱هــزار و ُ ۵۲۳دز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
توصیه کارشناســان به اســتفاده از
دو ماسک برای مصونیت در برابر اُمیکرون
کارشناســان هنگ کنگ توصیه کردند برای
جلوگیری از ابتال به سویه اُمیکرون از دو ماسک
استفاده شود.
به گزارش ایسنا ،دو ویروس شناس هنگ کنگی
اظهار کردند :افراد پرخطر باید از دو ماسک استفاده
کنند تا خود را در برابر ســویه اُمیکرون مصون
نگه دارند.
بــه گفته این محققان ،اســتفاده از ماســک
پارچهای روی ماســک جراحی می تواند فضایی
را که ماسک جراحی پوشش نمیدهد را پر کند.
این توصیه بیشتر متوجه افراد پرخطر ،افرادی که
در مناطق شــیوع بیماری تردد دارند و مسافران
وسایل حملونقل عمومی است.
به گزارش ایســنا به نقل از هندوستان تایمز،
محققــان هنگ کنگی تاکید کردنــد :مبتالیان
به بیماریهای مزمن یا افــرادی که نمیتوانند
واکســن کووید ۱۹را دریافت کننــد ،همچنین
کارکنان مشــاغل پرخطر مانند کارکنان فرودگاه
میتوانند اســتفاده از دو ماسک را در دستور کار
خود قرار دهند.

دستگیری عامل پرتاب سنگ به خودروهای سواری و مرگ  ۲تن

فردی که اقدام به پرتاب ســنگ به ســمت
خودروهای سواری در چند بزرگراه تهران کرده و
موجب مرگ دو تن شده بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایســنا ،چندی پیــش خبرهایی از
پرتاب ســنگ به ســمت خودروهای سواری از
سوی فرد یا افراد ناشناس منتشر شد که با مرگ
زنی در تاریخ نهم دی ماه امســال در پی اصابت
بلوک ســیمانی ،این موضوع از سوی پلیس نیز
تایید شد.
در حالــی کــه اقدامــات برای شناســایی و
دستگیری این فرد یا افراد ادامه داشت ،صبح روز
پنجشــنبه ماموران پلیس فردی که قصد پرتاب
سنگ به ســمت خودروهای سواری در محدوده
بزرگراه نواب داشــت را مورد شناسایی قرار داده
و دستگیر کردند.
با دســتگیری ایــن فرد که حدود  ۴۵ســال

ســن دارد ،این فرد به جرم خــود اعتراف کرد و
انگیزهاش را تخلیه خشــم خود از مردم و افرادی
که او را طرد و مسخره کردهاند ،اعالم کرد.
سردار حســین رحیمی ،رییس پلیس پایتخت
در حاشیه دســتگیری این فرد به خبرنگار ایسنا

گفت :اولین حادثه در تاریخ  ۱۲آذرماه امسال رخ
داد و در پی آن مردی  ۳۳ساله در بزرگراه یادگار
امام بر اثر اصابت سنگ جان خود را از دست داد،
ازهمان زمان تیمی ویژه رســیدگی به موضوع را
در دســتور کار خود قرار داد و مدتی بعد در تاریخ
نهم دی ماه نیز زنی حدودا  ۴۵ساله در محدوده
نــواب و با پرتاب بلوک ســیمانی جان خود را از
دست داد.
وی با بیان اینکه در این راستا تعدادی مظنون
شناســایی و دســتگیر شــدند ،گفت :فردی که
دســتگیر شــد به هر دو مورد اعتراف کرده و به
تعدادی خودرو نیز آسیب زده است.
رحیمی در پاســخ به این سوال که آیا این فرد
همدست دیگری داشــته یا خیر ،گفت :این فرد
به تنهایــی این اقدامات را انجام میداده و بنا به
تحقیقات ما همدست دیگری نداشته است.

 ۵مصدوم و  ۳مفقودی در پی آتشسوزی یک شرکت در بوئین زهرا
ایسنا :رئیس مرکز مدیریت حوادث و اورژانس
استان قزوین گفت :حادثه آتشسوزی در یک واحد
تولیــدی در مجتمــع صنعتــی چرمســازی
بوئیــن زهرا در نهایت  ۵مصــدوم و  ۳مفقودی
در پی داشــت که امدادگران در جستجوی افراد
مفقود شده هستند.
دکتر ســهیل ســلطانی اظهار کــرد :حادثه
آتشسوزی در یک واحد تولیدی در مجتمع صنعتی
چرمســازی بوئین زهــرا در نهایت  ۵مصدوم و
 ۳مفقودی در پی داشت.
وی بیان کــرد ۳ :مصدوم ایــن حادثه ،یک
آقای  ۳۰ساله تروما به قفسه سینه ،مصدوم دیگر
آقای  ۱۷ساله تروما به دست ،مصدوم دیگر یک
آتش نشان  ۳۸ســاله تروما به پا بود که پس از
اقدامات اولیه  ۲مورد توسط آمبوالنس اورژانس
پایگاه آراســنج و یک مورد توســط آمبوالنس
اورژانس پایگاه بوئین زهرا جهت انجام اقدامات
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فارس

یک کشته در آتشسوزی منزل مسکونی
در شیراز

ایرنا :رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی استان فارس
گفت :بر اثر وقوع آتش سوزی در یک واحد مسکونی در خیابان عفیف آباد
شیراز یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد.
محمــد جواد مرادیان دیروز جمعه با اعالم این خبر افزود :ســاعت  ۵و
 ۳۵دقیقه صبــح جمعه با اعالم یک مورد حادثه آتش ســوزی و مصدوم
شــدن دو نفر به سامانه  ۱۱۵اورژانس فارس بالفاصله نیروهای امدادی با
یک دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل حادثه واقع در یک واحد مسکونی
در خیابان عفیف آباد شیراز اعزام شدند.
مرادیان گفــت :در این حادثه آقایی  ۷۰ســاله در اثر ســوختگی قبل
از رســیدن تیمهــای امدادی اورژانس فارس فوت شــده بــود و یک نفر
مجروح شد.
وی علــت این حادثه را اتصــال برق اعالم کرد و گفــت :مصدوم که
یک خانم  ۸۳ســاله بود به منزل همســایه انتقال داده شــده بود و کامال
هوشیار و در محل درمان شد.

ترفند كالهبردار با گرفتن بيعانه لو رفت

فرمانده انتظامی داراب از دســتگیری کالهبردار سایت دیوار که با ترفند
فروش موتورســیکلت از  80شــهروند  12ميليارد ريال کالهبرداری کرده
بود خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر بيان كرد :تعدادي از شــهروندان با ارائه مرجوعه قضایي
به پلیس فتا داراب مراجعه کردند و مدعی بودند جهت خرید موتورسیکلت
به ســایت دیوار مراجعه و پس از انتخاب وسايط نقليه مورد نظر و پرداخت
مبلغی بابت بیعانه ،فروشــنده از ارســال کاال خودداری و ديگر پاسخگوی
تماسهاي آنان نمیباشد كه بررسي موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.
وی با بیان اينكه كارشناسان پليس فتا با اقدامات فني و تخصصي مطلع
شدند كه متهم در شهرستان شيراز ميباشد ،تصريح كرد :ماموران با گرفتن
نيابت قضایي وي را دستگير و به مقر انتظامي داراب داللت دادند.
فرمانده انتظامی داراب افزود :متهم در تحقیقات اولیه منکر بزه ارتکابی
بود ولی پس از روبرو شــدن با مســتندات پليس به  80فقره کالهبرداری
به مبلغ  12میلیارد ریال با شگرد درج آگهی و اخذ بیعانه اقرار كرد.
ســرهنگ نوشاد با اشــاره به شناســایی 180خط تلفن همراه از متهم،
به شــهروندان توصيه كرد كه هرگز فريب کالهبرداراني كه با سوءاستفاده
از سایتهای تبلیغاتی و درج آگهیهای جعلی با قیمتهای پایینتر از عرف
بازار و وسوســه انگیز ،از مشتریان مبلغی به عنوان بیعانه اخذ و پس از آن
گوشی خود را خاموش و یا پاسخگوی تلفن آنان نميباشد ،نخورند.

كشف  49کیلو تریاک در شیراز

فرمانده انتظامي شیراز از كشف  49کیلو تریاک و دستگيري  2متهم در
يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
افــزود :مأموران کالنتری  12فخر آباد بــا اقدامات فني و تخصصي مطلع
شــدند افرادی در منزلي در يكي محلههاي شيراز اقدام به خرید و فروش
مواد مخدر به صورت گســترده میکنند كــه موضوع 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 منــزل 49 ،کیلو مواد مخــدر از نوع تریاک و
 100عدد فشنگ جنگی کالش و اسلحه شکاری کشف كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان شــیراز با بيان اينكه در اين خصوص  2نفر
دســتگير و تحويل مرجع قضایي شدند ،از شــهروندان خواست در صورت
اطالع از فعاليت سوداگران مرگ گزارش آن را به پليس  110اعالم كنند.

توقيف پژو و كشف  12كيلو ترياك

درمانی بیشــتر به بیمارســتان امیرالمومنین (ع)
بوئین زهرا منتقل شدند.
بنا بر اعــام روابط عمومــی مرکز مدیریت
حوادث و اورژانس اســتان قزوین ،این مســئول
خاطرنشان کرد ۲ :مورد هم مصدوم سرپایی در
محل حادثه حضور داشتند که اقدامات درمانی در

محل حادثه انجام شد.
رئیــس مرکــز مدیریت حــوادث و اورژانس
اســتان قزوین از اقدام امدادگران در جستجوی
افراد مفقود شــده خبر داد و گفت :آتشســوزی
درنهایت در ساعت  ۲۰:۳۰روز پنجشنبه با تالش
فراوان عوامل آتشنشانی مهار شد.

بین الملل
در حادثه خارج شــدن یک قطار مســافربری از ریل در هند دست کم
 ۹تن کشته و تعدادی مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،در این حادثه که اواخر وقت روز پنجشــنبه در ایالت
بنگال غربی رخ داد ،یک قطار مســافربری از ریل خارج شــد و در پی آن
دست کم  ۹تن جان خود را از دست دادند و  ۳۶نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
مقامات محلی با بیان اینکه در جریان این حادثه چهار واگن از  ۱۲واگن
این قطار از ریل خارج شــد ،اظهار کردند :به نظر نمی آید مســافران دیگر
این قطار در میان واگنهای حادثه دیده گرفتار شده باشند.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری ســی ان ان ،شبکه ریلی هند
به دلیل فرســودگی زیرساختها و عدم رعایت اســتانداردها شاهد وقوع
حوادث مرگباری اســت .در ســال  ۲۰۲۰به دنبال وقوع بیش از  ۱۳هزار
مورد ســانحه ریلی در این کشــور نزدیک به  ۱۲هــزار نفر جان خود را از
دست دادند.

اســت و همچنین تیمهای اطفای آتش در تالش برای مهار آتش ســوزی
هستند».
شرکت ملی نفت کویت در پایان اعالم کرد که جزئیات تکمیلی در این
خصوص به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
لحظاتی بعد شــرکت ملی نفت کویت در بیانیهای دیگر اعالم کرد که
در پی آتشســوزی ۱۰ ،نفر دچار سوختگی شدهاند که هفت نفر ازآنها به
بیمارستان «العدان» منتقل شدند.
طبق این اعالم ،ســوختگی پنج نفر از این افراد شــدید و دو تن دیگر
متوسط اعالم شده اســت .سه فرد دیگر نیز دچار سوختگی خفیف شدهاند
و نیروهای امدادی در حال مداوی آنها در درمانگاه پاالیشگاه هستند.
بندر االحمدی یکی از بندرهای مهم کشــور کویت اســت که در سال
 ۱۹۴۹تأســیس شــده اســت .این بندر در جنوب شــهر کویت در استان
«االحمدی» واقع شده و از آن برای صادرات نفت استفاده میشود.
پاالیشگاه بندر االحمدی یکی از سه پاالیشگاه شرکت ملی نفت کویت
و بزرگترین آنها به شــمار میرود که در  ۴۵کیلومتری جنوب شهر کویت
قرار دارد.

این کشور آتشسوزی شده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،شــرکت ملی نفت کویت،
ظهر دیروز (جمعه) ،از آتشسوزی در پاالیشگاه بندر «االحمدی» واقع در
جنوب شرق این کشور خبر داد.
شرکت ملی نفت کویت در بیانیهای اعالم کرد « :هنگام انجام عملیات
تعمیرات در واحد مایعســازی گاز شــماره  ۳۲در پاالیشگاه بندر االحمدی
آتشسوزی شد».
در ادامه این بیانیه آمده اســت« :شــرکت طرح فوقالعاده را فعال کرده

در پی ریزش ساختمان یک کلیسا در جنوب نیجریه ،دست کم سه تن
از جمله دو کودک جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،به گفته یکی از مقامات محلی ،این کلیســا در مرکز
ایالت "دلتا" در این کشور واقع شده بود که ریزش کرده است.
به گزارش الجزیره ،این مقام محلی در ادامه افزود که  ۱۱تن از  ۱۸نفر
نجات یافته همچنان در بیمارستان تحت مداوا هستند.
با این حال برخی رســانهها تعداد کشته شــدگان این حادثه را  ۱۰تن
اعالم کردهاند.

خروج مرگبار قطار مسافربری از ریل در هند

آتشسوزی در پاالیشگاه بندر «االحمدی» کویت
منابع رســمی کویت خبر دادند که در یکی پاالیشگاههای جنوب شرقی ریزش ساختمان یک کلیسا در نیجریه قربانی گرفت

فرمانده انتظامي جهرم از كشف  12كيلو ترياك در عمليات شب ماموران
اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو بــا خبرنگار پايــگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ،
ماموران انتظامي حين گشــت زني در محور مواصالتي جهرم-الرستان به
يك ســواري پژو پارس مشكوك شــدند و با اقدامات فني و تخصصي آن
را توقيف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين سواري  12كيلو ترياك كه به طرز
بســيار ماهرانهاي در كف خودرو جاسازي شده بود كشف شد ،تصريح كرد:
در اين خصوص راننده دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

توقيف نيسان حامل احشام قاچاق در داراب

فرمانده انتظامی داراب گفت :در بازرســي از يك دســتگاه وانت نيسان
 39راس گوســفند قاچــاق به ارزش يــك ميليــارد و  200میلیون ریال
كشف شد.
سرهنگ علیرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستاي طرح مبارزه با قاچاق ،ماموران انتظامي داراب حين نظارت
بر محورهای مواصالتی به يك دستگاه وانت نيسان حامل احشام مشکوک
شدند و آن را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :مأموران در بازرســی از اين خودرو  39راس گوسفند قاچاق و
فاقد هرگونه مجوز دامپزشكي را کشف و راننده نيز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب با اشاره به اینکه ارزش احشام قاچاق
کشف شده برابر نظر كارشناســان يك ميليارد و  200میلیون ریال برآورد
شــده است ،تصريح کرد :راننده براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي
معرفي شد.

ژنراتور قاچاق در توقیف پلیس الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشــف یک دســتگاه دیزل ژنراتور برق
خارجی قاچاق به ارزش  10میلیارد و  200میلیون ریال در این شهرســتان
خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشت :مأموران انتظامی الرستان هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری به یک دســتگاه كاميون حامل ژنراتور برق مشــکوک
شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بررســی مدارک ارائه شــده توســط راننده مشخص شد

محموله ذکر شده فاقد مدارک مثبت گمرکی و قانونی است.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرســتان با بيان اينكــه ارزش محموله
مكشــوفه بنا به نظر کارشناســان  10میلیارد و  200میلیون ریال برآورد
شده است ،اظهار داشت :در این رابطه راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

توقيف اتوبوس و كشف كاالي قاچاق ميلياردي

فرمانــده انتظامي كوار از توقيف يك دســتگاه اتوبوس و کشــف انواع
كاالي قاچاق به ارزش  3ميليارد ريال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كــرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،ماموران کالنتری
مرکز شهرســتان كوار هنگام نظارت بــر خودروهاي عبوري در محورهاي
مواصالتي به يك دســتگاه اتوبوس مشکوک شــدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين كاميون  3هزار و
 360عدد لنت و آچار 120 ،دســتگاه وسایل آشپزخانه و  264عدد نوشیدنی
خارجی قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا راننده به مرجع قضایي
معرفي شد ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر كارشناسان  3ميليارد
ريال برآورد شده است.

ماینرهای قاچاق خاموش شدند

فرمانده انتظامی الرستان از کشف  11دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق
به ارزش  3میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در راســتاي شناسایی و برخورد با اســتفاده کنندگان دستگاه های
اســتخراج ارز دیجیتــال قاچاق ،مامــوران انتظامی کالنتری  11شــهید
ســاریخانی با اقدامات فنــي و تخصصي موفق به شناســایی يك منزل
مسكوني در اين خصوص شدند.
وی تصریح کرد :ماموران انتظامی بــا هماهنگی مقام قضایی به محل
مورد نظر اعزام شــدند و در بازرســي از این واحد مســکونی  11دستگاه
ماینر خارجي قاچاق و ســاير متعلقات مربوطه کــه در حال فعالیت بود را
کشف کردند.
سرهنگ امجدی با اشــاره به اينکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف
شده را  3میلیارد و  500میلیون ریال برآورد کردهاند ،اظهار داشت :در این
راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شد.

توقيف پرايد و كشف  27دستگاه ماينر قاچاق

فرمانده انتظامی مهر گفت :در بازرســي از يك سواري پرايد  27دستگاه
ماينر قاچاق به ارزش  8ميليارد و  300ميليون ريال كشف شد.
ســرهنگ عظيم ا ...كرمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال ،ماموران انتظامي كالنتري
 11حيــن گشــتزني در حوزه اســتحفاظي به يك ســواري پرايد پالك
مخدوش كه در كنار خيابان پارك بود مشكوك شدند و آن را براي بررسي
بيشتر به مقر انتظامي داللت دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي در بازرســي از اين خودرو  27دستگاه ماينر
خارجي قاچاق كشف كردند.
فرمانده انتظامی مهر با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه
را  8ميليارد و  300ميليون ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :تالش براي
دستگيري راننده متواري ادامه دارد.

دستگیری سارق و کشف
 4دستگاه موتورسیکلت مسروقه در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دســتگيري ســارق و کشــف  4دســتگاه
موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :به دنبال وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در كازرون و
شــکايت چند مالباخته ،رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی
این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :با اشــراف اطالعاتي پليس سرنخ هايي از فعاليت یک سارق
حرفهای و سابقه دار در اين پروندهها به دست آمد.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون ادامه داد :ماموران پاسگاه انتظامی
کنارتخته پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عمليات موفق پلیســی
متهم 19ساله را در مخفیگاهش دستگیر كردند.
ســرهنگ زراعتیان با اشــاره بــه اينكه در بازرســي از مخفيگاه متهم
 4دستگاه موتورسيكلت مسروقه كشف شد ،گفت :متهم براي انجام مراحل
قانوني تحویل مراجع قضایی شد.

کشف  ۴۵۰تُن نهاده دامی احتکارشده

ایرنــا :جانشــین فرمانده انتظامی قم از کشــف  ۴۵۰تُــن نهاده دامی
احتکارشده به ارزش هشت میلیارد ریال در این استان خبر داد.
به گــزارش روابط نیــروی انتظامی قم ،ســردار بهادر اســماعیلی در
گفتوگویی اظهار داشت :در پی کســب خبری مبنی بر احتکار نهادههای
دامی در یکی از شرکتهای شهرک صنعتی شکوهیه قم ،پیگیری موضوع
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
همچنین افزود :ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان ضمن شناسایی
محــل دپوی نهادههای دامــی ،پس از هماهنگی قضایــی و در عملیاتی
غافلگیرانه موفق به کشــف  ۴۵۰تُن نهاده دامی شدند که در سامانه جامع
انبارها ثبت نشده است.
جانشــین انتظامی قم گفت :کارشناســان ارزش نهادههای مکشوفه را
هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

جوان قائمشهری در برخورد با قطار جان باخت

ایرنا :سخنگوی مرکز اورژانس مازندران گفت که یک جوان در قائمشهر
به دلیل برخورد با قطار جان خود را از دست داد.
زکریــا اشــکپور افزود :که ایــن حادثه حوالی ســاعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه
پنجشنبه شب در تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان اطالع داده شد.
وی گفــت که برخورد قطار با این جوان در خیابــان تهران رو به روی
مصلی رخ داد .سخنگوی مرکز اورژانس مازندران افزود :که علت حادثه در
دست بررسی است.
مهر ماه امســال نیز مرد حدود  ۷۰ساله در قائمشهر بر اثر برخورد قطار
جان باخته بود.

اقتصاد
شنبه  25دی    1400
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ظرفیتهای همکاری اتاق اصناف با قوه قضاییه

با وجود وعدههای بی  شمار

بورس در کانال یک میلیون و  ۳۰۰به نفس نفس
افتاده است!

ارتزاق  ۴۲درصد جمعیت از مشاغل صنفی

رئیــس اتــاق اصناف ایران با اشــاره بــه ارتزاق
 ۴۲درصدی جمعیت از مشــاغل صنفی ،ظرفیتهای
همکاری اتاق اصناف با قوه قضاییه را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اتاق اصناف ایران ،سعید
ممبینی با بیان اینکــه در حال حاضر حدود  ۳میلیون
کارآفرین دارای پروانه کســب در کشــور مشغول به
فعالیت هســتند ،اظهار کرد :میانگین تعداد شــاغالن
در واحدهــای صنفی حدود  ۳٫۱نفر (شــامل کارفرما
و کارکنان) اســت .به عبارت دیگر حدود  ۹میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر شــاغل در اصناف داریم .از سوی دیگر،
بعــد خانوار در ایران  ۳٫۸نفر اســت .بــه این ترتیب
تخمین زده میشــود  ۳۵میلیون نفر از جمعیت ایران
از مشــاغل صنفی ارتزاق میکننــد و خانواده اصناف
برشمرده میشوند .این یعنی  ۴۲درصد جمعیت ایران،
که این آمار بسیار بزرگی است.
وی بــا بیــان اینکه با توجــه به هــرم مدیریتی
سامان یافته اصناف شامل اتاق اصناف ایران ۴۰۰ ،اتاق
اصناف شهرســتان ۸۳۰۰ ،اتحادیه صنفی و  ۳میلیون
واحد صنفی ،اصناف ظرفیت و زیرساخت مهمی برای
ســاماندهی یک موضوع در جامعه دارند ،تصریح کرد:
جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرســت برای کســب
و کارهــا ،یکی از رویکردهای مهم برای پیشــگیری
از جــرم اســت .به عنــوان نمونه تمایز قائل شــدن
سه قوه ،بین گرانی کاال و خدمات و گران فروشی آن
و رفع مشــکل گرانی از مبداء زنجیره تامین و تولید،
از جمله مباحثی اســت که مانع از وقوع جرم میشود.
در شــرایطی که نرخ سرمایه گذاری و رشد صفر است
و نرخ ارز به طور مداوم بــاال میرود نمیتوانیم بابت
گرانــی کاال ،مغازهدار را متهم کنیــم .البته که هر جا
گران فروشی بود ،باید با واحد صنفی برخورد شود ،اما
غالبا اصناف عامل گرانی نیستند و عوامل چندگانهای
بر این گرانی تاثیرگذار بوده است.
ممبینــی با بیان اینکه همین عدم تمایز بین گرانی
و گران فروشــی و نگاههایی از این دست به اصناف،
در گذشــته موجــب سیاســتگذاریهای هیجانی و
در نتیجه آسیب دیدن کسب و کارها ،افزایش بیکاری
و گاها وقوع جرم شــده است ،گفت :با کمک به حفظ
اشــتغال میتوان مانــع از وقوع بســیاری از جرمها
شــد .از ســوی دیگر ،با توجه به پتانسیلی که اتاقها
و اتحادیههــای صنفی دارند میتوان به بســیاری از
مســائلی که امــروز دغدغهای در قوه قضایه اســت،
پایان داد.
وی افزود :واحدهای صنفی در حوزههای متعددی
در حال فعالیت هســتند که بیشــتر آنها در چارچوب

قوانیــن کار میکنند ،اما گاهی بــی اطالعی آنها از
مواد قانونی ،یا مشــکالتی که در کســب و کار دارند
به طور خواســته یا ناخواسته ایشــان را تا وقوع جرم
پیش میبرد .به عنوان نمونــه ،احتمال بروز اختالف
بین متعاملین خودرو و امالک غیرقابل انکار اســت و
طرح دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری توســط ذینفعان
در مراجع قضایی را به دنبال دارد .در این راســتا نقش
اتحادیههای صنوف مشاوران امالک و نمایشگاه داران
قابل توجه است.
همچنین به گفته این مقام صنفی برای تسهیل در
اجرای بند (الف) ماده  ۱۱۶قانون برنامه پنج  ساله ششم
توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
مجلس شــورای اسالمی) که مقرر کرده« :در راستای
کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل
و فصل اختالفات ،قوه قضائیه مکلف است با همکاری
دولت به منظور افزایش حل و فصل اختالفات از طریق
داوری ،ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی
و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها ،تا پایان ســال
اول اجرای قانون برنامــه تمهیدات الزم را پیشبینی
کند» ،اتاق اصناف ایران میتواند در راه اندازی مرکز
داوری اصناف به حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات
مورد اشاره کمک کرده و با همکاری معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم نقش بســزایی در کاهش
پروندههــای مطروحه در مراجع قضایی و جلوگیری از
آسیبهای اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.
وی همچنین درباره همکاری فعلی اتاق اصناف و
معاونت پیشــگیری ،اظهار کرد :پیش تر تفاهم نامه و

عضو سابق اتاق ایران:

ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک دولت های گذشته بود

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران ،رانت و فســاد را نتیجه ارز چند نرخی می داند و معتقد است که حرکت
به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :متاسفانه ما در سالها و حتی دهههای گذشته
بارهــا به غلط بودن برخی تصمیمهای اقتصادی خود رســیدهایم و هربار پس از چند ســال اقدام به اصالح
اشــتباهات گذشته کردهایم اما متاسفانه از این اشتباهات درس نگرفته و مجددا مشکالتی برای اقتصاد کشور
به وجود آوردهایم .نظام چند نرخی ارز نیز یکی از همین اشتباهات است.
وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت و فساد از اصلیترین ویژگیهای نظام چند نرخی ارز است ،توضیح داد:
ما پیش از این نیز گرفتار چند نرخی شــدن ارز شــده بودیم و در سالهای اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز
دولتی مشــکالتی در این حوزه به وجود آمده اســت .قطعا اصالح این روند و حرکت به سمت ارز تک نرخی
به سود اقتصاد ایران خواهد بود.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم درآمد مردم در حوزه کاالهای اساسی،
بیان کرد :با توجه به مشــکالتی که مردم در ســالهای اخیر با آن مواجه بودهاند ،در این تردیدی وجود ندارد
که دولت باید حمایتهای الزم برای تامین مایحتاج مردم را در دســتور کار قرار دهد اما اینکه این حمایتها
به چه شکل انجام شود و چه شیوهای به کار گرفته شود که هزینههایش از فایدهاش بیشتر نشود سوال مهمی
است که باید به آن پاسخ داده شود.
عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم اشــاره کرد و گفت :در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برای اقشار
کم درآمد حمایتهای این چنینی انجام میشــود اما ما باید با توجه به ســاختار اقتصاد خودمان برنامه ریزی
کنیم .متاســفانه با توجه به باال بودن نرخ تورم ،ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین میرود و این
موضوع میتواند به نارضایتی مردم منجر شود.
وی ادامه داد :برای مثال وقتی در ســال  ۱۳۸۹یارانه نقدی  ۴۵هزار تومانی آغاز به کار کرد ،ارزش نهایی
آن حدود  ۴۵دالر تخمین زده میشد اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو دالر دارد و از این رو در حل کردن
مشــکالت مردم ،تاثیرگذاری کمتری دارد .از این رو دولت باید تالش کند در صورت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی،
سیاستهایی در دستور کار قرار دهد که بیشترین کارایی و کمترین نارضایتی را به همراه داشته باشند.

راههای افزایش تمایل برای خرید لوازم خانگی ایرانی

«افزایش کیفیت» بیش از  ۵۰درصد در افزایش تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی سهم دارد.
به گزارش ایســنا ،درمــدت اخیر مرکز آمار ایران در گزارش های مختلف بــه جریان فروش لوازم خانگی
خارجی و داخلی و عوامل موثر بر آن پرداخته اســت .در تــازه ترین گزارش به موضوع عواملی که بر افزایش
تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان موثر است پرداخته شد.
 ۶عامل برای تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی
این آمار گیری نشــان می دهد کــه کیفیت لوازم خانگی داخلی از مهمترین عوامل در فروش آن اســت؛
به طوری که افزایش کیفیت  ۵۲درصد در افزایش تقاضا برای خرید این اقالم سهم دارد.
در ســایر عوامل نیز کاهــش قیمت  ۲۸درصد ،جذابیت ظاهری  ۹درصــد ،افزایش خدمات پس از فروش
چهار درصد ،فروش اقســاطی چهار درصد و برند سازی ســه درصد از عوامل موثر بر افزایش تمایل به خرید
لوازم خانگی داخلی اعالم شده است.
دالیل توجه مشتری به لوازم خانگی خارجی
اما موضوع دیگر مورد بررســی ،دالیل توجه مشتریان به لوازم خانگی خارجی است که طبق این گزارش،
کیفیت باال  ۲۲درصد ،لوکس بودن  ۲۰درصد ،قیمت مناسب  ۱۵درصد و قابل اعتماد بود  ۱۵درصد جزو بیشترین
عوامل موثر بر توجه مشــتریان به لوازم خانگی خارجی است .در ســایر موارد نیز خدمات پس از فروش بهتر
هشت درصد ،توصیه سایر مصرف کنندگان شش درصد ،تبلیغات پنج درصد ،مصرف انرژی پایین چهار درصد
و توصیه های فنی فروشنده سه درصد در این که مشتریان به سمت لوازم خانگی خارجی میروند ،موثر است.
پیشــتر اعالم شــده بود که شش دلیل اصلی برای عرضه لوازم خانگی خارجی در ایران وجود دارد که در آن
ســهم تقاضا از طرف مشــتریان  ۳۴درصد ،کیفیت بهتر کاال  ۲۲درصد ،فروش آسانتر  ۲۰درصد ،سود بیشتر
 ۱۰درصد و رقابت با سایرین پنج درصد و حدود چهار درصد هم به سایر اختصاص دارد.
این در حالی اســت که از سال  ۱۳۹۷واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع شده اما به هر ترتیب به وفور در
سطح شهر مشاهده می شود.

جلســاتی با این معاونت داشتهایم اما معتقدیم که این
همکاری باید تقویت شــود .در این راســتا ،باید اشاره
کرد که تشــکلهای صنفی و انســجام فعالیت آنها
همواره فضای الزم را بــرای انجام اقدامات فرهنگی
و اجتماعی فراهم کرده اســت .تعامل کمیسیونهای
فرهنگی و اجتماعی و مرکز آموزش اتاقهای اصناف،
زمینــه برای آموزش واحدهــای صنفی برای کاهش
آسیبهای اجتماعی را فراهم خواهد کرد .اتاق اصناف
ایران با همــکاری معاونت پیشــگیری میتوانند در
راســتای فعالیت هدفمند و راهبردی این کمیسیونها
سیاستگذاری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد :شناسایی و حذف
مقررات زائد و مخل کسب و کار در حوزه نظام صنفی
از طریق پیشنهاد برای اصالح قوانین و مقررات و نیز
تنقیح قوانین در هیأت مقررات زدایی و رفع موانع تولید
و شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله
اقداماتی اســت که از این معاونت انتظار درایم .ایجاد
کارگــروه و کارگاههای آموزشــی مشــترک جهت
آگاهسازی فعاالن حوزه کسب و کار و همچنین ایجاد
و گسترش مراکز معاضدت قضایی در خصوص مسائل
و مشــکالت حوزه نظام صنفی و ایجاد مرکز داوری
اصناف نیز مورد توجه است.
وی با تاکید بر اینکه رشد کسب وکارها در فضایی
ســالم و امن اتفاق خواهد افتاد ،اظهار کرد :بســیاری
از تصمیمات نادرســت اقتصادی و بســیاری از جرایم
اقتصادی کالن ،تــا پایینترین و خردترین حلقههای
اقتصاد و کســب وکارها را تحت الشعاع قرار میدهد.
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همیــن فعالیتهای ارزشــمند معاونــت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم ،تمام ًا به رشد و ارتقاء فضای
کسبوکار در کشور نیز خواهد انجامید.
از سوی دیگر ،پدیدههای شومی مانند قاچاق ،عالوه
بر اینکه استفاده از ابزارهای قانونی الزم برای برخورد
با این جــرم را طلب میکند ،نیاز بــه انجام اقدامات
اجتماعــی پررنگی اســت تا تقاضــای مصرف کننده
برای خرید کاالی قاچاق را نیز از بین ببرد.
بنابراین بــه گفته این مقام صنفی ،پیشــگیری از
جرایم ،عالوه بر اســتفاده از دیدگاههای جرم شناسانه
مانند توجه به شدت و حتمیت ضمانت اجراهای قانونی،
بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب را نیز الزم دارد.
یقین ًا ،همین فضــای امن بهترین محل برای رشــد
کســبوکارها خواهد بود و خصوص ًا بسترهای مناسب
برای تقویت تولید ملی را نیز فراهم خواهد کرد .عالوه
بر موارد مذکور ،در کنار تالشهای دیگر دستگاهها و
معاونت اجتماعی در راستای تقویت برند ملی و ایران
ســاخت ،به نظر میرسد کماکان میتوان در تعامل با
کسب وکارها فرهنگ اســتفاده از محصوالت داخلی
را تقویــت کرد و در خصوص خألهــای موجود میان
محصــوالت تولیــدی و انتظــارات مصرفکنندگان،
پیشنهادات الزم را به مصرف کنندگان ارائه کرد.
وی همچنین بــا بیان اینکه در مــاده  ۱۲قانون
نظام صنفی ،تکلیف اتحادیــه ها برای صدور پروانه
کسب مشخص شــده ،تصریح کرد :بر این اساس،
برای صدور پروانه کسب هر واحد صنفی ،اتحادیه ها
مکلف بودنــد اقدامات متنوعی انجــام دهند .هیات
مقــررات زدایی برخی از این قوانیــن را تعدیل کرد.
از جملــه اینکه اتحادیــه ها دیگــر ضرورتی برای
اســتعالم از شــهرداری ها ندارند .امــا در برخی از
شهرها ،شــهرداری با دادگســتری رایزنی می کند
و پرونــده ای بــرای رئیس اتحادیــه و حتی رئیس
اتاق اصناف تشــکیل می دهند .گاها حتی منجر به
بازداشت ایشــان هم میشود .سوال ما این است که
چرا در مواردی که قانون صراحت دارد چنین اتفاقاتی
پیش می آید!؟
وی افــزود :در خصوص کمیتــهای که برای رفع
مشکالت کســب و کارها در دادگستری ایجاد شده
اســت نیز ،باید گفت که علی رغم رویکردی که در
گذشته اجرا ،می شــد ،در حال حاضر از اتاق اصناف
برای حضور در این جلسات دعوتی به عمل نمیآید.
در حالی که بیشــترین ســطح از اشــتغالزادیی در
اصناف اســت و ما انتظار داریم تا این موارد به زودی
رفع شود.

هرچند وعده و وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد
حکایت داشــت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر
از کانــال یــک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد را هم ندارد و نفــس بازار در این کانال
به شمارش افتاده است!
به گزارش ایسنا ،کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مسئولین کشور سیگنال
شــاخص یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحدی را به بازار داد .رقمی که مشخص نبود
بر چه اساســی اعالم شــده و تحقــق آن دور از انتظار بــود .موضوعی که روند
معامالت در بازار ســرمایه طی ماه قبل نیز بر آن صحه گذاشته و روزهای بورس
یا کاهشی بوده اند و یا در بهترین حالت نوسانی!
هفته جاری هم از این قاعده مســتثنی نبود و شــاخص کل بورس باز هم در
کانال یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد درجا زد.
در واقع بازار بورس هفته خود را با نوســان آغاز کرد و شــاخص کل بورس در
روز شنبه هفته جاری تا ســاعات میانی معامالت صعودی بود و تا یک میلیون و
 ۳۶۷هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شــاخص در ساعات پایانی
نزولی شــد و در نهایت با  ۷۵۱واحد نــزول ،تا یک میلیون و  ۳۶۲هزار واحد هم
کاهش یافت .در آن ســوی بازار ســرمایه شاخص کل فرابورس  ۲۸واحد کاهش
یافت و رقم  ۱۸هزار و  ۳۷۴واحد را ثبت کرد.
دومین روز هفته درحالی ســپری شــد که شــاخص کل بورس با  ۲۵هزار و
 ۶۸۰واحد کاهش در رقم یک میلیون و  ۳۳۶هزار واحد ایستاد.
شــاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل
این بازار با  ۲۵۶واحد کاهش رقم  ۱۸هزار و ۱۱۷واحد را ثبت کرد.
در روز دوشــنبه شــاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تالش
بــی نتیجه ماند و هرچند این شــاخص در ســاعات ابتدایی معامــات در رقم
یــک میلیون و  ۳۳۶هزار واحد ایســتاده بود اما در ســاعات میانی روندی نزولی
بــه خود گرفت و با  ۴۱۸۰واحد کاهش ،تا یک میلیون و  ۳۳۰هزار واحد ســقوط
کرد .شــاخص کل فرابورس هم در این روز با  ۹۹واحد کاهش تا رقم  ۱۸هزار و
 ۱۸واحد نزول کرد.
بازار سرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص
کل بورس روزی پرنوســان را پشت ســر گذاشت و در حالی که در ساعات میانی
معامالت توانســته بود تا یک میلیون و  ۳۳۸هزار واحد افزایش یابد در ســاعات
پایانــی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت بــا  ۱۹۲۸واحد افزایش در رقم
یک میلیون و  ۳۳۴هزار واحد ایســتاد .در آن ســوی بازار ســرمایه شاخص کل
فرابورس هم با  ۴۷واحد افزایش در رقم  ۱۸هزار و  ۶۵واحد ایستاد.
بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد .به طوری که در روز چهارشنبه
شــاخص کل بورس که در ســاعات میانی معامالت توانســته بود تا یک میلیون
و  ۳۳۵هــزار واحد افزایش یابد در ســاعات پایانی رونــدی نزولی به خود گرفت
و نتوانســت حرکت صعودی خــود را حفظ کند و با  ۴۲۰واحــد کاهش در رقم
یک میلیون و  ۳۳۴واحد ایســتاد .در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
با  ۳۶واحد افزایش در رقم  ۱۸هزار و  ۱۰۱واحد ایستاد.
این درحالی اســت که در هفته جاری ،پرنوسان و نزولی بازار سرمایه موافقت
رئیسجمهــور با ابالغ برخی بندهای مصوبه حمایتــی از بورس در الیحه بودجه
قطعی شــد اما این بازار همچنان با ابهاماتی از جمله نتیجه مذاکرات و نرخ دالر
و ...دست و پنجه نرم می کند.

آخرین هدفگذاری برای توسعه فیبر نوری چیست؟

دسترسی  ۲۰میلیون خانوار به فیبر نوری تا پایان ۱۴۰۳
بــه گفته معاون وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،تحقق  ۸۰درصدی دسترسی پهن باند
ثابــت خانوارها تا پایان ســال  ۱۴۰۳بهعنوان
یکی از پروژههــای اولویتدار وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،در صورتی ممکن میشود
که همه بازیگران و فعاالن حوزه  ICTدر آن
نقش داشــته باشــند و تمامی کارها بهصورت
موازی پیش برود.
به گزارش ایسنا ،براســاس مصوبه شورای
عالی فضای مجازی تا سال  ۱۴۰۴باید  ۸۰درصد
خانوارها و  ۱۰۰درصد کســبوکارها با متوسط
ســرعت  ۲۵مگابیتبرثانیه بــه پهنباند ثابت
دسترسی داشــته باشند و دسترسی  ۲۰میلیون
خانوار و  ۵میلیون کسبوکار تا سال  ۱۴۰۴به
اینترنت پهنباند ثابت باید بر بســتر فیبر نوری
شــکل بگیرد .این در حالی است که طبق آمار
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی
تا پایان ســه ماهه دوم سال  ،۱۴۰۰مشترکان
خانگــی و تجــاری ارتباطــات پهنباند ثابت،
 ۱۰میلیــون و  ۶۶۱هزار و  ۲۴۸نفر را شــامل
میشود.
از طرفی در واقع ،شــرکتهای ارائهدهنده
اینترنت ثابت در حال حاضر دچار مشــکالتی
هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده
از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی
باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن
مشتریان شرکتهای  FCPمیشود ،بلکه به
اعتقاد مســووالن حوزه ارتباطات در درازمدت،
روند توســعه را کند میکنــد .در حال حاضر
مســووالن حوزه ارتباطات متفقالقول معتقدند
یکــی از پایینترین شــاخصههای ارتباطی در
حوزه اینترنت ثابت اســت که این موضوع باید
تغییر کند.
از زمــان شــروع دولــت ســیزدهم هــم
عیســی زارعپور  -وزیر ارتباطــات و فناوری
اطالعات  -به موضوع توســعه اینترنت ثابت
تاکید کرده و گفته بود :متاســفانه ریلگذاری
ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته
که کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگینتر
از شبکه ثابت بوده است .برای توسعه ارتباطات
ثابت و دسترســی عموم مردم در سراسر کشور
به شــبکه امن ،پایدار ،پرســرعت و ارزان باید
یــک عزم و اراده ملی شــکل بگیرد و نهضت

فیبرکشی در کشور راه بیفتد.
برنامهریزی و راهبری توسعه زیرساختهای
ارتباطی پر ســرعت و با کیفیت پهنباند ثابت
با تاکید بر بستر فیبر نوری ( )FTTXنیازمند
برنامه مدون بــا پیشبینی موانع و الزامات آن
است و البته به نظر میرسد اولویت اصلی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات توســعه ارتباطات
ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه
سیار کشور اســت و توسعه هر دو حوزه کام ً
ال
به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهنباند
ثابت توسعه پیدا نکند ،حوزه ارتباطات سیار نیز
در آیندهای نزدیک دچار بحران میشود.
پیشنویــس مصوبــه توســعه
فیبر نوری تدوین شد
در این راســتا بــه نقل از ســازمان تنظیم
مقــررات و ارتباطات رادیویی ،صادق عباســی
شــاهکوه -رئیس ســازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی -در نشســت هماندیشــی
توسعه زیرســاختهای ارتباطی پهنباند ثابت
با تاکید بر توسعه فیبر نوری ( )FTTxاعالم
کرد :پیشنویس "اصول حاکم بر تقســیم کار
و حمایت از توسعه شــبکه دسترسی مبتنی بر
فیبر نوری" با مشارکت دارندگان پروانه ،فعاالن
بــازار و صاحبنظران حــوزه  ICTبه عنوان
یکی از پروژههای اولویتدار وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات تدوین شده است.
در ایــن پیشنویــس سیاســتهای کلی
وزارت ارتباطات ،اصــول کلی احراز صالحیت

و تعیین دارنده پروانه متعهد ،مقررات حمایتی،
سیاســتهای نرخگــذاری ،شــاخص  های
اندازهگیری ترسیم شده است.
وی افــزود :تحقق  ۸۰درصدی دسترســی
پهــن باند ثابت خانوارها تا پایان ســال ۱۴۰۳
بهعنوان یکــی از پروژههای اولویتدار وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات پیشبینی شــده
اســت و در این نشســت تمام فعاالن بازار و
دارندگان پروانه کــه از نظر قانونی میتوانند و
میخواهند در عملیاتی شــدن این پروژه سهیم
باشــند ،حضور دارند تا با مشــارکت یکدیگر
بتوانیم نقشه راه تحقق این هدف را به درستی
و دقیق ،تعریف و اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
تاکید کرد :ما به دنبــال صدور پروانه یا مجوز
جدیدی برای توسعه فیبر نوری نیستیم و هدف
ما اســتفاده از پتانســیل دارندگان پروانه فعلی
است تا هم سرمایهگذاری موازی شکل نگیرد
و هم با تقسیم کار بتوانیم به تحقق این هدف
در بازه زمانی مشخصشده سرعت ببخشیم و
در عین حال ،رقابت در خدماترســانی را نیز
ایجاد کنیم.
پوشش دسترسی  ۲۰میلیون خانوار
به فیبر نوری در عرض ســه سال کار
سنگینی است
عباســی شــاهکوه با بیان اینکه پوشــش
دسترســی  ۲۰میلیون خانوار به فیبر نوری در
عرض سه سال کار بسیار سنگینی است ،عنوان

کرد :تحقق این هــدف در صورتی امکانپذیر
اســت که همه بازیگران و فعاالن حوزه ICT
در آن نقش داشــته باشــند و تمامی کارها و
اقدامات بهصورت موازی پیش برود.
وی تصریــح کرد :مقرراتگــذاری در این
حــوزه نیز صرفــ ًا با هدف اطمینــان از اجرا و
عمل به تعهدات انجام میشــود به هیچ عنوان
به دنبال محــدود کردن فعــاالن این عرصه
نیســتیم و در صورتی که بازیگران این عرصه
با تفاهم و تعامل بین خودشــان برای توســعه
ارتباطات ثابت تقســیم کار انجام دهند ،ما نیاز
به مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات
نداریم و میتوانیم با همان تقسیم کار دارندگان
پروانه و صرف ًا ارایه ضمانت اجرایی برای تحقق
تعهداتشان ،توسعه این بخش را پیش ببریم.
در این نشســت مدیران عامل اپراتورهای
ثابت ،سیار ،شــرکت مخابرات ایران و اپراتور
ایرانیاننت ،دیدگاههــا و نظرات خود را درباره
مــوارد پیشبینی شــده در پیشنویس مصوبه
اصول حاکم بر تقســیم کار و حمایت از توسعه
شبکه دسترســی مبتنی بر فیبر نوری و موانع
پیش روی آن مطرح کردند.
معاونین رگوالتوری ،مدیران عامل اپراتورهای
ثابت و ســیار ،ایرانیاننت و شــرکت مخابرات
ایران در این نشست حضور داشتند و دیدگاهها
و نظرات خود را درباره موارد پیشبینیشده در
پیشنویس مصوبه اصول حاکم بر تقســیم کار
و حمایت از توسعه شــبکه دسترسی مبتنی بر
فیبر نوری و موانع پیش روی آن مطرح کردند.
عــدم ورود رگوالتــوری بــه تعرفهگذاری
خدمات عمدهفروشــی ،حذف موانع در مســیر
ســرمایهگذاری و توسعه فیبر نوری ،پیشبینی
مشــوقهای ســرمایهگذاری برای دارندگان
پروانــه ،تالش برای اصــاح فرهنگ مصرف
عمومــی پهن باند ،ایجاد تعــادل بین مصرف
پهــن بانــد ثابت و ســیار با در نظــر گرفتن
مشــوق در حوزه ارتباطات ثابــت ،رفع موانع
تامین تجهیزات ،بازنگری و اصالح در مصوبه
همگرایی ( ،)CNSPعــدم تدوین مقررات
محدود کننده برای دارندگان پروانه و توجه به
تجارب سایر کشورها در اجرا و توسعه فیبر نوری
از موضوعــات درخواســتهایی بــود کــه
مطرح شد.
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ساواته کاران رزمی فارس در آسیا طالیی شدند

ایرنا :علی جمالی و سید علی هاشمی ساواته
کاران (بوکس فرانسوی) فارس در رقابت های
آسیایی  ۲۰۲۲که درکشور بنگالدش برگزار شد
 ۲نشان طال را برگردن آویختند.
نایب رییــس کمیته ورزش رزمی ســاواته
فــارس جمعه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت:
دراین رقابت ها که روزهای  ۲۱تا  ۲۳دیماه در
شهر داکا پایتخت بنگالدش و در رده سنی امید
برگزار شد  ۱۶کشور شرکت داشتند.
پریــا حیدری ادامه داد :علــی جمالی که در
وزن منهای  ۷۰کیلوگــرم به روی رینگ رفته
بود در یک مبارزه ســخت همــه حریفان را از
پیش رو برداشــت و با اقتدار به مدال طال رسید
و افتخاری بزرگ برای کشــورمان و فارس به
ارمغان آورد.
علی جمالی و سید علی هاشمی به همراه وحید
سنایی مربی تیم ملی جوانان از استان فارس در
مســابقات آسیایی بنگالدش شــرکت داشتند.
وی اضافه کرد :همچنین ســید علی هاشمی

در وزن منهــای  ۷۵کیلو گــرم به روی رینگ
رفت و همه حریفان را شکســت داد و به مدال
طالی ارزشــمند این پیکارها رسید تا افتخاری
دیگر برای فارس و ایران به دنبال داشته باشد.
حیــدری گفت :این ۲ورزشــکار فارســی از

معاون استاندار فارس:
ایرنا :معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری فــارس گفــت :ورزش نباید تنها
مصرف  کننــده و هزینه بر برای دولت و جامعه
باشــد بلکه باید بتوان این عرصه مهم نشــاط
بخش و پرهیجان را با سایر عرصه های دیگر
از جمله صنعت ،هنر و فرهنــگ پیوند معنادار
بخشید.
به گزارش ایرنا ،اسماعیل محبی پور در آیین
اختتامیــه مســابقات فوتبــال رده نوجوانان و
بزرگســاالن الرســتان و با حضــور جمعی از
پیشکسوتان ورزش جنوب فارس اظهار داشت:
مسئوالن و متولیان امر در همه شهرستان های
فارس این مهــم را یعنی اجازه ورود ورزش به
عرصه های فرهنگــی و اقتصادی را با قوت و
جدیت فراهم کنند.
وی بیان کرد :ورزش ما باید صنعت دار و معدن
دار باشد ،هیات های ورزشی می توانند در کنار
حرفه خود به صنعت و کارهای سرمایه گذاری
و اقتصادی هم بپردازند و این کار شــدنی است
و امر پیچیده ای نیســت؛ تنها همت و انگیزه و
حمایت متولیان امر را می طلبد.
او گفت :مجموعه استانداری فارس با جدیت

ســال  ۲۰۱۹در ترکیب تیم ملی جوانان حضور
داشتند و در سال  ۲۰۲۲هم به رده سنی امیدها
پیوستند.
همچنین وحید ســنایی از شیراز که سرمربی
تیم ملی جوانان و نوجوانان نیز هســت در این

پیکارها مربی ورزشکاران فارس هم بود.
وی گفت :تیم ملی امید ایران در این پیکارها
موفق به کسب چهار نشان طال و یک برنز شد.
تیم ملی ساواته ایران در این رقابت ها در رده
های ســنی نوجوانان ،جوانان ،امید و بزرگسال
شرکت کرده است.
رشته ساواته چیست
رشــته ســاواته یک هنر رزمی اســت که
به آن بوکس فرانســوی هم گفته می شــود و
ورزشــکاران در رینــگ بوکس با اســتفاده از
دســتکش و ضربات دســت و پا به مبارزه می
پردازند و این رشــته بیش    از  ۳۰۰سال قدمت
دارد و زیر نظر فدراسیون جهانی است.
این رشته از سال  ۸۷در فارس شروع به کار
کرد و طی این مدت وحید ســنایی ،علی جمالی
و سید علی هاشمی موفق شده اند مدال طالی
آسیا را کسب کنند و همچنین ورزشکار دیگری
از این استان در مسابقات جهانی جوانان در سال
 ۲۰۱۹یک مدال برنز بدست آورده است.

ورزش را باید با صنعت ،هنر و فرهنگ پیوند زد

پشــتیبان این امر خواهد بود و هر شهرستان و
نقطه ای از استان بخواهد ورزش را صنعتی کند
و به عنوان یک صنعت درآمدزا و نه تنها هزینه بر
و مصرفی قلمداد کند ،ما هم با تمام توان از این
تصمیم راهبردی حمایت جدی خواهیم کرد.
محبی پــور گفت :جوانان و ورزشــکاران و
فعــاالن این عرصه مهم خود باید شــاغالن و

فوتسال فارس در ایستگاه پایانی نیم فصل

ایسنا :نیم فصل نخســت رقابت های فوتسال لیگ برتر استان فارس ،دیروز جمعه  24دی با
برگزاری آخرین دیدارها ،به ایستگاه پایانی خواهد رسید.
هفته چهارم لیگ فوتســال اســتان فارس با برگزاری  ۴دیدار در دو گروه به انجام رســید و
 ۲۲گل از خط دروازه ها عبور کرد.
این هفته در گروه یک این رقابتها تیم آراد فاخر در شــیراز میزبان ستارگان صفاشهر بود که
این مسابقه در نهایت با دو گل به سود میهمان به پایان رسید .دیگر دیدار این گروه بین دو تیم
مرودشتی انجام شد .تیم های آراکس و شهرداری در شهر مرودشت به مصاف هم رفتند که این
دیدار در نهایت با نتیجه  ۲بر یک به سود آراکس به اتمام رسید.
اما در گروه دوم این رقابتها دو بازی پر گل به ثبت رســید .تیمهای شــهید برمن و ستارگان
جنت شــهر هر دو از داراب به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه ده گل داشت و سهم هر تیم
 ۵گل بود.
دیدار تیم های رینگ اسپرت نیریز و شهرداری فسا هم با نتیجه  ۵بر  ۲به سود رینگ اسپرت
به پایان رسید تا این تیم نیریزی به عنوان مقتدرترین تیم رقابتها تا اینجای کار شناخته شود.
رینگ اسپرت در هر سه بازی خود به پیروزی رسید و با  ۱۳گل زده و  ۶گل خورده صدرنشین
گروه دوم است.
اما هفته پنجم رقابتها که هفته پایانی نیم فصل نخســت محســوب می شــود ،روز جمعه
 ۲۴دی ماه از ســاعت  ۱۴آغاز خواهد شد .در مرودشت تیمهای شهرداری این شهر و شهرداری
زرقان به مصاف یکدیگر خواهند رفت .قضاوت این مســابقه بر عهده رحیم محمدی ،علی حسین
نژاد ،داوود زارع و علی مصلح است .علی مستفیضی نماینده فوتبال است و مجید اسماعیلی نظارت
بر داوری این مسابقه را برعهده دارد.
همچنین تیمهای ســتارگان صفاشهر و آراکس مرودشــت در صفاشهر به مصاف هم خواهند
رفت داوران این مسابقه به عهده علی نصیری ،جواد سلیمانیان ،صادق نیکویی و جعفر جمشیدی
خواهد بود .فرهاد پرتوی نماینده هیأت فوتبال اســت و مهرداد امیری نظارت بر داوری این دیدار
را برعهده دارد.
در گروه دوم تیم های شــهرداری فســا و شهرداری زرین دشت در فسا به مصاف هم خواهند
رفت .ســعید قربانی زاده ،علیرضا کاظمی محمد آهار و محمد صالح داوران این مســابقه هستند.
نماینده هیأت فوتبال محمد فرزانه و ناظر داوری ،محمدرضا صلواتی خواهند بود.
در داراب هم دو تیم ســتارگان جنت شهر و رینگ اسپرت به مصاف هم خواهند رفت .مسعود
مقتدری راد ،احمد رحیم خانلی ،حسین سامانی و مجتبی عبداللهی داوران این رقابت هستند.
علی اکبرزاده نماینده هیات فوتبال است و ابراهیم نیکومنش ناظر داوری خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،رقابت های لیگ برتر فوتسال فارس در دو گروه  ۵تیمی برگزار می شود و
هر هفته یک تیم اســتراحت دارد .در پایان  ۱۰هفته رقابت ،از هر گروه دو تیم راهی مرحله نیمه
نهایی می شوند تا چهره تیم های فینالیست مشخص شود.

نخستین شکست ایمان سبز در خانه

ایسنا :نماینده شیراز در لیگ دسته دوم فوتبال کشور ،در هفته نهم تن به اولین شکست خانگی
داد و فرصت طالیی حضور در رتبه دوم جدول را از دست داد.
تیم ایمان سبز شیراز در هفته نهم رقابت ها و در حالی که می توانست با پیروزی در ورزشگاه
دســتغیب شــیراز به رتبه دوم جدول صعود کند ،در میان ناباوری مقابل نماینده استان مازندران
مغلوب شد و تا رتبه هفتم پایین رفت .ایمان سبز در هشت بازی قبلی صاحب چهار پیروزی و دو
تساوی شده بود و در سه بازی بیرون از خانه نیز تن به شکست داده بود اما بعد از ظهر پنجشنبه
برای اولین بار در شیراز مغلوب شد و به یکی از تیم های ته جدولی ،بازی خود را واگذار کرد.
حاال شاگردان غالم پیروانی با  ۱۴امتیاز از  ۹بازی در رتبه هفتم گروه دوم رقابت ها قرار دارند.
شــاهین بندرعامری مقتدرانه و با  ۲۱امتیاز صدرنشین است ،نود ارومیه با  ۱۷امتیاز در رتبه دوم
قرار دارد و فوالد نوین اهواز با  ۱۶امتیاز در رتبه سوم جای گرفته است.
نماینده شــیراز در هفته دهم رقابت ها روز چهارشــنبه  ۲۹دی ماه در بجنورد به مصاف اترک
این شهر خواهد رفت.

سهام دار بخش های صنعتی و سرمایه گذاری
شوند و عرصه ورزش در استان فارس را باید از
این حالــت مصرف گرایانه صِ رف و رکود خارج
کرد.
وی یکی از وظایف مهم فرماندار الرســتان
در عرصه فرهنگی و رونق ورزش شهرستان را
همین امر ذکر کرد و گفت :باید زمینه شکوفایی

و ورود ورزش بــه عرصه هــای صنعت ،هنر و
فرهنــگ و حتی مراکز دانشــگاهی به معنای
واقعی کلمه در این خطه فراهم شود.
محبی پــور بیان کرد :حتی بــا تحقق این
راهکار و صنعتی شــدن ورزش ،ما می توانیم
برای سایر استان ها هم الگو شویم این راهبرد
مهم در عرصه ورزش یعنی پیوند آن با ســایر
حوزه های فرهنگی و اقتصادی را به همه جای
کشور به مرور تعمیم داد.
این آیین با هدف تقدیر و تجلیل از تیم های
قهرمان در رده سنی نوجوانان و جوانان فوتبال
یادواره زنده یاد محمد امین زرگری برگزار شد.
تیم های ستاره آبی ،شهید علی مختارنژاد و
نبرد الر ،سه تیم قهرمان در رده آزاد و بزرگسال
و تیم های فوتبال شهید چمران ،هالل احمر و
امواج بــراک در رده نوجوانان به ترتیب اول تا
سوم لیگ امسال فوتبال الرستان فارس شدند.
در ایــن آییــن همچنیــن از خیرین عرصه
ورزش ،پیشکسوتان رشته فوتبال در شهرهای
جنوبــی فارس و مربیان و برخــی فعاالن این
رشــته مهیج ورزشــی در خطه الرســتان هم
تجلیل شد.

سرمربی تیم فوتبال فجر:

مقابل پرسپولیس خوب بازی کردیم

ســرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز گفت :مقابل پرســپولیس بازی خوبی انجام دادیم و
نقاط قوت این تیم را کنترل کردیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی اصغر کالنتری پس از شکســت یک بر صفر فجر سپاسی شیراز
مقابل پرســپولیس در آخرین دیدار دور رفت رقابتهای هــای لیگ برتر فوتبال در فصل جاری
گفت :بازی خوبی را انجام دادیم و به پرسپولیس تبریک می گویم .با توجه به آنالیزی که از بازی
پرسپولیس در هفتههای اخیر داشتیم توانستیم خوب و بسته بازی کنیم.
سرمربی فجر سپاسی افزود :در شرایطی گل خوردیم که توپ ارسالی بود و به کسی هم برخورد
نکرد؛ تا آن لحظه بازیکنان ما خیلی خوب نقاط قوت پرسپولیس را کنترل کرده بودند.
کالنتری درباره عملکرد بازیکنان خود تاکید کرد :توپ مثل بازیهای قبل در اختیار حریف بود و
سعی کردیم از ضدحمالت استفاده کنیم .چند فرصت هم ایجاد کردیم ،اما نتوانستیم استفاده کنیم.
او درباره شکســت یک بر صفر تیمش گفت :کمی ناراحتم ،چون اگر آنطور گل نخورده بودیم.
شرایط برایمان فرق میکرد .بعد از گل هم عطش پرسپولیس کم شد و ما هم بازی رو به جلوتری
داشــتیم و در دقایق پایانی چند فرصت ایستگاهی کســب کردیم که از آنها هم استفاده نکردیم.
آمده بودیم که با امتیاز تهران را ترک کنیم ،اما نشد.
ســرمربی فجر خاطرنشان کرد :مشکالتی برای ما به وجود آمد که جایگاه فعلی فجر در شأن
ما و بازیکنان و اســم فجر نیست .فکر نمی کردیم اینجا باشیم و به کمتر از رده ششم ،هفتم در
جدول فکر نمی کردیم .مشــکالتی داریم که بازگو کردنش درست نیست .جاهایی وقتی زور آدم
نمی رسد باید به خدا واگذار کند.
کالنتــری تاکید کرد :دو موضوع هم خیلی مــن را اذیت کرد .اول اینکه بعد از بازی با پیکان
نصف تیم مصدوم شــد و آن هم دلیلش زمین چمن حافظیه بود .شــرمنده تیم های حریف هم
هستیم که آنجا بازی می کنند و چد نفرشان هم آسیب دیدند.
وی ادامه داد :اینقدر هم نمی توانستیم بازیکن بگیریم که برایمان بازی کنند .حاال آنها رفته رفته
می رسند و در نیم فصل هم بازیکن می گیریم تا انشاا ...مشکالت حل شود.

آینده سازان برقله کشتی فرنگی فارس

ایسنا :مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی استان فارس با قهرمانی تیم آینده سازان به پایان رسید.
تیم کشــتی فرنگی آیندهســازان با هدایت رحیم گیوی ،موفق شــد با کســب سه مقام اول و
چهار مقام دوم ،عنوان بهترین تیم مسابقات کشتی فرنگی استان فارس شناخته شود.
در ایــن دوره از رقابتها در وزن  ۵۵کیلوگرم محمدمهدی غالمپور موفق شــد ســید آرش
نگهداری را در دیدار نهایی شکست دهد .در فینال وزن شصت کیلوگرم رضا بهمنی بر علی اصغر
ســروی غلبه کرد ،در  ۶۳کیلوگرم حسین اسفندیاری موفق به شکست محمدحسین پنهان رو در
دیدار نهایی شد و در وزن  ۶۷کیلوگرم علی شیرزاد بر محمد ارجمند غلبه کرد.
همچنین در وزن  ۷۲کیلوگرم غالمرضا فرخی به مقام اول دســت یافت و حمیدرضا ارسالنی
دوم شــد ،در وزن  ۷۷کیلوگرم علی عبدالهی با شست سامان صباغی در فینال به مقام قهرمانی
دســت یافت ،در وزن  ۸۲کیلوگرم نیز احمد صلح دوســت در دیدار نهایــی بر ابالفضل ناصری
غلبه کرد.
در این مســابقات در وزن  ۸۷کیلوگرم محمدرضا صباغی بر محمد احمدپور غلبه کرد ،در وزن
 ۹۷کیلوگرم محمدرحیم کیامرثی موفق شــد فرزین یوســفی را در فینال شکست دهد و باالخره
در وزن  ۱۳۰کیلوگرم ابوالفضل فتحی به مقام قهرمانی دست یافت و مجتبی قلی پور بر سکوی
دوم ایستاد.
رحیم گیوی پس از درخشــش گرایی ها در المپیک ،به عنوان عضو جدید کادر فنی تیم ملی
کشتی فرنگی در کنار محمد بنا قرار گرفت.
گیوی همچنان در اندیشه ستاره سازی است و با توجه به رشد خیره کننده این رشته در شیراز
و استان فارس ،امیدواری های زیادی وجود دارد تا بازیکنان جوان دیگری در آینده نزدیک به تیم
ملی رسیده و در مسابقات بزرگ بین المللی افتخار آفرینی کنند.

با توجه به اتفاقات اخیر؛

سود و زیان مصاف دوستانه ستارگان کشتی ایران و آمریکا
مصاف دوســتانه ستارگان کشــتی آزاد ایران و آمریکا به عنوان یکی
از پرحاشیهترین رویدادهای اخیر این عرصه همچنان مورد توجه متولیان
کشتی هر دو کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر ،یکی از مهمترین رویدادهای کشتی در اوایل
ســال جدید میالدی ،مصاف دوستانه کشتی ایران و آمریکاست که تمام
نگاهها را متوجه ســتارگان این اتفاق ورزشی خواهد کرد .این مسابقه به
پیشنهاد مسئوالن کشتی آمریکا روز  ۲۳بهمن ماه در آرلینگتون داالس در
ایالت تگزاس برگزار خواهد شد ،اما اخبار حاشیهای این رویداد بینالمللی
از مدتها پیش در محافل کشتی مطرح شده و هنوز هم ادامه دارد.
از بحث اخذ روادید کاروان اعزامی کشتی ایران و مسائل حاشیهای آن
تا اظهارات مخالف و موافق اهالی کشــتی در خصوص این مسابقه ،بارها
طی روزهای اخیر در رســانههای مختلف مطرح شــده؛ تا جایی که حتی
سعید خطیبزاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در نشست
خبری اخیر خــود به این موضوع واکنش نشــان داده و در خصوص آن
صحبت کرده است.
به هر حال با چشمپوشی به مسائل حاشیهای در بحث صدور روادید از
ســوی آمریکا و قطعیت یا لغو اعزام آزادکاران کشورمان به این کشور ،اما
و اگرهایی مطرح است که به سود و زیان حضور ستارگان کشتی ایران در
این رویداد مربوط میشود.
به عنوان مثال برخی از منتقدان برگزاری این مصاف دوستانه معتقدند
رویارویــی دوباره قهرمانــان ایرانی با کشــتیگیران آمریکایی و احتمال
شکســت آنها ممکن است ،دســتاوردهای درخشــان رقابتهای جهانی
 ۲۰۲۱نــروژ را تحت تأثیر قرار دهد .انتقادی که چندان ُپر بیراه نیســت
و ممکن اســت ستارگانی همچون حسن یزدانی ،امیرحسن زارع و ....را با
چالشی بزرگ همراه سازد.

البته محســن کاوه به عنوان مدیر فنی تیم ملی کشــتی آزاد در این
خصوص نظر متفاوتی دارد و معتقد اســت :نمیتوان منکر شد که باخت
احتمالی برابر رقبای آمریکایی چنین وضعیتی را پیش نمیآورد ،اما واقعیت
این اســت که کادر فنی تیم ملی به اجماع رسیده تا بچهها در این مصاف
دوستانه کشتی بگیرند .مطمئن ًا ما هم میتوانیم از این رویداد بهره ببریم و
کشتی ایران از مصاف رودررو با حریفان آمریکایی سود خواهد برد .ضمن
اینکه برخی از مدعیان ما تغییر وزن دادهاند و مصاف دوســتانه با آمریکا
برای آنها فرصت خوبی برای محک خوردن است».
به نظر محســن کاوه باید قبول کند تیم آمریکا از لحاظ کیفیت ،تیم
بســیار خوبی است و به همین دلیل هم قرار شد کشتیگیران ما در مقابل
تیمی قرار گیرند که از هر لحاظ برایشان مفید باشد .ضمن اینکه کادر فنی
معتقد است اصلیترین حریفان ایران در رویدادهای بینالمللی از وزن ۵۷
تا  ۱۲۵کیلوگرم ،رقبای آمریکاییها هستند و مصاف با این تیم به مراتب
از ترکیب نفر به نفر با تیم روسیه بهتر و سازنده تر است.
یزدانی-تیلور شاید وقتی دیگر
آمریکا ترکیب نفرات تیم ملی کشــتی خود را بــرای مبارزه با ایران
اعالم کرد که دیوید تیلور غایب بزرگ آن است.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســتار ،فدراسیون کشتی آمریکا ترکیب
تیم کشــتی آزاد خود را برای مبارزه دوســتانه با ایران که قرار اســت در
ایالت تگزاس برگزار شود اعالم کرد و بر این اساس دیوید تیلور ،قهرمان
المپیــک ریو در  ۸۶کیلوگرم غایب بزرگ این تیم اســت تا مصاف او با
حسن یزدانی به زمان دیگری موکول شود.
کاپیتــان این تیم جردن باروز قهرمــان المپیک  ۲۰۱۲و قهرمان پنج
دوره جهــان در وزن  ۷۹کیلوگــرم خواهد بود .بــاروز بیشترین عناوین
جهانی را برای آمریکا در سالهای اخیر به دست آورده است و مدالهای

طال را در ســال های  ۲۰۱۷ ،۲۰۱۵ ،۲۰۱۳ ،۲۰۱۱و  ۲۰۲۱کسب کرده
است .باروز همچنین سه مدال برنز جهانی را در سالهای ۲۰۱۸ ،۲۰۱۴
و  ۲۰۱۹کسب کرده است.
همچنین کایل اســنایدر ،قهرمان المپیــک  ۲۰۱۶و قهرمان دو دوره
جهــان در وزن  ۹۷کیلوگرم کشــتی خواهد گرفت .اســنایدر جوانترین
آمریکایی بود که در سال  ۲۰۱۵یک عنوان جهانی در کشتی کسب کرد،
ســپس جوانترین آمریکایی شد که عنوان قهرمانی المپیک کشتی را در
بازیهای  ۲۰۱۶ریو به دست آورد .او دومین مدال المپیک را در بازیهای
 ۲۰۲۰توکیو با مدال نقره به دست آورد جایی که برابر عبدالرشید سعداهلل
یف در فینال باخت.
جی دن کاکس دارنده دو طال و دو برنز جهان و یک برنز المپیک نیز
در  92کیلوگرم به میدان میرود .کامران قاسمپور در مسابقات جهانی نروژ
موفق شد کاکس را شکست دهد.
برای ســنگین وزن گفته شــده است گیبل استیونســون که به حرفه
کشــتی کچ روی آورده اســت قرار اســت یک مبارزه دیگر داشته باشد
ولی به نظر میرســد هنوز تصمیم نهایی درباره حضور یا حضور نداشتن
این کشــتیگیر که طالی المپیک توکیو را کســب کرده اســت گرفته
نشده است.

درخواست دبیر از اللوویچ برای برگزاری جامجهانی کشتی در ایران
رئیس فدراسیون کشتی ایران با رئیس اتحادیه جهانی کشتی دیدار
و ضمن گفتوگو درباره موضوعات مختلف ،درخواست میزبانی ایران از
جامهای جهانی کشتی آزاد و فرنگی را ارائه داد.
به گزارش ایسنا به نقل از فدراسیون کشتی ،در این دیدار که بیش از
ســه ســاعت به طول انجامید ،رئیس فدراسیون کشــتی ایران پس از
تبریک به اللوویچ برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس اتحادیه جهانی
کشــتی ،ابتدا گزارش کاملی از وضعیت کشتی ایران ،ساخت و سازهای
انجام شــده و تجهیز کمپ تیمهای ملی به امکانات روز دنیا ،عملکرد
انستیتو کشتی ،ساماندهی به امور مربیان و داوران ،برگزاری تمرینات و
مسابقات کشــتی طبق برنامهریزی و همچنین برگزاری لیگ کشتی با
رعایت پروتکلهای بهداشتی با توجه به شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
رئیس فدراســیون کشــتی گفت :پس از افتخارآفرینی کشتیگیران
ایــران در بازیهای المپیک و بهویژه رقابتهای جهانی نروژ ،شــور و
نشــاط خاصی در بین جامعه ،به خصــوص نوجوانان و جوانان ایران به
وجود آمده و ورودی کشــتیگیران در کشتی آزاد و فرنگی در باشگاهها
بیشتر شده است.
دبیر همچنین از برنامه فدراســیون کشــتی ،برای توسعه کشتی در

دنیــا خبــر داد و تصریح کرد :آمادگی این را داریــم که مربیان خود را
به کشورهای دنیا به خصوص کشــورهای کمتر توسعهیافته در کشتی
اعزام کنیم.
رئیس فدراســیون کشتی افزود :با توجه به ظرفیت  ۲۰۰نفری کمپ
تیمهای ملی کشتی و دو خانه کشتی مجهز ،میتوانیم میزبان تیمهای
خارجی برای برگزاری اردوهای مشترک ورزشی به منظور توسعه کشتی
در دنیا باشیم.
وی همچنین رایزنیهایی را برای حضور نماینده ایران در انتخابات

 ۲۰۲۲هیات رئیســه اتحادیه جهانی کشــتی انجام داد و اظهار کرد :با
توجه به جایگاه کشــتی ایران که جزو ســه قدرت برتر کشــتی آزاد و
فرنگی دنیا محسوب میشود ،انتظار داریم که در اتحادیه جهانی کشتی
نیز دارای جایگاه و کرسیهای مختلف باشیم و حضور نمایندگان ایران
در کمیته فنی و کمیســیون داوران اتحادیــه جهانی یکی از اهداف ما
است.
بر اساس این گزارش ،در این دیدار همچنین در مورد قوانین کشتی
دنیا و تغییرات احتمالی آن بحث و تبادل نظر شد و در مورد موضوعاتی
از جمله وزنکشی در صبح روز دوم مسابقات رایزنیهایی انجام گرفت.
علیرضا دبیر همچنین پیشــنهاد میزبانی ایــران از جامهای جهانی
کشتی آزاد و فرنگی را به رئیس اتحادیه جهانی داد.
ننــاد اللوویچ رئیــس اتحادیه جهانی کشــتی نیز در این جلســه
با اشــاره به جایگاه ویژه ایران در کشتی جهان خاطرنشان کرد :ایران
یکــی از ظرفیتهای مهم کشــتی آزاد و فرنگی در جهان محســوب
میشــود که عالقهمندان زیادی را در دل خــود جای داده و ما ضمن
احترام به این جایگاه ،میخواهیم که کشتی ایران مشارکت بیشتری را
در کشتی دنیا داشته باشد.
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ایســنا :رویا صدر با بیان اینکه پیوند زبان
زنده و عامیانه مردم کوچه و بازار با زبان ادب
فارســی آثار طنز ایرج پزشکزاد را خواندنیتر
کرده ،میگوید :کمتر نویســندهای این شانس
را یافته که نوشــتههایش بهصورت تکیهکالم
مــردم کوچه و بــازار دربیایــد و وارد زبان و
فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم ما شود.
ایــن طنزپرداز و پژوهشــگر طنــز در پی
درگذشــت ایرج پزشکزاد ،در یادداشتی که در
اختیار ایسنا قرار داده ،نوشته است :خبر کوتاه
بود« :ایرج پزشکزاد چهره بیبدیل طنز ایران
درگذشت».
میتوانیم با تاســف از درگذشــتش به یاد
بیاوریم که رمان «دایی جــان ناپلئون» او با
طنز شیرین ،هوشمندانه و کناییاش رمان یکه
طنز تاریخ ادبیات ماســت .کمتر نویسندهای
این شانس را یافته که نوشتههایش بهصورت
تکیهکالم مردم کوچه و بــازار دربیاید و وارد
زبان و فرهنگ سیاســی و اجتماعی مردم ما
شود.
میتوانیــم به یــاد بیاوریم که پزشــکزاد
قلمی چندمنظوره داشــت که در نمایشــنامه،
پژوهش ،رمان ،ترجمه ،داســتان کوتاه و نقد
ادبی طنز توانســت آثار ماندگاری از خود بهجا
بگذارد .پزشکزاد متولد  ۱۳۰۶و از نویسندگان
دوران گذار ایران از ســنت به مدرنیته بود .در
خانوادهای اشــرافی بزرگ شــده و در فضای
زندگی مدرن تحصیل کــرده بود و از رهگذر
آشنایی نزدیک با تقابل این دو فضا توانست به
روانشناسی اجتماعی و سیاسی عمیق آدمهای
دوران خود دست یابد و با دستمایه قرار دادن
یافتههای خود به آثار طنزش عمق بخشد.

رویا صدر در پی درگذشت «ایرج پزشکزاد» مطرح کرد؛

شانس ایرج پزشکزاد
ِ

رمان «دایی جان ناپلئون» حکایتگر زوال
اشــرافیت در ســایۀ رشــد بورژوازی و تغییر
ساختاری طبقات اجتماعی در دهههای ابتدایی
قرن حاضر اســت .جاری ســاختن لحنهای
متفــاوت برای آدمهــای این اثر بهتناســب
کاراکتر ،شــخصیت و جنســیت آنها به طن ِز
عبارتی آن عمق میبخشــد .طنزی شیرین،
هوشــمندانه ،چندالیه و کنایی که بر بســتر
قصهای سرراســت و بیادعا جاری میشود و
شــکل میگیرد و رمانی خوشخوان و مفرح
میسازد .اثر در انعکاس رفتار و روابط آدمیان
در سطح نمیماند و به عمق رفتارهای فردی
و اجتماعــی نقب میزند تا رنگ اثری تمثیلی
درباره جامعه ایرانی به خود بگیرد و اصطالح
«نگاه دایی جان ناپلئونی» بهعنوان نماد توهم

توطئــه و جنون خودقهرمانپنداری در حافظه
جمعی ایرانیان جا گیرد .ما در شــخصیتهای
دایــی جــان ناپلئــون خودمــان را دیدیم.
شخصیتهایی که دقیق و هنرمندانه پرداخته
شــدهاند تا هر یک نمایندۀ یک تیپ اجتماعی
و شــخصیتی باشــند و ذهن ایرانی در پس
هاله طنز قوی و ماندگار اثر ،شــخصیتهایی
باورپذیر و زنده را ببیند که با آنها آشناست.
میتوانیــم از دیگــر آثارش یــاد کنیم ،از
ستون پرطرفدار« :آســمون ریسمون» او در
مجله فردوســی که در حقیقــت نقد ادبی در
قالب طنز بود و سبکآفرینی بهشمار میرفت
و پیروان بســیاری پیدا کرد .از «ماشاءا ...خان
در دربار هارونالرشید» که ساختاری نمایشی
داشت و بعدها منبع الهام آفرینش آثاری مثل

مدیرکل ارشاد فارس :بودجه فرهنگی متناسب با استانها تعریف شود
ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان فارس
گفت :بودجه های فرهنگ و ارشــاد اســامی هر اســتان
باتوجه به شــأن و ظرفیت فرهنگــی ،ادبی ،هنری ،تعدد و
فراوانی مفاخر و مأموریتهای پیش روی هر استان در نظر
گرفته شود.
بر پایه مطلــب دریافتی ایرنا ،حمیدرضا قانعی مدیر کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس در دیدار با استاد
محمد نعمتی کاتب کالم وحی و قرآن نویس معاصر افزود:
قصه تجلیل از مفاخر در ســالهای اخیر به فراموشی سپرده
شده اســت .از زمان حضورم در این مسند با انجمن مفاخر
فــارس و دیگر جاها گفت و گوهایــی صورت گرفته تا با
هماهنگی ســایر دســتگاههای متولی امر فرهنگ و هنر،
آیینهــای تجلیل از هنرمندان و محافل فرهنگ و ادب و
هنر در شیراز و استان فارس برپا گردد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس یادآور شد :در زمینه
ایجاد موزه هنر شــیراز و فارس هم باید فکری کرد تا آثار
فاخر و گرانبهای هنرمندان از دســت نــرود و به هر حال
باید طرحی نو در انداخت و قطعا بایســتی مکانی مناســب
باشــد تا آثار گرانســنگ مفاخر هنــر و ادب و فرهنگ در
آنهــا جمع گردد و در معرض دید عموم بویژه شــاگردان و
پیروان مکاتب مختلف هنری و هنرمندان و هنردوســتان و
فرهنگوران و فرهیختگان قرار گیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس همچنین
افزود :متاســفانه وقتی نوبت هنر و فرهنگ و فرهنگوران و
هنرمندان می رسد با در بسته بودجه و اعتبارات بر   می خوریم
و ایــن مســاله باید یــک روزی به اینجا ختم شــود که
بودجه  های فرهنگ وارشاد اسالمی هر استان باتوجه به شأن
وظرفیت فرهنگی و ادبی و هنری و تعدد و فراوانی مفاخر
و ماموریت   های پیش روی هر استان در نظر گرفته شود.
وی در ادامــه افزود :تمــام تالش خــود را در اجرای
ماموریت  های محوله انجام می  دهیم و از تمام ظرفیت  های
مســتند «بلوار اتحاد» نامزد جایزه مسابقه بخش نقد
درون گفتمانــی در دوازدهمین جشــنواره مردمی فیلم
عمارشد ،فیلمی که روایتگر فعالیت های یک مطالبه گر
شیرازی است.
به گزارش خبرنگار مهر ،این مســتند شرح زندگی و
فعالیتهای مصطفی نوروزی مطالبه گر شــیرازی است
که از فروش ســبزی در محالت شیراز تا رفتن به زندان
برای حل مشکالت مردم محله گام به گام مسیر پرفراز
و نشیبی با خانوادهاش طی کرده است.
صادق زارع کارگردان این مستند در گفتگو با خبرنگار
مهر گفت :مصطفی نــوروزی در فعالیتهای خود برای
رفع مشکالت محله مدل جالبی دارد او وقتی بی ثمری
نامه نگاریهــا و دوندگی در پیچ و خم بوروکراســی را
میبیند دلسرد نمیشود و با مدل خودش مطالبات محلی
را به نتیجه میرســاند .البته در این مسیر هزینه میدهد
اما نا امید نمیشود و همچنان دلش برای محله میتپد.
او از وقــت و مال و آبرویش برای تحقق مطالبات محله
مایه میگذارد.
زارع با اشــاره به تأثیر این مدل در رشد محله گفت:
هدف ما در این مســتند تســهیل مســیر برای تکثیر
مصطفی نوروزیها در محالت مختلف بود .قهرمان این
مستند درک کرده که مسئولین باید خادم مردم باشند و

خــود برای تحقق ایجــاد موزه مفاخر و هنرمندان شــیراز
استفاده میبریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی در پایان با تاکید بر
شــتاب یافتن برنامه های قرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس از تجلیل شایسته استاد نعمتی نسخ نویس
بزرگ ایرانی و کاتب جهانی قرآن کریم و ســایر مروجان
فرهنگ و هنر اســامی درآینــده ای نزدیک خبر داده و
گفت :سرکشی و بازدید از محل کار و زندگی فعاالن عرصه
هنر ناب دینی و انقالبی ضروری اســت و تقدیر و تشکر از

در حال کتابت بیست و سومین قرآن هستم که با قرآنهای
دیگر متفاوت است و این قرآن درشتترین قرآن خط نسخ
تاریــخ کتابت ایــران خواهد بود که انــدازه هر صفحه آن
 ۵۰در  ۷۰است.
او با یادآوری اینکه نخستین کالس قرآننویسی کشور
را به صورت کامال رایگان در شــیراز برپا کرده اســت ،از
بیمهریها به ســاحت قــرآن کریم انتقاد کــرد و گفت:
همانطورکه در قرآن کریم و کالم معصومین آمده اســت،
قرآن بزرگترین ســرمایه و راهنمای انسانهاست اما ما از

زحمات و خدمات این بزرگواران که خالصانه و عاشقانه در
راه احیاء فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی تالش می نمایند
کمترین کاری است که ما می  توانیم انجام دهیم.
متولیان امور فرهنگی شــیراز و فارس قدر فعاالن حوزه
فرهنگ و هنر شهر و استانشان را بدانند.
اســتاد محمد نعمتی نیز در این دیدار اظهار داشت :بنده
کتابت آیات وحی را برای خود یک نعمت بزرگ میدانم و
بحمدا ...تاکنون  ۲۲جلد قرآن را کتابت کردهام و هماکنون

آن غافل ماندهایم و این غفلت هم ایجاد مشکل میکند لذا
باید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در حد و توان
و بضاعت مالی و تدارکاتی خود برای احیای قرآن و ترویج
مفاهیم و معاریف قرآنی تالش کند.
نعمتی افزود :صدا و ســیما در زمینــه تولید محتواها و
برنامه های قرآنی بیشتر میتواند فعالیت کند اما متأسفانه
رادیــو و تلویزیون فارس درباره قرآن کــم کار میکند در
صورتی که بایــد هرچه در توان داریم اعم از رســانهها و

فضای مجازی را برای معرفی قرآن بکار گیریم.
این هنرمند ملی و چهره نامدار قرآن نویســی کشور با
بیــان اینکه تا به امــروز  ۵۰۰تابلوی قرآنی را کتابت کرده
اســت ،یادآور شــد :اخیراً صحبت هایی بــرای راهاندازی
موزهای برای این تابلوها شــد اما انتخاب مکان مناسب و
تأمین امنیت و همچنین در دسترس بودن این موزه و مکان
برای عموم مردم ضروری است.
وی تاکیــد کرد :نبایــد هنرمندان و اهالــی فرهنگ و
هنر را که در ســالهای اخیر مظلوم واقع شده و از بسیاری
امتیازات و امکانات کشور دور نگه داشته شده اند را به حال
خودشان رها کرد .این کار وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دستگاههای فرهنگی است که حرمت هنرمندان
را رعایت کنند و برای تجلیل و تقدیر از این افراد عاشــق و
خــادم به تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران برنامه ریزی و
کار مستمر داشته باشد.
استاد محمد نعمتی فرزند حافظ کل قرآن کریم زنده یاد
مال محمدرحیم ارســنجانی متولد ســال  ۱۳۲۳در شیراز،
مولــف کتب فــراوان در حــوزه های دینــی و فرهنگی،
پژوهشگر فرهنگ عامه ،پدیدآورنده صدها تابلو خوشنویسی
و صدهــا کتیبــه و زیارتنامه بقاع متبرکــه و از پرکارترین
خوشنویسان عصر حاضر است.
قرآن ۳۰صفحــهای (هرجزء یک صفحــه) قرآن ۳۰۰
صفحهای در قطع مربع ،قرآن تلفیقی خط نســخ و ثلث از
آثار برجسته اوست.
انجمن قرآن نگاران ایران متشکل از شاگردان برجسته
و جمعی از تذهیبکاران شیراز توسط وی تأسیس گردید.
او احیاگر خط نســخ ایرانی در دوره معاصر و عضو شورای
تشــخیص انجمن خوشنویســان ایران اســت و در ۶دهه
فعالیت مســتمر فرهنگی و هنری و نمایندگی مراجع عظام
تقلید ،نمایشــگاههای آثار قرآنی،کتابت و خوشنویسی وی
در داخل و خارج کشور برپا شده است.

مستندی از مطالبه گر شیرازی

«بلوار اتحاد» روایتگر مطالبه گری شد
عم ً
ال تالش میکند تا کســی از بــاال به پایین به مردم
نگاه نکند.
ســیدحامد ترابی تهیه کننده این مستند نیز با اشاره
به اینکه مســتند «بلوار اتحاد» ،الگویی از مطالبهگری
مردمی استان فارس است ،درگفتگو با خبرنگار مهر گفت:
این مستند روایت گر اتحاد مردم برای تحقق حقوق حقه
خود از مدیران بوده که با وجود همه سختیها به نتیجه
رســید .این روایت برای خیلی از فعاالن محلی میتواند
الهام بخش باشد.
وی با اشــاره به حمایت مدرسه اندیشه و هنر برای
شــکل گیری این مستند و معرفی ســوژه تصریح کرد:
آشــنایی اولیه ما با آقــای مصطفی نــوروزی به دوره
دانشجویی برمیگردد.
محمدحســین عظیمی و محمدجواد آقای رحیمی از
محققین دفتر تاریخ شــفاهی شــیراز با آشنایی اولیه و
ســابقه همکاری جهادی این فــرد با گروههای جهادی
وارد کار شــدند و تحقیقات جامعی برای تولید مســتند
آماده شد .چون سوژه از بدنه مردم بود و با روحیه انقالبی

و حزب اللهی مطالبههای مؤثری جهت رفع مشــکالت
محلی داشــت مورد توجه قرار گرفت و طی نه ماه کار
به ثمر رسید.
وی با اشــاره به روند  ۹ماهه تولید این مستند یادآور
شــد :اوایل آبان فیلمبرداری کار آغاز شد و فیلمبردار و
کارگردان و تدوینگر این مستند از بچههای شیراز بودند
و تهیه کنندگی و مدیریت تولید و مشاوره و تحقیق کار
نیز توسط دفتر تاریخ شفاهی شیراز انجام شد.
وی ابراز داشــت :با ارسال اثر به جشــنواره مردمی
فیلم عمار در حال حاضــر در بخش نقد درون گفتمانی
از کارهای برگزیده جشــنواره شــناخته شده و در سینما
فلسطین تهران اکران شده است.
ترابی ابراز امیدواری کرد که مســتند "بلوار اتحاد" در
حوزه مستندسازی عدالتخواهانه و مطالبه گری در شیراز
شروع موفقی باشد.
به گزارش مهر مستند نان گزیدهها  ،۲غرب دور شرق
نزدیــک ،آدرس غلط -ثریا و ،بلــوار اتحاد از نامزدهای
بخش مســتند نقــد درون گفتمانی جشــنواره مردمی

سریال «قهوه تلخ» شد و پزشکزاد در آن هنر
طنز خــود را در بازی با واژهها و واژهســازی
و آمیختن واژههای فارســی و عربی و ایجاد
طنز موقعیت به نمایش گذاشــت .پزشــکزاد
قلمی روان داشــت و آثارش ازنظر نگارشــی
ساختاری محکم داشــتند که این توان را در
سایه آشنایی عمیق با ادبیات فارسی به دست
آورده بود .انعکاس این آشــنایی را میتوان در
کتابهای پژوهشی او از جمله «حافظ ناشنیده
پند» و «طنز فاخر ســعدی» دید .این آشنایی
او با ادبیات فارسی با شناختش از زیروبم زبان
مــردم کوچه و بازار عجین شــده بود و پیوند
زبان زنــده و عامیانه مردم کوچــه و بازار با
زبان ادب فارســی آثار طنزش را خواندنیتر و
برخوردار از ارزشهای ادبی کرده بود.
میتوانیــم به پاس لحظات شــیرینی که
با آثارش برایمان آفرید بهخاطر درگذشــتش
به یکدیگر تســلیت بگوییم و حسرت بخوریم
که کاش بهخاطر خدمتــی که به ادبیات طنز
این کشــور کرده بود میتوانســت سالهای
واپســین زندگی خــود را آنطور کــه آرزو
داشــت به کشــورش برگردد و بنویسد .او در
گفتوگویی گفته بود که باید در محیط باشــد
تا بنویسد و گفته بود اگر در ایران بود احتما ًال
خیلــی زیاد نوشــته بود ...ایرج پزشــکزاد در
۹۴سالگی در لسآنجلس دارفانی را وداع گفت
تا با آثار طنزش از جمله «دایی جان ناپلئون»
جاودان شود؛ اثری که آن را در وطنش نوشت
تا بازتاب ویژگیهای طنزآلودۀ زندگی ما باشد
و در هر لحظه حس کنیم گویا تفکر دایی جان
و پارانویایش همچنــان در ذهن و زندگی ما
حضور دارد...

نصیب
تندیس زرین پایتخت
ِ
"طاووسهای شیراز" شد

ایســنا :تندیــس و جایزه نقــدی جشــنواره آنالین فیلم
"پاک کن" به مســتند کوتاه "طاووسها پرواز را نمیفهمند"
بــه کارگردانی مشــترک علی بلندنظــر و محمــد ناصریراد
تعلق گرفت.
علی بلندنظر شــامگاه پنجشنبه  ۲۳دی در مراسم اختتامیه
این جشنواره گفت :خوشحالم که این جایزه را از جشنواره فیلم
کوتاه پاک کن می گیرم ،چرا که این جشــنواره به ِجد نشــان
داده است که جشــنواره ای کامال مستقل و به دور از مناسبات
بوده و البی بازی هایی که متاســفانه چند سالی است در برخی
جشــنواره های فیلم کوتاه رایج شده را لحاظ نمی کند و هدف
اصلی که همان ســینمای محیط زیست است ،برایشان مهم تر
است .سپاس از برگزار کنندگان این جشنواره ،امیدوارم این روند
تداوم داشته باشد.
این کارگردان جوان افزود :متاســفانه در ماه های اخیر این
مستند به دلیل صراحت ،جسارت و فرم روایی نسبتا پیچیده ای
ملی مســتند و فیلم
کــه دارد ،در هیچ یک از جشــنواره های ِ
کوتاه ،بنا به مصلحت اندیشــی و یا پیچیدگی های فرمالی که
اثر داراست ،مورد استقبال قرار نگرفت و عمال از حضور در این
جشنواره ها کنار گذاشته شد.
ناصریــراد ادامه داد :ناگفتــه نماند ما در این جشــنواره با
چهار مستند کوتاه دیگر در رقابت بودیم که همه آن ها منتخب
جشنواره هایی نظیر سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران شده بودند.
او گفت :تقدیر و تشکر ویژه ای دارم از حامد سلیمان زاده ،امید
شمس ،سوگل طهمسابی ،عادل تبریزی ،سعید پوراسماعیلی که
نه آنها را می  شناسم و نه هرگز با آنها در تماس بوده ام .در دوره
قبل هم مشــخص شد ،داوران جشــنواره به دقت آثار را دیده،
فهمیده و به داوری نشسته اند.
این مستندســا ِز شــیرازی گفت :ضمن پاسداشــت زحمت
مستندسازان جسور
بی دری ِغ تمامی هنرمندان حقیقی ،با َالخص
ِ
و دغدغه مند که تا پای جان بر س ِر آرمان های خود ایستاده اند،
بازکاشت ابتذالند ،افتخار این جایزه
حال
ِ
نه آنهایی که صرفا در ِ
را به ایشــان تقدیم کرده و برایشان آرزوی موفقیت ،سرفرازی،
بهروزی و شادکامی دارم.

«قهرمان» در فهرست نامزدهای اولیه بفتا

فیلم عمار هستند.
آئین اختتامیه جشــنواره «عمار» نیــز  ۲۴دی ماه با
تقدیر از برگزیدگان بخشهای مسابقه مستند و داستانی
برگزار شد.

فیلم ســینمایی«قهرمان» به جمع  ۱۵نامزد اولیه شــاخه
بهتریــن فیلــم خارجی جوایــز آکادمــی فیلم بریتانیــا (بفتا)
راه یافت.
به گزارش ایســنا به نقل از اســکرین ،آکادمی فیلم بریتانیا
(بفتا) فهرســت نامزدهای اولیه جوایز ساالنه خود را اعالم کرد
و فیلم ســینمایی «قهرمان» ،یکی از  ۱۵فیلم در شاخه بهترین
فیلم خارجی است.
«ماشــین من را بران»« ،کوپه شــماره « ،»۶دست خدا»،
«من مرد تو هستم»« ،گوساله»«،زیباترین پسر دنیا»« ،مادران
موازی»« ،پاریس ،منطقه « ،»۱۳مامان کوچک»« ،بدترین آدم
دنیا»« ،تیتان»« ،ســواران عدالت» و «فرار» دیگر نامزدهای
اولیه این شاخه هستند.
دو فیلم «داستان وست ساید» ساخته «استیون اسپیلبرگ»
و «زمانی برای مردن نیســت» به کارگردانی «کری فوکاناگا»
در مجموع بیشترین تعداد نامزدی در اعالم فهرست اولیه جوایز
بفتا کسب کردند.
اسامی نامزدهای نهایی جوایز بفتا شنبه ۱۴بهمن ( ۳فوریه)
فوریه اعالم میشــود و مراســم اعطای جوایز نیز  ۲۲اسفند
( ۱۳مارس) برگزار خواهد شد.

