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واکسیناسیون کرونا در
فارس متوقف شد
3

جراحی رفع گرفتگی
۱۰۰درصد رگ برای
نخستین بار در جهرم
انجام شد

گزارشی از نمایشگاه
«در کوچه باغ های شیراز»

حضور کماندار نوجوان
فارسی در تیم ملی

نشانه های بی قواره گی
اسماعیل عسلی
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امام جمعه شیراز:

مردم ایران برای تصمیم گیری نیاز به
چراغ راه دارند

3

3

چشم فارس در انتظار
گشایش آزاد راه
شیراز -اصفهان

وستفالیای ایرانی

3

زهرا جعفری

4

* شکل گیری کمیته مدیران
* اختالفات درون خانوادگی
* به دنبال جنگ احزاب نیستیم
* بازی صحنه تکرار می شود
* «شما» هم آمد

فلورانس و شیراز
در پی امضای تفاهمنامه
همکاری
4

حجتی:

2

مجلس به دوران پس از پایان
مسئولیت دولتمردان بی اعتماد است

سه نوجوان  ۱۵ساله
در سانحه رانندگی
در شیراز کشته شدند

معزی:

9

استاندار فارس :فرصت های ارزشمندی برای همکاری با تاجیکستان داریم

شوراهای مشورتی رسانه های کشور

قاضیزاده:

تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی نباید مشکل
خوراک داشته باشد
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات
ریاسـت جمهـوری بـا بیـان اینکـه
معنـا نـدارد کشـور تولیـد کننـده مواد
اولیـه پتروشـیمی مشـکل خـوراک
داشـته باشـد ،گفت :اگـر  ۲۵درصد
ظرفیـت صنایـع باالدسـت بیـکار
پتروشـیمی بـه کار گرفتـه شـود،
نیـاز بـه واردات مـواد خـام نخواهیـم
داشـت.
بـه گـزارش ایرنا« ،سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی» در گفت وگویـی اظهار
داشـت :معنـا ندارد کشـوری کـه خود تولیـد کننده مواد اولیه اسـت مشـکل تامین
خـوراک داشـته باشـد ،صنایـع بـاال و پاییندسـتی پتروشـیمی  ۸۸۰هـزار شـغل
ایجـاد میکنـد ،امـا  ۲۵درصـد ظرفیـت صنایع باالدسـتی پتروشـیمی بیـکار مانده
است.
وی اضافـه کـرد :مـا بـه ازای هـر تن صـادرات محصـوالت پتروشـیمی  ۴۵۰دالر
بـه دسـت مـی آوریم و بـه ازای هر تـن واردات محصـوالت پتروشـیمی  ۱۶۰۰دالر
پرداخـت مـی کنیم.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت :صـادرات محصوالت
پتروشـیمی  ۱۲یـا  ۱۳میلیـارد دالر اسـت و  ۵میلیـارد دالر واردات داریـم ،اگـر ۲۵
درصـد ظرفیـت بیـکار مانـده را بـه کار اندازیـم ،از واردات  ۵میلیـارد محصـوالت
پاییـن دسـتی بینیـاز میشـویم.
محسن رضایی:

گزینشهای خاص را کنار خواهم گذاشت
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری گفـت :در دولـت اقـدام و
تحـول گزینشهـای خـاص را کنـار خواهیـم گذاشـت و از همـه شایسـتگان در
ایـران اسـتفاده خواهیـم کـرد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه خبرنگار سیاسـی ایرنا ،محسـن رضایی نامزد سـیزدهمین

3

حتی درمناظره غیابی باروحانی هم
پیروز نشدند

دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری در
گفـت و گویـی بـا تشـریح برنامههای
تبلیغاتـی خـود گفـت :در دولـت
اقـدام و تحـول؛ دولـت شایسـتگان
از مـرد و زن ،ایرانیـان داخـل و
خـارج از کشـور ،اقـوام مختلـف،
اقلیتهـا ،اصالح طلـب ،اصولگرا و
مسـتقلها و هـر انسـان شایسـتهای
کـه بتوانـد کاری انجـام دهـد اسـتفاده خواهیـم کـرد.
رضایـی تصریـح کـرد :در دولـت اقـدام و تحـول گزینشهای خاص کنـار خواهیم
گذاشـت و از همـه شایسـتگان در ایـران حتـی در همیـن دولـت و دولتهـای
گذشـته اسـتفاده خواهیـم کـرد جـز کسـانی کـه فسـادهای بـزرگ انجـام دادنـد و
مشـکالتی داشـتند.
همتی:

در مناظرههای انتخاباتی از تحریمها و کرونا
سوالی پرسیده نشد
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابات
ریاسـت جمهـوری تحریمهـای
آمریـکا علیـه ملـت ایران و شـیوع
بیمـاری کرونا را دو مسـاله مغفول
مانـده در مناظرههـای انتخاباتـی
عنـوان کرد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا،
«عبدالناصـر همتـی» در حسـاب
کاربـری خـود در توییتـر نوشـت:
تاسـفآور اسـت که در سـاختار بد و پرسـشهای شانسـی مناظره ،کسـی نپرسـید
برنامـه نامزدهـا دربـاره دو مسـاله مهـم چیسـت :اثـر شـدیدترین جنـگ تحریمـی
تاریـخ جهـان بـر اقتصـاد ایـران و اثـر کرونـا کـه دههـا هـزار نفـر از هموطنانمان
را از مـا گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش ایرنا نخسـتین مناظـره نامزدهای سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت
جمهـوری عصـر روز جمعـه بـا محوریت موضوعـات اقتصادی برگزار شـد.

«« اِنّـا هلل َو اِنّـا اِلَیـ ِه راجِ ـ ُعون »»

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان ّ
تشیع
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته
سالم علیکم
اسـتماع خبـر ارتحـال اخوی مکرمتان و والد گرانقدر حضرت حجت االسلام والمسـلمین آقای حاج شـیخ محسـن مکارم
شـیرازی دام مجـده  ،مرحـوم مغفـور لـه جنـاب آقای حاج عزیز مکارم شـیرازی اعلی اللـه مقامه الشـریف موجب تأثر و تألـم خاطر گردید .
َ ِ
الص ِابرین ».
هر چند که فراق مصیبتی است جانکاه  ،و صبر بر این مصیبت سخت و دشوار ،لیک فرموده اند  « :و َب ِشر َّ
منـان برای آن
عـروج الـی اللـه ایشـان را به محضر شـریف حضرت مسـتطاب عالی و بیت مکرم مکارم شـیرازی تسـلیت گفتـه  ،از درگاه ایزد ّ
بـه حـق پیوسـته رحمت واسـعه الهـی و برای حضرتعالی و سـایر بازماندگان و منسـوبین محتـرم صبر و اجر مسـئلت می نمایم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
لطف اله دژکام
نماینده مقام معظم رهبری
در استان فارس و امام جمعه شیراز

ایران و جهان

دوشنبه  17خرداد  26 1400شوال 1442

سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نشانه های بی قواره گی
از دالیـل نـگاه ویـژه مـردم بـه مناظره هـای
تلوزیونـی  ،خاطـره ای بـود کـه از مناظـره کروبـی
و موسـوی بـا احمـدی نـژاد کـه بـا دریافـت امان
نامـه بـه میـدان آمـده بـود داشـتند کـه بـا بگـم
بگم هایـش توجـه مـردم عـادی را بـه خـود جلب
کـرد و بـه جـای ورود بـه مباحـث سـاختاری و نقد
عملکردهـای حزبـی بـه روشـن کـردن زوایـای
شـخصیت نامزدهـا پرداخـت و نتیجـه مـورد نظـر
خـود را هـم گرفـت  .امـا در ایـن دوره از آنجایـی
کـه گـوش مـردم از ایـن جـور حرف هـا پر شـده
بـود و فضـای مجـازی از زحمـت کاندیداهـا ی
افشـاگر بـرای ورود بـه حریـم خصوصی کـم کرده
بـود  ،هجمه هـای محـدودی کـه در ایـن زمینـه
صـورت گرفـت نتوانسـت مـوج آفرین باشـد  .چرا
کـه مـردم از شـائبه های مطـرح پیرامـون مدارک
دانشـگاهی و حـوزوی و سـایر درجـات بی اطلاع
نیسـتند و در مـورد نقـش شـخصیت ها در حیـف و
میـل امـوال عمومی هـم بـه انـدازه ای شـنیده اند
کـه کسـی نمی تواند بـه دانسـته های آنـان در این
مـورد بیفزایـد .در گذشـته آنچـه موجـب اشـتهار
شـخصیت های دانشـگاهی و حـوزوی می شـد
ادعـای باسـواد بـودن نبـود بلکـه شـاگردانی بـود
کـه تربیـت می کردنـد  .مثلا عـده ای می گوینـد
مـا شـاگرد مرحـوم همایـی یـا فروزانفز یـا عالمه
طباطبایـی یا حسـن زاده آملـی بوده ایـم  .در واقع
ایـن دانشـجویان و طالب باسـواد بودند کـه قدر و
مرتبـه ی علمی اسـاتید خـود را به رخ می کشـیدند
نـه این که خودشـان بگویند مـا از این دانشـگاه و
آن دانشـگاه یـا حـوزه ی علمیه مـدرک تحصیلی و
یـا معـادل داریم که بـه دکترا تبدیل شـده اسـت .
بنابرایـن تکلیـف نامزدهـا در بحـث برخـورداری
از تخصـص روشـن بـود کـه حرفـی بـرای گفتـن
نداشـتند امـا از حـق نمی تـوان گذشـت کـه در
بحـث برخـورداری از اعتمـاد بـه نفس ایـرادی به
آنهـا وارد نبـود  .بـه هر حـال کسـانی که بـا چنین
بضاعتـی مدعی اداره ی کشـوری با چند هزار سـال
سـابقه تمدنـی هسـتند و می خواهنـد یک کشـتی
حامـل کاالهـای ارزشـمند را در منطقـه ی توفانـی
خاورمیانـه هدایـت کننـد بایـد اعتمـاد بـه نفـس
باالیی داشـته باشـند.
در ایـن مناظـره برخـی از نامزدهـا از اصلاح
سـاختاری سیسـتم اداری و اقتصادی کشور سخن
بـه میـان آوردنـد اما همیـن افـراد نخواسـتند و یا
مصلحـت ندانسـتند کـه وارد مباحـث سـاختاری
و نـام بـردن از موانـع ایذایـی در راه اداره کشـور
شـوند لـذا بـه نقـد دولـت روحانـی اکتفـا کردنـد
کـه صـد البتـه همیـن نقدهـا را می توانسـتند بـه
دولت هـای قبـل از روحانی هم داشـته باشـند زیرا
تاکنـون هیچ رئیـس جمهـوری نتوانسـته آن گونه
کـه مرضـی خـدا و مـردم باشـد بـه وعده هایـش
عمـل کند .
در ایـن مناظـره یکـی از نامزدهـا دونفـر دیگـر
را تهدیـد کـرد کـه در صـورت رئیـس جمهـور
شـدن آنهـا را ممنـوع الخـروج می کنـد مخصوصا
رئیـس سـابق بانـک مرکـزی را در حالـی کـه اگر
وضعیـت یک نامـزد به انـدازه ای خراب باشـد که
ممنـوع الخروجـی او الزم االجربـه نظر برسـد چرا
قـوه قضائیـه و شـورای نگهبـان بـا بررسـی های
چندالیـه و تودرتـو نتوانسـته انـد بـه ایـن نتیجـه
برسـند و نهایتـا در جریـان اسـتعالم ها صالحیـت
آنهـا را تاییـد کـرده اند ؟
از جزئیـات ایـن مناظـره کـه چیـزی عایدمـان
نمی کنـد می گذریـم امـا در جریـان مناظـره
آمارهایـی مطـرح شـد کـه قابـل تامـل بـود برای
نمونـه ایـن کـه :
• ایـران در میـان کشـورها بیشـترین رقـم مالیات
بر تولیـد را دارد
• در صـورت تقسـیم درآمـد حاصـل از اسـتخراج
معـادن بـه هـر ایرانـی ماهـی  3میلیـون تومـان
می رسـد
• روزانـه  2000میلیـارد تومان خلق پول در کشـور
صـورت می گیرد
• بـرای تعییـن تکلیـف  78درصد از بودجه کشـور
در تهـران تصمیـم گیری می شـود
•  80درصـد مجوزهـا در ایـران از طریـق رانت به
دسـت می آید
• در ایران  7میلیون نفر بیکار داریم
•  65درصـد منابـع بانکـی به نیم درصد داده شـده
ا ست
• سـهم هـر ایرانـی در بحـث افزایـش نقدینگـی
ظـرف  8سـال گذشـته چهارصـد میلیـون تومـان
بوده اسـت
• متوسـط ورودی بانـک مرکـزی در اثـر تحریم ها
از  45میلیـارد تومـان بـه  9میلیـارد تومان رسـیده
ا ست
• بیـش از  70درصـد ظرفیت های اقتصادی کشـور
معطل و پا درهواسـت
و ...آمارهایـی از ایـن دسـت کـه نشـان می دهـد
اوال خبـری از عدالـت اسلامی در ایـران نیسـت و
ثانیـا تحریم هـا کاغـذ پـاره نبـوده و ترامـپ تـار
و پـود اقتصـاد کشـور را از هم گسسـته و بـه دلیل
بی تدبیری هـا فقـرا فقیرتـر شـده انـد .
از دیـد کسـانی که مشـکالت کشـور را سـاختاری
می داننـد ایـن مناظـره بـه متمایـز شـدن هیـچ
نامـزدی منجـر نشـد و ثابت کـرد اگر بنا باشـد 4
سـال دیگـر هم شـاهد مناظره ای مشـابه باشـیم ،
بـا سـخنانی مواجه می شـویم کـه قبال هم شـنیده
ایم .
اگـر در کنـار ایـن مناظـره کننـدگان چنـد
اقتصـاددان آگاه و مطلـع از چنـد و چـون درآمد هـا
اد امه د  ر ستون روبرو
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حجتی:

مجلس به دوران پس از پایان مسئولیت دولتمردان
بی اعتماد است

یــک کارشــناس مســائل حقوقــی گفــت:
طــرح ممنوعیــت خــروج مســئولین از کشــور
پــس از پایــان دوره مســئولیت ،ناظــر بــر
اصــل  ۱۴۲قانــون اساســی اســت و عمدتـ ًا در
راســتای بررســی وضعیــت مالــی مســئولین و
شــفاف ســازی و ثبــت امــوال آنهــا در ســامانه
ثنــا قــوه قضاییــه و جلوگیــری از خــروج
امــوال از کشــور اســت.
ســید مهــدی حجتــی در گفــت و گو با ایســنا
در رابطــه بــا طــرح اخیــر مجلــس در خصوص
ممنوعیــت خــروج مســئولین از کشــور پــس از
پایــان دوره مســئولیت اظهــار کــرد :تصویــب
نهایــی ایــن طــرح بــه معنــی جلوگیــری
دائمی مســئولین از کشــور پــس از خاتمــه
دوره نمایندگــی نیســت بلکــه ایــن طــرح
امــکان خــروج مدیــران نظــام جمهــوری
اســامی را تــا ســه ســال پــس از اتمــام دوره
مســئولیت تــا ســپری شــدن مراحــل قانونــی
را ســلب می کنــد و پــس از آن منعــی بــرای
خــروج آنهــا از کشــور وجــود نــدارد.
ایــن وکیــل دادگســتری بــا بیــان اینکــه
اولویــت اجــرای ایــن طــرح بــا مســئولین و
مقاماتــی اســت کــه دو تابعیتــی هســتند و
یــا خویشــاوندان نزدیــک آنهــا در خــارج از

کشــور بــه ســر می برنــد افــزود :بــه نظــر
می رســد کــه طراحــان ایــن طــرح بــه دوران
پــس از خاتمــه مســئولیت دولتمــردان بــی
اعتمــاد بــوده و بــرای جلوگیــری از تضییــع
بیت المــال و تعــرض و دســت درازی
احتمالــی کســانی کــه بــا ســوء اســتفاده
از مقــام و موقعیــت خویــش در دوران
مســئولیت ،بــه فســاد مالــی آلــوده شــده انــد
مبــادرت بــه تدویــن آن کــرده انــد.
حجتــی گفــت :بــه نظــر می رســد کــه
مجلــس بایــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مالــی

بــا وضــع قوانیــن و مقــررات پیشــگیرانه ،مانع
از تحقــق فســاد در دولــت و ارکان حاکمیــت
باشــد ّ
وال مادامی کــه بســترهای فســاد زا در
کشــور وجــود دارد ،نمی تــوان بــه صــرف
وضــع قوانینــی از ایــن دســت ،مانــع از بــه
یغمــا رفتــن بیــت المــال شــد.
وی ادامــه داد :طــرح ممنوعیــت خــروج
مســئولین از کشــور پــس از پایــان دوره
مســئولیت ،ناظــر بــر اصــل  ۱۴۲قانــون
اساســی اســت و عمدت ـ ًا در راســتای بررســی
وضعیــت مالــی مســئولین و شــفاف ســازی

و ثبــت امــوال آنهــا در ســامانه ثنــا قــوه
قضاییــه و جلوگیــری از خــروج امــوال از
کشــور اســت.
ایــن عضــو هیــأت مدیــره کانــون وکالی
دادگســتری در پایــان گفــت :ســال ها بــرای
ارتقــاء نظــام اخالقــی بــر مبنــای آموزه هــای
اســام در کشــور تــاش شــده و در مقــام
گزینــش افــراد و اعطــای مســئولیت بــه
آنهــا تعهــد بــه عنــوان یــک عامــل و مؤلفــه
اصلــی مــاک انتخــاب و انتصــاب مســئولین
در کشــور بــوده اســت؛ امــا امــروز می بینیــم
کــه علــی رغــم همــه فیلترهایــی کــه بــرای
انتخــاب یــا انتصــاب افــراد گــذارده می شــود
بــاز هــم شــائبه فســاد احتمالــی ،باعــث شــده
اســت کــه مجلــس ،بــه ســمت و ســوی
تدویــن چنیــن طرحــی ســوق داده شــود و
ایــن حاکــی از آن اســت کــه ایــن مشــکل
بایــد بــه صــورت ریشــه دار تــری مــورد حــل
و فصــل قــرار گیــرد و از دوران کودکــی واز
مــدارس کشــور ،چنیــن ســنگ بنایــی بــرای
ارتقــاء وضعیــت اخالقــی گــذارده شــود تــا
موقعیت هــای سیاســی ،باعــث وسوســه
افــراد بــه ســوء اســتفاده از مقــام و موقعیــت و
فســاد مالــی نکنــد.

مطهرنیا:

ساماندهی داخل بدون توجه به مسایل منطقهای و بینالمللی
مشکل افزاست
یــک اســتاد دانشــگاه گفــت :ســاماندهی
وضعیــت داخــل کشــور حتــی بــه لحــاظ
معیشــت و اقتصــاد بــدون توجــه بــه مســایل
منطقــهای و بینالمللــی بســیار ســخت و
مشــکل افزاســت.
مهــدی مطهرنیــا در گفتوگــو بــا ایســنا
دربــاره اولویت هــا در سیاســت خارجــی در
دولــت آینــده اظهــار کــرد :بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه کــرد کــه سیاســت خارجــی
دســت قــوه مجریــه نیســت و دولــت
در ادبیــات سیاســی بــه معنــی کلیــت
نظــام حکومتــی در نظــم و نظــام بیــن
الملــل شــناخته میشــود و بــا توجــه بــه
ایــن مســاله در قانــون اساســی و تجربــه
 40ســاله کشــور و فرمایــش صریــح
رهبــری ،سیاســت خارجــی دســت قــوه
مجریــه نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بیــن اولیــت و
اولویــت تمایــز قایــل شــد گفــت :همــواره

حفــظ قــدرت ملــی و افزایــش آن در جهــت
اهــداف تعییــن شــده مدنظــر سیاســت
خارجــی اســت تــا یــک ملــت بتوانــد
بــا کمتریــن هزینــه بیشــتری فایــده را
در جوامــع هــدف در عرصــه سیاســت
خارجــی بــه دســت آورد امــا ایــن اولیتهــا

هســتند کــه خــود را بــر اولویتهــا دیکتــه
می کننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد:
ایــران اکنــون درگیــر پرونــده برجــام اســت
کــه انعــکاس یــک پرونــده بزرگتــر
یعنــی "مســاله هســتهای" اســت کــه

خــود پیوســتی بــه پرونــده بزرگتــر یعنــی
"تنــش میــان ایــران و آمریکاســت" .بــه
طبــع گریــزی از ایــن پرونده هــا هــم
نیســت .در کنــار اینهــا ،مســاله منطقــه ای
ایــران اســت کــه تحــت تاثیــر پرونــده
نخســت قــرار دارد .پرونــده ایــران در یمــن،
ســوریه ،لبنــان و کل منطقــه بــه عنــوان
یکــی از پرونده هــای اساســی بــا جهــت
گیــری ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه و
منطقــه از بحث هــای بعــدی اســت .هــم
چنیــن ادعــای برخــورد ایــران در چارچــوب
پرونــده حمایــت از تروریســم مطــرح اســت
چــرا کــه ایــران بــا تعریفــی کــه از جنبــش
مقاومــت دارد و مقاومــت در منطقــه را
رهبــری و هدایــت می کنــد و چــه از نظــر
معنــوی و پچــه شــتیبانی های مــادی و
عملیاتــی در کنــار آنهــا قــرار می گیــرد،
ایــن کار بــا ادبیــات مســلط غربــی ،حمایــت
از تروریســم خوانــده می شــود.

ترامپ:

چین باید به دلیل کووید  ۱۹به جهان غرامت بدهد
رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا دولــت
کنونــی کشــورش را بــه خاطــر یــک ســری
مشــکالت و مســائلی کــه آمریــکا در حــال
حاضــر بــا آن مواجــه اســت ،مقصــر دانســت
و تاکیــد کــرد کــه آمریــکا "خــوار و حقیــر"
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
اســپوتنیک ،دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور
ســابق آمریــکا در جریــان ســخنرانی در
کنوانســیون حــزب جمهوریخــواه در
شــهر گرینویــل در ایالــت کارولینــای
شــمالی گفــت :جمهوریخواهــان در
انتخابــات ســال ( ۲۰۲۲انتخابــات کنگــره)
فرصــت فوقالعــادهای خواهنــد داشــت
و بقــا بــه انتخــاب جمهوریخواهــان در
تمامی ســطوح بســتگی خواهــد داشــت.
وی افــزود :مــرز کشــورمان کامــا بــاز
اســت و مهاجــرت غیرقانونــی ســر بــه فلــک

کشــیده اســت .مــواد مخــدر بــه داخــل
کشــور ســرازیر میشــود ،قیمــت بنزیــن
در حــال افزایــش اســت و صنایعمــان در
معــرض حمــات ســایبری قــرار دارنــد .ایــن
بــه معنــای عــدم احتــرام بــه کشــورمان و

بــه رهبرانمــان اســت و صحبتهایــی از
تعظیــم رهبرانمــان در برابــر چیــن بــه گــوش
میخــورد.
ترامــپ مدعــی شــد کــه دولــت جــو بایــدن،
رئیــس جمهــور کنونــی آمریــکا نــوع

اشــتباهی از ایدئولــوژی را در آمریــکا ترویــج
میدهــد کــه منجــر بــه تفرقــه بیشــتر
خواهــد شــد نــه وحــدت و اتحــاد.
ترامــپ در بخــش دیگــری از ایــن ســخنرانی
گفــت :چیــن بایــد بــه خاطــر پاندمی کرونــا
بــه همــه کشــورها غرامــت بپــردازد.
وی افــزود :همــه کشــورهای جهــان بایــد
بــه چیــن صــورت حســابی را بــرای دریافــت
 ۱۰تریلیــون دالر بــه عنــوان غرامــت بــرای
خســارتهایی کــه چینیهــا باعــث آن
شــدند ،ارائــه دهنــد و ایــن کمتریــن غرامتــی
اســت کــه میتــوان از چیــن بــه خاطــر
پاندمی کرونــا درخواســت کــرد.
ترامــپ همچنیــن از دکتــر آنتونــی فائوچــی،
کارشــناس ارشــد بیماریهــای عفونــی
آمریــکا بــه خاطــر "تناقــض داشــتن در
توصیههایــش دربــاره کوویــد  "۱۹انتقــاد
کــرد.

نماینده مجلس مطرح کرد

یک انتقاد از مناظره گذشته و یک پیشنهاد برای مناظره آینده
یــک عضــو هیــأت رییســه کمیســیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی تاکید
کــرد :کاندیداهــا بایــد جــوری در
مناظــرات حاضــر شــوند کــه بــرای مــردم
ملمــوس باشــد کــه می تواننــد مشــکالت
امــروز کشــور را حــل کننــد.
هــادی بیگــی نــژاد در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا اشــاره بــه نقــاط ضعــف اولیــن
مناظــره انتخاباتــی در بیــن کاندیداهــای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،بیــان
کــرد :از نظــر بنــده نقطــه ضعــف اولیــن

مناظــره انتخاباتــی تهاجــم بیخــودی
بــود کــه برخــی از کاندیداهــا نســبت بــه
ســایر کاندیداهــا داشــتند .بنطــر می رســید
برخــی از کاندیداهــا بــه جــای آنکــه بــه
دنبــال ارائــه برنامــه بــه مــردم باشــند،
تخریــب طرف هــای مقابــل را دنبــال
می کردنــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :متاســفانه
حرف هایــی زده شــد کــه اصــا ســندیت
نداشــت و حتــی پاســخ آنــان نیــز اظهــر
مــن الشــمس بــود .حتــی از آغــاز مناظــره

ایــن حملــه آغــاز شــد و گفتنــد چــرا
یکــی را "جنــاب آقــا" خطــاب کردیــد و
مــا را آقــا صــدا زدیــد .مطــرح شــدن ایــن
مســائل در مناظــرات کــم ظرفیتــی برخــی
از طرف هــا را نشــان می دهــد.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای
اســامی تصریح کــرد :بــرای مناظــرات
آتــی پیشــنهاد می کنــم کــه اگــر
کاندیداهــا قصــد دارنــد کاری بــرای مــردم
انجــام دهنــد ،جــوری صحبــت کننــد کــه
مــردم احســاس کننــد کــه ایــن افــراد

بلدنــد کــه گــره مشــکالت زندگــی آنــان
را بــاز کننــد و بــرای آن برنامــه دارنــد.
بیگــی نــژاد در پایــان تاکیــد کــرد:
کاندیداهــا بایــد جــوری در مناظــرات
حاضــر شــوند کــه بــرای مــردم ملمــوس
باشــد کــه می تواننــد مشــکالت امــروز
کشــور را حــل کننــد .بــه ایــن طریــق
می تواننــد نظــر مــردم را جلــب کننــد.
پرداختــن بــه حاشــیه ها و تخریــب
دیگــری بیانگــر ضعــف کاندیداهــا در
حــل مشــکالت اســت.

معزی:
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حتی درمناظره غیابی باروحانی
هم پیروز نشدند
معــاون ارتباطــات و اطالعرســانی دفتــر رئیــس جمهــوری
در واکنــش بــه مطالــب مطــرح شــده در نخســتین مناظــره
تلویزیونــی کاندیداهــای انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت
جمهــوری اظهــار کــرد :حتــی درمناظــره غیابــی بــا
روحانــی هــم پیــروز نشــدند.

بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا معــزی معــاون ارتباطــات و
اطالعرســانی دفتــر رئیــس جمهــوری در حســاب کاربــری
خــود در توئیتــر نوشــت:
«حتــی درمناظــره غیابــی بــاروحانــی هــم پیــروز نشــدند
گــواه آنکــه مخالفــان ،کوچکتریــن اشــارهای بــه تأثیــر
جنــگ تحریمــی وکرونــا بــر اقتصــاد ایــران نداشــتند و
تاریخیتریــن فشــار اقتصــادی و مهیبتریــن بحــران
ســامت عمومــی راسانســور کردنــد.
جالــب آنکــه ایــن دو واقعیــت حتــی در ســؤاالت طراحــی
شــده رســانهی ملــی هــم وجــود نداشــت .هــر روایتــی از
واقعیــت بــدونترامــپ ،تحریــم و کرونــا ،تالشــی اســت
بــرای فــرار از شکســت حتــی در مناظرههــای غیابــی،
تالشــی بــرای پنهــان کــردن صــورت مســألههای بــزرگ
و منحــرف کــردن افــکار عمومــی از فقــر و ضعــف پاسـخها
و سادهســازیها.
درمناظــره اقتصــادی ،نقــش اعــداد پررنگتــر اســت،
عجیــب اســت کــه هــر چنــد دقیقــه ،نمودارهــای پرینــت
شــده رو بــه دوربیــن گرفتــه میشــد ،امــا هیــچ کــدام
از مخالفــانبرجــام و دولــت و مذاکــره ،از دههــا وصدهــا
میلیــارد دالر خســارتتحریــم بــر اقتصــاد ایــران چیــزی
نگفــت .از معلولهــا گفتــه میشــد امــا علتهــا را
سانســور میکردنــد».
رئیس حماس در خارج از فلسطین:

نبرد «شمشیر قدس» خالقیت
و نوآوری مقاومت فلسطین را
به نمایش گذاشت
رئیــس حمــاس در خــارج از فلســطین در ســخنانی تأکیــد
کــرد کــه نبــرد «شمشــیر قــدس» خالقیــت و نــوآوری
مقاومــت فلســطین را بــه نمایــش گذاشــت.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از فلســطین الیــوم،
«خالــد مشــعل» رئیــس حمــاس در خــارج از فلســطین
خالقیــت و
در ســخنانی گفــت :نبــرد «شمشــیر قــدس»
ّ
نــوآوری مقاومــت فلســطین را بــه نمایــش گذاشــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،وی افــزود :ســاکنان
ســرزمینهای اشــغالی  ۱۹۴۸بزرگتریــن حامــی و
پشــتیبان ســاکنان قــدس هســتند .مشــعل در ادامــه گفــت:
دشــمن گمــان میکــرد جنــگ علیــه قــدس پایــان یافتــه
اســت ،امــا نمیدانســت کــه ایــن شــهر مایــه خیــر و برکــت
اســت و عــزم امــت اســامی برای دفــاع از مقدســات خــود
را بیــش از پیــش جــزم خواهــد کــرد.
مشــعل تصریــح کــرد :بــرای فلســطینیان ،هرگونــه مســأله
سیاســی ،ملــی یــا دینــی کــه بــه قــدس مربــوط شــود،
بــه منزلــه بــازی بــا آتــش خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل
فلســطینیان بایــد در برابــر تجــاوزات دشــمن قاطعانــه
مقاومــت و پایــداری میکردنــد.
رئیــس حمــاس در خــارج از فلســطین افــزود :دشــمن
صهیونیســتی در جنــگ اخیــر همزمــان بــه هتــک حرمــت
بــه مســجداالقصی پرداخــت .فلســطینیان بــرای مقابلــه بــا
دشــمن صهیونیســتی بایــد اختالفــات داخلــی خــود را کنــار
بگذارنــد.

اد  امه از ستون روبرو

و بودجه ریزی هـا و هزینـه کردها نامزدهـا را محک
می زدنـد دیگـر نیـازی بـه ارائـه مـدرک تحصیلی
هـم نبـود  .شـاید در ایـن مـورد خـاص بهتـر بـود
کـه اجـازه می دادنـد پرسشـگران معرفی شـده از
سـوی دانشـگاه های مطـرح کشـور بـه نمایندگـی
از مـردم در مقابـل مدعیـان اصلاح امـور کشـور
بنشـینند و بـا زبـان اقتصـاد سـخن بگوینـد .
اگر بخواهیـم بازخوردهای صـورت گرفته در فضای
مجـازی را مبنـای داوری قـرار دهیم اغلب کسـانی
کـه این مناظـره طوالنـی را از ابتـدا تا انتهـا دنبال
کردنـد یـا فعـال سیاسـی و طرفـداران جناح هـا
بودنـد یـا برخـی از فرهنگورانی که در ردیف قشـر
مرجـع قـرار می گیرند و مـردم از آنها نظـر خواهی
می کننـد زیـرا ایـن مناظـره بـا حوصلـه ی مـردم
عادی تناسـبی نداشـت و نشـانه های بی قواره گی
در آن هویـدا بود .پرسـش ها هـم بـه گونـه ای نبود
کـه پاسـخگویی بـه آنهـا به روشـن شـدن اذهان
عمومی پیرامـون کـم و کیـف اداره کشـور بیانجامد .
نشسـتند و گفتند و برخاسـتند .

فارس

دوشنبه  17خرداد  26 1400شوال 1442

واکسیناسیون کرونا در فارس متوقف شد
ذخیره واکســن کرونا در شــیراز و دیگر شهرستانهای اســتان فارس تمام شد و
واکسیناسیون کرونا تا دریافت محموله جدید انجام نمیشود ...
تا انتخابات 1400

زهرا جعفری /عصر مرد  م

وستفالیای ایرانی

*

به سیزده رسیدیم ۱۳،هم سیاسی انتخابات مصادف است با اولین آن در سده جدید خورشیدی و
بر حسب اتفاق پیچیده ترین آن !از شور و حالی که چندان خبری از آن نیست تا نامشخص بودن
قابل تامل کاندیداهای اصلی !
در سایه چنین پیچیدگی خاص ! ششمین انتخابات شوراها شاید بتواند به مدد تكثر همیشگی و
تایید صالحیتهای دقیقه نودی خود به ایجاد شور و حال در این انتخابات خاص کمک نماید.
به رسم دیرین تالش خواهیم کرد در ستون "وستفالیای ایرانی "ضمن پرداختن و ارائه آخرین
اطالعات و اخبار و البته بر اساس ماهیت جذاب خود "حاشیههای "این انتخابات ،در مسیر انتخاب
"شایسته تر "گامی هر چند کوچک اما موثر داشته باشیم !
"حق انتخاب" ،از واالترين حقوق در همه برشهای زندگی انسان هاست و در این میان ایفای این
حقوق در سپهر سیاسی بی شک موثرترین آن در سرنوشت جمعی است !
آینده روشن فردای ایران عزیز غایت و نهایت ما ،در ستون "وستفالیای ایرانی "است .
چنین بادا....
*صلح همه جانبه  ،رسیدن به همگرایی
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

جراحی رفع گرفتگی ۱۰۰درصد رگ برای نخستین بار در جهرم انجام شد
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی جهرم گفت:برای اولین بار در جهرم عمل
آنژیوپالستی برای بیمار  ۷۲ساله جهرمی ...

 ۱۷۰مبتال به کرونا در بخش های ویژه فارس بستری هستند
معاون علوم پزشکی شیراز گفت :در حال حاضر هزار و  ۹۰نفر به دلیل ابتال به کرونا
در بیمارستان های فارس بستری شدند ...
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واکسیناسیون کرونا در فارس متوقف شد
ایرنـا  :ذخیـره واکسـن کرونـا در شـیراز و دیگـر شهرسـتانهای اسـتان فارس
تمـام شـد و واکسیناسـیون کرونـا تـا دریافـت محمولـه جدیـد انجام نمیشـود.
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در اطالعیـه ای اعلام کـرد :بـا توجـه بـه
اتمـام محمولـه هـای دریافتـی واکسـن تـا اطلاع ثانـوی واکسیناسـیون علیه
کروناویـروس انجـام نمـی شـود.
در ایـن اطالعیـه کـه روز یکشـنبه در اختیـار خبرگـزاری ایرنـا قرار گرفـت آماده
اسـت :بـه اطلاع همشـهریان مـی رسـاند بـا توجـه بـه اتمـام محمولـه هـای
دریافتـی واکسـن ،از مـورخ  ۱۶خـرداد  ۱۴۰۰تـا اطلاع ثانوی واکسیناسـیون
علیـه کروناویـروس انجـام نمی شـود.
روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز،
بـه اطلاع همشـهریان مـی رسـاند ،بـا توجه بـه اتمـام محموله هـای دریافتی
واکسـن ،از مـورخ  ۱۶خـرداد  ۱۴۰۰تـا اطلاع ثانـوی واکسیناسـیون انجـام
نمی شـود.
ادامـه فرآینـد واکسیناسـیون بـه محـض دریافـت محمولـه جدیـد از وزارت
بهداشـت ،از طریـق پایـگاه اینترنتـی دانشـگاه  ،اطلاع رسـانی مـی شـود.
بـرای دریافـت آخریـن اطالعـات مربوط بـه واکسیناسـیون در اسـتان فارس،
بـه پایـگاه اینترنتـی  covidvaccine.sums.ac.irمراجعـه کنید.

******

شکل گیری کمیته مدیران
مسـئول کمیتـه مدیـران سـتاد انتخاباتـی آیـت ا ...رئیسـی در فـارس از برگـزاری جلسـاتی بـا حضـور مدیـران،
فرمانـداران و بخشـداران دولتهـای دهـم و یازدهـم خبـر داد و گفـت :هـدف از برگـزاری ایـن جلسـات ایجـاد
هم افزایی و مشارکت حداکثری برای جذب آراء مردم است.
محسـن اردکانـی افـزود :در حـال حاضـر بیـش از یکصـد مدیـر اسـتان بـا ایـن کمیتـه همـکاری دارنـد و در
شهرسـتانها نیـز بـا همیـن سـاز و کار ،کارهـا دنبـال مـی شـود.
وی تصریح کرد :در این کمیته از مدیرانی که در مسند کار و مسئولیت نیستند ،دعوت به عمل آمده است.
اردکانـی خاطرنشـان کـرد :رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان نیـز مسـئولیت نظـارت بـر کمیتـه هـای مدیـران
اسـتانهای کرمـان ،فـارس و کهکیلویـه و بویراحمـد سـتاد آیـت ا ...رئیسـی را برعهـده دارنـد.
اختالفات درون خانوادگی
مسـئول ائتلاف مردمـی ایـران مـا 1400-درخصوص شـکل گیری لیسـت های متعـدد در جریـان اصولگرایی
شـیراز بـرای انتخابـات شـوراها ،گفـت :اختلاف دیـدگاه تـا حـدودی طبیعـی اسـت .اختالفـات مـا هـم درون
خانوادگـی اسـت .بـه هـر حـال همـه ما یـک عمر بـرای ارزشـها مبـارزه کـرده ایم.
غالم مهدی حقدل افزود :شاید از اسب افتاده باشیم اما از اصل نیفتاده ایم.
به دنبال جنگ احزاب نیستیم
وی تصریـح کـرد :بـه دنبـال راه انداختـن جنـگ احزاب نیسـتیم .به هـر حال گروه های شـکل گرفتـه که کافر
نیسـتند ،همـه مـا مسـلمانیم ،البته بـا معاند و مخالـف قطعا اجمـاع نمی کنیم.
بازی صحنه تکرار می شود
حقدل افزود :پا روی حق نمی گذاریم ،اما بازی صحنه تکرار می شود.
وی ادامه داد :ما ناامید نیستیم و با تمام توان کار می کنیم تا اتفاقات مبارکی در شهر شکل بگیرد.
«شما» هم آمد
شـنیده مـی شـود :ائتالفـی تحت عنوان «شـورای متخصصین انقالبی» (شـما) بـرای ششـمین دوره انتخابات
شـوراها در شـهر شـیراز وارد عرصه شده است.
گفته می شـود در ترکیب این لیسـت از  3عضو شـورای چهارم شـیراز 4 ،مدیر سـابق شـهرداری شـیراز 3 ،فعال
فرهنـگ اجتماعـی و یک نفر دکترای  Itو دکترای عمران اسـتفاده شـده اسـت.

امام جمعه شیراز:

مردم ایران برای تصمیم گیری نیاز به چراغ راه دارند
مهر:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفـت :در انتخابـات پیـش رو باید بـه دنبال افرادی باشـیم کـه تربیت
شـده مکتـب امـام صـادق(ع) باشـند زیـرا آنهـا به ریاسـت دل نمـی بندند و از مسـیر الهـی خارج نمی شـوند.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام شـنبه شـب در مراسـم سـالروز شـهادت امام جعفر صـادق (ع) بـا بیان اینکـه یکی از
اقدامـات آن حضـرت تربیـت بیـش از  ۴هـزار شـاگرد در مکتب تربیتـی و علمی اش بـود گفت :اگر امـروز حوزه
علمیـهای هسـت و نجـف و قـم در چشـمان مـا میدرخشـد نتیجـه تالشهایـی اسـت کـه از زمـان امـام جعفـر
صادق علیه السلام شـروع شـده اسـت.
وی افـزود :حضـرت امـام خمینـی (ره) یـک نمونـه شـاخص از شـاگردان مکتـب جعفـری اسـت کـه دنیـا را بـه
دسـت گرفـت و جهانـی را کـه خداونـد در آن فرامـوش شـده بـود بـه وسـیله فقـه آن حضـرت تـکان داده شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در بخـش دیگری از سـخنان خود به انتخابات پیش رو اشـاره کـرد و گفت:
اگـر بـه دنبـال حـل مشـکالت جامعـه هسـتیم بایـد به فکـر تربیـت و انتخـاب آدمهایی باشـیم کـه به ریاسـت و
ً
پسـتها دل نبندنـد و واقعـا بـا برنامـه بـه دنبال حل مشـکالت باشـند.
آیـت اللـه دژکام تصریـح کـرد :تربیـت اینگونه افـراد که ویژگیهـای اصلی آنها مروت ،راسـت گویـی ،اخالق و
انسـانیت اسـت تنهـا منحصـر بـه آمـوزش در مـدارس و دانشـگاهها نمیشـود چـرا که تربیـت این چنیـن افرادی
جـز بـا مکتب امـام صادق (ع) میسـر نمیشـود.
آیـت اللـه دژکام در ادامـه بـه ویژگیهـای افـراد تربیـت شـده در مکتـب امـام جعفـر صـادق (ع) اشـاره کـرد و
گفـت :افـراد تربیـت شـده در ایـن مکتـب چنـد ویژگـی دارنـد کـه یکـی از آنها محاسـبه اسـت به این شـکل که
ً
مسـلمانی کـه ادعـای تربیـت در ایـن مکتـب دارد دائما حواسـش بـه رفتار و کردارش هسـت و اعمـال و رفتارش
را ارزیابـی میکنـد کـه از مسـیر الهـی خـارج نشـود.وی افـزود :کسـی کـه در مکتـب امـام صـادق علیه السلام
تربیـت شـود اگـر اشـتباهی هم از او سـر زند به جـای قیافه گرفتـن و لجبازی رو بـه توبه میآورد چـرا که میداند
در غیـر ایـن صـورت آخـر و عاقبتـش رو بـه سـیاهی اسـت.نماینده ،ولـی فقیـه در فـارس افـزود :مردم ایـران در
تصمیمگیریهـای خـود همـواره نیـاز بـه چـراغ راه دارنـد ویکـی از این چراغ راهها در کشـور ما شـهدایی هسـتند
کـه بـرای حفـظ و حراسـت از وجـب بـه وجـب ایـن خاک جـان خـود را فـدا کردهاند.
چشم شیشه ای

بازدید وزیر کشور تاجیکستان از تخت جمشید

جراحی رفع گرفتگی ۱۰۰درصد رگ برای نخستین بار در جهرم انجام شد
ایرنا:عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی جهرم
گفت:بـرای اولیـن بـار در جهـرم عمـل آنژیوپالسـتی
بـرای بیمـار  ۷۲سـاله جهرمـی که دچـار گرفتگـی ۱۰۰
درصـد شـریان رانـی و قطـع خونرسـانی پـا شـده بـود
انجـام گرفـت.
فـوق تخصـص آنژیوگرافـی و بالـون آنژیوپالسـتی

یکشـنبه در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود :مـردی
 ۷۲سـاله جهرمـی بـه دلیـل درد شـدید پـا و عـدم تـوان
در راه رفتـن بـه بیمارسـتان پیمانیـه جهـرم مراجعـه کرد
و تشـخیص گرفتگـی  ۱۰۰درصـد شـریان رانـی و قطـع
خـون رسـانی در پـا تشـخیص داده شـد.
خاطـره دهقانـی افـزود :مراحـل درمـان بـرای بیمـار

انجـام گرفـت و ایـن بیمار مسـن تحت عمـل آنژیوگرافی
شـریان رانـی پـا و تعبیـه اسـتنت بـرای خـون رسـانی در
رگ بسـته شـده قـرار گرفـت.وی ابـراز کـرد :ایـن عمـل
موفقیـت آمیـز یـک سـاعت و نیـم طـول کشـید و حـال
بیمـار مسـاعد و تحـت مراقبـت اسـت.
وی اظهـار کـرد :سـایر عـروق بـدن از جملـه اندامـی

ماننـد عـروق کرونـر قلبـی ممکـن اسـت در اثـر عواملی
ماننـد دیابت ،فشـار خـون ،مصرف سـیگار ،چربی خون
و غیـره دچـار تنگـی و کاهـش خـون رسـانی و عالئـم
در انـدام شـود کـه اکثـر آنهـا قابـل بـاز کـردن بـا عمـل
آنژیوگرافـی اسـت؛ این عمـل روی دیگر عـروق بدن هم
کـه مسـتعد گرفتگـی هسـتند صـورت میگیـرد.

معاون علوم پزشکی شیراز:

 ۱۷۰مبتال به کرونا در بخش های ویژه فارس بستری هستند
تاکنـون ۱۰۵ ،هـزار و  ۸۶۲مـورد تسـت سـریع انجـام
شـده کـه از ایـن تعـداد  ۱۵هـزار و  ۹۴۷بیمـار مثبـت
شناسـایی شـده اسـت و در مجمـوع از ابتـدا تاکنـون،
 ۲۸۰هـزار و  ۵۶۹بیمـار مبتلا بـه کووید  ۱۹در اسـتان
فـارس شناسـایی شـده اسـت.
او مجمـوع بیمـاران مثبت و مشـکوک دارای عالئم که
هم اکنون در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند
را نیـز هـزار و  ۹۰نفـر اعلام کـرد و افـزود :از ایـن
تعـداد ۱۷۰ ،بیمـار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در
بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانـی دریافت
میکنند.دکتـر همتـی در ادامـه بـا اعلام جـان باختـن
 ۶هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری تاکنـون،

مهر:معاون علوم پزشـکی شـیراز گفت :در حال حاضر
هـزار و  ۹۰نفـر بـه دلیـل ابتلا بـه کرونـا در بیمارسـتان
های فارس بسـتری شـدند که از این تعـداد ۱۷۰ ،بیمار
در بخـش های «آی سـی یو» هسـتند.
دکتـر عبدالرسـول همتـی بعـد از ظهر یکشـنبه در جمع
خبرنـگاران بـا اعلام آخریـن آمارهـای مربوط بـه کرونا
ویـروس در اسـتان فـارس گفـت :از ابتـدای شـیوع این
بیمـاری تاکنـون ۹۱۸ ،هـزار و  ۶۷۸تسـت تشـخیصی
مولکولـی در آزمایشـگاههای اسـتان تهیـه شـده کـه
بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده ۲۶۴ ،هـزار و ۶۲۲
بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن
از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی

مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای
شـیوع بیمـاری را چهـار هـزار و  ۶۲۵نفـر اعلام کـرد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه همچنیـن از بهبـودی
 ۲۵۶هـزار و  ۷۵۷نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد کـه
از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی
خـارج شـدهاند.او بـا ایـن توصیـه کـه مـردم در روزهـای
تعطیـل ،بیشـتر از خـود و اطرافیـان مراقبـت کـرده و
از حضـور در دورهمـی هـای خانوادگـی پرهیـز کننـد،
بـر رعایـت جـدی تـر اصـول بهداشـتی نظیـر اسـتفاده
مـداوم از ماسـک ،رعایـت فاصلـه فیزیکـی از دیگـران
و ضدعفونـی و شستشـوی مرتـب دسـتها نیـز تاکیـد
کرد.

سه هزار و  ۲۳۰خانوار فارس به شبکه ملی اطالعات پیوستند
ایرنـا :مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان
فـارس اعلام کـرد ۱۶ :روسـتای اسـتان به شـبکه ملی
اطالعـات متصـل شـدند کـه دربرگیرنـده سـه هـزار و
 ۲۳۰خانـوار میشـود.
مهرداد سـهرابی مدیـرکل ارتباطات و فنـاوری اطالعات
اسـتان فـارس اضافـه کـرد :جمعیـت ایـن روسـتاها ۱۱

هـزار و  ۵۰۰نفـر اسـت کـه دسـتیابی آنـان بـه اینترنـت
پرسـرعت فراهم شـد.
وی روسـتاهای برخوردار شـده از اینترنت پرسـرعت را در
شهرسـتانهای فیروزآبـاد ،اسـتهبان ،نـی ریـز ،گراش،
مهـر ،المـرد ،کازرون ،بختـگان ،سـرچهان ،جهـرم و
شـیراز عنـوان کرد.

سـهرابی ادامه داد :روسـتاهای بایگان و شـهرک شهید
دسـتغیب فیروزآبـاد ،روسـتای محمدآبـاد اسـتهبان،
روسـتای غـوری نـی ریـز ،روسـتای زینـل آبـاد گـراش،
روسـتای مزیجـان شهرسـتان مهـر ،روسـتای کشـکو
المـرد ،روسـتای نرگـس زار کازرون ،روسـتاهای بسـترم
علیـا ،بسـترم چشـمه انجیـر و اطاقـی شهرسـتان

بختـگان ،روسـتای ابوتربـه سـرچهان ،روسـتاهای
اقبـال آبـاد و نظرآبـاد جهـرم و روسـتاهای شـورآب و
آب پـرده شـیراز از محـل اعتبـارات طـرح خدمـات
عمومـی اجبـاری وزارت ارتباطـات و از طریـق شـبکه
پهـن بانـد سـیار همـراه اول بـه شـبکه ملـی اطالعـات
متصـل شـدند.

استاندار فارس:

فرصت های ارزشمندی برای همکاری با تاجیکستان داریم
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :با توجـه به اشـتراکات فراوان
کشـورمان بـا تاجیکسـتان  ،فرصت های ارزشـمندی
بـرای گسـترش همـکاری هـا بـا ایـن کشـور وجـود
دارد.
عنایـت اللـه رحیمـی در حاشـیه بازدیـد وزیـر کشـور
عکس  :پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس

تاجیکسـتان از میراث فرهنگی و بناهای گردشـگری
اسـتان  ،بـا بیـان ایـن کـه یکـی از نقـاط مشـترک
برجسـته میـان ایـران و تاجیکسـتان زبـان  ،فرهنـگ
و تمـدن مشـترک اسـت  ،اظهـار داشـت :مجموعـه
کشـورهای فارسـی زبـان از یـک تمـدن مشـترک
برخوردار هسـتند و نسـبت به یکدیگراحسـاس غربت
چشم شیشه ای

نمـی کننـد.
نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس
ادامـه داد  :بـا توجـه بـه اشـتراکات زیـاد میـان ایران
و تاجیکسـتان  ،فرصت بسـیار ارزشـمندی وجود دارد
کـه بتوانیـم در فعالیـت هـای فرهنگـی و اقتصـادی
مانند توریسـم  ،توریسـم درمانی  ،کشـاورزی و صنایع
و باز  ،کمربندی شیراز

معدنـی همـکاری هـای خوبی داشـته باشـیم.
وی افـزود :بـا توجـه بـه سـفر وزیـر محتـرم کشـور
جمهـوری اسلامی ایران به تاجیکسـتان و سـفر وزیر
محتـرم کشـور تاجیکسـتان به ایران و تفاهـم نامه ای
کـه تنظیم شـده اسـت ،آینـده روابط دو کشـور بسـیار
بهتـر خواهد شـد.
عکس :علی گزبلند          /عصر مرد م
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برگزاری نشست انتخاب سیزدهم توسط بسیج دانشجویی فارس
دبیر شورای تبیین مواضع بسیح دانشجویی استان فارس گفت :حضور گسترده مردم
در انتخابات قدرت نظام و ناامیدی دشمنان را به ...

چتر حمایتی شورای راهبردی باز است
رئیس شورای راهبردی ســتاد آیت اهلل رئیسی در فارس با بیان اینکه چتر این شورا
برای حمایت از ستادهای مردمی وحرکتهای خودجوش ...

چشم فارس
در انتظار گشایش
آزاد راه شیراز -اصفهان

فلورانس و شیراز در پی امضای تفاهمنامه همکاری
شـرایط طبیعـی و روال عـادی کارهـا در دولـت مرکزی،
بحـث تفاهـم نامـه همـکاری را بـه طـور ویـژه پیگیـری
خواهیـم کرد.
داریـو نـاردال ضمـن ابراز اشـتیاق بـرای عملیاتی شـدن
هرچـه سـریعتر پروژههـای مشـترک بیـن فلورانـس و
شـیراز ،از رونـد فعلـی پیگیـری موضوعات مـورد عالقه
دو شـهر اعلام رضایـت کـرد و گفـت :مایـه دلگرمـی
اسـت کـه همـکاران مـا در هـر دو شـهر تلاش در ایـن
مسـیر را آغـاز کردهانـد و بـا درک متقابـل از یکدیگـر در
حـال همـکاری هسـتیم.
شـهردار فلورانس ضمن تشـریح سیاسـتهای مدیریت

ایـن شـهر در حـوزه بافـت تاریخـی در سـالهای اخیـر،
تاکیـد کـرد :میـراث شـهر فلورانـس تنهـا بناهـای
تاریخـی ثبـت شـده در یونسـکو نیسـت بلکـه هویـت
شـهر ،کیفیـت زندگی شـهروندان و آینـده آنهـا را نیز در
بـر میگیـرد.
حیـدر اسـکندرپور شـهردار شـیراز نیـز در ایـن نشسـت
مجـازی گفـت :حـدود یـک سـال از ارتبـاط بین شـیراز
و فلورانـس ،پایتخـت هـای فرهنگـی ایـران و ایتالیـا
مـی گـذرد ،امیـدوارم پـس از پایـان یافتـن کرونـا شـاهد
انجـام پـروژه هـای مشـترک و اقدامـات عملـی در
حـوزه مدیریـت شـهری بـرای اسـتحکام دوسـتی بیـن

شـهروندان دو شـهر باشـیم.
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه نشسـت بـا شـهردار
فلورانـس بـا هـدف تبـادل تجربیـات در حـوزه بافـت
تاریخـی برگزار شـده اسـت ،افـزود :اشـتراک تجربیات
فلورانـس در حـوزه بافـت تاریخـی و میـراث فرهنگـی با
شـیراز یـک گام عملـی و ارزشـمند برای شـروع تبادالت
علمـی بیـن دو شـهر اسـت.
وی پـس از مطـرح شـدن مشـکالت بافـت تاریخـی
فلورانـس و راهکارهـای اجرا شـده در این شـهر تاریخی
اضافـه کـرد :مـا در بافـت تاریخـی شـیراز مشـکالت
مشـابهی با بافـت تاریخـی فلورانس داریم و خوشـحالم
کـه نکات اشـاره شـده در این نشسـت مشـترک برای ما
در زمینـه ایـن پهنـه ارزشـمند راهگشـا اسـت.
در نشسـت مشـترک شهردار شیراز و شـهردار فلورانس،
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری شـیراز و
شـهردار بافـت تاریخـی و فرهنگـی نیـز حضور داشـتند
و از تجربیـات شـهرداری فلورانـس در حـوزه بافـت
تاریخـی بهـره بردنـد .همچنیـن توماسـو سـاکی معاون
شـهردار فلورانـس نیـز در مـورد اقدامـات فلورانـس در
بافـت تاریخـی ایـن شـهر توضیحـات مفصلـی را ارائه و
پاسـخگوی سـواالت مدیـران شـهرداری شـیراز در ایـن
زمینـه بود.

غالمرضا شهریاری :

پیاده راه سالمت در منطقه  2شیراز به زودی گشایش می یابد
عصرمردم:
شـهردار منطقـه  2شـیراز گفـت :نقـش شـهرداری ها
در برقـراری امنیـت کمتـر از قـوای سـختکوش پلیس
نیسـت و بایـد بـه ایـن پدیـده ضـروری بـا نگاهـی نـو
نگریسـت.
غالمرضـا شـهریاری بـا اشـاره بـه اقداماتـی کـه در
راسـتای اجـرای پروژه هـای مختلـف محلات انجـام
شـده خاطـر نشـان کـرد :امنیـت یـک مقولـه چنـد
وجهـی اسـت و فقـط به واسـطه گسـترش پایگاه های
پلیـس و نیـروی انتظامی نمی تـوان بـه صـورت کامـل
بـرای شـهروندان محیطـی امـن و ارام را بوجـود اورد.
بلکـه قسـمت عمـده ای از ایـن ماجـرا در دسـت
شـهرداری ها اسـت.
وی بـا ارائـه مثال هایـی در ایـن زمینـه افـزود :وقتـی
از پوشـش های گیاهـی نامناسـب در پارک هـا و
بلوارهـا اسـتفاده می کنیـم مشـکالت امنیتـی زیـادی
نظیـر تجمـع بزهـکاران و معتـادان بـرای مـردم ایجاد
می شـود .وقتـی کـه فضاهای سـبز و معابـر عمومی از
روشـنایی مناسـب برخـوردار نیسـتند شـرایط نـا امنـی
بـرای تـردد شـهروندان بوجـود خواهـد امد .بـه همین
دلیـل سیسـتم های روشـنایی پارک هـای منطقـه 2
شـهرداری شـیراز نظیـر پارک هـای مروارید ،شـکوفه ،
صنوبـر و فخرابـاد کـه کهنـه و فرسـوده شـده بودنـد
مـورد نوسـازی قـرار گرفتـه اسـت.
شـهردار منطقـه  2شـیراز در ادامـه خاطـر نشـان
کـرد :بـه مـوازات نوسـازی تجهیـزات روشـنایی،
پوشـش های گیاهـی نیـز در محـدوده منطقـه  2مورد
بازافرینـی کامـل قـرار گرفـت .پوشـش های گیاهـی
نظیـر شمشـاد کـه دید بصـری را کاهـش داده و زمینه
تجمـع بزهـکاران و معتـاردان را فراهـم مـی اورد .بـه
همیـن دلیـل ایـن پوشـش های گیاهـی تـا حـدود
زیادی از سـطح منطقه جمع اوری شـده امـا هنوز نیاز
بـه کارهـای بیشـتری در ایـن زمینـه وجـود دارد .البته

بـه مـوازات ایـن اقـدام ،در کاشـت پوشـش های جدید
هـم دقـت می کنیـم تـا منطقه  2شـهرداری شـیراز در
زمـره امـن تریـن مناطـق قـرار گیـرد.
شـهریاری در ادامـه بـه بازآفرینـی مبلمـان و
المان هـای شـهری در ایـن منطقـه اشـاره کـرد و
افـزود :پوشـش فضـای سـبز در بیشـتر میادیـن و
بلوار هـای سـطح منطقـه دو از جملـه بلوار هـای
مـدرس  ،رحمـت  ،میـدان کوزه گـری و دروازه کازرون
اصلاح شـده اسـت .انجام ایـن امـور در برنامـه زمان
بنـدی شـهرداری شـیراز می توانسـت  3تـا  4سـال
بـه طـول بینجامـد امـا بـه همـت خادمـان مـردم در
شـهرداری منطقـه  2در مـدت  7مـاه انجـام شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه از المان هایـی کـه منطبق با
روحیـه مـردم باشـد در طراحی هـای شـهری اسـتفاده
شـده خاطـر نشـان کـرد :اسـتقبال شـهروندان از
طراحـی نـو و چشـم نـواز میـدان کـوزه گـری نشـان از
موفقیـت شـهرداری شـیراز در ایـن زمینـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سـخنانش
بـه یکـی از مشـکالت دیرینـه ایـن منطقـه اشـاره کرد

و افـزود :در زمـان بارندگـی در دو نقطـه از محـدوده
خدماتـی ایـن منطقه از جمله خیابـان محراب و دروازه
کازرون تـا بلـوار کـوی زهـرا بـا مشـکل آب گرفتگـی
روبـرو بودیـم کـه اقداماتـی بـرای فایـق امـدن بـر ایـن
چالـش در دسـتور کار قرار گرفت و بـا لوله گذاری های
انجـام شـده فـاز اول ایـن مشـکل در محلـه محـراب
بحمداللـه برطرف شـد ودر حدفاصـل دروازه کازرون تا
کـوی زهـرا و هـم چنین فاز دوم شـهرک محـراب هم
پـروژه جمع آوری آب های سـطحی در سـال جاری در
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت .کـه ان شـاءالله تـا قبل
از فصـل بارندگـی بـه انجـام خواهد رسـید.
شـهردار منطقـه  2شـیراز در بخـش دیگـری از
سـخنانش گفـت :از آنجـا کـه در خیابـان محـراب
بـا وجـود جمعیـت قابـل توجهـی کـه درآن زندگـی
می کننـد از امکانـات تفریحـی محـروم هسـتیم .بـه
همیـن دلیـل بـا کمک یـاوران شـورا پـارک و مجموعه
فضـای سـبزی بـا اعتبـاری در حـدود  15میلیـارد
تومـان پیش بینی شـده که مشـتمل بـر مجموعه های
تفریحـی و ورزشـی خواهـد بود.کـه در پایـان سـال 99

بـه مزایده عمومی گذاشـته شـد امـا به دلیل نوسـاناتی
کـه در بـازار وجـود داشـت حضـور پیمانـکاران در ایـن
طـرح بـه حـد نصـاب نرسـیده در سـال جـاری مـورد
پی گیـری و طـی مراحـل اداری و قانونی قـرار گرفته و
بـه یـاری خدا بـا توجه بـه گزینش پیمانکار ان شـاءالله
پـس از طـی تشـریفات اداری تـا پایان خـرداد ماه آیین
کلنـگ زنـی و عملیـات اجرایـی آن آغـاز خواهـد شـد.
وی در بخش دیگری از سـخنانش با اشـاره به احداث
مجموعـه ورزشـی ویـژه بانـوان در خیابـان شیشـه
گـری گفـت :متاسـفانه در طراحـی فضاهای شـهری
توجـه کمتـری بـه بانـوان شـده اسـت  .لـذا بـا توجه به
تحقیقاتـی که شـهرداری منطقه  2با همـکاری یاوران
شـورا و معتمدیـن محلات انجـام داده بـر آن شـدیم
کـه اولیـن مجموعـه ورزشـی ویـژه بانـوان را در ایـن
محلـه کـم برخوردار و پرپیشـینه پیش بینـی و در حال
حاضـر مزایـده این طرح در رسـانه های کثیراالنتشـار
اعلام شـده و بـزودی پـس از گزینـش پیمانـکار و بـا
اسـتقبال خیریـن جهـت احـداث عملیـات اجرایـی آن
نیـز آغـاز خواهد شـد.
شـهریاری در پایـان خبـر مسـرت بخـش افتتـاح پروژه
بـزرگ پیـاده راه سلامت را کـه بـه طـول  2کیلومتـر و
در فضایـی بـه مسـاحت  4هکتـار کـه در آن فضاهای
مختلـف فرهنگـی ،و انـواع امکانـات ورزشـی از جمله
پیسـت دوچرخـه سـواری ،پبنـگ پنـگ  ،زمیـن چمن
مصنوعـی  ،فضـای بسـته ورزشـی جهـت بانـوان و
همچنیـن فضـای مناسـب همگانـی و مراسـمات
مختلـف ،سـرویس بهداشـتی ،پیسـت اسـکیت،
زمیـن والیبـال ،زمیـن فوتبـال ،زمیـن بدمینتـون،
زمیـن بـازی کـودکان و آبنمـای زیبـا بـا هزینـه ای
بالـغ بـر 123/000/000/000ریـال تـا پایـان خـرداد
مـاه افتتـاح و تقدیـم مـردم بـا فرهنـگ سـاکن در
محـدوده ایـن منطقـه و دیگـر مناطق شـهری خواهد
شد.

مسئولین انجمنهای روزنامهنگاران مسلمان شهرستانهای آباده ،المرد ،مرودشت ،فسا و گراش منصوب شدند
عصرمردم:
طـی احکامـی از سـوی سرپرسـت انجمـن روزنامـه
نـگاران مسـلمان اسـتان فـارس ،مسـئولین
انجمنهـای روزنامهنگاران مسـلمان شهرسـتانهای
آبـاده ،المـرد ،مرودشـت ،فسـا و گـراش منصـوب
شـدند.
طـی احکامـی از سـوی سرپرسـت انجمـن روزنامـه
نـگاران مسـلمان اسـتان فـارس« ،محمـد صادقـی»
خبرنـگار و فعـال رسـانهای در اسـتان فـارس و آبـاده
بـه عنـوان مسـئول انجمـن روزنامـه نـگاران مسـلمان
شهرسـتان آبـاده« ،محسـن نیدانی» خبرنـگار و فعال
رسـانهای در اسـتان فـارس و المرد به عنوان مسـئول
انجمـن روزنامـه نـگاران مسـلمان شهرسـتان المـرد،

موسسه بهار نکو آماده همکاری با مراکز مشاوره موفق
تفاهم نامه همکاری موسســه بهار نکو با یک مرکز مشــاوره در شیراز روز گذشته
امضا و اعالم شد که بهار نکو آماده توسعه ...

موسسه بهار نکو آماده همکاری با مراکز مشاوره موفق

عصرمردم:
عنایـت اللـه رحیمی اسـتاندار فارس از رونـد تکمیل پروژه بزرگ آزادراه شـیراز-
اصفهان بازدید کرد.
رونـد تکمیـل ایـن پـروژه در دو سـال گذشـته سـرعت گرفتـه اسـت و
بـا توجـه بـه پیگیریهـای مـداوم اسـتاندار فـارس بـرای تزریـق اعتبـار
بـه ایـن پـروژه مـردم فـارس بـه زودی شـاهد تکمیـل آن خواهنـد
بود.

عصرمردم:
شـهردار فلورانـس از امضـای تفاهـم نامـه همـکاری و
اجـرای برنامـه هـای مشـترک فرهنگـی بیـن دو شـهر
شـیراز و فلورانـس خبـر داد.
داریـو نـاردال در نشسـت مجازی با مهندس اسـکندرپور
شـهردار شـیراز که بـه منظور تبـادل تجربیـات در حوزه
بافـت تاریخـی برگـزار شـد ،ضمـن ابـراز خرسـندی از
شـروع اقدامات عملی برای پیشـبرد و توسـعه همکاری
میـان دو شـهر ،از اعالم آمادگی فلورانـس برای اجرای
پروژههـای مشـترک فرهنگـی بـا شـیراز خبـر داد و
گفـت :بـر اسـاس توافقـات انجـام شـده بیـن دو طرف،
علاوه بـر برگـزاری مسـابقه نقاشـی کـودکان ظـرف دو
مـاه آینـده ،بـرای برپایـی هفتـه فرهنگـی ،رویدادهـا
و نمایشـگاههای فرهنگـی -هنـری در سـال 2022
برنامـه ریـزی خواهیـم کـرد.
شـهردار فلورانـس افـزود :ایـن برنامههـا بسـتری
مناسـب بـرای معرفـی و بـه نمایـش گذاشـتن کیفیـت
ممتـاز صنایـع دسـتی و آثـار هنـری دو شـهر تاریخـی-
فرهنگـی شـیراز و فلورانـس اسـت.
شـهردار فلورانـس بـا اشـاره بـه توافـق دو شـهر بـرای
امضـای تفاهمنامـه همـکاری گفـت :بـا توجـه بـه رفـع
تدریجـی محدودیتهـای ناشـی از کرونـا و بازگشـت به
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«علـی فتحـی فـر» خبرنـگار و فعـال رسـانهای در
اسـتان فـارس و مرودشـت به عنـوان مسـئول انجمن
روزنامـه نـگاران مسـلمان شهرسـتان مرودشـت،
«مهـدی حسـن زاده» خبرنـگار و فعـال رسـانهای
در اسـتان فـارس و فسـا بـه عنـوان مسـئول انجمـن
روزنامـه نـگاران مسـلمان شهرسـتان فسـا و «ناصـر
دلخوش» خبرنگار و فعال رسـانهای در اسـتان فارس
و گـراش بـه عنـوان مسـئول انجمـن روزنامـه نـگاران
مسـلمان شهرسـتان گـراش منصـوب شـدند.
در ایـن احـکام کـه بـه امضـای «هـادی بسـتام»،
سرپرسـت انجمـن روزنامـه نـگاران مسـلمان اسـتان
فـارس رسـیده اسـت ،آمـده اسـت:
«نظـر بـه تجربـه و توانمنـدی هـای جنـاب عالـی در

حـوزه رسـانه ،بـه عنـوان مسـئول انجمـن روزنامـه
نـگاران مسـلمان در شهرسـتان منصوب می شـوید».
محمـد صادقـی که هـم اکنون مدیـر خبرگـزاری علم
و فنـاوری در اسـتان فـارس ،دبیـر سـرویس سیاسـی
خبرگـزاری فـارس اسـتان فـارس و مدیرمسـئول
و صاحـب امتیـاز سـایت خبـری ایـران ریپورتـس
میباشـد ،بـا سـابقه هفـت سـال کار رسـانهای و
مطبوعاتـی از چهرههـای شـناخته شـده در سـطح
اسـتان فـارس و بطـور ویـژه در شـیراز و آبـاده اسـت.
صادقی با اشـاره بـه راه اندازی انجمـن روزنامه نگاران
مسـلمان اسـتان فـارس و در ادامـه شهرسـتان آبـاده
گفـت :از جملـه اهـداف اصلـی ایـن انجمـن آمـوزش
اسـت ،چراکـه یکـی از مشـکالت روزنامهنـگاری

در شهرسـتان ضعـف در کادرسـازی اسـت ،انجمـن
روزنامهنـگاران در ایـن زمینـه میتوانـد بـه جامعـه
مطبوعاتـی شهرسـتان کمـک میکنـد.
وی ادامـه داد :در راسـتای تحقق اهـداف این انجمن
تلاش بـرای سالمسـازی فضـای مطبوعاتـی اسـت
کـه بر مبنـای اصـول و ارزشهای انقالب اسلامی و
همچنیـن قانون اساسـی تعریف شـده اسـت.
مسـئول انجمـن روزنامـه نـگاران مسـلمان آبـاده
بیـان کـرد :حضـور فعـال در عرصههـای سیاسـی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و اجتماعـی بـرای مقابلـه بـا
مبحـث تهاجـم فرهنگـی و تنویـر افـکار عمومـی
ضـروری بـوده و ایـن انجمـن بـا هـدف دفـاع از آزادی
بیـان و حقـوق مطبوعـات تشـکیل شـده اسـت.

عصرمردم:
تفاهـم نامـه همـکاری موسسـه بهـار نکـو با یـک مرکز مشـاوره در شـیراز روز گذشـته امضا و اعالم شـد کـه بهار
نکـو آمـاده توسـعه همـکاری هـای خود بـا سـایر مراکز مشـاوره موفق نیز اسـت.
تفاهـم نامـه همـکاری بهـار نکـو بـا مرکـز مشـاوره «آرامـش روان پـارس» بین مدیـر ایـن مرکز و حجت االسلام
حمیـد مقامـی مسـئول نهـاد موسسـه بهـار نکـو امضـا شـد و براسـاس آن خدمـات بـا  50درصـد تخفیـف بـه
متقاضیـان ارائـه مـی شـود.
حجـت االسلام مقامـی اظهـار داشـت :موسسـه بهـار نکـو قـادر اسـت بـرای ارائـه خدمـات بیشـتر بـه
خانـواده هـا بـا موسسـه هـای موفـق مشـاوره همـکاری داشـته باشـد تـا بتوانـد خانـواده هـا را نسـبت بـه مـوارد
زناشـویی و موضوعـات اجتماعـی بیشـترآگاه کنـد.
مسـئول موسسـه دانـش بنیـان خانـواده بهـار نکـو در اسـتان فـارس گفـت :امـروز جامعـه نیـاز دارد از ظرفیـت
فرهنگسـراها در محلات بـرای توسـعه مراکز مشـاوره بـه خانواده ها بـا همـکاری بهارنکو بهره بگیـرد و خدمات
مشـاوره بـرای شـهروندان بیشـتر قابل دسـترس باشـد.
حجـت االسلام حمیـد مقامـی مسـئول نهـاد نمایندگـی رهبری در دانشـگاه های اسـتان فـارس در این مراسـم
اعلام کـرد کـه موسسـه بهـار نکـو آماده توسـعه همـکاری های بیشـتر بـا سـایر مراکز مشـاوره موفق اسـت.
براسـاس ایـن همـکاری ارائـه خدمـات مشـاوره ای بـه زوج های جـوان با هدف کاهش ریسـک جدایی و توسـعه
مهـارت های فردی و زناشـویی توسـعه مـی یابد.
مسـئول مرکـز مشـاوره آرامـش پـارس در مراسـم امضـای ایـن تفاهـم نامـه بـا اشـاره ارائـه خدمـات از سـوی این
مرکـز طـی همـکاری بـا مجموعـه بهار نکـو گفت :قرار اسـت در امـر مشـاوره بتوانیم خدمـات نیمه رایـگان ارائه
دهیم.
محمـد صحـت بـا بیـان اینکـه امـروزه مهمترین مشـکل افـراد در جامعه شـناخت ناکافـی از موضوعـات و پدیده
هـای اجتماعـی ،مهـارت هـای زندگـی و تـوان نامناسـب برقـراری ارتباط اسـت اظهارداشـت :این مرکز مشـاوره
سـعی دارد بـدون نـگاه درآمـد زایـی خانـواده ها نسـبت به مباحث زناشـویی بیشـتر آشـنا کند.
بـه عقیـده ایـن مشـاور بسـیاری از مراجعه کننـدگان از ابتدایی تریـن موضوعات روانشناسـی اطالع کافـی ندارند
و برهمیـن اسـاس در زندگـی خـود با مشـکالت مختلفی مواجه هسـتند.
وی ترویـج ازدواج سـپید را بـه عنـوان یـک فرهنـگ غـرب زده اعلام کـرد وگفـت :ضـرورت دارد متولیـان امـر
جامعـه را نسـبت بـه ایـن اقـدام غیراسلامی بیشـتر آشـنا کنند زیـرا بسـیاری از جوانـان در دام این نوع نـگاه قرار
مـی گیرنـد و بـا پشـیمانی بـرای رهایـی از ایـن موضـوع بـه مراکـز مشـاوره مراجعه مـی کنند.
صحـت اعلام کـرد :مجموعـه موسسـه مشـاوره آرامـش روان تلاش مـی کنـد بـه جامعه هـدف مجموعـه بهار
نکـو از سـوی ایـن مرکـز خدمـات مشـاوره ای نیمه رایـگان ارائـه دهد.
براسـاس تفاهـم نامـه امضـا شـده متقاضیـان مشـاوره ازدواج و خانـواده مـی تواننـد بـا دریافـت معرفـی نامـه از
مجموعـه بهارنکـو و ارائـه به مرکز مشـاوره آرامش پـارس خدمات موردنیـاز را با  50درصد تخفیـف دریافت کنند.

حجت االسالم محی الدین طاهری :

چتر حمایتی شورای راهبردی باز است
زهرا جعفری

رئیـس شـورای راهبـردی سـتاد آیـت اللـه رئیسـی در فـارس بـا بیـان اینکـه چتـر ایـن شـورا بـرای حمایـت از
سـتادهای مردمـی وحرکتهـای خودجـوش بـرای همراهی با آیت الله رئیسـی فـارغ از هرگونه نگاه سیاسـی باز
ً
اسـت ،گفـت :البتـه برخـی افـراد شـخصا صالحیت حضـور در مسـئولیت برخی سـتادها را نداشـته و مـورد تایید
سـتاد مرکـزی و شـورای راهبـردی سـتاد آیـت اللـه رئیسـی نیز نمیباشـند.
حجـت االسلام و المسـلمین محـی الدیـن طاهـری بـا بیـان اینکـه در بحـث کمـک هـای مالـی به سـتاد مرکز
آیـت اللـه رئیسـی در اسـتان خـط قرمزهـای داریـم ،افـزود :بایـد نحـوه کمکهـا مشـخص باشـد ،نمیگذاریـم
هـر پولـی بـه سـتاد بیاید
وی افـزود :در انتخابـات دوره پیشـین ریاسـتجمهوری کمکهـای مردمـی ۲تـا  ۵۰هزار تومانی هم داشـتیم و
بـه دلیـل عـدم پذیـرش هـر نوع کمـک مالـی و پولی تا دو سـال مقـروض بودیم
وی در بخشـی دیگـری از سـخنانش بـا بیـان اینکـه نـگاه شـورای راهبـردی ایجـاد بسـتر مشـارکت و حضـور
حداکثـری اسـت ،گفـت :امـروز کـه مـردم کشـور مـا در معـرض امتحـان بـزرگ انتخابـات ریاسـت جمهـوری و
شـوراها قـرار دارد حضـور حداکثـری مـردم بـا سلایق مختلـف تضمیـن کننـده آینـده کشـور اسـت .
اصالح طلبان پیامک زدند
رییـس شـورای راهبـردی آیـت اللـه رییسـی در فارس افزود :سـاعت  ۱۲دوشـب پیـش جمعی از اصلاح طلبان
داغ پیامـک زده وخواسـتار فعالیـت در سـتاد اآیـت اللـه رییسـی بودند.ماهـم اعتقاد داریـم همه باید زیـر این چتر
قرارگیرند.
حجـت االسلام و المسـلمین طاهـری بـا اشـاره بـه سـابقه  ۴۲سـاله آشـنایی خـود بـا ابراهیـم رئیسـی گفـت
:اطمینـان دارم ایشـان در هـر مسـندي کـه حضـور داشـته بر اسـاس تکلیف  ،در مسـیر خدمت به اسلام ،نظام
و سـربلندی ایرانیـان حرکـت کـرده اسـت ،لـذا مسـائلی کـه در فضـای مجـازی به ایشـان نسـبت میدهند اصال
واقعیـت ندارد،
وي اعضـای شـورای راهبـردی سـتاد آیت الله رئیسـی در فـارس را  ۱۴نفر اعالم کرد و گفت؛ تعـدادی از علمای
شـاخص استان،مسـئولین سـتاد انتخاباتـی شـورای وحـدت وائتلاف ،مدیـر حوزههـای علمیـه ،دبیـر جامعـه
مهندسـین رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان ،نماینده جامعه اسـاتید در این شـورا حضـور دارند و بنا بـه اقتضاء و
بـه صـورت مـوردی از دیگر نمایندگان اسـتان در مجلس شـورای اسلامی و دیگـر بزرگان شـهرجهت همفکری
و هـم افزایـی دعـوت بـه عمل مـی آید

برگزاری نشست انتخاب سیزدهم توسط بسیج دانشجویی فارس
مهر:دبیـر شـورای تبییـن مواضـع بسـیح دانشـجویی اسـتان فـارس گفـت :حضـور گسـترده مـردم در انتخابـات
قـدرت نظـام و ناامیـدی دشـمنان را بـه همـراه خواهـد داشـت و سـپس بایـد بـه انتخـاب اصلـح بـرای پیشـرفت
توجـه کنیم.
حامـد علـی زاده بعـد از ظهـر یکشـنبه در نشسـت انتخـاب سـیزدهم کـه بـا محوریـت «گفتمـان و برنامههـای
نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری» گفـت :راهـکار بهبـود نظـام مدیریتـی کشـور ،پیادهسـازی الگـوی
حکمرانـی خـوب اسـت یعنـی مـدل حکمرانی کـه در آن ،کیفیت رابطـه متقابل بیـن شـهروندان و حکومت ،توأم
بـا مشـارکت ،حاکمیت قانون ،شـفافیت ،مسـئولیتپذیری ،اجماعسـازی ،عدالـت و انصاف ،کارایی و اثربخشـی
و پاسـخگویی باشد.
ّ
شـخصیتی واال داشـت؛ اگر فردی
وی در ادامـه سـخنان خـود در رابطـه بـا شـخصیت امام (ره) بیـان کرد :امام
بخواهـد در ابعـاد مختلـف زندگی رشـد کند و باعث رشـد و پیشـرفت دیگران شـود بایـد خود را به شـخصیت امام
ّ
شـخصیت
نزدیـک کنـد امـام (ره) انسـانی کامـل ،بـزرگ ،باعظمـت ،جامـع الشـرایط بـود و از همهجهـت یـک
برجسـته و ممتـاز بـرای الگو گیری محسـوب میشـود.
دبیـر شـورای تبییـن مواضـع بسـیح دانشـجویی اسـتان فـارس بـا شـرح خـط فکـری امامیـن انقلاب ،اظهـار
داشـت :بـا مـرور نظـام فکـری امامیـن انقلاب مشـاهده میکنیـم کـه همـواره بـر مشـارکت حداکثـری تاکیـد
ورزیدهانـد؛ زیـرا حماسـه سـازی مـردم ،قطـع نظـر از اینکـه چـه کسـی رئیـس جمهـور خواهـد شـد؛ حضـور ملی
و پشـتوانه مردمـی را از نظـام بـه نمایـش میگـذارد و دشـمنان را ناامیـد میسـازد و آثـارش را در نـوع مواجهـه
مسـتکبران دیـده و میبینیـم و ایـن حضـور مردمی اسـت که نظـام و انقالب را بیمـه خواهد کـرد و در قدم بعدی
و مکمـل و مقـوم ایـن مسـئله ،انتخـاب اصلاح میباشـد.
وی افـزود :حضـور مـردم در انتخابـات بـرای کشـورمان قـدرت محسـوب میشـود و در واقـع هـر چـه مشـارکت
بیشـتر باشـد در مقابـل دشـمنان و بدخواهـان بازدارندگـی بیشـتری خواهیـم داشـت بنابرایـن چنیـن موضوعـی
نقطـه امیـدی بـرای جمهـوری اسلامی ایـران بـه شـمار مـیرود و ایـران قـوی بـه حمایـت مـردم نیازمنـد اسـت
کـه بـا هیبـت بتوانـد جلـوی زورگویـان قـد علـم کند و کشـور را به سـمت تحـول داخلـی و خارجی سـوق دهد این
فعـال دانشـجویی ،سیاسـت زدگـی را از چالشهـای نظـام اداری دانسـت و بیـان داشـت :یکـی از چالشهـای
نظـام اداری مـا سیاسـت زدگـی مدیـران اسـت بـه ایـن معنـی کـه بـا دخالـت غیرسـازنده نظـام قدرت و سیاسـت
در دسـتگاه مدیریتـی کشـور ،افـرادی وارد بدنـه مدیریتـی کشـور میشـوند کـه بـا معیارهـای سیاسـی انتخاب و
گزینـش میشـوند نـه معیارهـای شایسـتگی.
علـی زاده در ادامـه گفـت :فسـاد اداری ،از دیگر پیامدهای منفی سیاسـتزدگی در اداره کشـور اسـت و تا زمانی
کـه بیـن فعالیتهـای اداری و سیاسـی مـرز مشـخصی ایجـاد نگـردد در همین شـرایط نابسـامان خواهیـم ماند.
و اسـتمرار ایـن شـرایط موجـب کاهـش اعتبـار اجتماعـی و حیثیت نظـام اداری ،از دسـت رفتن اعتمـاد و احترام
مـردم نسـبت بـه نهادهـای حکومتـی و دسـتگاههای اداری و همچنیـن منجـر بـه ایجـاد و افزایـش بیگانگـی و
فاصلـه بیـن نظـام و مردم میشـود.
مسـئول سـابق بسـیج دانشـجویی دانشـگاه شـیراز پیاده سـازی حکمرانی خوب را راهکار برون رفت از مشکالت
برشـمرد و گفـت :یکـی از مهمتریـن راهکارهـا و راهبردهـای بـرون رفـت از ایـن وضعیـت جهـت بهبـود نظـام
مدیریتـی و اداری کشـور ،پیادهسـازی الگـوی حکمرانـی خـوب اسـت یعنـی مـدل حکمرانـی کـه در آن ،کیفیت
رابطـه متقابـل بیـن شـهروندان و حکومـت ،تـوأم بـا مشـارکت ،حاکمیـت قانـون ،شـفافیت ،مسـئولیتپذیری،
اجماعسـازی ،عدالـت و انصـاف ،کارایـی و اثربخشـی و پاسـخگویی باشـد و ایـن مهـم بـا حضـور نسـل جـوان
مؤمن-انقالبـی و ُپرانگیـزه ،بـه سـرانجام خواهد رسـید.

سالمت
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افزایش خطر ابتال به آندومتریوز
بر اثر تستوسترون پایین

باشگاه خبرنگاران :آندومتریوز یک وضعیت دردناک است که در آن بافتی شبیه آندومتر
در خارج از رحم روی ســایر اندامها مانند تخمدانها ،لولههای رحمی ،روده و دیوارههای
خارجی رحم رشــد میکند .در واقع این اختالل  ۱۰درصد از زنان در سن باروری را درگیر
میکند .تشــخیص این اختالل بین  ۷تا  ۱۰سال طول میکشد و از همین نظر تشخیص
آن بسیار دشوار است.
دو مطالعه در این زمینه صورت گرفته است که نشان میدهد در مرحله اول آندومتریوز
مربوط به جنین در حال رشــد در رحم مادر دارای تستوســترون بسیار کم است .نکته دوم
اشــاره میکند که سندرم تخمدان پلی کیستیک ناشی از دریافت بیش از حد تستوسترون
در زمان جنینی در رحم است.
یک مطالعه نســبت به هورمون جنسی مردانه در خانمها انجام شد که مشخص میکند
در مقایســه با زنان فاقد این بیماری؛ این اختالل بیشــتر در زمان جنینی و در مادرانی که
سطح تستوسترون پایین داشتند ،رشد کرده است.
ناتالی دینسدیل ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه سایمون فریزر کانادا ،بیان میکند:
به نظر میرســد قرار گرفتن در معرض کم تستوسترون برای جنین دختر در حال رشد به
طور مداوم باعث کاهش تستوسترون تخمدان نسبت به سطح هورمون استرادیول میشود.
کمبود یا فقدان تستوســترون در رحم ممکن است مرحله هورمونی را برای پیشرفت بعدی
آندومتریوز فراهم کند.
او افــزود :این عدم توازن تأثیرات مختلفی دارد که رشــد ضایعــهای مانند آندومتریوز
را باعث میشــود .تستوســترون به طور کلی یک سرکوب کننده سیســتم ایمنی بدن و
همچنین یک مهار کننده التهاب اســت .در حالیکه سیستم ایمنی بدن و پاسخ التهابی آن
در آندومتریوز بسیار فعال است .تحقیقات بیشتر درباره این موضوع توسط محققان در حال
انجام است.

تغییرات اقلیمی عامل مهم مرگ و میر ناشی از گرما

باشــگاه خبرنگاران :دهها دانشمند در این تحقیق مرگهای ناشی از گرما در حد فاصل
ســالهای  ۱۹۹۱تا  ۲۰۱۸را در  ۷۳۲شهر سراسر جهان محاسبه کردند و دریافتند بیش از
 ۳۷درصد این تلفات ناشــی از افزایش حرارتی بوده که در نتیجه فعالیتهای انسان ایجاد
شده است.
بیشترین درصد مرگ و میر ناشی از گرما و تغییرات آب و هوایی در شهرهای آمریکای
جنوبی ،جنوب اروپا و جنوب آسیا رخ داده است .سائوپائولو در برزیل با متوسط ساالنه ۲۳۹
مرگ ،بیشترین تلفات ناشی از باال رفتن گرما را در میان شهرهای جهان داشته است.
آنا ویســیدو-کابرا ،متخصص اپیدمیولوژیست در انستیتو پزشکی اجتماعی و پیشگیری
در دانشــگاه برن سوئیس و نویسنده اصلی این پژوهش ،میگوید رقم  ۲۷۰۰مرگ ساالنه
تنها در شــهرهای تحت مطالعه رخ داده و برآورد میشود تعداد این دست فوتیها در دیگر
نقاط جهان به مراتب باالتر باشد.
خانم ویســیدو-کابرا اضافه میکند :این موارد مرگ مربوط به گرمایی است که در واقع
میتوان از آن جلوگیری کرد .این چیزی است که ما مستقیما باعث آن میشویم.
این مطالعه نشــان میدهد عامل حدود  ۳۵درصــد از مرگهای رخداده بر اثر گرما در
آمریکا را نیز میتوان تغییرات اقلیمی دانســت .در این چارچوب در مجموع  ۱۱۰۰مرگ در
دویســت شهر این کشور شناسایی شده اســت .در این میان نیویورک با  ۱۴۱مورد مرگ،
باالترین میزان تلفات بر اثر گرما را داشته است .دانشمندان از دادههای مرگ و میر در ۷۳۲
شــهر جهان برای تهیه منحنیهایی سود بردند که جزئیات میزان مرگها و درجه حرارت
باال رفته شهر و تغییرات دمایی را با هم ترکیب میکرد.
آنان سپس با بهرهگیری از  ۱۰مدل رایانهای جهان بدون تغییر آب و هوایی را بازسازی
کردند و مقایســهای از این دو حالت به دســت دادند .با استفاده از این روش پذیرفته شده
علمی ،محققان موفق شدند منحنیهای جداگانه مرگ و میرهای اضافی ناشی از تغییرات
آب و هوایی را محاسبه کنند.
دکتر ویســیدو-کابرا میگوید برخی شهرها به دلیل تهویه مناسب هوا ،عوامل فرهنگی
و شرایط محیطی بهتر از دیگران با گرما سازگار شدهاند.
جاناتان پاتز ،مدیر انســتیتو بهداشــت جهانی در دانشگاه ویسکانســین آمریکا ،درباره
اهمیت نتایج این پژوهش میگوید :مردم همچنان درخواست اثبات این مسئله را دارند که
آیا تغییر آب و هوایی در حال حاضر بر ســامتی ما تاثیــر میگذارد یا خیر .این مطالعه با
استفاده از روشهای پیشرفته اپیدمیولوژیک به شکل مستقیم به آن سوال پاسخ میدهد.
دانشــمندان میگویند آمار به دســت آمده تنها بخشی از خســارتی است که تغییرات
آبوهوایی به حیات انســانها میزند چرا که تعداد بیشتری از مردم در نتیجه دیگر اثرات
گرم شدن کره زمین نظیر طوفان ،سیل و خشکسالی جان خود را از دست میدهند.

دو توصیه برای پیشگیری از افزایش شدت بیماری
در مبتالیان کرونا

ایســنا :بیماران مبتال به کرونایی که در خانه ایزوله هستند باید دو نکته را رعایت کنند
تا ویروس کرونا مجددا وارد ریه هایشان نشود .شدت بیماری کووید  ۱۹به میزان ویروسی
که به بدن بیمار وارد میشــود ،وابسته اســت .باید توجه کرد که هوای اطراف بیمار مبتال
به کرونا در نتیجه بازدم و بیرون راندن ذرات ویروسی ،آلوده است و تنفس مجدد این هوا
میتواند منجر به بازگشت مجدد ویروس به ریه بیمار شود.
بنابراین برای پیشــگیری از تنفس بیمــاران در بازدم آلوده خود ،دو راهکار از ســوی
متخصصان ارائه می شــود؛ اول در و پنجره های اتاق بیمار را باز نگه دارید تا هوای اتاق
بیمار با باز کردن در و پنجره ها تهویه شــود .نکته دوم این اســت که بیمار در اتاق خود
نباید از ماسک استفاده کند .زیرا منجر به تنفس مداوم بازدم آلوده خود بیمار خواهد شد.
بنابراعالم ســامانه آموزش آنالین سازمان نظام پزشکی کشــور ،بدیهی است در این
شرایط بیمار باید ایزوله شود و اطرافیان بیمار از ماسک استفاده کنند.
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باشگاه خبرنگاران :از بین بردن چربی شکم رویای
بسیاری از آدمهاست .زمانی که تالش میکنید چربی
شــکمتان را آب کنید و شــکم صاف و بدون چربی
داشته باشــید ،تمرینات باالتنه و ورزشهای سنگین
شکمی تاثیر زیادی دارد ،اما مواد غذایی که مصرف
میکنید نیز نقش مهمی را ایفــا میکنند .عالوه بر
نوشیدن آب کافی ،خوردن محصوالت مغذی ،تازه و
چربیهای ســالم و پرهیز از خوراکیهای چاقکننده
نیز برای الغری شکم و پهلو اهمیت زیادی دارند.
فهرســت مواد غذایی که در ایــن مطلب آمده،
کمکتان میکنــد که به کمــری باریکتر و اندام
زیباتر دست پیدا کنید.
 .۱خیار
خیار به لطف آنتیاکســیدان فالونوئید کوئرستین
که دارد ورم معده را کاهش میدهد.
 .۲عدس
این دانه غذایی بسیار مغذی و دیگر دانههایی که
درون غالف رشــد میکنند مانند نخود ،لوبیا ســفید
و نخودفرنگــی به عنوان اعضــای ابرمغذی خانواده
حبوبات ،سرشار از پروتئین و فیبر است ،که احساس
ســیری را افزایش میدهد .ایــن حبوب منبع خوبی
برای آهن است.
سینتیا ساس ،کارشناس ارشد بهداشت و سالمت
عمومی ،متخصص ثبتشده تغذیه و نویسنده بخش
تغذیــه در وبگاه هلــث ،میگوید:کمــی عدس به
ســاالدها اضافه کنید یا آن را به جای غالت کامل
ماننــد برنج قهوهای مصرف کنیــد .همچنین عدس
بــه همراه مقدار زیادی ســبزیجات برای یک وعده
پروتئین بدون چربی فوقالعاده است.
 .۳موز
گاهی هوس میکنید کــه تنقالت و میان وعده
بخورید؛ شــاید موز بهترین انتخابتان باشــد .موز
عالوه بر پتاسیم ،سرشار از نشاسته مقاوم است ،یک
کربوهیــدرات مقاوم که بدن بــه کندی آن را هضم
میکند و مدت بیشتری شــما را سیر نگه میدارد.
نشاسته ،کبد را تشویق میکند به حالت چربی سوزی
دربیاید و متابولیسم بدن را تقویت کند.
طبق نظر برخی کارشناســان ،مــوز حتی ممکن
است با تنظیم میزان نمک از احتباس مایعات در بدن
پیشگیری کند و خطر نفخ را کاهش دهد.
 .۴الغری شکم و پهلو با رازیانه
رازیانه ،این دانههای کوچک فوایدی زیادی برای
شکم دارند.
اســتفنی میدلبرگ ،متخصص ثبتشــده تغذیه
و بنیانگــذار مرکز بهداشــت و ســامت میدلبرگ
نیوتریشن در نیویورک سیتی میگوید :رازیانه قرنها
اســت که برای بهبود هضم ،تســکین اسپاسمهای
شکمی و کاهش نفخ استفاده میشود.
میتوانیــد رازیانه را بــه صورت خــام یا پخته
بخوریــد( .برای امتحان آن را روی پیتزا بپاشــید یا
سوپ گوجه فرنگی و رازیانه درست کنید).
 .۵پاپایا
دالیل زیادی وجــود دارد که عاشــق این میوه
خوش رنگ استوایی باشیم ،برای مثال اینکه منبعی
غنی برای ویتامینهای  A ،C ، Eو فوالت اســت.
همچنین پاپایا حاوی آنزیمهایی به نام پاپئین است،
که به دســتگاه گوارش کمک میکند خوراکیهای
دیرهضم را بشــکند و در نهایت از تورم و نفخ شکم
جلوگیری میکند.
عــاوه بر خوردن پاپایا به صــورت کامل و تازه،
مصرف آن در اسموتی ،ساالدها ،یا به صورت کبابی

باشــگاه خبرنگاران :ممکن اســت بعد از تزریق
واکسن کرونا هیچ عالمتی نداشته باشید یا بالعکس
عوارضی را از تزریق واکســن تجربه کنید .توصیه
میشود بعد از تزریق واکسن کرونا به موارد توصیه
شــده در ادامه توجه کنید .بعد از تزریق واکســن
کرونــا بدن خود را هیدراته نگــه دارید و به میزان
کافی آب بنوشید همچنین مصرف میوه و سبزیجات
تازه را جدی بگیرید .استراحت بعد از تزریق واکسن
کرونا بسیار حائز اهمیت است .در واقع به این نکته
توجه داشته باشید تا  ۷۲ساعت بعد از تزریق واکسن
کرونا ،فعالیت ورزشی و بدنی شدید نداشته باشید.
به یاد داشته باشید حداقل دو هفته بعد از دریافت
واکسن ،هیچ واکسن دیگری تزریق نکنید.
رعایت دستورالعملهای بهداشتی بعد
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الغری شکم و پهلو با  ۱۵خوراکی مفید

و همراه با چند قطره روغن زیتون فوقالعاده است.
 .۶غالت کامل
هرچند که امروزه رژیمهای فاقد گلوتن مرســوم
شــده اند ،اما کربوهیدراتها دشــمن شــما نیستند
(مگر اینکه به بیماری سلیاک یا عدم تحمل گلوتن
مبتال باشید) .در واقع کربوهیدراتهای غالت کامل
واقعا به شــما کمک میکند ،الغــر بمانید و در آب
کــردن چربی شــکم موفق باشــید .غــات کامل
منبعی فوقالعاده برای فیبر ســیرکننده است ،که به
هضــم کمک میکند و ســیری را افزایش میدهد.
پژوهشــگران اخیرا طی پژوهشی پیبردند زنانی که
مرتب غالت کامل مصرف میکنند  ۴۹درصد کمتر
با خطر افزایش وزن چشــمگیر به مرور زمان مواجه
هستند.
به عالوه ،غالت کامل در مقایسه با غالت تصفیه
شــده برای تنظیم قند خون و میزان انسولین مفیدتر
اســت .برخی کارشناســان توصیه میکنند که اگر
الغری شــکم و پهلو میخواهیــد روزتان را با بلغور
جو دو ســر آغاز کنید ،ذرت بوداده ساده را به عنوان
تنقالت بخورید.
 .۷فلفل قرمز
مــواد غذایی تند مانند فلفل قرمز متابولیســم را
فعال میکنند .پژوهشــی که در  ۲۰۱۱در دانشــگاه
پوردو انجام شد ،نشان داد که کپسایسین (ماد ه فعالی
که حرارت فلفل ناشی از آن است) ممکن است برای
جلوگیری از افزایش وزن مفید باشــد و به آب کردن
چربی شکم کمک کند.
پژوهشــگران پیبردنــد شــرکتکنندگانی که
خوراکیهای سرشار از کپسایسین میخوردند ،کمتر
هوس خوراکیهای چرب ،شــور و شیرین میکردند،
همچنین در کل کمتر فکرشان درگیر خوراکی بود.
برای بهرهمند از خواص چربیسوزی فلفل قرمز،
آن را به املت ،ســاالدها ،خوراکیهای سرخکردنی
اضافه کنید.
 .۸مارچوبه
ایــن گیــاه خوراکی بســیار مغذی ،سرشــار از
آنتیاکســیدان اســت .اما آیا میدانستید میتواند به
داشــتن شکمی کوچک هم کمک کند و میتواند در
آب کردن چربی شکم مفید باشد؟.
این سبزی بهاری بســیار سالم منبع خوبی برای

فیبــر محلول و غیرمحلول اســت ،کــه بدنتان به
آهستگی آن را هضم میکند و شما را بین وعدههای
غذایــی برای مدت طوالنیتری ســیر نگه میدارد.
مارچوبه بــه عنوان یک ادرار آور طبیعی ،به دفع آب
و مواد زائد کمک میکند تا ناراحتی و نفخ را کاهش
دهد .مارچوبه حاوی پروبیوتیک نیز هســت ،که «به
عنوان ســوخت برای باکتریهای سالم روده عمل
میکند».
 .۹ماست
ایــن مــاده خوراکی لبنــی هم ماننــد مارچوبه
بــرای رودهتــان فوقالعاده اســت :ماســت حاوی
پروبیوتیکهای مفید اســت که بــه تنظیم باکتری
میکروفلورا و جلوگیری از نفخ کمک میکند .خوردن
ماســت ،به لطف  ۱۷گرم پروتئیــن که در هر وعده
مصرف دارد (این تقریبــا  ۳برابر بیشتر از پروتئین
تخممرغ اســت!) احساس سیری را افزایش میدهد،
بنابراین ماده لبنی هم در فهرســت خوراکیها برای
تسریع الغری شکم و پهلو قرار میگیرد.
 .۱۰زنجبیل
حتما برایتــان پیش آمده هنــگام بیماری یک
لیوان نوشــیدنی زنجبیل بنوشید .این نوشیدنی برای
تسکین ناراحتی معده معجزه میکند .همچنین ثابت
شدهاســت که این ریشــه برای کوچک نگهداشتن
شــکم خوب اســت و بــه آب کردن چربی شــکم
کمک میکنــد .زنجبیل به لطــف ترکیباتی که به
حرکت خوراکیها در مجرای دستگاه گوارش کمک
میکنند ،قرنهاست که به عنوان یک درمان طبیعی
برای از بین بردن نفخ استفاده میشود.
ممکن اســت زنجبیل به کنترل وزن کمک کند.
پژوهشگران دانشــگاه کلمبیا طی پژوهشی پیبردند
آن دسته از شرکتکنندگان که نوشیدنی داغ زنجبیل
نوشــیده بودند ،بعــد از وعدههــای غذایی بیشتر
احساس سیری میکردند.
روشــی آســان برای گنجاندن زنجبیل در رژیم
غذاییتان این اســت که با نصف قاشق چایخوری
پودر زنجبیل یا زنجیل تازهی رندهشده و یک فنجان
آب داغ ،دمنوش زنجبیل درست کنید.
 .۱۱دمنوش بابونه و نعنا
پس از خوردن یک شــام سنگین احساس پری و
ســنگینی میکنید؟ با دم کردن یک فنجان دمنوش

بایدها و نبایدهای بعد از تزریق
واکسن کرونا
از تزریق واکسن؟
افرادی که واکسن تزریق میکنند باید در اماکن
عمومی و دیدار با فرد واکســینه نشــده که احتمال
زیادی برای ابتال دارند؛ دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت و از حضور در مکانهای شلوغ که تهویه
مناســب ندارند خــودداری کنند .در واقع واکســن
مصونیت  ۱۰۰درصدی ایجــاد نمیکند اما موجب
کاهش شــدت بیماری ،کاهش زمان بســتری در

بیمارستان و کاهش مرگ و میر خواهد شد.
از رایجتریــن عــوارض جانبی واکســن کرونا
میتــوان به مواردی ماننــد درد ،قرمزی و تورم در
محل تزریق ،احساس خســتگی ،ضعف عضالنی،
ســردرد ،تب و لرز و حالت تهوع اشــاره کرد .این
عوارض میتوانند بر توانایی شما در کارهای روزانه
اثر بگذارند؛ اما باید در چند روز برطرف شوند.
برای کاهش درد و ناراحتی بعد از واکسیناسیون
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داغ نعنا یا بابونه به بهبود معدهتان کمک کنید .هر دو
نوع دمنوش عضالت دستگاه گوارشتان را تسکین
میدهند ،هضم را آسان میکنند و به بدنتان کمک
میکنند گاز معده را از بین ببرند.
دمنــوش نعنا میتوانــد به کاهــش نفخ کمک
کند ،که ســبب میشود شــکمتان ظاهری تختتر
داشتهباشد؛ شــاید بابونه به بهبود خواب کمک کند.
خواب بسیار کم با چربی شکم در ارتباط است.
 .۱۲آووکادو
آووکادوی چــرب هم در فهرســت خوراکیهای
مخصوص الغــری شــکم و پهلو قــرار میگیرد.
ایــن ابرمیوه حاوی  ۲گرم فیبر ســیرکننده و  ۴گرم
چربی تک غیراشــباع است که برای قلب مفید است
و میتوانــد به کم کــردن وزن کمک کنــد .اخیرا
پژوهشگران در پژوهشی پیبردند آدمهایی که مرتب
آووکادو میخورند نســبت به کسانی که نمیخورند
دور کمر کمتــری دارند ،بنابراین آواکادو میتواند به
آب کردن چربی شکم کمک کند.
در عیــن حــال ،آووکادو عــاوه بــر کوچــک
نگه داشتن شــکم ،ممکن است برای روده نیز مفید
باشــد .چربیهای ســالم مانند چربی آووکادو برای
ســامت روده ضروری اســت ،چون هضم آسان را
ممکن میسازد .همچنین این میوه جذب مواد مغذی
دیگر و آنتیاکسیدانها را در بدن افزایش میدهد.
 .۱۳شکالت تلخ
همه شــکالتها ممنوع نیســتند .شکالت تلخ
باکیفیت (هر شــکالتی با کاکائوی باالی  ۶۵درصد)
خیلی خوب اســت .شــکالت تلخ هم مانند آووکادو
حاوی اسیدهای چرب تکاشــباع است ،که ممکن
است به تســریع سوخت و ساز کمک کند .پژوهشی
در دانشــگاه کالیفرنیا ،ســان دیگو نشان دادهاست
بزرگساالنی که بیشتر شکالت تلخ بیشتر مصرف
میکنند ،نسبت به کسانی که زیاد شکالت نمیخورند
شاخص تودهی بدنی کمتری داشتند.
با این حال یادتان باشــد که بایــد مراقب میزان
مصرفتان باشــید .برای اینکــه در هنگام مصرف
میزان کالری را کنترل کنید ،تکهای به اندازه بستهی
نخ دندان بخورید.
 .۱۴بادام
در صورتی که به دنبال یک میان وعده بدون ضرر
هستید سراغ یک مشــت بادام بروید .این مغز مانند
شــکالت تلخ و آووکادو حاوی اسید چرب تکاشباع
اســت ،که ممکن اســت به بدن کمک کند چربی
بســوزاند و با گرسنگی مقابله کند .اخیرا پژوهشی در
مجله بینالمللی چاقی مفرط نشان دادهاست آدمهایی
که به عنوان بخشــی از رژیم غذایی کمکالری یک
وعده بادام میخورند ،در مقایسه با کسانی که رژیمی
مشابه دارند ،اما به جای بادام تنقالت با کربوهیدرات
باال میخورند ،برای رســیدن به الغری شکم و پهلو
موفقتر هستند و وزن بیشتری کم میکنند.
 .۱۵چای سبز
سالمترین نوشــیدنی جهان ،چای سبز است .این
نوشیدنی سنتی سرشار از آنتیاکسیدانهایی است که
بــرای مبارزه با ورم ،افزایش انرژی و چربیســوزی
مفید اســت و قطعا بــه از بین بردن چربی شــکم
کمک میکند .یک پژوهش نشان دادهاست نوشیدن
 ۵فنجــان در روز به آدمها کمــک میکند  ۲برابر
بیشتر ،وزن کم کنند .در پژوهشی دیگر پژوهشگران
کسانی را رژیم گرفته بودند بررسی کردند و مطمئن
شــدند کســانی که چای سبز مینوشــند نسبت به
کسانی که نمینوشند ،وزن بیشتری کم کردند.

میتوانید یک حوله تمیز ،خیس و خنک روی ناحیه
تزریق بگذارید .همچنین بهتر اســت با دستان خود
حرکاتی سبک انجام دهید .در صورتی که تب دارید
مایعات زیاد بنوشــید ،لباس نازک و خنک بپوشید و
با نظر پزشک استامینوفن مصرف کنید.
در بیشــتر مــوارد درد و ناراحتی یــا تب بعد از
واکسیناســیون طبیعی است و نشان میدهد بدنتان
در حال ایمن ســازی شــما در برابر ویروس است.
در صورت رو به رو شــدن با مــواردی مانند بدتر
شدن قرمزی یا درد ناحیه تزریق بعد از  ۲۴ساعت،
عوارض جانبی برای شما نگران کننده است و اگر
شــواهدی از آمبولی مانند کبودی و تنگی نفس را
تجربه کردید؛ بهتر اســت با پزشــک خود تماس
بگیرید و موضوع را مطرح کنید.

آگهی
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  140060311016000141هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مســعود صفرپور فرزند قربان به شــماره
شناســنامه  96274صادره از ســپیدان در موازی  3956سهم مشاع
از  7910/73سهم ســهام ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت
 7910/73مترمربع پالک  2017فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشــهور به
دالین حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/16م الف
سرپرست ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000162هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مســعود صفرپور فرزند قربان به شــماره
شناســنامه  96274صادره از ســپیدان در موازی  1000سهم مشاع از
 7397سهم سهام ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 7397
مترمربع پالک  2016فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 637فرعــی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشــهور به دالین
حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/15م الف
سرپرست ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311034004557مورخ  1399/7/29هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خیری اله یاری فرزند محمد
به شماره شناسنامه  918صادره از شبانکاره در  43/20سهم مشاع از
 212سهم ششدانگ یکباب ساختمان پالک  2604فرعی از  2081اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رسمی آقای علی رضا طالبان زاده 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 اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/11741م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311034004556مورخ  1399/7/29هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری همتیار باقرآبادی فرزند کاکاجان
به شماره شناسنامه  41صادره از نوبندگان در  124/65سهم مشاع از 212
سهم ششــدانگ یکباب ساختمان پالک  2604فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی آقای علی رضا طالبان زاده محرز گردیده اســت .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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/11740م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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راهکارهای مهم در مقابله با کرونا

باشگاه خبرنگاران :مالک میرهاشمی روانشناس در خصوص تأثیر ویروس
کرونا در ابتالی افراد به بیماری روانی اظهار کرد :هرچند که مدت زیادی
از شیوع این ویروس نگذشته است ،شاید خیلی زود باشد که درباره اثر این
ویروس بر روی بیماران روانی قضاوت کنیم.
وی افزود :آنچه آشکار هست و میتوان بر اساس عقل سلیم قضاوت کرد،
همه گیری گسترده این بیماری و سهولت سرایت آن است که وحشت
زیادی را در جامعه ایجاد میکند ،در نتیجه افرادی که مستعد جنبههای
هراس و نگرانی هستند و زمینه آن را هم دارند ،بیشتر تحت تاثیر قرار
میگیرند .میرهاشمی ادامه داد :من شاهد بودم که اعضای خانوادهای،
نزدیک به یک سال و نیم از منزل خود بیرون نیامدند .در واقع فقط  ۱۰تا
 ۱۵روز برای خرید وسایل خانه بیرون میآمدند .البته این موضوع تحت
تاثیر خود بیماری نیست .بر اساس گزارش ها ،بیماری کرونا عالئم جسمانی
دارد ،اما عوارض آن نیز نگرانیها ،هیجانهای منفی و تغییراتی را در
سبک زندگی افراد به وجود میآورد که همین مسئله باعث بروز رفتارهای
نامتعارف در خانه ،مختل شدن روابط زناشویی و روابط بین فردی افراد و
تمامی اعضای خانواده میشود.
کنترل فرزند در قرنطینه ،انرژی بیشتری از پدر و مادر میطلبد
وی افزود :در این شرایط کرونایی ،مدرسه نرفتن بچهها بار مضاعفی را
بر دوش خانوادهها از نظر برخورد با فرزندان در منزل تحمیل میکند و
مستلزم صرف انرژی بیشتری از طرف مادر و همچنین پدر برای کنترل
بچه است که در دراز مدت میتواند منجر به عوارضی شود که در صورت
داشتن عوامل زمینه ساز ،عوامل آشکارساز مثل بیماری کرونا میتوانند
بیماریهای روانی را در افراد آشکار کنند .اما بر اساس شواهد هنوز زود
هست که بتوانیم قضاوت کنیم.
خارج شدن رفتارها از حالت عادی بخاطر ضعفهای جامعه
این روانشناس درباره شیوع ترسهای ناشی از مرگ و میرهای دوره کرونا
بیان کرد :بر اساس مطالعاتی که بعد از یک ماه از شروع کرونا انجام شد،
ترس ،نگرانی و عوارضی که ناشی از مرگ نزدیکان ،دوستان ،آشنایان و
کسانی است که محبوبیت داشتند ،میتواند نشانههایی را هر چند خفیف در
افراد به وجود آورد که به گونهای شادی و نشاط را از خود نشان ندهند .به
خصوص در جامعه ما که با توجه به مسائل اقتصادی و عدم تامین واکسن
مورد نیاز برای واکسینه شدن جامعه عوامل آشکارسازی را فراهم میآورند
که منجر به بروز رفتارهای غیرعادی در افراد میشوند و در نهایت رفتارهای

هنجار شکنانه در جامعه به وجود میآید.
عوامل جسمانی منشأ بیماریهای روانی
وی درباره اینکه  ۲۰درصد از افرادی که به کرونا مبتال میشوند ،در
مدت  ۹۰روز به یک اختالل روانی مبتال شده اند ،گفت :این که چه
اتفاقی در بدن میافتد ،هنوز معلوم نیست یعنی ما باید به دنبال این
باشیم که چه تاثیرات هورمونی یا کالبدی یا نورولوژیکال در بدن اتفاق
میافتد که عوارض روانشناختی دارد .هرچند میدانیم که اکثر بیماریهای
روان شناختی و گروهی از آنها جنبه جنرال مدیکال کاندیشن دارند ،یعنی
ناشی از شرایط پزشکی یا عوامل جسمانی مانند تیروئیدیسم هستند.
این روانشناس تصریح کرد :از این جهت که ویروس کرونا همانند آنفلوانزا،
با شیوع گسترده ایجاد وحشت میکند ،تا حد زیادی منجر به بروز برخی از
رفتارهای ناهنجار میشود که قضاوت در قالب اختالل روانی زود است و

از هموطنان را میگیرد.
بنابراین یکی از این راهها قبول این واقعیت است که چنین مشکلی وجود
دارد و دوم اینکه راهکارهای بهداشتی را از مراکز قانونی و منابع علمی
دریافت کنند ،نه هر کسی هر چیزی مطرح کرد ،مردم آنها را اعمال کنند.
حتی بر اساس نتایج تحقیقات علمی ویروس کرونا از طریق سطوح منتقل
نمیشود و تنها راه انتقال آن از طریق هوا است.
تضعیف سیستم ایمنی بدن با واکنشهای هیجانی
این روانشناس افزود :بهداشت شخصی و کاهش ترس و وحشت از این
بیماری از جمله راهکارهای مقابله با ویروس کرونا است .معموال وقتی در
برابر مشکلی قرار میگیریم اولین واکنش ما واکنش هیجانی همراه با ترس
و نگرانی و اضطراب شدید است و همین باعث میشود که سیستم ایمنی
بدن ضعیف شود ،بنابراین با خونسردی برخورد کردن میتواند راهکاری
مهم در مقابله با این بیماری باشد.
میرهاشمی در مورد مقابله با آثار این بیماری تاکید کرد :در زمینه مقابله با
آثار بیماری روانی ،تا جایی که امکان دارد ،افرادی که زمینه ابتال به بیماری
کرونا دارند ،به طور موقت در مکانهایی نگهداری شوند که خطر ابتال به
ویروس کرونا در آنجا کمتر است و رعایت بهداشت فردی را به حداکثر
برسانند .چون منبع بیماری کرونا با بیماری روانی هنوز مشخص نیست،
در نتیجه شرط عقل این است که مقدار بیشتری احتیاط شود تا بعدها دچار
مشکل نشویم.
تعارض دوری و نزدیکی ،آسیبی برای خانواده
وی درباره دیگر عوارض کرونا ادامه داد :از عوارض دیگر بیماری کرونا،
اطرافیان آن هستند .اطرافیانی که حالت تعارض دارند و دور میشوند .از
این جهت که خودشان مریض نشوند .از این جهت که آن عزیزشان هست
و یکی از اعضای خانواده را باید مراقبت کنند تا بهبود حاصل شود.
این روانشناس افزود :بنابراین این اضطراب و نگرانی ،خانواده را می تواند
دچار مشکل کند و اگر شدتش بیشتر باشد و طوالنی مدت ،میتواند
آسیبهایی را به همراه داشته باشد و این به خاطر میزان زیاد مرگ و
میر ناشی از این بیماری بوده و طبیعی است که افراد در مقابل مرگ،
واکنشهای منفی از خودشان نشان بدهند و در نتیجه پاسخهای هشدار
نسبت به استرس ،نگرانی و ترس ،اگر بیش از حد باشد ،در دراز مدت
اثر سویی روی سیستم ایمنی بدن و کارکرد روانشناختی و رفتاری باقی
میگذارد.

عوارض بیماری کرونا باید در دراز مدت بررسی شود تا ارتباط آن با بیماری
روانی مشخص شود.
دریافت راهکارهای بهداشتی از مراکز و منابع قانونی و واقعی
و علمی
میرهاشمی در خصوص راهکار درمانی تصریح کرد :برای جلوگیری از
ایجاد ترس و نگرانی بیش از حد بهتر است اول این واقعیت را قبول کنیم
که این ویروس با این نام وجود دارد و انکار آن کارساز نیست.
وی افزود :در حال حاضر راهکارهای مختلفی برای مقابله با ویروس کرونا
در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح میشود که در نتیجه آن مردم
سردرگم هستند که چطور میتوانند با آن مقابله کنند .همین آشفتگیها
باعث میشود مردم ویروس کرونا را خیلی جدی نگیرند که در نتیجه آن
موجهای مختلفی از شیوع این ویروس هر از گاهی جان تعداد قابل توجهی

توصیه های کاربردی برای رانندگی سالمندان

بیتوته :برای خیلی از ما ،رانندگی یکی از موردهای اصلی حفظ استقالل
ما با افزایش سن است .با کم شدن عوامل خطر و استفاده از روشهای
رانندگی ایمن ،امکان دارد بتوانید با خیال راحت رانندگی را در سالهای
باالتر ادامه دهید ولی چنانچه متوجه شدید که باید رانندگی خود را کمتر
کرده یا آن را کامل کنار بگذارید ،به معنای پایان استقالل شما نیست.
امکان دارد هر کسی با هرسنی مجبور شود رانندگی را کنار بگذارد.
برخی از مشکالت رانندگی سالمندان عبارتند از:
تغییرات در بینایی سالمندان
دریافت بیشاز۹۰درصداز اطالعات رانندگی به دیدخوب بستگی دارد و
تغییرات فیزیولوژی که در دید سالمند به وجود می آید ،در رانندگی وی اثر
میگذارد .در سنین  ۶۵تا ۷۵سالگی دید به  ۷/۴کاهش پیدا می کند و در
۷۵سالگی این کاهشدید به  ۷/۱۲میرسد.
به این دلیل که میدان بینایی بینی و شقیقهای هر دو عیب پیدا می کند
و رانندگی در شب برای سالمندان سخت تر میشود و دیدن و خواندن
عالمت های راهنمایی جادهها برای سالمندان از فاصله های دورتر با
سختی انجام می شود.
بیماری کاتاراکت و تحلیل ماکوال در سنین  ۷۵سال به باال افزایش
مییابد و شبکیه به دنبال بیماری قند و فشارخون بیماریهای دیگر مثل
بیماریهای کلیوی و غیره دچار تورم و صدمه میشود.
از آنجایی که مدت زمان دیدن مانع و انجام واکنش الزم و تصمیمگیری
برای ترمز کردن در فرد سالمند افزایش پیدا می کند ،الزم است که
سالمندان مقدار فاصله ایمنی با مانع ها و خودروهای جلویی را بیشتر از
اشخاص جوان رعایت کنند.
کاهش توانایی حواس دیگر
مشکل شنوایی که در سالمندان ب ه دلیل باال رفتن سن به وجود می آید،

در رانندگی آنان تاثیرگذار است.
نقش بیماری قلبوعروق در رانندگی
بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر ،مورد بررسی الکتروکاردیوگرافی
قرار گرفتهاند و نتیجه آزمایش به این صورت است که با ۵/۲ساعت
رانندگی ،در  ۷ /۱۶درصد موارد عالمت ایسکمی دیده میشود .بیشتر
از نیمی از بیماران دچار اختالل ریتم بطنی می شوند .به علت زیاد
شدن ایسکمی ،مرگومیر به دلیل فیبریالسیون بطنی و یا تاکیکاردی
بطنی کمتر دیده میشود .جامعه پزشکی کانادا (4 )C.M.Aهفته بعد از
انفارکتوس میوکارد ،رانندگی را ممنوع اعالم کرده است.
تاثیرات دارو در رانندگی سالمندان
داروهایی مانند داروهای خوابآور ،آرامبخش ،آنتیهیستامین و ضددرد
با رانندگی سالمندان مشکل ساز است و سبب زیاد شدن تصادفات
رانندگی میشود .بههمین صورت استفاده الکل هم سوانح رانندگی را
افزایشمیدهد.
نکات ایمنی رانندگی در سالمندان
پیری به صورت خودکار با از دست دادن همه توانمندی رانندگی برابر
نیست .موارد زیادی وجود دارد که می توانید برای ایمنی رانندگی خود
انجام دهید ،از جمله اصالح اتومبیل ،تغییر در شیوه رانندگی و برطرف
کردن هرگونه مشکل جسمی که می تواند در رانندگی دخالت داشته باشد.
سالمتی خود را حفظ کنید

مشکل اینجاست که بیشتر این اشخاص مشکل خود را انکار میکنند و
قبول ندارند به مشکالت حافظه مبتال هستند.
عالوه بر این ،هر شخص مبتال به صرع هم بدون دقت به سن باید برای
رانندگی با متخصص مغز و اعصاب مشورت و چنانچه رانندگی برایش
خطرآفرین است ،از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند.
در شرایطی که شخص سالمند نمیتواند میان خطوط موردنظر رانندگی
کند و اتومبیلش مرتب به این سو و آن سو منحرف میشود یا حتی به
کناره خیابان یا جاده بسیار نزدیک میشود و مماس با آن حرکت میکند
یا با خودروی خود گم میشود ،باید به این مساله بهعنوان یک هشدار
دقت کند .البته پیدا نکردن نشانی برای جوانان نیز اتفاق میافتد.
بر اساس نظر پزشکان مغز و اعصاب ،اشخاص بسیاری ظاهرا برای
رانندگی مشکلی ندارند ،ولی بعد از انجام آزمایشهای عصبی و حرکتی،
معلوم میشود بیمارند ،به هیچ وجه نباید رانندگی کنند.
عادی است که تنها به علت سن زیاد نمیتوان به کسی توصیه کرد
دست از رانندگی بردارد و در اینباره سن مالک نیست بلکه سطح سالمت
مهم است.
طبق نظر پزشکان مغز و اعصاب ،اشخاص بسیاری درظاهر برای
رانندگی مشکلی ندارند ،ولی بعد از انجام آزمایشهای عصبی و حرکتی،
معلوم میشود که بیمارند ،اصال نباید رانندگی کنند.
شخصی هم که هنگام راهرفتن مجبور است از عصا استفاده کند ،حتی
چنانچه دید خوب و مهارت شناختی مطلوبی داشته باشد ،باز نیز نباید
رانندگی کند.
بنابراین به سالمندان عزیز سفارش میشود حتما چکاپهای ماهیانه و
سالیانه را انجام دهند و با متخصصان برای ادامه رانندگی مشورت کنند.

انجام معاینات منظم برای نگه داشتن شما در بهترین وضعیت ممکن
در رانندگی بسیار مهم است .هر سال چشمان خود را معاینه کنید .شیشه
جلو ،آینه ها و چراغهای جلو را تمیز نگه دارید.
شنوایی خود را ساالنه معاینه کنید .چنانچه به سمعک احتیاج دارید،
حتم ًا زمان رانندگی از آنها استفاده کنید .در موقع باز کردن شیشه های
اتومبیل مواظب باشید ،چون در برخی مواقع می توانند تاثیر سمعک را
دچار اختالل کنند.
با پزشک خود حرف بزنید .در مورد اینکه بیماری ها یا داروها چطور
می توانند بر توانایی رانندگی شما اثر بگذارند.
به اندازه کافی بخوابید .خواب به اندازه برای رانندگی ضروری است.
مطمئن شوید که خواب خوبی دارید و با پزشک خود در مورد اثر داروهای
خواب در رانندگی حرف بزنید.
این اشخاص رانندگی نکنند
مبتال شدن سالمندان به زوال عقل (دمانس) و بیماریهای تخریبکننده
مغز ،مشکالت خیلی زیادی برای آنها ایجاد می کند .متاسفانه زوال عقل
و سکته مغزی مشکالتی به وجود می آورد که برگشت پذیر نیست و
ن هم ندارد.
درما 
در شخصی نیز که دچار مشکالت شناختی است ،نمیتوان منتظر تحلیل
مطلوب و درست از مسائل رانندگی بود.
کسی که به آلزایمر مبتالست هم به اصال صالحیت رانندگی ندارد ،اما
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جوان
دوشنبه  17خرداد 1400

مهرماه سال نود و شش بود که عالقه و مراجعه نوجوانان
عالقمند به داستان و داستان نویسی به انجمن ادبیات
داستانی شهرزاد داراب و اعضای آن ،باعث شد که چند
تن از اعضای انجمن تصمیم بگیرند انجمن تشکیل دهند
مخصوص جوانان و نوجوانان نوپای عرصه داستان نویسی،
با محوریت کشف ،آموزش و هدایت آنها .بررسی فکر اولیه،
مشورت و برآورد امکانات و ملزومات تشکیل چنین انجمنی
و برنامه ریزی نحوه اداره آن بیش پنج ماه طول کشید و
نهایتا با همت اعضای انجمن شهرزاد داراب و همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ،در تاریخ هجدهم
بهمن ماه نود شش اولین جلسه این انجمن همراه با استقبال
تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان عالقمند برگزار شد و با
موافقت اکثریت اعضا ،نام پیشنهادی “انجمن داستان نویسی
جوانههای شهرزاد“ بر آن گذاشته شد.
با برگزاری اولین جلسه انجمن “جوانهها “ و افتتاح آن،
جلسات انجمن بدون توقف در روزهای چهارشنبه هر هفته
به صورت حضوری برگزار شد و در طی جلسات انجمن،
همواره ،تالش مدیران و مدرسان بر آموزش ،کشف و
پرورش استعدادهای جوان عرصه داستان و نقد بود.
متد انتخاب شده برای آموزش و ارائه درس گفتارها و
کارگاه های آموزشی در این انجمن ،استفاده از مدرسان
گوناگون و متعدد بود تا عالوه بر جلوگیری از تکرار و
خستگی ،هنرجویان با ایدهها ،آرا و دانش گوناگون مدرسان
و اساتید آشنا شده و از رشد تک بعدی آنها جلوگیری شود.
این متد انتخابی با استقبال هنرجویان انجمن روبرو شد
و هنرجویان توانستد طی این جلسات عالوه بر آموزش
داستان نویسی و نقد داستان ،با چهرههای ادبی شهرستان
آشنایی نزدیک پیدا کنند و از دانش و تجربیات آنها بهرمند
شوند.
جلسات حضوری انجمن جوانهها به طور پیوسته تا قبل
از دوران بیماری کرونا ادامه داشت .در طی این جلسات
هنرجویان توانسنتد تمامی عناصر داستانی را از مدرسانی
نطفهای بیش نبودم .در دنیای کوچک خودم شنا میکردم.
زندگی خوب و راحتی داشتم و فارغ از همه ی ناخوشیهای
زمانه با خدایم سخن میگفتم.
لحظهها میگذشت و من به روز موعود نزدیک تر میشدم.
خدایم مرا برای آن روز آماده میکرد؛ اما من از تبعید
به دنیایی که مادرم می گفت ،میترسیدم .از خوبیهایی
که پشت نقاب آدمیت مخفی شده بود تا بدیهایی که
به بهانهی آدم بودن ،جایزالخطا شمرده میشد .اما چاره
چه بود!
باألخره روز تولدم فرا رسید ...وارد دنیایی شده بودم که
هیچ چیز به جز خندههای مادرم برایم آشنا نبود .مادرم
با نوازشش مرا آرام میکرد و به گریههایم پایان میداد.
چقدر برایم آشنا بود آن نوازشهای عاشقانه...
کم کم با جهان پیش رویم اخت میشدم .انگار دیگر رنگ
و بوی زمینی گرفته بودم و برای رسیدن به آرزوهایم پا به
پای پدرم قدم بر میداشتم.
بچگیهایم را در کنار حوض کوچک خانهی مان
سپری میکردم و سرگرمیام شده بود مادرانههایم برای
عروسکها .دنیایم زیبا بود و شیرین .و تمام رویایم حال
خوب سرزمینم.
ستارهی خوشبختی ام را در رخت سفید پرستاری جست
و جو میکردم؛ و روز به روز برای رسیدن به آن تالش
میکردم.
نوجوانی ام در البه الی کتابهای غول پیکر میگذشت
شــاعران
می دانیــد که از قدیم االیام رســم بر این بوده
ِ
طنزپرداز و طنزنویسان مطبوعات ،نام مستعار برای خودشان
انتخاب می کردند .به عنوان مثال ،زنده یادان :ابوالقاسم حالت،
ســید ناصر اجتهادی ،محمد خرمشاهی از طنزپردازان بزرگ
نشریه توفیق و گل آقا ،بیشترین نام مستعار داشته اند .هدف
از انتخاب نام مســتعار نیز ،شناسایی نشدن طنزنویس توسط
دســتگاه های نظارتی و امنیتی بــوده و در برخی مواقع نیز
سیاســت گردانندگان نشریات این گونه بوده تا طنزنویس ها
ِ
گمنام بمانند.
ضمن آن که مردم ،بیشــت ِر طنزنویســان بزرگ جهان را
با همین نام های مستعارشــان می شناسند تا نام اصلی آنها.
خیلی ها نام های مستعارشــان از نام واقعی شــان معروف تر
است .مثال می دانستید «ویلیام سیدنی پورتر» نام اصلی چه
کســی اســت؟ بله ،همان طوری که فکر می کردم؛ درست
حدس نزدید! خوب اســت بدانید که ایشان کسی نیست جز
نویســنده و طنزپرداز برجسته ی آمریکایی معروف و مشهور
به «اُ .هِنری» .مشــاهده فرمودید چقدر نام مستعار این آقا از
خودش (یعنی نام اصلی اش) جلو زده است؟!
همچنیــن می دانســتید بزرگ ترین طنزنویــس آمریکا
چه کسی است؟ شخصی اســت به نام «سمیوئل لنگهورن
کلمنز» .این یکی را هم درســت حدس زدم نمی شــناختید!
چــون یحتمــل خیلی ها اولین بار اســت که نام ســمیوئل
و بقیــه اش ،به گوش شــان می خــورد .البتــه حرفه ای ها
می شناسندش .خب ،می دانید این آقا کیست؟ بابا جان ایشان
همان «مارک تواین ِ» معروف است دیگر.
از این مثال ها فراوانند .آهان یادم آمد مثال شما می دانستید
«مهمت نصرت» ،نام اصلی کدام یک از طنزپردازان مشهور
یکی از کشورهای همسایه است؟ بله ،نامبرده مرحوم« :عزیز
نسین» طنزپرداز فقید ترک است .خُ ب ،پس با بنده هم عقیده
شدید که نام های مستعار طنزنویس ها از نام های واقعی شان
مشــهورتر است .حاال کاری به فوتبالیست ها نداریم که مثال
نام اصلی پله و مارادونا و ...چیست ،چرا که نام اصلی هرکدام
یک صفحه می شود.
اصال چرا راه دوری برویم شخص خودمان نیز بیش از 12
مشهورترین آن هاست! و
نام مستعار داریم ،که «خالو راشد»
ِ
جالب اســت که خیلی ها فکر می کنند نام کوچک بنده خالو
راشد و فامیلی ام انصاری است .حتی در برخی دعوت نامه ها
و الواح تقدیر هم می نویسند :استاد خالو راشد انصاری.
ایــن مقدمه ی تقریبا طوالنــی را گفتم تا به اصل مطلب
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جوانهها میرویند و قد میکشند
قاسم اکبریان

همچون جنابان :حسین مقدس ،ابوالحسن صادقیان ،امین
فدائی ،محمود بهره مند ،امین چوبین ،بابک اسفندیاری،
غالمرضا ابوالفتحی و قاسم اکبریان فرا گیرند.
همچنین در بین جلسات آموزشی و کارگاهی ،انجمن

با برگزاری جلسات متعدد بررسی و نقد داستان سعی در
نهادینه کردن آموزشها برای هنرجویان داشته است.
پس از شروع دوران بیماری کرونا و تعطیلی حاصل از
آن مدیران و اعضای انجمن ،امر آموزش را تعطیل نکرده و

رویای سفید

تقدیم به مدافعان سفید پوش سرزمینم
سارا وثوقی فرد

و من تنها یک هدف داشتم و فارغ از تمام سرگرمیهای
نوجوانی ،برایش میجنگیدم.
همیشه میدانستم زندگی شاید گاهی بی رحم شود؛ اما
قشنگیهای خودش را هم دارد .تالشهایم مرا به آرزوی

دیرینهام رساند .همان رویای کودکی ام...
چشمان مادرم از شوق برق میزد ،دستانش موهای مرا
نوازش میکرد و تبریکش دنیایم را شاد.
دوران دانشجوییام را با تمام قشنگیهایش پشت سر

نام های مستعار در طول تاریخ
نوشته :راشد انصاری (خالو راشد)

بپــردازم .عذر می خواهم کــه مقدمه ی مــا از مقدمه های
زنده یاد باستانی پاریزی نیز بلندتر شد.
خدابیامــرز برای کتاب طن ِز دوســتی که کل کتاب حدود
 100صفحه بود ،تقریب ًا هفتاد صفحه مقدمه نوشته بود .جالب
این که کل  70صفحه ی مقدمه درخصوص تاریخ و فرهنگ
پاریز و سیرجان بود! و فقط  30صفحه شعر طنز داشت.
و اما ،همان گونه که مستحضر نیستید ،در روستای ما نیز
بیشــتر افراد ،از نام مستعار اســتفاده می کنند .البته برخالف
طنزپردازان که خودشــان برای خودشان نام مستعار انتخاب
می کنند ،در روســتای ما اهالی بــه صورت خودجوش برای
یکدیگر نام مســتعار انتخــاب می کنند .و بــاز هم این نام
مستعارها نه به خاطر شناســایی نشدن توسط دستگاه های
امنیتی و انتظامی است ،بلکه براساس رفتار و کردار شخص،
شــکل ظاهری و قیافه ،شــغل ،ســوتی دادن و  ...انتخاب
می شوند.
در این جا چون همیشه اولویت با بانوان عزیز است ،فقط
نام های مستعار خانم های ُمسن (پیرزن های سابق!) را تقدیم

می کنیم :اولین نام مستعار مربوط به سرکار خانم «نخودک»
است ،که مشــهور اســت ،در همه ی حوادث روستا خود را
قاطی می کند و یا خــود را «دانای کل» و «همه چیز دان»
می داند .مادر« ،نخودک» فکر می کند در هر زمینه ای تجربه
دارد .از این روی نام با مســمای نخودک را برایش انتخاب
کرده اند .حال آن که نام اصلی ایشان مشهدی سکینه است.
و جالب است که در روستای ما کسی با نام سکینه ،نامبرده را
نمی شناسد .خانم بعدی بانو «برنجک» است .که نام مستعار
حلیمه اســت .عده ای معتقدند ،این بانوی سالخورده ،از بین
غذاهــا به برنج عالقه ی خاصی دارد ،ولی گروهی می گویند
خیر؛ وی به جای تخمه و پســته و اَلوک و بَنه ،دایم در حال
خوردن برنج بو داده است؛ که به برنج پفی نیز معروف است.
ِ
و اما «پزشــک دهکده» نام مستعار بی بی ماه بیگم است
که متخصص زنان و زایمان به شــیوه ی سنتی است! بیشتر
هم نســان بنده توسط این پزشــک ماهر پا (یا بهتر است
بگویم سر) به این دنیای پر دردسر گذاشتیم!
راستی ما «فاطی تی تووک ،یا تی تی بک» هم داریم .تی

با ارائه جلسات کارگاهی داستان نویسی و برگزاری جلسات
نقد داستان به صورت مجازی و در گروه واتساپ و تلگرام،
انجمن و اعضای آن را پویا و سرزنده نگاه داشته اند.
انجمن جوانههای شهرزاد اکنون وارد چهارمین سال
فعالیت خود شده است .در طی سه سال گذشته بسیاری از
هنرجویان آمدهاند ،آموزش دیده و رفته اند .اما در حال حاضر
انجمن با بیش از دویست عضو فعال از داراب و شهرها و
استانهای گوناگون کشور سرزنده وشاداب به راه خود ادامه
میدهد و در طی این مدت به همت مدرسان و هنرجویان
توانستهاست استعدادهای زیادی را در عرصه داستان نویسی
و نقد کشف و شکوفا کند که بی شک در آینده حرفهای
زیادی در عرصه داستان خواهند داشت.
بخش پیش رو ،که با نام نوقلمان تقدیم شما میگردد
گوشهای از فعالیتهای هنرجویان انجمن جوانهها در عرصه
داستان نویسی هست که حاصل کار اعضای قدیمیتر و اعضا
تازه وارد انجمنمیباشد .بی شک کار نوقلمها و اعضایی که
در این عرصه نوپا هستند دارای بعضی ضعفهای ساختاری،
تکنیکی و نوشتاری میباشد که از چشم افراد تیزبین و
حرفه ای دور نمیماند .اما فراموش نکنیم که این آثار از
جمله اولین نوشتههای این افراد بوده و هنوز در این وادی
فراخ تازه وارد و ناآشنا هستند.
امید است که آموزش های پیگیر و مستمر انجمن جوانهها
و مدرسان بزرگوار آن ،همچون گذشته ،در رشد و شکوفایی
هرچه سریع تر این جوانههای نورسته مفید واقع شود.
جا دارد در همین جا ،من ،قاسم اکبریان مدیر و عضو
انجمن جوانهها از طرف تک تک اعضا ،از همه اساتید
انجمن که بدون هیچگونه چشمداشت دانش و تجربه خود
را صادقانه در اختیار اعضای انجمن قرار دادهاند تشکر و
سپاسگزاری کنم.
با سپاس از حمایتهای همه اعضای انجمن شهرزاد
داراب و مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
داراب.
گذاشتم و در یک قدمیزندگی جدیدی بودم.
دیگر بیمارستان شده بود خانهی دومم .شبها و روزها
برایم معنی نداشت .تنها برایم نجات جان مردمم مهم
بود و بس .حس خوب تولد یک نوزاد ،باز کردن چشمان
یک بیمار ،حال خوب پایان یک انتظار ،دنیایم را زیباتر
میکرد...
نمیدانم چرا؟ چه شد که این چنین جهانم زیر و رو شد...
چه وقت فکرش را می کردم ویروسی هر چند کوچک،
جهانی به این بزرگی را به تاریکی بکشد.
دوستانمان در پیش چشمانمان جان میدادند و تنها کاری
که از ما بر میآمد روحیه دادن بود .قلبهایمان ترک
خورده بود؛ و با دستان خالی برای زنده ماندن و زندگی
بخشیدن تالش میکردیم.
جوان بودیم و به جای جوانی برای زنده ماندن
میجنگیدیم.
حالم هیچ خوب نبود ،سرفهها امانم را بریده بود .چشمانم
سوسو میزد و دلم برای نوازشهای همسرم تنگ شده
بود .نامههایم ناتمام مانده بود اما دیگر دستانم توان قلم
گرفتن نداشت .دنیایم رو به پایان بود و آرزویم شده بود
تنها یکبار دیگر در آغوش گرفتن مادرم.
از فردای روشن ،برای من چیزی نمانده بود اما به آیندهی
درخشان سرزمینم امید داشتم .آیندهای که در فداکاریهای
خالصانهی مدافعان سفید پوش سرزمینم خالصه میشد.

تیبک پرنده ای است که در باور مردم منطقه ی ما هنگام آواز
خواندن می گوید« :تی تی بک» و اهالی بالفاصله می گویند:
«خبــرت خَ ش» .مردم اعتقاد دارند اگــر این پرنده روی هر
خانه ای بنشــیند خبری خوش برای آن خانه خواهد آمد که
درخصوص فاطــی تی تووک البته قضیه درســت برعکس
است!
مادربزرگ هشتاد ساله ای در روستای ما کماکان
همچنین
ِ
در قید حیات اســت به نام «قندی» .می گویند بانو قندی از
دوران کودکی تا به امــروز مدام در حال خوردن قندان های
خودشان و اهالی اســت .و به همین دلیل نام مستعار قندی
را برایــش انتخاب کرده اند .بی بی قندی ،آن قدر در مصرف
قند زیاده روی کرده اســت که نه تنها دندان ها ،بلکه لثه اش
نیز کرم خورده است!
پایین روستا زندگی می کند،
ی
محله
در
بی بی نساء نیز که
ِ
به دلیل ریزه میزه بودنش؛ نام مستعار «ماشَ ک» یعنی ماش
برایش انتخاب کرده اند .البته ماشــک بانو دو تا نام مستعار
دارد« .خاله ریزه» هم نام دیگر ایشان است.
ببینم مــادر« ،کنیز کمانــدو» را معرفی کــردم یا خیر؟
(گفتم مادر کنیز ...یاد مــادر ترزا افتادم ).االن نگاه می کنم.
وای خــدای من یادم رفته بود .کربالیــی کنیزو معروف به
کنیز کماندو که الحق و واالنصاف نام بامســمایی را برایش
انتخــاب کرده انــد ،یکــی از چهره های مطرح روســتای
ماســت .چیزی اســت در مایه های پرویز پرستویی در فیلم
«مارمولک» .البتــه این کنیز کماندوی مــا کارهای خیر و
خدمت انسان دوستانه ی زیادی انجام داده است ،ولی نه در
حد آن راهبه ی کاتولیک (آلبانیایی) یعنی مادر ترزا.
کنیز کمانــدو ،در جوانی هرگاه کلیــد خانه ی خودش یا
اهالی مفقود می شد ،یا داخل منزل جا می گذاشتند ،بالفاصله
مثــل گربه از روی در و دیوار منــازل باال می رفته و ...از تیر
چراغ برق هم به هکذا ...حتی در فصل خرماچینی نیز بدون
«پرونــد» و( ...طناب مخصوص باال رفتن از نخل) از درخت
خرما باال می رفته و اقدام به خرماچینی و ...می کرده اســت.
در ضمــن تعدادی نام های غیرمتعارف دیگر نیز داریم که بنا
به دالیلی از جمله بدآموزی ای که احیان ًا در پی خواهد داشت،
از ذکر آنها معذوریم...
در ادامه تعداد دیگری از نام های مستعار مادرهای بزرگوار
و مادربزرگ های عزیز روســتا ،تقدیم می کنیم« :عدسک»،
«بمورک»« ،ار َزنــک»« ،ژاکلیــن»ُ « ،ذرتو»،
«دِرمنــه»ُ ،
«میخک» و...

شعری از شیموس هینی
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کند و کاو
بین انگشتان اشاره و شست ام
قلم چمباتمه زده
در جایی دنج ،مثل یک تفنگ
در زیر پنجره ام صدای واضح سایش
هنگامی که بیل در زمین فرو می رود
پدرم زمین را کند و کاو می کرد
تماشایش می کردم
زمانی که در میان بوته ای گل خم می شد
بیست سال جوان تر
با ضرب آهنگی در شیارهای سیب زمینی
جایی که زمین را حفر می کرد
چکمه ی خشن بر زمین فشرده
دسته بیل بر زانو ،استوار
و تیغه براق ،که در زمین فرو می رفت
برای شخم زدن و افشاندن بذر سیب زمینی
که سفتی خنک آنها را در دست هایمان دوست می داشتیم
پیرمرد به یاری خدا بیل می زد
درست مثل پدربزرگش
پدربزرگم
بیشتر از هر مرد دیگری در آن منطقه
هر روز کلوخ های زمین را می شکافت
وقتی بطری شیر را
که دهانه اش را با کاغذ بسته بودند
برایش می بردم
قامت راست می کرد تا آن را بنوشد
و بعد کار را پی می گرفت
و زمین را با دقت می شکافت
بوی خیس خاک سیب زمینی
و صدای فرو رفتن تیغه ی بیل
در میان ریشه های زنده زمین
در ذهنم بیدار می شود
ولی من بیلی ندارم
تا مردانی از آن دست را دنباله رو باشم
در بین انگشتان اشاره شست ام
قلم چمباتمه زده:
با آن کند و کاو خواهم کرد

جهانیان درباره ی «عشق»
چه ضرب المثل هایی ساخته اند

*عشق زن چون آتش با دود شروع و با خاکستر تمام
می شود«.تازی»
*عشاق جوان آرزو دارند ازدواج کنند اما کسانی که
ازدواج کرده اند پشیمانند«.عبری»
*عشق نمک زندگی است«.چینی»
*عشق است و هزار بدگمانی«فارسی»
*عشق از هر کجا که پا بگذارد عقل آنجا را ترک
می کند«.چینی»
*عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و
اندوه و بیچارگی یک عمر« .تازی»
*عشق ،آبستنی ،و سوار روی شتر بودن را نمی توان
پنهان کرد«.تازی»
*عشق را نمی توان با پنهان کردن ،پنهان
کرد«.عبری»
*عشق رفیق نابینایی است«.تازی»
*عاشق آئینه باشد روی خوب «فارسی»
*عشق به پول و عشق به تحصیل نمی توانند همراه
باشند«.انگلیسی»
*عشق با تیرهای زرین می کشد« .اسپانیولی»
*عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغ است«.آلمانی»
*عاشقان کشتگان معشوقند«.فارسی»
*عشق خالق سوءظن و بدگمانی است«.ایتالیایی»
*عشق مانند سوپ است ،لقمه اول داغ و لقمه های
بعدی به تدریج سرد می شود« .اسپانیولی»
*عشق بهترین ارباب است« .یونانی»
*عشق پاک و حقیقی در مردان چون مِه است که
نمی گذارد اطرافشان را ببینند« .اسپانیولی»
*عشاق همانند زنبورداران ،دارای یک زندگی شیرین و
شهدآلود هستند«.ایتالیایی»
*عشق و سرفه را نمی توان پنهان کرد«.رومانی»
*عشق کهنه رنگ برنمی دارد« .لیتوانی»
*عشق از چشم ها آغاز می شود« .روسی»
*عشق پیری مانند گل در زمستان است« .پرتقالی»
*عشق های کهنه و اخگرهای ُمرده زود آتش
می گیرند« .انگلیسی»
*عشق و گرسنگی بنای تمام اشیاءاند«.روسی»
*عشق ترس را از بین می برد«.اسلواکی»
*عشق را دنبال کن از تو فرار خواهد کرد .از عشق فرار
کن تعقیبت خواهد کرد« .اسکاتلندی»
*عشق کهنه هرگز زنگ نمی زند« .دانمارکی»
*عشق روی دوش خود بال دارد و ازدواج با عصا راه
می رود« .روسی»
*عشق گلی است که هنگام ازدواج به میوه تبدیل
می شود« .فنالندی»
*عشق یک جانبه مانند سؤالی است که بدون جواب
مانده است« .آلمانی»
*عشق یک چشم دارد ولی نفرت کور است« .آلمانی»
*عشق و نابینایی خواهران دوقلو هستند« .روسی»
*عشق کور نیست ،فقط نمی بیند« .آلمانی»
*عشق همان زخمی را که ایجاد می کند ،درمان
می کند« .یونانی»
*عشق بزرگ به دنبال نفرت بزرگ می آید.
«گرجستانی»
*عشق مملو از عسل و زهر است«.چکی»
*عشق قلمرو سلطنت زن است« .فرانسوی»
*عشق زن دام شیطان است« .گرجستانی»
*عشق به ندرت ناگهان می میرد« .فرانسوی»
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آگهی
دوشنبه  17خرداد 1400
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  5فارس شهرستان خرامه
با عنایت به اینکه خانم شــهدخت عبدی فرزند امیرمختار به شماره
شناسنامه  1896با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه
 274خرامه تنظیم گردیده اســت مدعی است که تعداد یک فقره
سند مالکیت تک برگ مربوط به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 426/42مترمربع تحت پالک  213/1428اصلی مذکور واقع در قطعه
یک بخش  5فارس خرامــه که در دفتر امالک  58صفحه  583ذیل
شــماره ثبت  18542به نامش ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی
 308958ســری ه  91صادر گردیده به علــت جابجایی منزل مفقود
گردیده و تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1729م الف
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه
لهراسب عرفان
آگهی
خانم :معصومه براهیمی فرزند حســن با کدملــی 22967228149
احتراما ،در اجــرای آیین نامه داوری مرکــز داوری اتحادیه امالک،
یک نسخه درخواســت داوری درخصوص دعوی آقای محمدحسن
حقگویان به طرفیت شما ابالغ می گردد .مقتضی است حداکثر ظرف
مــدت (10ده) روز از تاریخ ابالغ درخواســت داوری الیحه دفاعیه
خود را مشــتمل بر اطالعات زیر به مرکز داوری اتحادیه مشاورین
امالک شیراز به نشانی :خیابان قصرالدشت خیابان سید جمال الدین
اسدآبادی روبروی بیمه آسیا(حضوری) تسلیم نمایید.
مشــخصات کامل خوانده همراه با نشــانی پســتی و حسب موردهرگونه اسناد مثبت ،سمت ،مشــخصات وکیل در صورتی که دفاع
به نمایندگی یا وکالت به عمل آید .پاســخ به ادعاها ،بیان ایرادات و
مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک (الیحه دفاعیه).
ضمنا آقای سید علیرضا میرحسینی به عنوان داور منفرد این پرونده
تعیین گردیده است .در صورت جهات رد ظرف (7هفت) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید .بدیهی است عدم حضور یا عدم
ارائه ی لوایح یا مســتندات قانونی ،مانع رســیدگی و اتخاذ تصمیم و
صدور رأی توسط مرکز داوری نخواهد بود.
/1736م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
آگهی حصر وراثت
آقای حمزه شــیروانی دارای شناســنامه شــماره  7متولد  1318به
شرح دادخواســت به کالسه  1400/32ح ف از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی
شیروانی فرزند حمزه به شماره شناسنامه  32در تاریخ  99/10/10در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان پاسارگاد بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1حمزه شیروانی به شماره شناسنامه  7صادره از شیراز پدر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنهاست ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2854م الف
رئیس شورای حل اختالف مادر سلیمان
غالمرضا خلج
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  139960311034005911مورخ  1399/10/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای ابراهیــم گنجی فرزند
حیدر به شماره شناســنامه  15صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  151مترمربع پالک  1239فرعی از  2154اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2154اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی محمد علی مهران و ثریا دهقان شیرازی
فرزندان عبدالعلی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت بــه 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/1737م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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آگهی
نظر به اینکه برابــر دادنامــه شــماره  140000211059000245مورخ
 1400/2/25صادره از شــعبه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتی
شهرستان ممسنی ،موضوع پرونده کشف مقادیری گردوی بالصاحب
در یکی از معابر عمومی حومه شهرستان ممسنی ،گردوهای مکشوفه
به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ضبط گردیده .از شخص
یا اشخاصی که ادعای مالکیت دارند و به رأی صادر معترض می باشند
مقتضی است چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک
ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در شهرستان نورآباد
ممســنی ،بلوار هفت تیر ،خیابان جانبــازان ،اداره تعزیرات حکومتی
شهرستان ممســنی مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند در
غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1733م الف
رئیس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان
ممسنی
حسینی

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  139960311016001824هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید کج کالهی فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه  261صادره
از بهبهان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  30726/63مترمربع پالک  587فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11
فرعی از  2اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشهور به دهبید حوزه ثبت سپیدان حصه مشاعی خود مالک 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/17م الف
سرپرست ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000128هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جمعیت هالل احمر سپیدان در یکباب ساختمان به
مساحت  965/42مترمربع پالک  2015فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  623فرعی از  1اصلی قطعه  1واقع در بخش  6مشهور به
دالین حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/14م الف
سرپرست ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی اخطاریه رسمی دفتر طالق جهت ثبت طالق
درخصوص اجرای دادنامه  9909978923300737مورخ 1399/11/30
به شــماره بایگانی  9900121شــماره پرونــده 9909988923300121
صادره از شعبه  13دادگاه خانواده شیراز به آقای فواد تازیک فرزند
عبدالرضا به شماره شناسنامه  12634صادره شیراز اخطار می گردد
جهت مطلقه نمودن همسر خود خانم فاطمه ربانی فرزند مسعود به
شــماره ملی  2280603500ظرف مهلت  7روز از تاریخ این آگهی به
آدرس این دفترخانه به نشــانی شیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید
جمالی کوچه  6ســاختمان پارس طبقــه دوم واحد  15دفتر طالق 47
شــیراز مراجعه فرمایید چنانچه ظرف مهلت مقرر مراجعه نفرمایید
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
/1711م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

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  140060311034000558مورخ  1400/1/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول مهرآئین فرزند
عبدالخالق به شماره شناســنامه  748صادره از شیراز در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  376/85مترمربع پالک  43فرعی از
 2025اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2025اصلی واقع در بخش 4
شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رســمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/1 :
/1732م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
مسکن دانشکده علوم پزشکی فسا به شماره ثبت  205و شناسه ملی
10530051096
جلســه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مسکن
دانشکده علوم پزشکی فســا رأس ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ
 1400/3/30در محل ســالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا تشکیل
می گردد .از کلیه اعضاء دعوت می شــود در جلســه مذکور حضور
بهم رســانند و در صورت عدم امکان حضور مــی توانند با مراجعه به
دفاتر اسناد رســمی وکیل /نماینده محضری خود را کتبا جهت حضور
در مجمع و اعمال رای معرفی نمایند .ضمنا تعداد آرای وکالتی هر عضو
حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
ضمنا جهت رعایت پروتکل بهداشــتی به همراه داشــتن دستکش،
ماسک و خودکار الزامی می باشد.
دستور جلسه:
 - 1تمدید فعالیت شــرکت تعاونی بمدت  3سال (قابل مشاهده در
سامانه جامع بخش تعاون)
 - 2طرح ،تصویب ،اصالح و تطبیق اساسنامه جدید
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی فسا

آگهی و تجدید آگهی مزایده و مناقصه عمومی شهرداری اردکان

چاپ نوبت دوم1400/3/17 :
چاپ نوبت اول1400/3/9 :
شــهرداری اردکان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان (شــرایط مندرج در اسناد مزایده و مناقصه) دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها به
شهرداری اردکان فارس امور قراردادها مراجعه نمایند.
-1واگذاری اجرای میدان معلم واقع در ورودی کمربندی منابع طبیعی ،شــامل عملیات تخریب آســفالت -بازگشــایی مسیر -اجرای زیرسازی و
آسفالت -اجرای تک لبه و جدول بتنی تا سقف اعتبار معامالت متوسط از طریق تجدید مناقصه عمومی
-2اجاره ماشین آالت از قبیل بیل مکانیکی زنجیری ،بیل بکهو ،لودر ،غلطک و کامیون جهت انجام امور عمرانی شامل :خاک برداری ،حمل و زیرسازی
سطح شهر از طریق تجدید مناقصه
-3تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت ( CNGمدیریت ،نظارت ،نگهداری و بهره برداری) به آدرس انتهای بلوار امام حسین(ع)
ورودی شــهرک شهدا (جاده سپیدان -یاسوج) با شرایط( :کمپرســور مدل  SAFEبا ظرفیت  1000مترمکعب -دو دستگاه دیسپنسر 4 -عدد نازل
سوخت گیری -اتاق کمپرسور -ایستگاه اندازه گیری فشار -ساختمان اداری با زیربنا  65مترمربع) به صورت اجاره به مدت یک سال به شرکتهای
دارای صالحیت بهره برداری واگذار نماید.
-4تجدید مزایده فروش دو قطعه زمین واقع در شهر اردکان کمربندی شمالی تفکیکی آقای اشک تراب
-5مناقصه اجرای احداث تکمیل کانال های سیل بر و جدول گذاری سطح شهر
تاریخ فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ  1400/3/9لغایت چهارشنبه مورخ  1400/3/26می باشد.تاریخ نهائی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  14روز چهارشنبه  1400/3/26می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز شنبه مورخ  1400/3/29می باشد.ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ کارشناسی پایه (ذکر شده در اســناد مزایده و مناقصه) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حسابشماره  241111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت ب به شهرداری ارائه شود.
به پیشنهادهای فاقد سپرده؛ سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نماید.پاکت الف :اســناد ،تعیین صالحیت و سوابق ،مشابه پاکت ب :سپرده شــرکت در مزایده و مناقصه ،پاکت ج :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در
فرم ارائه شده شهرداری که به امضای متقاضی رسیده باشد .به پیشنهادات مبهم؛ مشروط؛ مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد  7روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده و مناقصه خواهد بود.شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پایه کارشناسی مربوطه در اسناد مزایده و مناقصه مندرج می گردد.آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشد./1928م الف
شناسه آگهی1141837 :
عبدالمطلب رهنما
شهردار اردکان

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  139960311034008158مورخ  1399/12/23هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا محبی فرزند قنبر به
شماره شناســنامه  51صادره از جهرم در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  128مترمربع پالک  3108فرعی از  2155اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال ملک
از سید هاشم حیدری از ورثه سید حسن حیدری مالک رسمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/17 :
/190م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001148مــورخ  1400/2/19هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یحیی شیرازی نژاد
فرزند محمود به شماره شناســنامه  2280903970صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  286/31مترمربع پالک 6031
فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  127فرعی از 2082
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای نعمت
فراحی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 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 اول1400/3/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/17 :
/194م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای محمد ســتوده غضنفرخانی طی وکالت نامه شــماره 40494
مورخ  98/6/4دفترخانه  11یاســوج با تسلیم استشهادنامه به شماره
 140002155296000176مــورخ  1400/2/30دفترخانــه  124شــیراز و
اقرارنامه شــماره  95342مورخ  1400/2/30دفترخانه مذکور مدعی
است که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک  4/66واقع در بخش
 3شــیراز که ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 840/62
مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی  139820311035010812به نام خانم رویا
رحیمی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -625086الف  98صادر شده
که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خــود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1731م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی
بدینوسیله به آقای مجتبی بهمنی حیدرآبادی فرزند حسین با کدملی
 5649232776که به موجب دادنامه شــماره 140000211059000269
مــورخ  1400/2/25تعزیــرات حکومتی فارس به اتهــام قاچاق کاالی
گمرکی عالوه بر ضبط خودرو و کاالی مکشــوفه به پرداخت جریمه
نقدی به میزان  150/000/000ریال به نفع دولت محکوم شــده اند ابالغ
می گــردد چنانچه به حکم صادره اعتــراض دارند ظرف مهلت یک
ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در شهرستان نورآباد
ممســنی ،بلوار هفت تیر ،خیابان جانبــازان ،اداره تعزیرات حکومتی
شهرستان ممســنی مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند در
غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1734م الف
رئیس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان
ممسنی
حسینی
آگهی مناقصه

نوبت اول1400/3/9 :
نوبت دوم1400/3/17 :
شــهرداری فراشــبند در نظر دارد مطابق با مصوبه
شماره  4مورخ  1400/3/5شورای اسالمی شهر فراشبند
موضوع حفــظ و نگهداری فضای ســبز خود را به پیمانــکاران واجد
صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.
لذا از کلیه شــرکت های واجد صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط
و گواهینامه صالحیت در رشــته مربوطه هســتند دعوت می گردد
به واحد امور مالی شهرداری فراشــبند مراجعه نمایند .شماره تلفن
تماس واحد امور مالی 07138752418 :داخلی  107واحد مالی -همراه
 09176193529آقای غضنفری (مسئول امور مالی)
توضیحات:
-1شــرکت کنندگان می بایســت گواهی تأیید صالحیت از اداره کار
داشته باشند.
-2شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ  700/000/000ریال به
صورت ضمانت نامه بانکی ،چک تضمین شــده بانکی یا فیش واریزی
وجه نقد به حساب شماره  0105635256008به نام سپرده شهرداری
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه نزد بانک ملی ارائه نماید.
-3به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
-4در صورتی که برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
-5آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی  1400/3/26می باشد.
-6محل تحویل اســناد مناقصه واحد دبیرخانه شــهرداری فراشبند
می باشد.
-7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
-9سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
شناسه آگهی1141857 :
/1924م الف
امور مالی شهرداری فراشبند

آگهی مناقصه رنگ آمیزی و خط کشی محوری و ترافیکی معابر سطح شهر فسا
چاپ دوم1400/3/17 :
چاپ اول1400/3/10 :
شهرداری فســا در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شــماره /1400/57ص مورخ  1400/2/13از محل
اعتبارات سال  1400نســبت به آگهی مناقصه رنگ آمیزی و خط کشی محوری و ترافیکی معابر سطح شهر به شرح ذیل اقدام
نماید .از کلیه شــرکت های واجد شرایط که دارای صالحیت از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت به عمل
می آید با توجه به اطالعات ذیل در مناقصه شــرکت نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن
 09177311070و  09173326537اداره امور مالی تماس حاصل نمایند.
برآورد اولیه 13 :میلیارد ریال
سپرده شرکت در مناقصه 650/000/000 :ریال
مدت اجرا :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت  4ماهه می باشد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮآوردي
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم ،به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
است.
حضور
گردد و
شهرداری
محل
ساعت 18
1400/3/27
مورخ
کمیسیون 1مناقصه
جلسهرﻳﺎل
بالمانع40/
جلسه425/
متقاضیان در 000
808
/500
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊبرگزار می /000
269
ﻣﺴﺎﺣﺖدر/50
ﺣﻴﺎط ﺑﻪ
درب ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره
برنده مناقصه مکلف است معادل  10درصد مبلغ قرارداد ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد تسلیم شهرداری نماید.درب
ﺷﻤﺎره 2
ﻗﻄﻌﻪ
 38/672/500رﻳﺎل
773/450/000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
آنها309/
همه38
ﻣﺴﺎﺣﺖ
از ﺑﻪ ﻫﺎل ﺑﻪ
مختار است.
پیشنهادها و یا
ﻗﻄﻌﻪیک
رد یا قبول هر
شهرداری درشد.
خواهد
ضبط
شهرداری
نفع
به
ایشان
سپرده
برنده،
سوم
تا
اول
نفرات
انصراف
صورت
 52/119/000رﻳﺎل
1/042/380/000
ﻗﻄﻌﻪ درب ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  347/46ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره 3مشخصات فنی پروژه در اسناد مناقصه قید خواهد شد.سایر موارد در اسناد مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت «الف» و اسناد خود را در پاکت «ب» و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت «ج» جداگانه تسلیم شهردارینمایند.
ســپرده شــرکت در مناقصه متقاضیان ،بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا  4ماهه در حق شــهرداری فســا و یا به حساب شماره 0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی است و ابالغ به برنده مناقصه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ردﻳﻒ

ﺷﺮح

2

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻨﻘﻄﻊ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

1

3

ﻣﻘﺪار

 70/000ﻣﺘﺮ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي رﻓﻮژ ﺑﻠﻮارﻫﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ )ﺗﻤﺎم ﻛﺎر(

شناسه آگهی1142340 :

/1937م الف

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 25/000ﻣﺘﺮ

حسن برات  -شهردار فسا

9

حواد ث
دوشنبه  17خرداد    1400

 26شوال 1442

مجموع جانباختگان از  ۸۱۰۰۰تن گذشت
 ۱۲۲فوتی جدید کرونا

بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت طی
 24ساعت  ۱۲۲بیمار مبتال به کرونا جان خود را از
دست دادند و با این احتساب ،مجموع جانباختگان
این بیماری از  ۸۱هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون

 ۴میلیون و  ۲۰۳هزار و  ۷۸۴نفر ُدز اول واکســن
کرونا و  ۶۱۹هزار و  ۷۹۵نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۴میلیون و  ۸۲۳هزار و ُ ۵۷۹دز رسید.
از روز شــنبه تا دیروز ( ۱۶خرداد  )۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و ۶۱۲

بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۱۰۲۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۲میلیون
و  ۹۶۶هزار و  ۳۶۳نفر رسید.
طبق اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول
 ۲۴ســاعت ۱۲۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۸۱هزار و  ۶۳نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۲میلیون  ۵۵۲هزار و ۴۰۱
نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۳۷۶۹نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید۱۹
در بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۰میلیون و  ۶۸۸هزار و  ۷۲۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش ،در حال حاضر  ۱۶شهر
کشــور در وضعیت قرمز ۲۰۱ ،شــهر در وضعیت
نارنجی ۲۳۱ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

پایش سالمت بیش از  ۱۸۰۰مسافر ورودی به کشور
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر از پایش سالمت نزدیک به  ۱۸۱۵مسافر
ورودی بــه کشــور از نظر ابتال بــه کرونا در
 ۲۴ساعت خبر داد.
مهــدی ولی پــور در گفتوگو با ایســنا،
درایــن باره گفت :طرح غربالگری مســافران
ورودی بــه کشــور از  ۲۰اســفندماه  ۹۹بر
عهــده جمعیت هالل احمر گذاشــته شــد و
ســازمان امدادونجات در همــکاری با وزارت
بهداشــت ،اجــرای آن را در  ۲۸پایانه مرزی
کــه در حال حاضر  ۱۶مورد آن فعال اســت،

آغاز کرد.
وی با بیان اینکه از زمان شــروع این طرح
تا صبح دیروز یکشنبه ۱۶ ،خردادماه۳۴۴ ،هزار
و  ۷۱۱نفر از مســافران ورودی به کشور مورد
غربالگری قرار گرفتهاند ،گفـــت :طی دو روز
نیز  ۱۸۱۵مسافر مورد بررسی قرار گرفتند.
ولی پور بــا بیان اینکه در مجموع از ابتدای
آغاز طرح تاکنــون  ۶۳نفر به دلیل داشــتن
عالئم و مثبت شدن تستها به قرنطینه موقت
منتقل شدهاند ،گفت :در روز شنبه  ۲۱۵تست
 PCRو  ۳۲۰تســت فــوری و در مجموع

انفجار بزرگ در کارخانه فوالد

کارخانه فوالد زرند کرمان منفجر شد.
به گزارش رکنا ،فرماندار زرند گفت :آتش ســوزی در کارخانه فوالد زرند
تلفات جانی نداشــته است و در این حادثه  ،سر ریز شدن مواد مذاب سبب
آتشسوزی شده است.
ســاعت حدود  ۲بامداد دیروز ،حادثه آتشسوزی همراه با صدای انفجار
شدیدی در کارخانه فوالد زرند ایرانیان رخ داد.
هماکنون آتش مهار شــده و فقط خساراتی به کابلهای اطراف محوطه
کوره وارد شــده اســت .انفجاری در محل کوره و یا قسمتهای دیگر این
کارخانه رخ نداده است.
گفتنی است برای جلوگیری از حوادث احتمالی ،گروههای آتشنشانی و
اورژانس در محل حادثه حاضر هستند و اطالعات دقیقتر در خصوص این
حادثه متعاقب ًا اعالم میشود.

 ۲۰هــزار و  ۷۲۳تســت  PCRو ۴۹هزار
و  ۵۴تســت فــوری از موارد مشــکوک اخذ
شده است.
رییس سازمان امداد و نجات جمعت هالل
احمــر تاکید کرد که اجرای ایــن طرح تا هر
زمانی که ســتاد ملی مقابله با کرونا تایید کند،
ادامــه خواهد داشــت و امدادگران ســازمان
امدادونجات در ســه شــیفت نسبت به پایش
و رصد وضعیت ســامتی مسافران ورودی به
کشــور در پایانههای زمینی ،هوایی و دریایی
فعال کشور اقدام خواهند کرد.

زلزله ایالم به خیر گذشت

ســخنگوی جمعیت هالل احمر اعالم کرد که زمین لرزه  ۵.۲ریشتری رخ
داده در مرز ایران و عراق خسارتی برجای نگذاشته است.
محمد حســن قوســیان در گفتوگو با ایســنا ،دراین باره گفت :در ساعت
 ۹:۲۴صبح دیروز زلزلهای به بزرگی  ۵.۲ریشــتر صالحاباد در شهرستان مهران
اســتان ایالم را لرزاند که درپی آن جمعیــت هالل احمر تیمهای ارزیاب خود
را برای امدادرســانی و نیز بررسی خســارات احتمالی به مناطق متاثر از زلزله
اعزام کرد.
وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از تیمهای ارزیاب گفت :برابر جمعبندی
گزارشهــای واصله از ســوی مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات ســازمان
امدادونجات هاللاحمر این زلزله خسارت جانی و مالی برجای نگذاشته است.
ســخنگوی جمعیت هالل احمر افزود :البته آمادهباش تیمهای امدادی در
این استان همچنان برقرار است.

 2کشته و  ۱۳مجروح در جادههای فارس کمتر از  ۱۲ساعت
رئیس اورژانس اســتان فــارس از جان باختن
 ۵تــن و مجروحیــت  ۱۳نفر دیگــر در حوادث
ترافیکــی جادههــای اســتان طی  ۱۲ســاعت
خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از شــیراز،
محمدجــواد مرادیــان در این خصــوص گفت:
در حادثه نخســت تصــادف  ۳دســتگاه خودرو
(ساینا-پرایدبار-پیکان بار) در محور قیر-امام شهر
(دوراهی سرچشمه) حد فاصل کارزین به امام شهر
 ۶مصدوم برجای گذاشت.
وی افــزود :مصدومــان این حادثــه رانندگی
پــس از دریافــت اقدامــات درمانــی اولیــه با
 ۲دســتگاه آمبوالنس اورژانس به بیمارستان امام
محمد باقر قیر انتقال داده شدند.
مرادیان بــا بیان اینکه در محور مرودشــت-
اتوبان ســرپیچ هشــتیجان تصادف  ۴دســتگاه
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سه نوجوان  ۱۵ساله در سانحه رانندگی در شیراز
کشته شدند

ایرنا:رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شیراز گفت :سه نوجوان
با میانگین سنی حدود  ۱۵سال به دلیل برخورد شدید خودرو حامل آنان به
ستون برق در بلوار طالییه شیراز کشته شدند.
محمد    هادی قانع شــامگاه شــنبه در جمع مجازی خبرنگاران با اعالم
خبر تصادف مرگبار در بلوار طالییه شــیراز ،درباره جزئیات این ماجرا افزود:
ســاعت  ۲۳و  ۴۵دقیقه  ۱۵خرداد  ۱۴۰۰یک مورد حادثه واژگونی خودرو
در بلوار طالییه ،مقابل شهرک سبحان شیراز به سامانه  ۱۲۵اعالم شد که
آتشنشانان ایستگاه شماره  ۱۷به محل حادثه اعزام شدند.
رییس ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــیراز ادامه داد :با حضور
آتشنشــانان در محل حادثه مشاهده شــد یک دستگاه خودرو سواری پژو
پارس با سه سرنشین نوجوان حدوداً  ۱۵ساله به دلیل نامشخصی در مسیر
بلوار طالییه با ستون برق برخورد کرده است.
وی بیان کرد :برخورد خودرو با ستون برق حاشیه خیابان این احتمال را
میداد که ســرعت خودرو باال بوده و پس از عدم کنترل و انحراف از مسیر
اصلی به شــدت با ستون برق برخورد کرده اســت هرچند که علت دقیق
حادثه توسط پلیس راهور اعالم میشود.
قانع افزود :بر اثر این سانحه سه سرنشین در داخل خودرو متالشی شده
محبوس بودند که آتشنشانان پس از ایمنسازی الزم ،بخش هایی از بدنه
خــودرو را با تجهیزات هیدرولیکی برش دادند و افراد محبوس شــده را از
داخل خودرو خارج کردند.
وی بیان کرد :هر سه نفر تحویل عوامل اورژانس شدند که مشخص شد
هر سه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادهاند.

انفجار و آتشسوزی شدید در آپارتمان مسکونی

رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز از
انفجار و آتشســوزی یک ساختمان مســکونی در بلوار فرصت شیرازی
خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،محمدهــادی قانع با اعالم
این خبر گفت :حادثه انفجار در یک ســاختمان مسکونی به سامانه ۱۲۵
اطالع داده شــد که در پی آن ستاد فرماندهی آتشنشانان دو ایستگاه ۷
و  ۱۰را به عنوان تیم اصلی و دو ایســتگاه  ۱۲و  ۹را به عنوان تیم    های
کمکی بــه محل حادثه واقــع در بلوار فرصت شــیرازی خیابان فاضل
اعزام کرد.
وی با بیان اینکه اولین گروه از آتشنشــانان به ســرعت بعد از اعالم
حادثــه به محل رســیدند ،گفت :با حضور عوامل آتشنشــانی در محل
مشــاهده شد که حادثه در یک ساختمان مسکونی که دارای چهار طبقه
( هــر طبقه دارای  ۴واحد) بــود ،رخ داده و کانون آن نیز انفجاری بوده
کــه در یکــی از واحدهای طبقه همکف به وقوع پیوســته بود و موجب
آتشســوزی و شکستگی شیشــه درها و پنجرههای ســاختمان مذکور
شده است.
قانع با بیان اینکه آتشنشانان با تقسیم شدن به دو گروه اقدامات خود
برای اطفای آتش و نجات را در دســتورکار خــود قرار دادند ،گفت :یک
گروه از آتشنشــانان اقدام به اطفای آتش و ایمنسازی محل کرده و با
توجه به سرایت شــعله    های آتش از پنجره ساختمان به واحد طبقه اول
با تالش همه  جانبه موفق به اطفای کامل آتش و جلوگیری از گســترش
آن شــدند و گروه دوم نیــز همزمان اقدام به تهویــه دود و خروج افراد
اقدام کردند.
رئیس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان
اینکه به گفته شاهدان حادثه هنگام وقوع حادثه مالک واحد مذکور دچار
ســوختگی شده بود ،گفت :این فرد در همان لحظات اولیه توسط عوامل
اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
وی درباره علت این حادثه نیز گفت :بررسی اولیه کارشناسان حاکی از
آن است که نشت گاز و ایجاد شعله سبب وقوع این حادثه شده است ،اما
تحقیقات و بررسی    های تکمیلی پس از اتمام عملیات آغاز شد.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال ترياك با موتورسيكلت

خودروســواری (پراید-پــژو ،پژو-پراید)  ۲تن در
دم جــان باختند و  ۷نفر زخمی شــدند ،ادامه داد:
 ۳تــن از مصدومان در محل به صورت ســرپایی
درمــان و  ۴تــن از مجروحــان این ســانحه با
 ۲دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید مطهری

مرودشت اعزام شدند.
مرادیان در ادامه گفــت :همچنین بالگردهای
اورژانس  ۱۱۵در اجــرای ماموریتهای خود ،دو
بیمار که نیاز فوری به ارائه خدمات درمانی داشتند
را به مراکز درمانی شیراز منتقل کردند.

بین الملل

جنگلهای شمال غرب نروژ طعمه آتش شد

صدها منزل مســکونی در شمال غرب نروژ در پی وقوع آتش سوزی در
جنگلهای این منطقه تخلیه شدند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بی بی سی،
در پی وقوع آتش ســوزی در جنگلهای سواحل شمال غرب نروژ ،صدها
منزل مسکونی تخلیه شدند.
این آتش ســوزی همچنان در حال گســترش اســت و هنوز علت آن
مشخص نیست .مسئوالن محلی اعالم کردند ممکن است این آتش سوزی
تا چند روز ادامه داشته باشد.
در ایــن گزارش آمده اســت :بالگردهای آتش نشــانی تالش میکنند
همزمان با وزش باد شدید ،این آتش سوزیها را مهار کنند.
جارل هیستاد ،رئیس واحد آتش  نشانی در شمال غرب نروژ در کنفرانسی
خبری گفت :مناطق وسیعی دچار آتش سوزی شده اند ،اما وسعت آن هنوز
دقیق ًا مشخص نشده است .در برخی مناطق ،چندین کیلومتر از جنگلها در
شعلههای آتش میسوزند.
بر اســاس این گزارش ،بیش از  ۵۰۰تن از ســاکنان منطقه ســاحلی
"بِرگِن" در شمال غرب نروژ به علت گسترش آتش سوزی ،از خانههایشان
تخلیه شده اند .بعضی از خانههای این منطقه در آتش سوخته اند .چند تن
از مأموران آتش نشــانی در تالش برای اطفاء آتش ،مصدوم شده اند .هنوز
علت این آتش سوزی که روز سه شنبه گذشته آغاز شد ،مشخص نیست.
ایوار کاوانت ،رئیس پلیس منطقه برگِن نروژ در کنفرانسی خبری گفت:

ما در این منطقه خدمــات نیروهای انتظامی    را افزایش داده ایم تا تضمین
کنیم که خانههای مســکونی بعد از تخلیه هدف ســرقت و دســتبرد قرار
نگیرند .ما قوی ًا روی این مسئله تمرکز کرده ایم.
گفته میشود نیروهای آتش نشانی معتقدند چند روز طول خواهد کشید
تا بتوانند شــعلههای آتش را مهار کنند و تهدید آتش سوزی در این منطقه
هنوز به پایان نرسیده است.

چاقوکشی در چین ،چندین مصدوم و کشته
برجای گذاشت

در حادثه چاقوکشــی در شــرق چین دســت کم پنج تن کشته شده و
تعدادی دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم پلیس محلی چین ،در حادثه چاقوکشی که
روز شنبه در شرق این کشور رخ داد دست کم پنج تن جان خود را از دست
داده و  ۱۵نفر دیگر مصدوم شدند.
پلیس اســتان "آنهویی" عصر روز شنبه گزارشی مبنی بر حمله یک نفر
بــه چند عابر پیاده دریافت کرد که بر اثر آن تعدادی به دلیل ضربات چاقو
مصدوم شده و جان خود را از دست دادهاند.
بنابر اعالم پلیس فرد ضارب دســتگیر شده و مصدومین نیز برای مداوا
به بیمارستان منتقل شدهاند.
به گزارش ایســنا به نقل از ای بی سی نیوز ،انگیزه این مرد از اقدام به
چاقوکشی مشخص نیست و جزئیات این حادثه در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی    استان گفت :در بازرسي از زين  2دستگاه موتورسيكلت
در شهرستان نيريز  109کیلو ترياك كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كرد :مأمــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر نيريــز با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شدند راكبان  2دستگاه موتورسيكلت قصد انتقال مقداري
ترياك از محورهاي خاكي به اين شهرستان دارند كه بررسي موضوع را به
صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگي با مقام
قضایي به محورهاي خاكي و فرعي اطراف روســتاي بنه كالغي عزيمت
و هر  2دســتگاه موتورسيكلت كه در حال تردد بودند را شناسايي و دستور
ايست دادند.
فرمانده انتظامی    استان با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز
ماموران انتظامي موفق شــدند هر دو دستگاه موتورسيكلت را توقيف كنند،
گفت :با توجه به كوهســتاني بودن منطقــه يكي از راكبان كه عرصه را بر
خود تنگ ديده بود متواري و راكب ديگر نيز دستگير شد.
ســردار حبيبي با اشاره به اينكه در بازرســي از زين موتورسيكلتهاي
توقيفي  109كيلو ترياك كشــف شد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري
متهم متواري با جديت ادامه دارد.
اين مقام ارشد انتظامي با بيان اينكه قاچاقچي دستگير شده پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شد ،گفت :مبارزه بي امان با سوداگران مرگ در
دستور كار بوده و شهروندان ميتوانند اخبار و اطالعات خود را در اين زمينه
با شماره تلفن  110به پليس اطالع دهند.

كشف  124كيلو مواد مخدر در عمليات پليس داراب

فرمانده انتظامي داراب از كشــف  124كيلو مواد مخدر توسط ماموران
انتظامي اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچاقچيان و ســوداگران مرگ ،ماموران
انتظامي داراب حين گشــت زني در محورهــاي مواصالتي منتهي به اين
شهرستان در يك عمليات ضربتي به  2دستگاه پژو  405مشكوك شدند و
دستور ايست را صادر كردند.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق
شــدند هر دو خودرو را توقيف کرده و براي بررســي بيشتر به مقر انتظامي
داللت دهند.
فرمانده انتظامي داراب با بيــان اينكه در اين خصوص  3نفر قاچاقچي
حرفهاي دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند،
گفت :در بازرســي از هر دو دســتگاه خودرو  117كيلــو ترياك و  7كيلو

حشيش (در مجموع  124كيلو) كشف شد.

كشف  23دستگاه بيت كوين بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی    شهرستان شیراز گفت :در بازرسي از دو انبار  23دستگاه
اســتخراج ارز دیجیتال قاچاق بــه ارزش  3میلیــارد و  500میلیون ریال
كشف شد.
ســرهنگ فرج شجاعی در گفت و گو باخبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح جزئیات این خبر بیان داشت :در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری
و اســتفاده غیرمجاز از دستگاه    های اســتخراج ارز دیجیتال در دو انبار در
سطح شهرستان شیراز ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این
فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران پس از هماهنگــی با مقام قضایي به محل اعزام و
در بازرســی از آن مكانها موفق شــدند  23دستگاه استخراج ارز دیجیتال
قاچاق کشف كنند.
فرمانده انتظامی    شهرســتان شیراز با اشــاره به اینکه در اين خصوص
 3نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــدند،
گفت :كارشناسان ارزش اموال مكشــوفه را  3میلیارد و  500میلیون ریال
برآورد كردهاند.

کشف  17دستگاه ماینر قاچاق در سپیدان

فرمانده انتظامی    ســپیدان از کشف  17دستگاه استخراج ارز دیجیتال
و یک دســتگاه پــاور خارجي قاچــاق و فاقد مجوز در اين شهرســتان
خبر داد.
ســرهنگ احمد فداکار در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
بیان داشت :در پی کســب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز
دســتگاه    های اســتخراج ارز دیجیتال در کارگاهی واقــع در همایجان،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی افــزود :بالفاصله گروهی از ماموران انتظامي پس از هماهنگي با
مقــام قضایي به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق
شدند  17دستگاه استخراج ارز دیجیتال و یک دستگاه پاور خارجي قاچاق
کشف کنند.
فرمانده انتظامی    شهرســتان ســپیدان با اشــاره به اینکه ارزش این
دســتگاه    ها توسط کارشناسان 3 ،میلیارد و  340میلیون ریال تعیین شده
اســت ،گفت :در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع
قضایي معرفی شد.

كشف گردو قاچاق ميلياردي در فراشبند

فرمانده انتظامي شهرســتان فراشبند از كشــف  840كيلوگرم گردو
خارجي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  300ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ كرامتاله برومندي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كــرد :ماموران انتظامي فراشــبند در اجرای طرح مبارزه با
قاچاق كاال و ارز حین گشت زنی در محورهاي مواصالتي به  2دستگاه
سواري ســمند حامل بار مشكوك شــدند و آنها را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين خودروهــا  840كيلوگرم گردو
خارجي قاچاق كشف و  2نفر راننده نيز دستگير شدند ،گفت :كارشناسان
ارزش اموال مكشوفه را يك ميليارد و  300ميليون ريال برآورد كردهاند.

برق گرفتگي در گلخانه

معــاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان از بــرق گرفتگي منجر
به فوت دو مرد  30و  40ســاله حين جا به جايــي ميلههاي گلخانه در
شهرستان بيضاء خبر داد.
سرهنگ كاووس محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر وقوع يک
مورد برق گرفتگي در گلخانهاي در يكي از روستاهاي شهرستان بيضاء،
بالفاصله ماموران انتظامي به همــراه عوامل امدادي به محل مورد   نظر
اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه و نظريه كارشناســان مطلع
شــدند كه  2مرد  30و  40ســاله حين جا به جايــي ميلههاي گلخانه و
برخورد با كابل برق دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادهاند.
معــاون اجتماعي پليس فارس با بيان اينكه اجســاد متوفیان تحويل
پزشــكي قانوني شــد ،از كارگــران و كارفرمايان خواســت حين انجام
كار جوانــب ايمنــي را رعايــت كنند تا شــاهد اينگونه حــوادث تلخ و
ناگوار نباشيم.

کشف 11دستگاه استخراج ارز ديجیتال قاچاق
در الرستان

فرمانده انتظامي الرستان از کشــف 11دستگاه استخراج ارز ديجيتال
قاچاق به ارزش  5ميليارد ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران کالنتری 11شــهید ســاریخانی الرستان مطلع
شــدند فردی با هویت معلوم در منزل خود اقدام به نگهداری و استفاده از
دستگاههای اســتخراج ارز میکند كه بالفاصله موضوع را در دستور کار
خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران ضمن هماهنگی با مقــام قضایي به محل مورد
نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  11دستگاه استخراج ارز
ديجيتال قاچاق و متعلقات مربوطه را کشف كنند.
فرمانده انتظامی    الرستان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دســتگیر و تحویل مراجع قضایي شد ،گفت :کارشناسان ارزش ماینرهای
كشف شده را  5میلیارد ریال برآورد كردند.

 56راس گوسفند قاچاق به مرز نرسيد

فرمانده انتظامی    شهرســتان بوانات از کشف  56راس گوسفند قاچاق و
بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و  400میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :ماموران انتظامي بوانات در راستاي طرح مبارزه با قاچاق كاال
و احشــام هنگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي مواصالتي
به يك دســتگاه وانت نیسان مشكوك شــدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي افزود :ماموران انتظامي در بازرســي از اين خودرو  56راس گوسفند
قاچاق و بدون مجوز حمل از دامپزشــكي را كشــف و راننده را نيز دستگير
كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان بوانات در پایان افزود :كارشناســان ارزش
احشام مكشوفه را یک میلیارد و  400میلیون ریال برآورد كردهاند.
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تهدیدی که از مسکن مهر برداشته شد

پیشبینی اغلب متخصصین مسکن و شهرسازی این بود که مسکن
مهر به سرانجام مسکن عمومی دهههای  ۶۰و  ۷۰میالدی کشورهای
اروپایی و آمریکای شــمالی که به محیطی نامناسب تبدیل شده بودند
دچار خواهد شد .اما بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،بازتعریف
سیاست مسکن مهر باعث شد تجربه تلخ مسکن عمومی در آمریکای
شمالی و اروپا تکرار نشود؛ در این خصوص با سرمایهگذاری کالن در
حوزههای زیرســاختها ،حمل و نقل ،خدمات ،آموزش و امنیت ،این
تهدید از مسکن مهر برداشته شد.
به گزارش ایســنا ،ســال گذشــته جمعیــت  ۲۱شــهر جدید از
 ۱.۱میلیون نفر عبور کرد .طبق آمار روند رشــد جمعیت در شهرهای
جدید به شــش برابر کالنشهرهای کشــور رسیده که علت اصلی آن
توســعه زیرساختها و خدمات در این شــهرها بوده است .با توجه به
اینکه ســاکنان شهرهای جدید اغلب از قشر جوان هستند این شهرها
دارای ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصادی هستند.
در  ۳۰ســال تجربه زیسته شــهرهای جدید ،این شهرها طیفی از
تکامل دیدگاهها ،نظریهها و اقدامات را پشــت سر نهاده است .آخرین
تحول فکری در این راســتا در دولت یازدهم و دوازدهم و در پاسخ به
نیازهای ساکنان شهرهای جدید به ویژه در سایتهای مسکن مهر به
وقوع پیوست .در آن ضمن آسیبشناسی تجارب گذشته و بازاندیشی
در رویکردهای شــهرهای جدید از سکونتگاههای صرفا خوابگاهی به
شهرهایی با ویژگیهای یک شــهر نسبتا خوب ،پایدار و زیستپذیر،
بازتعریف برخی مفاهیم از جمله سیاســت مسکن مهر و به کارگیری
مجموعهای از برنامهها ،طرحها و اقدامات در دســتور کار قرار گرفته
است.
تغییر رویکرد شهرهای جدید از چهار سال قبل
شــرکت عمران شــهرهای جدید در گســتره فعالیتهای خود در
سراسر کشــور از طریق شــرکتهای عمران وابسته ،طی سالهای

گذشته تالش داشته تا پاسخگوی انتظارات شهروندان باشد.
در ایــن زمینــه اعتقاد بر این بــوده که با اولویتدهــی به تأمین
زیرســاختهای اجتماعــی و فضاهای عمومی مورد نیاز ســکونت و
ارتقای کیفیت فضایی شــهرها ،ضمن پاسخگویی به نیازهای طیف
گستردهتر شــهروندان و دســتیابی به تنوع اجتماعی ،موجبات ایجاد
تعادل فراگیر در شــهرهای جدید و تحقق عدالت فضایی بین سایت
های مسکن مهر و سایر قسمت های شهر را فراهم نماید.
آن  طور کــه حبیبا ...طاهرخانــی ـ مدیرعامل شــرکت عمران
شــهرهای جدید ـ میگوید این شرکت از سال  ۱۳۹۶با تغییر رویکرد
خــود و به منظور تأمین خدمات روبنایی و زیرســاخت های اجتماعی
الزم برای باال بردن رضایت و کیفیت زندگی در ســایتهای مسکن
مهر شهرهای جدید که به پایدارسازی جمعیت در آنها منجر میشود
بــه صورتی پررنگتر از گذشــته ،اقدام به ســاخت و تأمین خدمات
روبنایی همچون آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی ،درمانی و فضای سبز به
صورت منفرد یا در قالب احداث پروژههای مشــارکتی مراکز محالت
در شهرهای جدید کرد.
احداث  ۲۰۰مدرسه طی چهار سال
ل اخیر در شهرهای جدید حدود  ۲۰۰مدرسه توسط
طی چهار ســا 
شــرکت عمران احداث شده است که بیشــترین این مدارس در شهر
جدید پردیس به تعداد  ۴۰مدرسه است.
همچنین در این بازه زمانی چهار ساله تعداد  ۶۷باب فضای ورزشی،
 ۶۱فضای سبز ۱۲ ،باب فضای فرهنگی مانند سالن اجتماعات ،سینما،
تئاتر ،کتابخانه و  ۴۴ ،...باب مســجد ۱۵ ،مرکز درمانی و در حدود ۲۰
کالنتری و آتشنشانی مراکز درمانی در سطح شهرهای جدید احداث
شده است.
همچنین مجموعه شرکتهای عمران شهرهای جدید برای توسعه
و ایجاد خدمات روبنایی و زیربنایی در شــهرهای جدید و آمادهسازی

هشدار رییس روسنفت نسبت به کمبود جدی نفت

رییـس بزرگتریـن شـرکت نفتـی روسـیه اعلام کـرد به دلیـل سـرمایه گـذاری اندک در
بحبوحـه حرکـت به سـمت انـرژی جایگزین ،جهـان در بلندمـدت با کمبود حـاد عرضه نفت
روبرو اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،روسـیه که به شـدت به درآمدهـای حاصل از فروش نفـت و گاز متکی
اسـت ،وعده داده اسـت انتشـار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد اما در زمینه توسـعه منابع
انـرژی تجدیدپذیـر ماننـد انرژی خورشـیدی ،بادی و هیدروژن از بسـیاری از کشـورها عقب
مانده است.
روسنفـت دومیـن شـرکت بـزرگ تولیدکننـده نفـت در جهان پـس از آرامکوی سـعودی
اسـت و بیـش از چهـار میلیـون بشـکه در روز نفـت تولید مـی کند.
ایگـور سـچین ،مدیرعامـل روسنفت که متحـد نزدیـک والدیمیر پوتیـن ،رییس جمهور
روسـیه بـه شـمار مـی رود ،در یک جلسـه آنالین مجمـوع اقتصادی سـن پترزبـورگ اظهار
کـرد پیـش بینـی ایـن که چـه زمانی اقتصـاد جهانـی از پاندمـی کوویـد  ۱۹بهبـود پیدا می
کنـد بـه دلیـل ابهامات زیـاد و کنـدی روند برنامه هـای واکسیناسـیون در بعضـی از مناطق
دشـوار اسـت .ثبـات بلندمـدت عرضـه نفت بـه دلیل سـرمایه گـذاری اندک در خطر اسـت.
وی در ادامـه افـزود :یکـی از دالیـل سـرمایه گـذاری کمتـر ،تلاش غـول هـای انرژی
بـرای افزایـش درآمـد سـهامدار از طریـق بازخریـد سـهام و افزایـش سـود نقدی اسـت.
سـچین پیـش بینـی کرد بخشـی از ایـن کمبود در نیمـه دوم سـال  ۲۰۲۱نمـود پیدا می
کنـد و هشـدار داد یارانـه هـا و تخفیف  هـای مالیاتـی جدید دولت بـرای کربن زدایی سـریع
اقتصـاد ،بـار باالتـری بـر دوش بودجـه هـای دولتـی خواهـد گذاشـت و انـرژی جایگزین را
گران می کند.
مدیرعامـل روسنفـت گفـت :دسـتور دادگاه هلنـدی بـه شـرکت رویـال داچ شـل بـرای
کاهـش میـزان انتشـار آالیندگـی ،شـکل جدیـدی از ریسـک برای غـول های نفتی اسـت.
یـک دادگاه هلنـدی مـاه میلادی گذشـته به این شـرکت انگلیسـی -هلندی دسـتور داد
میـزان انتشـار گازهـای گلخانـه ای جهانـی را که در سـال  ۲۰۱۹معـادل حـدود  ۱.۶میلیارد
تـن دی اکسـید کربـن بـود ،بـه میـزان  ۴۵درصد تا سـال  ۲۰۳۰کاهـش دهد.
بـر اسـاس گـزارش رویترز ،سـچین همچنیـن به بحـران انرژی تگـزاس در فوریه اشـاره
کـرد کـه مثـال دیگـری از اتکای بیـش از حد بـه منابع انـرژی جایگزیـن بود.

موافقت دولت آمریکا با خرید  ۱۶میلیارد دالری مایکروسافت

رگوالتـور ضـد انحصارطلبـی آمریـکا بـا قـرارداد مایکروسـافت بـرای خرید شـرکت فناوری
گفتـار و هـوش مصنوعـی نیوآنـس کامیونیکیشـن موافقـت کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن قـرارداد  ۱۶میلیـارد دالری در آوریل اعالم شـد .پیـش از آن این دو
شـرکت در سـال  ۲۰۱۹بـرای اتومـات کـردن کار اداری بهداشـت و درمـان مانند ثبـت مدارک
بـا یکدیگر همکاری داشـتند.
شـرکت نیوآنـس کـه فنـاوری تشـخیص صـدای این شـرکت بـه راه اندازی دسـتیار سـوتی
سـیری اپـل کمـک کـرد ،نـرم افزار بـرای بخش هـای مختلف از بهداشـت و سلامت گرفته تا
صنایـع خودروسـازی می سـازد.
شرکت نیوآنس در اظهارنامه ای به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعالم کرد که مهلت
دولـت آمریـکا بـرای اعتراض به این قـرارداد در اول ژوئن به پایان می رسـد .انقضای این مهلت
یکی از شرایط نهایی شدن این ادغام است.
بـر اسـاس گـزارش تک کرانـچ ،سـخنگوی مایکروسـافت در بیانیـه ای اظهار کـرده بود که
ایـن توافـق تحـت بازبینـی رگوالتـوری در حـوزه های قضایـی دیگر قـرار دارد و قرار اسـت در
پایان سـال  ۲۰۲۱بسـته شود.
توافـق بـا نیوآنـس دومیـن توافـق بـزرگ مایکروسـافت پـس از خریـد  ۲۶.۲میلیـارد دالری
شـبکه اجتماعـی لینکدیـن در سـال  ۲۰۱۶خواهـد بود.

بیتوجهی به  ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان!

و محوطهسازی سایتهای مسکن مهر ،مبلغ  ۴۴هزار میلیارد ریال تا
پایان سال  ۱۳۹۹هزینه کرده است.
برنامههایی برای ایجاد اشتغال در شهرهای جدید
هفته گذشته نیز تفاهم نامه همکاری بین شرکت عمران شهرهای
جدید و ســازمان فنی و حرفهای کشــور با هدف توسعه اقتصادی و
مهارتی و فراهم کردن زمینه کارآفرینی در شــهرهای جدید به امضا
رسید.
ایجاد واحدهای آموزشــی ،نیازســنجی ،برنامهریزی ،ساماندهی،
تأمین مقدمات ،اجرای دورههای آموزش مهارتی و ارزشــیابی مهارت
بــهمنظور تربیــت و تأمین نیــروی کار ماهر با رویکــرد کمک به
اشتغالزایی شهروندان ،ارتقای مهارت شــاغلین ،توسعه اقتصادی و
اجتماعی و رونق کســب و کار در شهرهای جدید از جمله اهداف این
تفاهمنامه عنوان شده است.
حبیبا ...طاهرخانی ـ مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید ـ
در مراســم امضای این تفاهمنامه گفت :در زمان فعلی نوع اشتغال و
روشهای سنتی کام ً
ال متحول شــده و اشتغال و فعالیت وارد محیط
زندگی شده است ،بنابراین ما نیز باید در توسعه شهرهای جدید به این
سمت حرکت کنیم.
وی با اشــاره به پروژه مســکن مهر به عنــوان بزرگترین پروژه
مســکونی در تاریخ شهرهای جدید بیان کرد :طبق تحلیلهای علمی
و تخصصی صورت گرفته در ســال  ۱۳۹۲پیشبینی میشد سرانجام
این سکونتگاهها به سرانجام مسکنهای عمومی دهه  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دچار شود و به محیطی نامناسب
برای زندگی تبدیل شــوند که خوشبختانه ما در این راستا با بازتعریف
سیاست مسکن مهر مانع تکرار تجربه تلخ در این زمینه شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :با سرمایهگذاری از ابتدای
کار ،موفق به رفع این تهدید برای ســکونتگاههای احداثی شدیم؛ ما
حتی در این سایتها شــاهد کمبود شدید خدمات اولیه زندگی مانند
آب ،بــرق ،و … بودیم اما اکنون به ســمت ایجاد زیرســاختهای
اجتماعی و خدمات عمومی عالوه بر حل مسایل زیربنایی وزیرساختی
شهرهای جدید طی چهار سال گذشته عالوه بر ساخت فضاهای روباز
محلهای ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،کالنتری ،مراکز
آتشنشانی و ساخت  ۲۰۰مدرسه که نمونه آن در شهرهای برخوردار
کشور نیز یافت نمیشود.
در حوزه دسترســیها و توســعه حمل ونقل بین شهرهای جدید
وشهرهای مادر گام های اساسی برداشته شــد .افتتاح مترو هشتگرد
کــرج در ادامه خط پنج مترو تهران ، .افتتاح آزادراه ســهند -تبریز،افتتاح بزرگراه صدرا -شــیراز (بزرگراه شهید ســلیمانی) ده ها پروژه
در مرحله نهایی کار بخشــی از اقدامات در مسیر توسعه دسترسی ها
محسوب می شود.
طاهرخانی بــا تأکید بر اینکه شــهرهای جدیــد در این دوره در
ســاخت مراکز انتفاعی نیز دارای تغییر رویکرد اساســی بوده اســت،
گفت :خوشــبختانه امروز فاخرترین مجموعههای تجاری با مشارکت
بخش خصوصی در این سایتها شکل گرفته است تا ارزش سکونت
و داراییها همواره حفظ و افزایش یابد.
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از پرحاشـیه تریـن مسـائل مطـرح شـده از سـوی کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری
طـی مـدت شـروع تبلیغـات آنها ،یارانـه ها و ارقـام جدید آن بـود؛ یارانه هـای پنهان و
آشـکاری که سـاالنه بـه  ۱۳۰۰هـزار میلیارد تومان می رسـد و سالهاسـت از معضالت
اقتصـادی ایـران اسـت ،امـا دریغ از طرح یک سـوال در مـورد آن در مناظـره اقتصادی
هفت کاندیـدای ریاسـت جمهوری.
بـه گـزارش ایسـنا ،اینکه مبنای سـواالت تعیین شـده در جریـان مناظـره انتخاباتی
چیسـت ،مشـخص نیسـت ولـی در هـر حال برخی مسـائل مهـم و قابل توجـه جاخالی
پررنگـی در مناظـره اقتصـادی کاندیـدای ریاسـت جمهـوری داشـت کـه می تـوان به
جریـان و مواضـع ارزی ،اصلاح نظـام بانکـی ،بـورس و البته جریـان خـاص یارانه ها
کـه خـود در برگیرنـده ابعـاد اصالحـات قیمـت سـوخت و حامـل هـای انـرژی اسـت،
اشـاره کرد.
ایـن روزهـا کاندیداهـا در شـعارهای خـود یارانـه را بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای
تبلیغاتـی انتخـاب و بـا اعلام اعـداد و ارقـام هـای ظاهـرا جذاب سـعی در جـذب رای
دارنـد ،از یارانـه  ۴۵۰هـزار تومانـی گرفتـه تـا یـک میلیونـی.
در حالـی ایـن ارقـام تاکنـون از سـوی کاندیداهـای مربوطـه بـرای مـردم بـه طـور
شـفاف توضیـح داده نشـده و مشـخص نیسـت کـه قـرار اسـت چگونـه پرداخت شـود
و چـه تبعاتـی در ازای آن بـرای مـردم ایجـاد مـی شـود کـه انتظـار می رفـت یکی از
سـواالتی باشـد کـه حتـی به صورت مشـترک پرسـیده شـده و حداقـل در حضور هفت
کاندیـدا مشـخص شـود پایـه و اسـاس این رقم های سـنگین چیسـت ،ولی ایـن اتفاق
نیفتـاد و مناظـره اقتصـادی بـدون ایـن موضوع تمام شـد.
در ایـن بیـن فقـط محسـن رضایـی بازهـم از یارانـه  ۴۵۰هـزار تومانی خود سـخن
گفـت و بـرای آن تضمیـن داد ،ولـی بـه مخاطبان نگفت کـه پولش را از کجـا می آورد
و قـرار اسـت در ازای آن نـرخ سـوخت و حتـی دالر چـه تغییری کند.
این جای خالی در شرایطی بود که  ۱۰سال است قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شده
ولـی خبـری از تغییـر در نحوه اجـرای قانون که از کارشـناس و نماینـده مجلس گرفته
تـا خود مسـئوالن دولتی بـه آن انتقاد دارند نیسـت.
طبـق آمارهـای دولتـی مردم ایران در سـال  ۱۳۰۰هـزار میلیارد تومـان یارانه پنهان
و آشـکار دریافـت می کنند کـه بیش از  ۹۰۰هزار میلیارد آن پنهـان و از این رقم حدود
 ۶۰۰هزار میلیارد یارانه سوخت و انرژی بوده است.
بعـد از طـرح ایـن گـزارش هـا و اعلام بـرای اصلاح رونـد ،در آبـان  ۱۳۹۸دولت
دسـت بـه اصلاح قیمـت بنزین زد و نـرخ آن را افزایـش داد و در حالی کـه به نظر می
رسـید در مسـیر اصلاح یارانـه پنهان حرکت کـرده که در سـوی دیگر بخشـی از پول
بدسـت آمـده را مجـدد بـه سـمت پرداخت نقـدی بـرد ،آن هم در شـرایطی کـه یارانه
نقـدی خـود از چالش   هـای نظـام یارانـه ای ایـران اسـت و دولت نتوانسـته بـود چرخه
معیـوب پرداخـت  ۷۸میلیـون نفری آن را اصلاح کند.
در ایـن مناظـره حتـی یـک سـوال مطرح نشـد کـه ایـن ارقـام پرداختی وعـده داده
شـده چگونـه قابـل توجیه اسـت ،کسـی سـوالی نپرسـید که بـرای حداقـل  ۱۳۰۰هزار
میلیـارد یارانـه پنهان و آشـکار سـاالنه ای که دولـت پرداخت می کند کاندیـدا چه نظر
و دیدگاهـی دارنـد و چگونـه آن را اصلاح خواهنـد کـرد ،از بزرگترین معضـل یارانه ها
یعنـی غربالگـری و حـذف دهـک هـای پردرآمد هم خبـری نبود.
در مجمـوع آنچـه در مـورد یارانـه تاکنـون اتفـاق افتـاده و نظرات جسـته و گریخته
کاندیداهـا مطـرح شـده ،ظاهـرا چیزی جز اسـتفاده ابـزاری برای جذب رای نیسـت و با
ایـن روال نمـی تـوان امیـدوار بـود دولتی که شـکل می گیرد اقـدام موثری در دسـتور
کار داشـته باشـد شـاید اگـر ایـن گونـه بـود ،تاکنـون در جریـان برنامـه هـای متفاوت
و مصاحبـه هـای مختلفـی کـه هـر یـک از هفـت کاندیدا شـرکت کـرده انـد از برنامه
اساسـی و کارسـاز خـود در حـوزه یارانه هـا رونمایی کـرده بودند.

تبدیل سیمکارت؛ جدیدترین کالهبرداری از مشترکان
روشهای کالهبــرداری اگرچه روزبهروز در
حال تغییر اســت ،اما بعضــی از روشها برای
کسانی که قصد سوءاســتفاده از ناآگاهی افراد
را دارنــد ،هیچگاه کهنه نمیشــود و همواره با
تغییرات جزئی ،کالهبردارانی پیدا میشــوند که
بخواهند از عدم اطالع مردم بهره بگیرند.
به گزارش ایســنا ،یکی از روشهایی که در
سالهای گذشته همواره مورد توجه کالهبرداران
بوده ،تماس با افراد به اسم اپراتورهاست.
در این روش ممکن اســت سوءاستفادهگران
به صــورت اتفاقی شــماره افــراد را گرفته و
بــا وعدههــای ســیمکارت رایــگان ،تعویض
سیمکارتهای اعتباری با دائمی ،برخورداری از
اینترنت و تماس رایگان ،تبدیل سیمکارتهای
 4Gبه  5Gکه با توجه به راهاندازی سایتهای
 5Gدر کشــور میتوانــد از جدیدترین موارد
سوءاســتفاده باشــد و مواردی از این دســت،
کاربران را فریب دهند.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته بارها با
نشــت اطالعاتی از سوی اپراتورها ،ثبت احوال،
تلگرام و موارد این چنینــی روبهرو بودیم ،بعید
نیســت که کالهبرداران با فــرد تماس گرفته
و حتــی نام و اطالعات شــخصی فرد از جمله
کد ملــی را بدانند و با اســتفاده از مهندســی
اجتماعی ،ســعی کنند که اعتمــاد فرد را جلب
کرده و درجهت اهداف خود مورد سوءاســتفاده
قرار دهند.

مهندسی اجتماعی یا ،social engineering
سوءاســتفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به
اعتماد کردن اســت که به کمک مجموعهای از
تکنیکهــا ،فرد را به فــاش کردن اطالعات یا
انجام کارهایی خاص متقاعد میکند.
بسیاری از حمالت مهندسی اجتماعی نیازی
به اطالعات فنی تخصصی ندارند و الزم نیست
که یک متخصص رایانــه و یک هکر حرفهای
به شــما حمله کند ،بلکه هر یک از افراد جامعه
میتواند نقــش یک مهاجم را ایفا کند ،بنابراین
باید همیشه نسبت به محیط اطراف آگاه بود.

ممکن است با شخص تماس بگیرند ،اعالم
کنند که ســیمکارت اعتباری آنها قابلیت تبدیل
به ســیمکارت دائمی و برخورداری از تماس و
اینترنت رایگان چندمــاه را دارد ،در نمونههای
دیگری از این دست ممکن است تماس بگیرند
و اعالم کنند که فرد برنده ســیمکارت رایگان
شــده ،در نهایت آدرس فرد را گرفته تا هدایای
مورد نظر را برای او ارسال کنند.
درصورتی کــه فرد فریب ایــن تماسها را
بخورد ،ممکن اســت آدرس خــود را ارائه کند،
شــخص کالهبردار به آدرس مراجعه کرده ،با

وعده تبدیل ســیمکارت و یا بستههای اینترنت
و تمــاس با هزینههای کمتر ،مبلغی را دریافت
میکند و دیگر خبری از شماره تلفنی که تماس
گرفتــه و چنین وعــدهای را داده نخواهد بود،
البته چنیــن مواردی ممکن اســت به اتفاقات
خطرناکتری هم منجر شــود کــه ضرر مالی
بخش کماهمیتتر آن باشد.
فیشــینگ هم از مواردی است که میتواند
کاربران نــاآگاه را هدف قرار دهد .بدین صورت
که ممکن است لینکی برای کاربران ارسال کنند
و از او بخواهنــد از طریق درگاه پرداختی ،مبلغ
مورد نظر را واریز کند تا خدمات ارائه سیمکارت
و مانند آن برایش انجام شــود ،در حالی که این
لینکهــا در واقع آدرسهای شبیهسازیشــده
هســتند و میتواننــد به ایــن روش اطالعات
پرداختی کاربران را به دســت آورده و حســاب
کاربر را خالی کند.
کاربران باید توجه داشته باشند که اپراتورها
درصورتی که طرحهایی از جمله ارائه سیمکارت
داشــته باشــند ،این اطالعات در وبسایتشان
موجود است .بنابراین کاربران درصورت مواجهه
با تماسهایی از قبیــل اینترنت رایگان ،تبدیل
ســیمکارت و مواردی از ایــن قبیل ،تنها کافی
اســت به ســایت اپراتورها مراجعه کــرده و از
واقعــی بودن یا نبودن آن آگاه شــوند و گرفتار
کالهبرداری نشوند.

برداشتهای غیرقانونی در باالدست
کاهش شدید فشار آب در  57شهر و  380روستای اصفهان را رقم زد
حبیب صادقی  /اصفهان

برداشت های غیر قانونی در باالدست موجب کاهش شدید فشار
آب در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در روزهای اخیر شد.
معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای اصفهان به چالش های
موجود در تامین پایدارآب شرب مشــترکین این شرکت اشاره کرد
و اظهار داشــت :در دهه اخیر بهعلت برداشــتهای غیرقانونی در
باالدست ،تراکم جمعیت ،کاهش نســبی بارندگیها و افزایش دما،
تامین پایدار آب شــرب حدود  5میلیون نفر از جمعیت ســاکن در
 57شــهر و  380روستای تحت پوشش ســامانه آبرسانی اصفهان
بزرگ با چالش مواجه شده است.
ناصر اکبری با اشــاره به این که خشک شدن زاینده رود موجب
خشــک شــدن چاه های فلمن با ظرفیت آبدهی سه متر مکعب در

ثانیه و کاهش  50درصدی آبدهی سایر چاه های متفرقه و حریمی
شد ،افزود :نیاز است شرکت آب منطقه ای اصفهان نسبت به جبران
این حجم از آب از دست رفته اهتمام ورزد.
وی افــزود :اکنــون آب آشــامیدنی اصفهــان از تصفیه خانه
باباشیخعلی در غرب اســتان تامین می شود که ظرفیت آن بالغ بر
 11.5مترمکعب آب در ثانیه است در حالی که نیاز آبی مردم در اوج
مصرف به  16متر مکعب در ثانیه می رسد.
معــاون بهره بــرداری و توســعه آب آبفای اصفهــان خواهان
جلوگیری از برداشــت آب در باالدست زاینده رود از سوی مسئوالن
امر شــد و بر صرفــه جویی در مصرف آب توســط همه ذینفعان و
بهره برداران تاکید کرد.
وی به تاثیر افزایش دما در مصرف آب شــرب اشاره کرد و بیان

داشــت :این روزها با گرم شــدن هوا مصرف آب هم بیشــتر شده
بــه طوری که هر درجه افزایش دمای هوا بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰لیتر در
ثانیه یا معادل  ۲تا  ۳درصد بر مصرف آب اضافه می کند.
اکبری بر مدیریت مصرف آب از ســوی مردم تاکید کرد و گفت:
با وجود تنش آبی در اصفهان مردم نسبت به صرفهجویی در مصرف
آب اهتمام الزم را داشــته باشند چرا که با وجود کاهش بارندگی در
سال آبی جاری تابستان بسیار سختی را در پیش داریم.
شــایان ذکر است به دلیل انجام اقدامات فنی و فرهنگی شرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان در دو دهه اخیر ،سرانه مصرف آب
مشــترکین و همچنین میزان هدررفت آب از شــبکه های آبرسانی
شــهرها و روستاهای تحت پوشش این شــرکت ،از تمام شهرها و
استان های کشور کمتر است.
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مدیرعامل موسسه ویرافیلم شیراز:

پوشش زنده فوتبال شیراز منوط به پرداخت مطالبات است
ایسنا :مدیر عامل موسســه ویرافیلم ،واحد سیار
بخش خصوصی پوشش دهنده مسابقات فوتبال در
شیراز ،با گالیه از دســت اندرکاران و اهالی فوتبال
فارس ،تاکید کرد که بابت پوشــش زنده بازیهای
تیمهــاف فوتبــال شــیراز مطالباتــی دارد و ادامه
همکاری ،منوط به تسویه کامل این مطالبات است.
به گزارش ایســنا ،سه شــنبه  ۱۱خرداد ،دیدار
تیمهای فجرسپاسی و چوکای تالش از هفته بیست
و هفتم لیگ دســته اول فوتبال ایــران ،روی آنتن
شبکه فارس نرفت .اتفاقی که اعتراض هواداران این
تیم شیرازی را به دنبال داشت؛ کسانی   که به واسطه
شــرایط شــیوع کرونا امکان حضور در ورزشگاه را
ندارند و با پخش نشدن بازی ،از امکان تماشای این
بازی از طریق تلویزیون هم محروم شدند.
به دنبال این موضوع ایســنا علت پوشش ندادن
زنده بازی فجــر را از فالح ،مدیرعامل باشــگاه و
رئیس هیأت فوتبال فارس جویا شده و نظرات آنان
را منعکس کرد اما نماینده صدا و سیما ،در این مورد
پاســخگو نبود؛ اما به دنبال درج گزارش ایســنا که
منجر به واکنشهایی نســبت به صدا و ســیما شد،
مدیر عامل موسسه ویرافیلم شیراز که مدیریت واحد
ســیار را برعهده دارد ،طی پیامی    با ایســنا ،در مقام
پاسخگویی برآمد.
هادی بخشــایی مدیرعامل موسســه ویرافیلم
شــیراز ،به ایسنا گفت :دل ُپری از اهالی فوتبال این
شــهر دارم و باید برای روشن شدن اذهان عمومی،
حقایق را بازگو کنم.
وی افزود :ماجرا از آنجایی شــروع شد که واحد
سیار صدا و سیمای مرکز فارس ،به دلیل فرسودگی
و استهالک ،نتوانســت به پوشش مسابقات فوتبال
ادامه دهــد .با توجه به اینکــه هزینه خرید و حتی
تعمیــر این واحد بســیار باالســت ،ما بــه عنوان
بخــش خصوصی وارد کار شــدیم تا باری از دوش
همشــهری   هایمان برداریم ،اما این دوستان بالیی
سر ما آوردند که پشیمان شده ایم.
بخشــایی گفت :من برای تهیه این واحد سیار،
خانــه ام را فروخته ام اما آدم    هایی که داعیه مذهب
و اخالق دارند ،به راحتی دروغ می    گویند یا حرف    ها
را پــس و پیش می    زنند و موجــب گمراهی اذهان
عمومی    می    شوند.
او با بیان اینکه رشــته تحصیلیاش کارگردانی
سینماســت ،گفت :من در عرصه فعالیت حرفهای با
انواع و اقســام آدم    ها ســر و کار داشته ام ،اما هیچ
کجا به مشکالتی که در فوتبال شیراز برخورد کردم،
مواجه نشده بودم.
بخشایی با اشــاره به اظهارات مدیرعامل باشگاه
فجر مبنی براینکه صدا و سیما از اداره ورزش بابت
پخش بازیها پول دریافت کرده اما بازی را پوشش
نداده است ،این حرف را درست ندانست و گفت :ما

این مشکل را با قشــقایی هم داشتیم .سال گذشته
در تیرماه ،بازی قشــقایی مقابل علم و ادب تبریز را
پوشش دادیم ولی نتوانســتیم پولش را بگیریم .در
اسفندماه سال  ۹۹هم دو بازی فجر را پوشش دادیم
و پول آن را هم هنــوز نداده اند .ما گفتیم ضرورت
شــهر اســت و رفتیم اما آنها جواب تلفن ما را هم
ندادند و حتی با نامه نگاری از طرف صدا و سیما هم
نتوانستیم به نتیجه برسیم.
مدیرعامل موسســه ویرافیلم ادامه داد :در نهایت
برای مســابقه فجرسپاسی و چوکا به سیم آخر زدم
و تیم واحد ســیار را اعزام نکردم .با اینکه از ســه
شــنبه هفته قبل این موضــوع را اعالم کرده بودم،
اما آقای فالح یکی دو ســاعت قبل از بازی با من
تماس گرفت .چند روز قبل از بازی هم با سرپرست
این تیــم تماس گرفته بودیم که تــا مطالباتمان را
نگیریم ،به این همکاری ادامه نخواهیم داد ،اما آنها
حتی با لحن درستی صحبت نکرده و گفتند که حاال
یک پولی به حسابتان می    ریزیم! مگر ما صدقه  بگیر
هستیم که اینطور صحبت میکنند؟
او با تاکید براینکه باشــگاهها باید هزینه کاری را
که تقاضای آن را دارند ،بپردازند ،گفت :طی روزهای
اخیر در حق من و صدا و ســیمای فارس کم   لطفی
زیادی شده اســت ،این ارگان کمک  های زیادی به
ما و فوتبال فارس و شــیراز کرده کــه نباید آنها را
نادیده گرفت.
وی با یادآوری اینکه پوشــش ندادن بازی فجر،
پاســخ داده اســت ،گفت :گفته بودیــم برای بازی
بعدی قشــقایی هم به ورزشگاه نمی    رویم ،اما آقای
نجف پور خودشان تماس گرفتند و بر خالف گذشته،
این بار بدهی شــان را پذیرفتنــد و گفتند پرداخت
می    کنیم.
بخشــایی گفت :حقیقت این اســت که ما مبلغ
زیادی برای پخش بازی    ها درخواســت نمی    کنیم.
بــرای هر بازی فقط  ۴میلیون تومان می    گیریم ،در
حالی  که  ۶میلیارد تومان ارزش واحد سیارمان است

پیروزی قاطع تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان
ایران روی نوار برد

تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای لیگ ملت های والیبال در دور ششم مقابل بلغارستان قرار
گرفت و به پیروزی  ۳بر صفر رسید.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال مردان ایران در ششــمین دور از رقابتهای لیگ ملتها،
شــنبه  ۱۵خرداد از ساعت  ۲۲به مصاف بلغارستان رفت و به پیروزی  ۳بر صفر رسید تا در هفته
دوم هر سه بازی خود را برنده شود.
ملی پوشــان والیبال ایران در حالی مقابل بلغارســتان قرار گرفتند که در دو بازی اول مقابل
ژاپن و روســیه شکســت خورده بودند .بلندقامتان ایــران که با ترکیب هــای متفاوتی در این
رقابت ها در زمین حضور پیدا می کنند در بازی سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب مقابل هلند ،کانادا
و ایتالیا پیروز شدند.
والیبالیســت های ایران که با ســه برد پیاپی در این رقابت حضور پیدا کردند با ترکیب ســید
محمد موسوی ،رضا عابدینی ،محمدطاهر وادی ،امیرحسین اسفندیار ،میثم صالحی ،بردیا سعادت
و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) مقابل بلغارستان قرار گرفتند.
ملی پوشان بلغارستان در بازی اول مقابل فرانسه قدرتمند با نتیجه  ۳بر صفر شکست خوردند.
آنها در بازی دوم مقابل اســترالیا موفق شــدند اولین پیروز خود را به ثبت برســانند .ملی پوشان
بلغارســتان در بازی ســوم مقابل آلمان ،در بازی چهارم مقابل ایتالیای میزبان و در بازی پنجم
مقابل کانادا شکست خوردند.
بلغارســتان درحالی مقابل ایران ظاهر شد که در  ۵بازی اخیر خود تنها به یک پیروزی رسیده
بود و با این نتیجه در جایگاه  ۱۲رده بندی این مسابقات قرار داشت در حالی که ایران با  ۳پیروزی
و دو باخت در رده هفتم این رقابت ها ایستاده بود.
به گزارش ایســنا ،والیبالیســت های ایران در هفته دوم و در ســه بازی موفق عمل کرده و
توانستند تمام حریفان خود را شکست دهند.
آلکنــو در طول این رقابت ها نشــان داد بــه تناوب از همه بازیکنان بــازی میگیرد چرا که
معتقد اســت باید تیم ملی والیبال ایران رشــد کند .سرمربی روســی والیبال ایران باز هم نشان
داد کــه تیمش متکی به فرد نیســت و بــا اعتماد به جوانان می تواند در بــازی ها نتیجه خوبی
کسب کند.

الدحیل با علی کریمی تمدید نمیکند

روزنامه العرب قطر مدعی شــد که باشــگاه الدحیل با علی کریمی تمدید نخواهد کرد و به
دنبال جایگزینی برای این بازیکن ایرانی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از العرب ،الدحیل در فصلی که گذشت عملکرد خوبی از خود نشان
نداد و نتوانست قهرمانی در هیچ جامی را به دست آورد.
ســران باشگاه الدحیل به دنبال تغییرات در تابستان هستند و جذب بازیکنان خارجی جدید را
در اولویت قرار دهند.
العرب در ادامه نوشــت :دودو ،مهدی بن عطیه و علی کریمی ســه بازیکن خارجی الدحیل
عملکرد خوبی از خود نشــان ندادند تا جایی که باشگاه با دودو و بن عطیه تسویه کرده است و
به احتمال خیلی زیاد هم علی کریمی جدا شود و قرارداد او تمدید نخواهد شد.
این روزنامه قطری در ادامه تاکید کرد که از بین  ۵بازیکن خارجی الدحیل تنها ادمیلسون و
اولونگا در تیم باقی خواهند ماند.

و  ۲۰نفر نیروی انســانی دارد .من برای یک بازی
تیم پارس جنوبی جم که صبح به شهر جم رفتیم و
شب برگشتیم ۱۷ ،میلیون تومان پول گرفتم .یعنی
اگر شــیراز بخواهد همین واحد سیار را از شهرهایی
مثل اصفهان یا تهران بیاورد ،باید حداقل چهار   برابر
پولی که ما می    گیریم ،هزینه کند.
او اضافه کرد :آرزوی ما این اســت که شیراز به
لیگ برتر برســد و به همین خاطر تا حد توانمان با
تیم    ها همکاری می    کنیم ،اما متاسفانه این دوستان
اگر بخواهند با این شــرایط تیم  داری کنند و با همه
هم با لحن طلبکارانه صحبت کنند ،امیدی نمی    توان
به آینده تیم    ها داشت.
هادی بخشایی در ادامه به توانایی این واحد سیار
خصوصــی برای ارائه کیفیت بســیار باالتر از آنچه
تاکنون مشــاهده شده اشــاره کرد و افزود :مدیران
باشگاه    ها باید خودشان هزینه بیشتری بپردازند تا ما
بتوانیم تعداد دوربین    ها را باال ببریم ،از پهپاد استفاده
کنیم و تمام تالشــمان را برای هر چه بهتر پخش
شدن بازی به کار ببندیم و اگر کیفیت کارمان پایین
بود ،بیاینــد و یقه ما را بگیرند ،امــا نه تنها به این
چیزها فکر نمی    کنند ،بلکه باعث می    شــوند همین
سه دوربینی هم که می    آوریم نابود شود برود پیش
واحد سیار مرکز فارس.
او گفت :این مبلغی که ما دریافت می    کنیم مقابل
ســایر هزینه    های تیم    های فوتبال اصال به چشــم
نمی    آید ولی آنها برای خودشــان و طرفدارانشــان
ارزشــی قائل نیســتند .کارمند من شب عید تماس
گرفتــه و می    گوید دســتم خالی اســت .من هم با
اینکه مطالباتم را نگرفتــه بودم ،ولی پول کارکنانم
را پرداخت می    کنم .به عوامل تیم فجرسپاسی پیام
دادم و گفتم دِین این بچه    ها گردن شماست .شمایی
که دم از تقوا می    زنید ،تقوا را چگونه معنی می    کنید؟
تقوا غیر از این اســت که باید حق الزحمه کســانی
که برایتان کار می    کننــد را بپردازید؟ یا اینکه فکر
می    کنید وظیفه ماست تا مجانی برایتان کار کنیم؟

بخشــایی گفت :اگر این شــرایط ادامه پیدا کند،
مجبور می    شوم واحد ســیار را به شهری دیگر و یا
حتی خارج از ایران انتقال دهم .آن وقت با توجه به
اینکه واحد ســیار دیگری هم در شهر شیراز وجود
نــدارد ،به طــور کلی پخش تلویزیونی مســابقات
فوتبال در شــیراز تعطیل خواهد شد .من این    ها را
نمی    گویم که بخواهم پولی بیشتر از حقمان بگیرم،
اما توقع دارم که حداقل مطالباتمان را بتوانم بگیرم.
پرداخت بدهی بر عهده ورزش و جوانان
است
اما مدیرعامل باشــگاه فجر شهید سپاسی نیز در
گفت و گو با خبرنگار مهر ،معتقد است مانده بدهی
 ۸میلیون تومانی باشــگاه فجــر ،برعهده اداره کل
ورزش و جوانان است.
سرهنگ رسول فالح تصریح کرد :از مجموع ۲۴
میلیون تومان بدهی باشــگاه فجر ،مبلغ  ۱۶میلیون
تومان را پیش از این پرداخت کردهایم و در خصوص
 ۸میلیون تومان بدهی باقی مانده ،در جلســهای که
در صدا و سیما داشــتیم ،مدیرکل ورزش و جوانان
استان پذیرفت تا این مبلغ را نیز که مربوط به فصل
گذشته است ،پرداخت کند.
وی ضمن تشــکر از زحمــات مجموعه عوامل
صداوســیما ،از مسئوالن دستگاههای اجرایی استان
خواست تا از محل بودجه فرهنگی خود برای تجهیز
امکانات صدا و سیما اقدام کنند تا همچون سالهای
گذشته ،پخش زنده مسابقات توسط خود واحد سیار
صدا و سیمای استان انجام شود.
توان پرداخت پول بیشتر نداریم
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس نیز در گفتگو با
خبرنگار مهر به قرارداد هیأت فوتبال شیراز با بخش
خصوصی اشاره کرد و بیان داشت :طبق توافقی که
در نشســت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس
داشــتیم ،تقبل کردیم تا برای  ۱۴بازی آخر تیمها
مبلغ  ۵۰میلیون تومــان پرداخت کنیم که به وعده
خود عمل کردیم.
حاجی زاده همچنین افزود :ما توان پرداخت پول
بیشــتری را نداریم اما از اینکه بخش خصوصی به
بهانه بدهی باشــگاهها از پخش بازی ممانعت کرد،
گله مندیم و حداقل به خاطر مردم میبایســت بازی
پخش میشد.
محمدرضا حسینی رئیس هیأت فوتبال شیراز نیز
در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :طبق توافقنامه ۵۰
میلیونی ،تمــام هزینهها را پرداخت کردهایم و حتی
چک ســه بازی آینده نیز صادر شده و این مشکل،
به    دلیل بدهی فصل گذشــته باشــگاهها به بخش
خصوصی به وجود آمده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،با این وضعیت همچنان
مشــخص نیســت که بازیهای آینــده این  ۲تیم
شیرازی به صورت زنده از صدا و سیما پخش خواهد
شد یا خیر؟

حضور کماندار نوجوان فارسی در تیم ملی

امیر علی اطمینانی کماندار نوجوان مرودشــتی به اردوی

تیم ملی تیراندازی با کمان دعوت شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،به نقل
از روابط عمومی    هیات تیراندازی با کمان استان فارس ،پس
از برگزاری رقابت    های انتخابی تیم ملی نوجوانان که هفتم
خرداد ماه  ۱۴۰۰در ســایت اختصاصی مجموعه ورزشــی
آزادی تهران برگزار شد با نظر سرمربی و کادر فنی تیم ملی
امیر علی اطمینانی نوجوان اســتان فارسی به اردوی تیم ملی رشته کامپوند که از  ۲۲خرداد
ماه تا  ۲۴خرداد ماه  ۱۴۰۰در تهران برگزار می    گردد ،دعوت شد.
رئیس هیات تیراندازی با کمان استان فارس ضمن تبریک این موفقیت به این ورزشکار
مرودشتی و جامعه تیراندازی با کمان فارس ،از سینا کهزادی دیگر کماندار نوجوان شیرازی
حاضر در این رقابت    ها نیز تقدیر کرد و گفت :بر اســاس برنامه راهبردی اداره کل ورزش و
جوانان اســتان فارس استعدادیابی و نخبه پروری در دستور کار این هیات قرار دارد و تالش
می    شــود با ارتقا ســطح دانش مربیان و کمانداران و برنامه   ریزی اساسی منطبق بر اصول
علمی    و عملی بتوانیم شاهد رشد و توسعه کیفی این رشته ورزشی باشیم.
علــی روزیطلب افزود :با توجه به اعــام اداره کل ورزش و جوانان در حال برنامه ریزی
عملیاتی جهــت حضور مقتدر در مســابقات المپیاد نوجوانان که بهمن مــاه  ۱۴۰۰برگزار
می گردد ،هستیم.

یک کرسی بینالمللی برای ورزش ایران

اکبری نایب رییس شورای سامبوی آسیا شد

در جریان مســابقات ســامبو قهرمانی آسیا در تاشکند
ازبکســتان ،انتخابات شورای سامبو آســیا نیز برگزار شد
و عباســعلی اکبری به عنوان نایب رییس ســامبو آســیا
انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،در جریان مسابقات سامبوی قهرمانی
آسیا در تاشکند ازبکستان ،انتخابات شورای سامبوی آسیا
نیز برگزار شد و اعضای هیات رییسه آسیا مشخص شدند
که عباســعلی اکبری ،رییس انجمن سامبوی ایران موفق شــد با رای اعضای کنگره به
عنوان نایب رییس ســامبوی آسیا انتخاب شــود .علمجان موالیف ،رییس ازبکی شورای
سامبوی آسیا نیز برای یک دوره دیگر به ریاست این رشته رزمی رسید.
اکبری هفته پیش نیز در انتخاباتی توانسته بود به ریاست سامبوی آسیای مرکزی برسد.
همچنین در جریان این کنگره در مورد حضور رشته سامبو در بازیهای ساحلی آسیا و
بازیهای داخل سالن آسیا بحث و گفتوگو شد.

ناظم الشریعه:

فدراسیون فوتبال:

ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه پارس شیراز
رعایت نشده است

دراین نامه خطاب به هیات فوتبال فارس
آمده است :بر اســاس تصاویر و فیلم  های
دریافتــی از روز مســابقه ،اقدامات هنگام
رقابت ها مصداق عدم اجرای ابالغیه ستاد
ملی کرونا و پروتکل های بهداشتی صادره
از سوی سازمان لیگ است.
این نامه افزوده است :از آنجا که این امر
با وجود تذکرات مسئولین برگزاری مسابقات
تاکنون محقق نشــده از این رو مستندات و
شواهد مربوطه جهت بررسی و تصمیم گیری
تقدیم کارگروه ویژه مســابقات مســتقر در
فدراسیون فوتبال می شود.
بر همین اســاس ،پیش از دیدار تیمهای
فوتبال قشقایی شیراز و استقالل خوزستان
و پس از آن حاشیههایی در ورزشگاه پارس
شــیراز به وجود آمد که منجر به درگیری و
مجروح شدن چند نفر شد.
این بازی که شامگاه جمعه هفتم خرداد
 ۱۴۰۰برگزار شــد ،قرار بود راس ســاعت
 ۱۹ / ۲۰دقیقه آغاز شود اما به دلیل حضور
تماشاگران ،ناظر فدراســیون پس از حدود
 ۱۰دقیقه توقف ،اجازه بازی را صادر کرد.
بر اساس مقررات ،حضور تماشاگران در
استادیوم به دالیل بهداشتی و لزوم رعایت
شیوه نامه های بهداشــتی مرتبط با کرونا

کاش اول با آرژانتین بازی می کردیم!

کادر فنی تیم ملی فوتســال ایران تمایل داشت بازی اول ایران در جام جهانی فوتسال با
مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها باشد.
به گزارش ایســنا ،بر اساس برنامه اعالم شــده تیم ملی فوتسال کشورمان که در گروه
ششــم مســابقات جام جهانی با تیمهای آرژانتین ،صربســتان و آمریکا هم  گروه است در
نخستین دیدار خود در این پیکارها  ۲۳شهریور با تیم صربستان روبهرو میشود.
شــاگردان ناظم الشــریعه در دیدار دوم با آمریکا روبرو خواهند شد و در سومین ،حساس
ترین و دشوارترین بازی خود با آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی مصاف میکنند.
ناظم الشــریعه سرمربی تیم ملی فوتســال در این خصوص به ایسنا گفت :در دوره های
اخیر بازی اول ما با اسپانیا تیم قدرتمند گروه بود و دوست داشتیم در این دوره هم بازی اول
ایران با آرژانتین باشد چرا که بازی اول شرایط خاص خود را دارد و دوستان نداشتیم کار به
بازی سوم بکشد اما با این حال فرقی نمیکند و باید در دو بازی ابتدایی مقابل صربستان و
آمریکا نتایج مناسب بگیریم تا با روحیه خوبی به مصاف آرژانتین برویم.

بسته شدن ورزشگاه پارس شیراز برای حصارکشی

ورزشــگاه پارس شیراز برای حصارکشی
ضلــع جنوبــی آن و جلوگیــری از ورود
تماشاگران بسته شد.
به گــزارش پایــگاه خبــری و تحلیلی
ورزش پــارس ،مدیــرکل ورزش و جوانان
فــارس اعالم کرد :با توجــه به اینکه ضلع
جنوبی ورزشــگاه یکی از راه هایی بود که
معموال تماشــاگران وارد می شدند مجبور
شــدیم آن را ببندیــم اما کمــاکان بازی
تیم های شیرازی در لیگ در این ورزشگاه
انجام می شود.
عباس حاجی زاده گفت :تکمیل ورزشگاه
پارس برعهده شــرکت تجیهز و توســعه
وزارت ورزش است و مجری این طرح هم
این شــرکت بوده که به دلیل کمبود اعتبار
متوقف مانده است.
وی افــزود :بــا اســتفاده از ظرفیــت
پیمانکاران فــارس و با اعتبارات اســتانی
حصارکشــی ضلعی کــه هــواداران وارد
ورزشگاه می شــدند در حال انجام است و
این امیدواری وجــود دارد تا یکی دو هفته
آینده این بخش از ورزشگاه که بسیار مهم
است تمام شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس افزود:
با تکمیــل این بخش می توانیــم از ورود
تماشــاگران جلوگیری کنیم که تبعاتی هم
برای تیم های فجر شهید سپاسی و شهدای
قشقایی نداشته باشد.
ممنوعیت حضور تماشــاگران در
ورزشگاه پارس شیراز رعایت نشده
است
رییس ســازمان لیگ فدراسیون فوتبال
اعالم کرد :با استناد به گزارشهای دریافتی
از میزبانی باشــگاه فجر سپاسی و قشقایی،
متاســفانه شــرایط عدم حضور تماشاگران
در ورزشــگاه پارس شــیراز به کلی رعایت
نشده است.
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ممنوع است.
همچنیــن دقیقه  ۱۶این دیــدار باز هم
بازی متوقف شــد و این بار ناظر فدارسیون
پــس از مذاکره با یکی از ماموران نیروهای
انتظامی پس از حدود سه دقیقه دوباره بازی
شروع شد.
اما پس از پایان بازی تماشاگران منتسب
به تیم قشــقایی در حالی که مشغول شادی
بودنــد برق ورزشــگاه پــس از چند لحظه
خامــوش شــد و بازیکنان زمیــن بازی را
ترک کردند و سپس درگیری بین هواداران
قشــقایی و دست اندرکاران ورزشگاه پارس
رخ داد.
دیدار تیم های قشقایی شیراز و استقالل
خوزستان با نتیجه یک بر صفر به سود تیم
قشقایی پایان یافت.
همچنیــن به هنــگام دیــدار تیم های
فجر شــهید سپاسی شــیراز و چوکا تالش
در رقابت  هــای فوتبال دســته یک فوتبال
کشــور که یازدهم خرداد ماه در ورزشــگاه
پارس شــیراز برگزارشد تعدادی از هواداران
تیم فجر شــهید سپاسی در ورزشگاه حضور
داشتند و تیم محبوب خود را تشویق کردند.
این بازی با نتیجه  ۲بر صفر به سود فجر
شهید سپاسی پایان یافت.

پورموسوی:

در بازی با بحرین
نباید هیجان بر منطق غلبه کند

سرمربی صنعت نفت آبادان میگوید تیم ملی در بازی اول کیفیت خوبی
نداشت و اگر مقابل بحرین احساسات بازیکنان بر منطق غلبه کند ،ممکن
است نتیجهای رقم بخورد که به فوتبال ایران ضربه بزند.
سید ســیروس پورموسوی در گفتوگو با ایســنا درباره اردوی آمادگی
نفتیهــا در تهران اظهار کرد :باتوجه به اینکه مســابقات تقریبا یک ماه
تعطیل شــد ،چارهای نداشــتیم جز اینکه یک اردو در شرایط آبوهوایی
خوب برگزار کنیــم و از نظر بازیهای تدارکاتی در جایی حضور داشــته
باشــیم که بتوانیم دیدارهای خوبی انجام دهیم و بچهها در شرایط مسابقه
قــرار بگیرند .این تعطیلی میتواند به ما کمک کند ،چون هم مصدومهای
زیادی داریم که چند نفر از آنها میتوانند به بازیها برســند و هم در کنار
آن ،جوانان تیم شرایط بهتری پیدا میکنند.
او ادامه داد :باتوجه به جلســات فنی که برگزار کنیم ،تالش میشــود
رشد و پیشــرفت بازیکنان بیشتر از گذشته باشــد .باتوجه به اینکه نتایج
خوبی در طول فصل نگرفتیم ،طبیعی بود که بچهها از نظر روحی و روانی
تحت فشــار باشــند .این اردو میتواند به ما کمک کند تا تیم به شــرایط
گذشته خودش برگردد و کیفیت فنی بازیکنان بهتر شود .ما هنوز  ۶بازیکن
اصلیمان را نداریم و متاسفانه  ۳بازیکن رباط پاره کردند و برایشان آرزوی
سالمتی دارم.
ســرمربی صنعت نفت آبــادان با بیان اینکه امیدوار هســتیم  ۳نفر از
بازیکنانمان که کشــیدگی داشــتند برای بازیهای پیش رو آمادهشوند،
گفت :امروز عبدا ...ناصری و حســن بیت سعید کارشان را شروع کردند و
احتماال تا هفتههای آینده در کار تیمی ما شرکت کنند و به ما کمک کنند
اما در واقع تمام چشم و امیدمان به جوانانمان است تا در  ۷بازی آینده به
تیم کمک کنند و در نهایت صنعت نفت از این شرایط خارج شود.
او دربــاره وقفههــای زیاد لیگ گفت :این شــرایط ممکن اســت به
همه کمک کند اما مهم اســت بتوانید از لحاظ فنی و آمادگی جســمانی
برنامهریزی کنید .تیم ما که در آبادان اســت کار بســیار مشــکلی دارد تا
بازی تدارکاتی برگزار کند و در شــرایط مســابقات باشد .همین االن اگر
تیمی نتواند از لحاظ انجام بازیهای تدارکاتی خوب عمل کند ،قطعا لطمه
میخورد و در ادامه لیگ به مشکالت زیادی خواهد خورد.
پورموســوی درباره دیدارهای تیم ملــی در مقدماتی جام جهانی گفت:
مــن ابتدا مثل همه ایرانیها آرزویم صعود ایران به جام جهانی اســت اما
واقعیتش این اســت بازی اول کیفیت خوبی نداشــتیم .البته میتوانیم به
مربی تیم ملی حق دهیم ،چون بازی تدارکاتی نداشتیم و بازیکنان مدتها
در کنار هم بازی نکردند و هماهنگی ســخت بــود اما امیدواریم در بازی
آینده که بازی بســیار سرنوشت سازی هم است بتوانیم سه امتیاز با ارزش
را بگیریم و امیدوار به صعود باشیم.
او اضافــه کرد :ما همیشــه در بازیهای حســاس و این چنینی لطمه
خوردیــم .اگر بخواهیم بازیکنان را از نظر فنی مقایســه کنیم مطمئنا تیم
ما قویتر اســت .اگر از این لحاظ بتوانیم خوب کار کنیم مطمئنا از ســد
بحرین و عراق عبور میکنیم اما اگر احساســات و هیجانات بر منطق غلبه
کند ،متاسفانه باید بگویم نتایجی رقم خواهد خورد که ضربه خیلی بدی به
فوتبال ایران خواهد بود.
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ایرنا :یک دهه فعالیت مشــترک باستان شناسان ایتالیایی و ایرانی در پارسه
تخت جمشــید ،به کشف " دروازه شهر پارسه" انجامید و پیرو آن ،سایت موزه
پردیس پارســه برای شناســاندن بهتر این دروازه و آشکار ساختن زوایای این
کشف در تختجمشید راهاندازی شد.
پروژه ســایت موزه پردیس پارســه ،محصول همکاریهای بینالمللی دو
کشــور ایران و ایتالیا در حوز ه میراث فرهنگی و روابط علمی    بین دانشــگاهی
برای شــناخت فرهنگ اســت و کاوشهای باستانشناســی این محوطه به
سرپرستی علیرضا عســکری چاوردی عضو هیأتعلمی    بخش تاریخ دانشگاه
شیراز و پی  یر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیای ایتالیا انجام شد.
ســایت موزه دروازه پردیس پارســه در نتیجه یک دهه کاوش    های باستان
شناسی هیأت مشترک ایرانی  _ ایتالیایی در پارسه تخت جمشید و در چارچوب
پروژه « از کاخ تا شهر» در بهار  ۱۴۰۰افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
آیین رونمایی از ســایت موزه دروازه پردیس پارســه دهم خرداد  ۱۴۰۰با
حضور مجازی وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری ،اســتاندار
فارس ،سرپرست اداره کل میراث فرهنگی فارس و مقامات مسؤول در دانشگاه
شیراز برگزار شد.
سایت موزه پردیس پارسه و توسعه اقتصاد فرهنگی
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
در این زمینه گفت :ســایت موزه پردیس پارســه به توسعه اقتصاد فرهنگی و

نزديكترين مردم به درجه پيامبرى ،مجاهدان و دانشمندانند.
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پیامبر خد     ا (ص)

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

در سودای کوچه باغ های شیراز
مجموعــهی هتل هما در شــیراز از هفتم
الی نهم خرداد میزبان نخســتین نمایشــگاه
«در کوچــه باغ هــای شــیراز  :مجموعه آثار
معماری و طراحی داخلی جوانان استان فارس»
بود .این رویداد به همت گروه فنی مهندســی
پیرامید و پایگاه خبری فضای نو برگزار گردید.
هدف از این برنامه ایجاد بستری جهت اعطای
فرصت و نمایش استعدادهای جوان استان بود.
رویداد از زمستان  1399با تهیهی لیستی از
دفاتر جوانان زیر  40سال استان آغاز گردید .در
طی مسیر ،با گزینش و حذف و اضافهی دفاتر
انصرافی و متقاضی از دو ســو ،لیســت نهایی
بدست آمد .سپس مرحلهی دریافت آثار آغاز و
همزمان کار طراحی وبسایت اختصاصی رویداد
در دستور کار قرار گرفت .ابتدا قرار بر این بود
تا همزمان با روز ملی شــیراز در اردیبهشت،
نمایشــگاه افتتاح گردد اما شیوع موج چهارم
کرونا که عمدت ًا به  دلیل سفرهای نوروزی بود،
رویداد را به تعویق انداخت .نهایت ًا در خرداد ،با
اخذ موافقت ستاد ملی کرونا و ادارهی اماکن،
رویداد افتتاح شد.
دعوت از یکی از معماران مطرح کشور بنا بر
پیشــنهاد مدیران پیرامید موضوع دیگری بود.
در همیــن چارچوب از دکتر کورش حاجی زاده
از معماران ایرانی سرشــناس در حوزه طراحی
که به لحاظ علمــی و عملی دارای جایگاهی
واال بودند دعوت رسمی به عمل آمد.

ســردلبران  /گفته آید
ایرنا" :خوشــتر آن باشد که ّ
درحدیث دیگران" ،برپایه این ســروده مولوی ،محفل
ادبی قند پارســی فارس ،نشست جهانی عصاره عصر
درباره امام راحل(ره) را با حضور ادیبان و اندیشمندان
جهان برگزار کرد.
به گــزارش ایرنا ،محفل قند پارســی وابســته به
اداره کل کتابخانه    هــای عمومی    اســتان فــارس ،با
اجرای غالمرضا کافی اســتاد ادبیات دانشگاه شیراز،
در آستانه سی و دومین ســالگرد ارتحال امام خمینی
(ره) ،نشســت بیــن المللی عصاره عصــر را همراه با
ســخنرانی اندیشمندان و اســتادان فراملی با موضوع
بنیانگذار کبیر انقالب اســامی    و شــخصیت ادبی و
عرفانی ایشــان ،همچنین شعرخوانی شاعران و ادیبان
داخل و خارج از کشور به صورت مجازی برگزار کرد.
مدیرکل کتابخانه    های عمومی    اســتان فارس در
این نشســت با گرامیداشــت ایام ارتحال امام خمینی
(ره) به اهمیت کتاب در نظر ایشــان پرداخت و عنوان
کرد :بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی    همواره به موضوع
کتــاب و مطالعه توجه ویژه داشــتند و پس از پیروزی
انقالب اسالمی    نیز ساخت کتابخانه و حفظ و حراست
از کتابخانه    ها بسیار مورد توجه ایشان بود.
روح ا ...منوچهری گفت :ایشــان اعتقاد داشتند که
تلخی    هــا و ناکامی    ها را می    توانیم بــا کتاب جبران
کنیم؛ کتابــداران و مجموعه کتابخانه    های عمومی    با
سرلوحه قرار دادن رهنمودهای متعالی امام خمینی(ره)
و همچنین فرمایش    های رهبــر معظم انقالب ،تمام
تالش خود را برای تحقق این امر انجام خواهند داد تا
برخی از دغدغه    های امام و رهبری در حوزه فرهنگی
برطرف شود.
بیان حال در شعر امام
مدیرکل منابع نهاد کتابخانه    های عمومی    کشور نیز
در این نشست به دنیای شعر و اندیشه ادبی امام و انس
ایشــان با کتاب پرداخت و گفت :در شعر امام ،جمال
روحانی او را ســراغ میگیریم ،نه خیال پردازی    های
ــبکباری    ها در ساحت
حرفه ای شــاعران را .این َس ُ
زبــان به ما می    گوید که جز به شــیوه همدلی ،راهی
ژرفناکی اندیشه ادبی امام نیست .امام ،خود تصریح
به
ِ
کرده اند که هیچ گاه ســر شعر و شاعری نداشته اند و
آنچه گاه ســروده اند ،بیشتر «بیان حال» بوده است تا
«حسن مقال».
ُ
سید باقرمبرعبداللهی ،با بیان اینکه شعر امام آفریده
روح او بــود ،نه یکســره برآمده از قوای احساســی و
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امروز

احمد     رضا سهرابی

تخیلی ،اضافه کرد :شــعر امام بیرون از ساحت کالم
ّ
و پیام شــعر عرفانی ما نیســت .ا ّما شــعر او برخالف
شعر بسیاری شاعران عارفانه سرا برخوردار از پشتوانه
«تجربه عرفانی» بود .امام هم از «درس» عرفانّ ،
حظ
وافر برده اســت و هم از «حال» عرفانی ،نصیبی بسزا
اندوخته است.
وی شــعر امام را نمونه ای از اقبال عالمان دین به
ادبیات دانســت و عنوان کرد :ایشــان به رغم اشتغال
بــه علوم اســامی ،بــه ذوق   ورزی و ادب نیز دلگرم
و با آن ســرگرم بوده اند .کارنامه علمی    بســیاری از
فقیهان ،اصولیان ،محدثان و مفســران ،نشــانگر آن
است که اینان به ادبیات به عنوان چیزی که فی نفسه
دارای ارزش اســت ،می    نگریسته اند .در واقع ،یکی از
جنبه    های سترگ کار این عالمان ،بعد ادبی آنان است.
میرعبداللهــی اضافه کرد :غزل امــام ،برخوردار از
همان حال و هوای غزل پیشینیان است؛ همان لحن،
همــان بدایع ،همان اصطالحــات و همان کنایات در
غزل عرفانی ایران .امام به شــیوه مرسوم متق ّدمان در
غزل خود سخن از شکر و شکایت ،واله گی و شیدایی،
مستی و راســتی ،وصل و هجران ،دلبری و دلنوازی،
طعــن و تکفیر طاعنان و خرقه پوشــان تزویر به میان
می    آورد.
این استاد فلسفه و کالم اسالمی    با اشاره به رسالت
نهاد کتابخانه    های عمومی    کشــور و ماهیت فرهنگی
این ســازمان بیان کرد :با انجام وظیفه و تالش    هایی
کــه در نهاد کتابخانه    هــای عمومی    صورت می    گیرد
تــاش می    کنیم آنچــه را در توان ماســت در حوزه
فرهنگ انجام دهیم.
امــام خمینی(ره) و انقالب اســامی    در
جهان بسیار موثر بوده اند
ســیدعبدا ...حســینی ،رئیــس مرکــز اســامی
  ژوهانســبورگ از آفریقــای جنوبی در این نشســت
بــا بیان اینکــه صحبت دربــاره امام کار ســاده ای
نیست ،به بررســی تأثیر اندیشــه    های امام در خارج
از مرزهای ایران پرداخــت و عنوان کرد :امام خمینی
بیــش از آنکه در ایــران موثر باشــند ،در جهان موثر
بوده اند؛ شــخصیت    های بسیار ارزشمندی تحت تأثیر
اندیشــه    های امام بوده و رخدادهای شگرفی منبعث
از انقالب اســامی    در خارج از مرزهای کشــور اتفاق
افتــاده که از دید مردم ما مغفــول مانده و خیلی نمود
نداشته است.
حسینی به ارتباط بسیار دور کشور ایران و آفریقای
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گزارشی از نمایشگاه «در کوچه باغ های شیراز»

ایشــان در تمام ایام نمایشــگاه در گالری
حاضر و به بحث و تبادل نظــر پیرامون آثار،
آیندهی کاری معماران و  ...پرداختند .ایشــان
همچنین ســخنران رســمی افتتاحیــه بودند
که این برنامــه را به موضوع مســکن ارزان
قیمت و توجه به موضــوع معماری برای فقرا
اختصاص دادند.
اگرچه افتتاحیه با حضور انبوه جمعیت همراه
بــود ،لیکن این رویه در روزهای دوم و ســوم
نمایشــگاه نیز ادامه داشت .در روز دوم مسعود
کشمیری (نقاش) و حسین آزادی (مجسمه ساز)
هر دو از هنرمندان ردهی ملی کشور بنابر دعوت

گفتهآمد در حدیث دیگران؛

نشست جهانی عصاره عصر درباره امام راحل
جنوبی پرداخت و گفت :قبل از پیروزی انقالب ،ایران،
آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیســتی از نظر سیاسی
و امنیتی با هم ارتباط گســترده داشــتند و رفتارهای
مشــابه در برخورد با مخالفین انجام می    دادند طوری
که شکنجه گران ســاواک در آفریقای جنوبی آموزش
می    دیدند و نیروهای کشــور آفریقای جنوبی توســط
اسرائیل آموزش داده می    شدند.
این اندیشــمند آفریقای جنوبی گفــت :با پیروزی
انقالب اســامی    با رهنمودهای امام یک ضلع از این
مثلث شــب برداشته شد و در  ۱۹۹۴نیز نلسون ماندال
با انقالب خود توانســت ضلع دوم این مثلث را از بین
ببرد و امروز تنها ضلع سوم آن به عنوان رژیم غاصب

سال  ۱۹۹۱فریدالدین خان تعدادی از اشعار و دو نامه
امــام خمینی را به زبان بنگالــی ترجمه کرد و با چاپ
این کتاب ایشــان را به عنوان شــاعر به جامعه ادبی
بنگالدش و مــردم معرفی کرد که تا قبل از این همه
وی را به عنوان رهبر جمهوری اسالمی    می    شناختند.
وی ادامه داد :در ادامه عیســی شــهیدی به زبان
فارســی پایان نامه دکترای خــود را با عنوان «تجلی
عرفان در اشــعار امام خمینی» نوشت که بعد از این،
پایان نامه    هــا و مقاالت زیادی درباره شــعر ،عرفان،
اندیشــه ،رهنمودها ،زندگی و  ...امام خمینی به زبان
بنگالی و فارسی منتشر شده است.
این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا اضافه

اسراییل پابرجاســت که امیدواریم شاهد فروپاشی آن
باشیم.
نام ایــران ،امام خمینی را به ذهن مردم
بنگالدش می    آورد
محمد ابوالکالم سرکار ،استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشــگاه داکا پایتخت بنگالدش نیز در این نشست با
بیان اینکه بنگالدش کشــوری است که مراکز زبان و
ادبیات فارســی و فرهنگ و تمدن ایــران بر آن تاثیر
زیادی داشــته است ،گفت :در بنگالدش بزرگان ایران
زمین مورد توجه هســتند و هرگاه از ایران نامی    برده
می    شــود اولین چیزی که به ذهــن مردم بنگالدش
می    آید امام خمینی (ره) است.
ابوالکالم ســرکار عنوان داد :بــرای اولین بار در

کرد :در نهایت در سال  ۲۰۱۸عیسی شهیدی «دیوان
امام خمینی» را به زبان بنگالی ترجمه و منتشر کرد که
این کتاب مورد استقبال زیاد عام و خاص قرار گرفت.
امیدواریم در آینده نیز تاثیر اندیشه امام خمینی در بین
مردم بنگالدش بیشتر شود.
شخصیت امام خمینی(ره) ابعاد مختلفی
دارد
سیدسلمان صفوی ،رئیس آکادمی    مطالعات ایرانی
لندن نیز در این نشســت مجازی دربــاره نقش امام
خمینی در ادبیات عرفانی عنوان کرد :شــخصیت امام
خمینی(ره) ابعاد مختلفی دارد؛ ایشان از لحاظ ادبی در
حوزه فقه و اصول ،فلســفه و عرفان و حوزه اندیشــه
سیاسی و به زبان فارسی و عربی تألیفاتی داشته اند.

مهدی باقری (مدیرعامــل پیرامید) در محل
نمایشــگاه حاضر شــدند .این دو هنرمند ،در
جلسهای خصوصی که با حضور معماران مدعو
نمایشگاه در سالن بوســتان هتل هما برگزار
گردید به بحث پیرامون دشــواری ها و موانع
کار هنری و مقایسهی آن با معماری پرداختند.
همچنین پس از جلسه در گالری حاضر شده و
به بحث با جوانان معمار پرداختند.
روز پایانی نمایشــگاه نیز با حضور ســعید
انصاریان ،فعال محیط زیســتی که در حوزهی
روستای الگن فعالیت میکند همراه بود .آقای
انصاریان با تالش های خود روستای اجدادی

وی ادامه داد :از لحاظ ادبی آنچه که متمایز اســت
و قلم خاص ادبی امام را نشــان می    دهد نوشته    های
عرفانی ،فلسفی و اخالقی ایشان است که در این حوزه
به عنوان شارح کتب عرفانی تألیفاتی داشته اند.
رئیــس آکادمی    مطالعات ایرانی لنــدن نقطه اوج
شــخصیت امام از لحاظ ادبی را کتاب «دیوان اشعار»
ایشان دانســت و گفت :این کتاب در سبک عراقی و
بیشتر تحت تأثیر حافظ سروده شده است که جذابیت
و شــیرینی خاصی دارد که این به خاطر ســوختگی و
حرارتی است که در شخصیت امام وجود داشته است.
زبان قلم عرفانی امام زبان دل ایشــان است دلی که
منور به نور حق گشــته است و باعث نورانی شدن این
کتاب شده است.
امام خمینی به اسالم عزتی دوباره داد
هنا سعاده ،نویســنده و فعال رسانه الجزایر و دیگر
مهمان فراملی این نشست با اشــاره به اینکه نه تنها
مردم ایران بلکه تمام جهان اسالمی    در سالروز ارتحال
امــام خمینی دردمند و ســوگوارند ،گفت :امام خمینی
بردبــاری پیامبران را به نمایش گذاشــت و با قیام و
انقالب خود به اســام عزتی دوباره بخشــید و دولتی
مستقل بی تکیه بر دولت    های غربی پدید آورد.
ســعاده گفت :امام راحل بود که با حکمت و درایت
خود تمام مرزهای جغرافیایی ،مذهبی ،قومی    و سیاسی
را درنوردیــد و نزاع    های بی پایان بین طبقات مختلف
مسلمانان را پایان داد.
این نویســنده جهان عرب با اشــاره به جنبه    های
مختلــف شــخصیتی امام خمینــی ،اضافه کــرد :از
مهم ترین وجوه شــخصیت ایشان بعد فرهنگی و ادبی
اســت .او از بزرگان ادب معاصر به حســاب می    آید و
شــخصیت او مجموعه ای از دیــن و فقاهت ،علم و
سیاست و ادب و فرهنگ است؛ طوری که بعد سیاسی
ایشان بر وجه ادبی او پرده نینداخته است .امام خمینی،
دیوان اشعار و  ۴۵تالیف در موضوعات عرفان ،فلسفه،
فقه و اخالق دارد.
هنا سعاده با تأکید بر اینکه شعر امام از دلپذیرترین
اشــعار روزگار مــا به حســاب می    آیــد ،اضافه کرد:
اشــعار امام خمینــی از آرایه    های ادبی خالی نیســت
و دربرگیرنــده مفاهیم اصل عرفان و تصوف اســت و
به زبان حافظ شیرازی بســیار نزدیک است و به نظر
می    رسد با دیوان موالنا و عطار نیز انس داشته است.
وی با اشــاره به آثار برجا مانده از امام اضافه کرد:
نقطــه عطف آثار امام کتابی اســت شــامل رباعیات

سایت موزه پردیس پارسه ،جایگاهی برای تقویت ارتباطات جهانی
ایجاد ارتباطات فرهنگی کمک شایانی خواهد کرد و توزیع مناسب گردشگران
را در این منطقه فراهم می    کند.
محمدحســن طالبیان در مصاحبه با ایرنا با بیان اینکه دروازه کشف شده از
شــهر پارسه تخت جمشید با انجام اقدامات حفاظتی به سایت موزه تبدیل شد،
اظهار کرد :با شــروع فعالیتهای بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد از سال ،۱۳۸۰
برای استفاده از ظرفیت    های موجود در شهر پارسه ،کارهای ژئوفیزیکی مربوط
صــورت گرفت و از همان ابتدا تالش کردیم که تمام اقدامات در این مجموعه
تاریخی   _ فرهنگی به صورت تخصصی و کارشناســی شــده پیگیری شود و
از گروه    های مختلفی که مســئولیت این کار را به عهده داشــتند خواستیم که
اطالعات و شناخت خود را نسبت به شهر پارسه افزایش دهند.
وی به کاوشهای باســتان شناســی صورت گرفته توسط هیأت مشترک
ایرانی   _ ایتالیایی در پارســه تخت جمشید اشاره کرد و گفت :محوطه باستانی
معروف به تل آجری که در فاصلهســه کیلومتری شمال غربی تخت جمشید
قرار دارد ،تا قبل از انجام این حفاری به شکل تپه ای به ارتفاع سه متر از سطح
زمین    هــای اطراف بود و هرچند که ما از تختگاه و پارســه تا پیش از داریوش
هخامنشــی هم مطلع بودیم اما انجام این کاوش    ها و کشــفیات اخیر در شهر

پارسه نشان داد که این محوطه باستانی از دوره هخامنشی به صورت ویژه ای
مورد توجه بوده است.
طالبیــان اضافــه کــرد :در حقیقت دروازه کشــف شــده در پارســه که
پــس از فتــح بابل توســط کوروش و بــرای نزدیکــی اقــوام و ارتباط بین
ایــران و بین النهرین باســتان بنا شــده اســت ،بــه عنــوان قدیمی  ترین
دروازه شــهر محســوب می    شــود و با کشــف و بازســازی ایــن مجموعه
تحولــی بــزرگ در باســتان شناســی ،تاریــخ و فرهنگ به وجــود می    آید.
دروازه شهر پارسه ،بازتاب دهنده پیوند بین النهرین و پارس
معاون وزارت میراث فرهنگی با اشاره به شباهت دروازه یادمانی شهر پارسه
با دروازه «ایشــتار» بین النهرین ،گفت :این دروازه یادمانی شباهت بسیاری به
دروازه ایشــتار دارد؛ در حقیقت این دروازه با خشــت و آجر بنا شده و سرتاسر
نمای آن با آجرهای لعابدار مزین شده است.
وی اضافه کرد :در زمینه دیوارهای این دروازه گل    های زیبای لوتوس و پنل    های
ترکیبی حیوانی درخشش و شکوه تشریفات ورود به شهر را صدچندان کرده است.
طالبیــان ادامه داد :مفاهیم هنری به کار رفتــه در موضوع این پنل    ها ،بن
مایه    های گیاهی و حیوانات اســطوره ای دارد که نشان دهنده ارتباطات عمیق

علیرضا عظیمی

خود موســوم به الگــن را به  عنــوان میراث
فرهنگــی و طبیعی ایران ثبت نموده اســت.
او در اختتامیهی رویــداد از برنامه و رویاهای
خــود برای الگن گفــت و از معماران و بانیان
نمایشــگاه جهت حضــور در الگن و کمک به
حل مشکالت آن دعوت نمود.
گروه فنی مهندســی پیرامید ،یک شرکت
ســرمایه گذار و پیمانــکار در حوزهی صنعت
ســاختمان اســت که تاکنون مجری تعدادی
از برترین آثــار معماری اســتان فارس بوده
اســت .این گروه اخیراً حمایت از نسل جوان
معماران اســتان در قالب رویدادهای علمی و
فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیرامید همچنین در کنار کار با معماران شیراز
از معماران برتر کشــور ،از جمله رضا دانشمیر
برای طراحی در شــیراز دعوت نموده اســت.
پایگاه خبری فضای نو ،نخســتین رســانهی
تخصصی حوزهی معماری داخلی ایران است
که از اردیبهشت  1399با اخذ مجوزهای الزمه
فعالیت خود را آغاز نموده است .فضای نو تنها
رســانهی آنالین معماری ایران اســت که از
طــرف کتابخانهی ملی ایران به آن کد شــاپا
اعطا شده اســت .نمایشگاه در کوچه باغ های
شــیراز ،همچنین از کمک های انجمن صنفی
معماری و طراحی داخلی شــیراز ،رســانهی
معماری معاصر شــیراز و وبســایت جامعهی
معماران ایران بهره برده است.
ایشــان .برخی از کتب علمی    امام به زبان    های عربی
و انگلیسی ترجمه شده است .اهمیت آثار امام به گونه
ای اســت که بخش قابل توجهی از ادبا و نویسندگان
به شرح آثار وی پرداخته اند .چنان که نزار قبانی شاعر
شهیر سوری در قصیده ای پس از سرزنش حکام عرب
به خاطر زبون شــدن در مقابل رژیم صهیونیست ،به
تمجید از امام و انقالب می    پردازد.
امام خمینــی(ره) عرفان جدید به جهان
ارائه داد
دکتر منوچهر اکبری ،اســتاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران نیز در این نشست به بررسی شخصیت
ادبــی امام(ره) پرداخت و گفت :شــعر امــام در واقع
بازگشــت ادبی بود که با چاپ دیــوان او رقم خورد.
همانگونه که خودایشــان بازگشــتی به اســام ناب
داشــتند .امام در واقع یک آیینه تمام نمایی از سعدی،
موالنا و دیگر سرآمدان شعر فارسی است.
وی اضافه کرد :امام گونه دیگری از ادبیات عرفانی
را ارئه دادند؛ مشرب همه شعرای عرفانی ما« ،سنت»
بوده اســت؛ اما آبشــخور فکری امام خمینی ،حضرت
علــی (ع) و نهج البالغه بود که عرفان شــیعه را وارد
شعر کرد .در شعر پیشینیان به شخصیت امام علی (ع)
اشاره شــده ولی به عرفان او نه ،امام خمینی این بعد
تازه را وارد ادبیات فارسی کردند.
اکبری بیان کرد :ســیره شــعری امام تحت تاثیر
حافظ اســت و ریشه مالمتی که در اشــعار عراقی و
حافظ است در آثای او نیز دیده می    شود.
اســتاد ادبیات دانشــگاه تهران موضوعیت ادبی را
محور دیگری از اشعار و آثار امام دانست و اضافه کرد:
امام خمینی جزو استثنایی ترین شخصیت    هایی بود که
شاعران درباره سه برهه از زندگی او شعر گفتند .دوران
تبعید و بازگشــت امام؛ حضور  10ساله امام در ایران
و سوگ سرود شــاعران در هجران خرقه ظظههپوش
حلقه روحانیان.
سروده    ها و بدرود
نغمــه مستشــارنظامی    دبیر شــورای ادبــی نهاد
کتابخانه    های عمومی    کشور نیز ضمن تسلیت ایام رحلت
امام خمینی(ره) و شــهادت امام صادق(ع) به خوانش
غزلی از سروده    های خود به مناسبت این ایام پرداخت.
همچنین نورشــعیب ،بانوی شــاعر اهل کشور لبنان
و فاطمه فاضلی و عبدالرضا مروتی از شــاعران نامور
شیراز به خوانش سوگ ســروده    های خود درباره امام
خمینی پرداختند.

فرهنگی است .می    توان گفت با فتح بابل بخش مهمی    از نمادهای اسطوره ای
سرزمین بابل به پارس انتقال داده شد.
وی با اعتقاد به اینکه کشف و وجود چنین آثاری برای تمام جهان و به ویژه
کشور ایران از اهمیت بســیاری برخوردار است،گفت :کشف این آثار زمینه ساز
انتقال دانش و ایجاد ارتباطات فرهنگی می    شــود و البته برای میراث فرهنگی
نیــز حفاظت و مرمت این آثار با هدف تولید دانش و توســعه اطالعات درباره
پیشینیان ما بسیار حائز اهمیت است.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
افزود :این کاوش    هــا که با همکاری    های بین المللی بین دو کشــور ایران و
ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی صورت گرفته اســت ،به افزایش سطح دانش در
دانشگاه    های کشور کمک می    کند.
سایت موزه دروازه پردیس پارسه آماده بازدید گردشگران
وی این کشف و گشایش سایت موزه دروازه پردیس را نشان دهنده اهمیت
پارسه به عنوان بزرگترین و غنی ترین شهر دانست و گفت :سایت موزه دروازه
پردیس پارسه که در حال حاضر آماده بازدید گردشگران است ،شرایطی فراهم
می    کند تا توزیع مناسب و متوازن در حوزه خدمات رسانی به گردشگران صورت
بگیرد و عالوه بر اینکه به توسعه اقتصاد فرهنگی کمک میکند ،باعث می    شود
که مردم روســتاهای اطراف این منطقه نیز بتوانند از دســتاوردهای این اتفاق
خوب بهره ببرند.

