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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

از کوزه همان برون تراود
که در اوست
هرچنــد تغییــر و تحــول تابــع شــرایط و
انگیــزه اســت امــا آفرینشــی کــه مــا کــم و
بیــش مشــاهده می کنیــم بــه نســبت دانــش
و درکــی بســیار ناچیــز کــه از آن داریــم
پیوســته در حــال تغییــر و تحــول اســت .هــر
موجــود زنــده و هــر چیــزی کــه بــه زنــده
بــودن مــا کمــک می کنــد نیــز پیوســته در
حــال تغییــر اســت یعنــی از حالتــی بــه حالت
دیگــر درمی آیــد و ایــن وضعیــت مســتمرا
ادامــه دارد چــه مــا بخواهیــم و چــه نخواهیــم.
وقتــی کــودک  6ســاله ای آرزوی دکتــر یــا
مهنــدس شــدن در ســر می پرورانــد روح و
روان او بــه دنبــال تغییــر اســت.
آنچــه تغییــر را ســرعت می بخشــد و یــا روند
آن را کنــد می کنــد شــرایط ،محیــط ،فرهنــگ
و باورهاســت .انقــاب وقتــی بــه مفهــوم
واقعــی خــود نزدیــک می شــود کــه تحــول
و تغییــر در ســاختار کلــی افــکار ،رفتــار،
اخــاق و بینش هــای مــردم بــرای تغییــر
در سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ ،ســنت ها
همــراه بــا حرکــت ســریع بــه ســوی تحقــق
آرزوهــای یــک ملــت شــروع و اســتمرار یابــد.
آزادی موتــور محرکــه هــر انقالبــی اســت
کــه اجــازه می دهــد اســتعدادها ،انگیزه هــا،
نیروهــای جســمی و روح جمعــی بــه میــدان
کار و تــاش درآینــد.
آزادی اگــر در جهــت رســیدن بــه موفقیــت
بــرای تحقــق خواســته های اکثریــت نباشــد
انقــاب را بــه انحــراف از معیــار ســوق
می دهــد.
مــردم چشــم بــر تفکــر و اندیشــه خــاق
دارنــد تــا برگزیدگانشــان راه هــای تحــول
خواهــی و تغییــر را نشــان دهنــد و بــا هدایــت
خردمندانــه عبــور از ســختی ها را آســان
نماینــد .اگــر برگزیــدگان از راه دروغ ،تزویــر،
فریــب و یــا قــدرت مالــی و نفــوذ سیاســی و
اقتصــادی کرســی های مدیریتــی را اشــغال
کننــد ،انقــاب گرفتــار انحــراف از معیــار
می شــود و ناتوانایی هــا جامعــه را ســردرگم،
بدبیــن ،مخالــف و نهایتــا پرخاشــگر می کنــد
و کشــور بــه صــورت جزیــره ای اداره
می شــود و بــه قهقــرا مــی رود .حفــظ و
افزایــش منافــع ملــی ارتبــاط مســتقیم بــا
اقتصــاد ســالم ،امنیــت خاطــر و نظــم پذیــری
جامعــه دارد.
عدالــت وقتــی درصــد باالیــی از رضایــت
مــردم را بــه دوش می کشــد کــه موازنــه فقــر
و غنــا جامعــه را از دوقطبــی یــا چندقطبــی
شــدن بــه دور دارد و فاصله هــای طبقاتــی را
کاهــش دهــد.
فاصلــه طبقاتــی صرفــا بــه معنــای فاصلــه
فقــرا بــا ثروتمنــدان نیســت .فاصلــه
باســوادان بــا بــی ســوادان ،فاصلــه فهــم
کننــدگان بــا عقــب افتــادگان از فهــم و تفکــر
هــم هســت .اســتعدادهای ســرکوب شــده و
رشــد نیافتــه بــه هــر دلیــل عــوام زدگــی را
تشــدید می کننــد .آمــوزش و پــرورش قــوی
نقــش اول را در پــرورش اســتعدادها دارد
همانگونــه ارتــش و ســپاه قــوی در حراســت
از مرزهــا و دفــاع در مقابــل تهاجــم بیگانــگان
در خــط مقــدم قــرار می گیــرد .آمــوزش
و پــرورش رشــد یافتــه و قــوی ســربازان
حوزه هــای نظامــی ،اقتصــاد ،سیاســت و
فرهنــگ را خردمنــد ،آگاه ،دلیــر و آمــاده بــه
کار بــار مــی آورد.
نمی تــوان بــا پاهــای لنــگ و دســت های
بســته بــه جنــگ جهــل ،خرافــه ،دروغ و
ریــاکاری رفــت و پیــروز از میــدان بیــرون
آمــد.
تحــول خواهــی بــا مدیــران و مســئوالن آگاه،
دانشــجو ،خردمنــد و شــجاع و پرهیــزکار بــه
نتیجــه می رســد .دانــش و تقــوی دو بــال
آســیب ناپذیــر پروازنــد بــه هــر میــزان کــه
ایــن دو بــال قــوی و بلندگســتر باشــند اوج
پــرواز بــرای نشســتن بــر قلــه بلندتر اســت.
بــا انتخــاب افــراد رشــید و صالــح می تــوان
چشــم امیــد بــه تحــول و تغییــر داشــت،
افــرادی کــه از نفــوذ سیاســی و قــدرت
تصمیــم گیــری باالیــی برخــوردار باشــند و
هوشــمندی آنهــا ســبب شــود شــرایط را بــه
نفــع مــردم تغییــر دهنــد نــه بــه نفــع خــود
و بســتگان و دوستانشــان .حــال چگونــه
می تــوان داوطلبــان ســمت های کلیــدی را
شــناخت و آنهــا را گزینــش کــرد .نکتــه قابــل
تحملــی اســت کــه بــاز می گــردد بــه میــزان
فهــم ،تشــخیص و تعهداتــی کــه هــر یــک
از افــراد جامعــه نســبت بــه یکدیگــر دارنــد.
ذکــر و یــادآوری ایــن مثــل مشــهور بیانگــر
واقعــی هویــت و توانایــی ماســت« .از کــوزه
همــان بــرون تــراود کــه در اوســت».
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روحانی :

این روزها شاهد تحریف و تغییر و آمار غلط و دروغ هستیم
رییــس جمهــور بــا برشــمردن اقدامــات انجــام
شــده در حــوزه ســامت و مهــار بیمــاری
کرونــا در کشــور گفــت :ایــن روزهــا شــاهد
تحریــف و تغییــر و آمــار غلــط و دروغ هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا  ،حجــت االســام حســن
روحانــی در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا،
بــا اشــاره بــه تالش هــای انجــام شــده
بــرای تامیــن تجهیــزات مقابلــه بــا کرونــا
اظهــار کــرد :ایــن کار ســخت بــود ،ولــی
ایــن ایــن تجهیــزات در داخــل تولیــد شــد.
همــه بیمارســتان ها دارای تجهیــزات اســت.
۲۴۲ســی تــی اســکن در اختیــار بیمارســتان ها
قــرار گرفــت.
وی در ادامــه گفــت :در طــول ۱۶مــاه دچــار
کمبــود تخــت نشــدیم.دچار حیرتــم نســبت بــه
کســانی کــه دربــاره کرونــا بــا الفاظــی صحبت
می کننــد .در برخــی کشــورها بیمــاران را در
بیــرون بیمارســتان قــرار می دادنــد ،امــا مــا
وارد ایــن شــرایط نشــدیم.اگر یــک مــورد
در ایــران رخ داده بــود ،در رســانهها ببینیــد
چــه اتفاقــی می افتاد.مــا دچــار کمبــود تخــت
نشــدیم کــه بخشــی از آن ناشــی از طــرح
تحــول ســامت بــود برخــی ایــن ســه کلمــه

را نمی فهمنــد .ده هــا رهبــر دنیــا بــه مــن
گفتنــد چگونــه ایــن طــرح را اجــرا کردیــد؟
ســهم بیمــار بــه ۱۰درصــد و در روســتاها بــه
 ۵درصــد رســید .چطــور بعضــی ایــن ریاضــی
ســاده را نمی فهمنــد؟
روحانــی ادامــه داد :کار دولــت در زمینــه
ســامت در تاریــخ ایــران بــی نظیــر بــوده
اســت .تاریــخ ایــران را از زمــان هخامنشــیان
ورق بزنیــد .در ابتــدای ایــن دولــت کل

تخــت بیمارســتانی حــدود ۹۰هــزار بــوده
کــه تــا پایــان دولــت ۱۶۰هــزار تخــت
تحویــل می دهیــم .بســیاری از تخت هــای
قدیمی بازســازی کامــل شــده اســت .پزشــک
متخصــص اصفهان،شــیراز و مشــهد را رهــا
کــرد و بــه شهرســتان دورافتــاده رفــت .بــه
جــای اینکــه بیمــار بــه مرکــز اســتان بــرود،
متخصــص کنــار او رفــت  .در مخیلــه مــن
نمیــاد دربــاره ســه چیــز کســی شــک کنــد.

دربــاره برجــام ،تحــوالت دیجیتــال و طــرح
ســامت .ایــن ســه از بدیهیــأت بــود .ایــن
روزهــا شــاهد تحریــف و تغییــر و آمــار غلــط
و دروغ هســتیم.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه خدمــات بخــش
صنعــت و خدمــات ضــروری در  ۱۶مــاه
گذشــته ،تصریــح کــرد :مهــم اســت خدمــات
بــرق و گاز و بنزیــن گازوییــل بــه موقع برســد.
دیدیــم یکــی دو روز بــرق قطــع شــد و چــه
مشــکالتی پیــش آمــد .خدمــات آموزشــی و
بهداشــتی ادامــه یافت.تولیــد یــک روز تعطیــل
نشــد و کارخانه هــا پروتکل هــای بهداشــتی
را رعایــت کردنــد و تولیــد مایحتــاج ضــروری
مــردم یــک روز متوقــف نشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :مدافعــان ســامت در
خــط مقــدم بودنــد و جانشــان را هــم فــدا
کردنــد .االن کادر درمــان واکســن زده و بــه
شــرایط بیمــاری آشــنا شــدند  .شــما روزهــای
اول را ببینیــد کــه هیــچ پزشــک و پرســتاری
بخاطــر کمبــود ماســک ،بیمــار را رهــا
نکردنــد .در کنــار آنهــا نیروهــای مســلح،
نیــروی انتظامی،هــال احمــر  ،بســیج و ســپاه
هــم آمدنــد.

مصلحی:

احمدینژاد تهدید علیه نظام نیست
کاندیــدای میــاندورهای مجلــس خبــرگان
رهبــری گفــت :احمدینــژاد در زمــان دولــت
خــود کار زیــاد کــرد امــا معنایــش ایــن
نیســت کــه عقبــه ایدئولوژیــک دارد؛ خــود
او عقب ـهای نــدارد کــه بخواهــد بــا آن کــف
خیابــان بیایــد و فتنــه ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و
المســلمین حیــدر مصلحــی در نشســت
خبــری خــود در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره
ماجــرای اختــاف خــود در زمــان وزارت
اطالعــات بــا محمــود احمدینــژاد اظهــار
کــرد :احمدینــژاد اصــأ بــرای نظــام
تهدیــد نیســت بیخــود مســئله را بــزرگ
نکنیــم .آن رایــی کــه در ســال  ۸۴و  ۸۸بــه
ایشــان دادنــد بــه خاطــر تبعیــت از رهبــری
بــود .بــه خاطــر اعتبــار آقــا بــود و اینکــه
حــرف ایشــان پیــاده شــود .بعــد از همــان
قهــر  ۱۱روزه کــه ســر ماجــرای مــن پیــش
آمــد ایــن عقبــه بــه مشــکل خــورد.
وی یــادآور شــد :احمدینــژاد در زمــان

دولــت خــود کار زیــاد کــرد امــا معنایــش این
نیســت کــه عقبــه ایدئولوژیــک دارد .خــود او
عقبــهای نــدارد کــه بخواهــد بــا آن کــف
خیابــان بیایــد و فتنــه ایجــاد کنــد .همانهایــی
کــه اینهــا فکــر میکننــد فــردا کــف خیابــان
میآینــد اگــر آقــا بگوینــد فتنــه نکنیــد و
مراقــب باشــید از شــما اســتفاده نکننــد همــه

میرونــد خانههایشــان.
وی بــا بیــان اینکــه ایشــان فکــر میکــرد من
بایــد تمــام مســائل وزارتخانــه را بــا ایشــان
هماهنــگ کنــم در حالــی وزارت اطالعــات
بــرای نظــام اســت نــه بــرای دولــت ،تصریــح
کــرد :ایــن موضــوع مهــم اســت .وقتــی
وزارت اطالعــات نظــام اســت یعنــی اینکــه

بایــد تقســیمبندی و ردهبنــدی در گزارشــها
داشــته باشــند .روزی کــه میخواســتم وزیــر
شــوم هــم بــه آقــای احمدینــژاد گفتــم کــه
بایــد آقــا مــن را تاییــد کنــد اگــر اینطــور شــد
مــن قبــول میکنــم .فــردای همــان روز هــم
نمــاز خدمــت رهبــری بــودم و ماجــرا را بــه
ایشــان گفتــم.
مصلحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه احمدینــژاد
میخواســت همــه گزارشهــا را داشــته
باشــد و اصــا بــه ردهبنــدی در ارائــه
گزارشهــا اعتقــادی نداشــت ،گفــت :در
واقــع ایشــان در اطالعــاتدادن بــه خودشــان
بعضــ ًا گلههایــی داشــت و افــرادی را
مدنظــر خــود داشــت و میخواســت آنهــا
را بــه خدمــت بگیــرم .مــن هــم بــه ایــن
فکــر میکــردم کــه اگــر اینهــا را اســتفاده
کنــم اطالعــات مملکــت بــه کجــا م ـیرود؟
بــه خاطــر همیــن میگفتــم مــن بررســی
میکنــم و بعــد میگفتــم بررســی کــردم
و نشــد.

آمریکا:

گزارشها درباره فروش سیستم ماهوارهای روسی
به ایران را دنبال میکنیم
معــاون ســخنگوی وزارت امورخارجــه
آمریــکا در واکنــش بــه خبــر فــروش
ماهــواره روســی بــه ایــران گفــت کــه
واشــنگتن از ایــن مســئله مطلــع اســت و
گــزارش رســانهها در ایــن رابطــه را دنبــال
می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،جالینــا پورتــر معــاون
ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریــکا در
یــک نشســت خبــری دربــاره گــزارش
ادعایــی روزنامــه واشنگتنپســت مبنــی
بــر فــروش ماهــواره پیشــرفته روســیه بــه
ایــران و اینکــه آیــا ایــن مســئله تاثیــری

در مذاکــرات مربــوط بــه برجــام خواهــد
داشــت ،گفــت :مــا از ایــن موضــوع مطلــع
هســتیم و گــزارش ایــن رســانهها را در
ایــن بــاره دنبــال میکنیــم.
بنابــر گــزارش وب ســایت وزارت
امورخارجــه آمریــکا ،پورتــر تصریــح کــرد:
آنچــه می توانــم بگویــم ایــن اســت کــه
از مســئله مطلعیــم و گزارشــات ایــن
رســانه ها دربــاره قصــد احتمالــی روســیه
بــرای ارائــه یــک سیســتم ماهــواره ای
پیشــرفته بــه ایــران را دنبــال می کنیــم.
جــدای از آن ،چیــز بیشــتری بــرای اعــام
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و هیــچ پاســخ دیگــری در ایــن زمینــه
نداریــم.
وی در بخــش دیگــری از ایــن نشســت
خبــری در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
بازگردانــدن زندانیــان دوتابعیتــی بــه آمریکا
و اینکــه آیــا هنــوز بــا تهــران گفتوگویــی
در ایــن زمینــه انجــام می شــود یــا نــه،
مدعــی شــد کــه ایــن افــراد بــه طــور
ناعادالنــه در ایــران زندانــی شــده انــد.
جالینــا پورتــر در ادامــه اظهــارات مداخلــه
جویانــه خــود گفــت :مــا همچنــان خواهــان
بازگشــت تمــام شــهروندان آمریکایــی

زندانــی در ایــران و ســایر کشــورها هســتیم
و بــه تالش هــای خــود (در ایــن زمینــه)
ادامــه می دهیــم.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه آیــا وزیــر امورخارجــه آمریــکا در دیــدار
بــا همتایــان خــود از کشــورهای عضــو
گــروه هفــت دربــاره آزادی ایــن زندانیــان
گفتوگــو خواهــد کــرد ،اظهــار داشــت:
مــن نمیخواهــم دربــاره محــور دیدارهــای
وزیــر خارجــه پیشبینــی کنــم و اگــر
اطالعاتــی از ایــن نشســت داشــته باشــیم
حتمــا اعــام میکنیــم.

پاسخ عراقچی به نماینده آمریکا
در امور ایران
سـید عبـاس عراقچـی در پاسـخ بـه رابـرت مالـی ،نماینـده
آمریـکا در امـور ایـران گفـت :تروریسـم اقتصـادی ،آن هم در
بحبوحـه بیمـاری کرونـا ،جنایـت علیـه بشـریت اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید عبـاس عراقچـی ،معاون سیاسـی و
رییـس تیـم مذاکـره کننـده ایـران در ویـن ،در صفحـه توییتر
خود نوشـت:
ترامـپ رفتـه اسـت ،امـا تحریم هـای غیرقانونـی و جنایـت بار
او همچنـان برقرارنـد .نیـازی بـه اشـک تمسـاح نیسـت وقتی
کـه تالشهـای آمریـکا بـرای تحمیـل رنـج و مصیبـت به ٨٢
میلیـون ایرانـی ادامـه دارد .تروریسـم اقتصـادی ،آن هـم در
بحبوحـه بیمـاری کرونـا ،جنایـت علیه بشـریت اسـت.
رابـرت مالـی در اقدامی مداخلـه جویانـه با انتشـار یـک توییت،
خواسـتار احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزادی بیـان در ایران شـده
بود.

نویسنده اسرائیلی مطرح کرد:

دولتی با  ۵قطب؛ رویداد سیاسی
بزرگ رژیم صهیونیستی
یـک نویسـنده اسـرائیلی اعلام کـرد کـه اگـر دولـت جدید از
کنسـت رأی اعتمـاد بگیـرد رژیـم صهیونیسـتی در مقابـل یک
حادثـه سیاسـی بزرگ قـرار خواهد گرفت و اسـرائیلیها شـاهد
دولتـی خواهنـد بود کـه تاکنـون به آن عـادت نداشـتهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری فلسـطینی سـما،
مـوران ازوالی ،نویسـنده اسـرائیلی در مقالـهای بـرای روزنامه
یدیعـوت آحارونـوت نوشـت :اگر اتفـاق غافلگیرکننـدهای نیفتد
شـاهد یـک دولـت جدیـد پنج قطبـی متشـکل از نفتالـی بنت،
یائیـر الپیـد ،گدعـون سـاعر ،آویگـدور لیبرمـن و بنـی گانتس
خواهیـم بـود و احتمـاال ایـن دولـت ادای سـوگند خواهـد کرد
کـه مـا را در مقابـل یک رویداد سیاسـی بـزرگ قـرار میدهد.
اگـر یـک نماینـده بـه ایـن دولـت رأی اعتمـاد ندهـد ممکـن
اسـت از هـم فروبپاشـد .بـرای همیـن کاملا واضـح اسـت که
چـرا همـگان سـکوت کردهانـد و بـا نگرانـی منتظـر لحظـات
بعـدی هسـتند چراکـه اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد نـه تنهـا دولـت
در اسـرائیل تغییـر نخواهـد کـرد بلکـه در مقابـل پایـان سـی
و ششـمین دولـت اسـرائیلی خواهیـم بـود کـه الگویـی را ارائه
خواهـد کـرد کـه اسـرائیلیها بـه آن عـادت نداشـتهاند.
وی گفـت :دولـت پنـج قطبـی یـک رویـداد جدیـد از نـوع
مشـخصی از دولتهـا در اسـرائیل اسـت چراکـه پیـش از ایـن
شـاهد نخسـت وزیـری بنیامیـن نتانیاهو بـه عنـوان قویترین
فـرد در عرصـه سیاسـت در داخل و خارج حزبـش بودیم و هیچ
کسـی در طـول دوره نخسـت وزیـری وی به ایجـاد چالش در
رهبـریاش فکر نمیکـرد .نتانیاهو در دوره نخسـت وزیریاش
وزارت خارجـه را بـه تدریـج از محتـوای آن خالی کـرد .وی در
عرصـه امنیتـی بـه برقـراری روابـط مسـتحکم پرداخـت و بـه
هیـچ کسـی اجـازه مداخلـه در حادثه امنیتـی را نـداد .برعکس
وضعیـت سـابق اسـرائیلیها شـاهد دولـت نوپـای جدیـدی
هسـتند کـه تاکنـون نظیـری نداشـته اسـت .قطـب اول آن بـا
ریاسـت یائیـر الپید ،رهبـر حزب "آیندهای هسـت" ،اسـت که
حزبـش مرکـز مهم قدرت اسـت و قرار اسـت به صـورت نوبتی
بعـد از نفتالـی بنت نخسـت وزیـر شـود .قطب بعـدی آویگدور
لیبرمـن ،رئیـس حزب اسـرائیل خانه ما اسـت که پسـت وزارت
دارایـی و کمیتـه دارایـی کنسـت را برعهـده دارد .قطـب سـوم
بنـی گانتـس ،رئیـس حـزب آبـی سـفید و وزیر جنگ اسـرائیل
اسـت .وی یـک وزیـر جنـگ دارای مهـارت نظامـی در مقابـل
نخسـت وزیـر جدیـدی اسـت که هیـچ مهارتی نـدارد.
ایـن نویسـنده گفت :در روابـط میان گانتس و بنـت و همچنین
داخـل کابینـه گانتـس از بزرگتریـن مزیـت برخـوردار اسـت
بـرای همیـن تأثیر زیـادی بر امـور نظامـی دارد .علاوه بر این
دولتـش مسـائل اصلـی مثل شـهرک سـازی در کرانـه باختری
و آتـش بـس غزه را مطـرح کرد .قطـب چهارم گدعون سـاعر،
رئیـس حـزب امیـد نـو اسـت کـه یکـی از قدیمیتریـن و بـا
مهارتتریـن فـرد در دولـت تغییر اسـت .او نیز یک شـخصیت
اصلـی محسـوب میشـود نـه فقـط از نظـر تعییـن قضـات در
دادگاه عالـی بلکـه از نظـر تعییـن دادسـتان کل .قطـب دیگـر
نفتالـی بنـت اسـت که قرار اسـت ابتدا وی نخسـت وزیر شـود
و ایـن بـه او جایـگاه باالیـی خواهـد داد .او بایـد بـر قطبهای
دیگـر پیـروز شـود و بـرای موفقیـت در ایـن مأموریـت پیچیده
بایـد اسـتراتژی خـود را در داخـل دولـت برپایـه روابـط خـوب
بسـازد .رهبران فراکسـیون تغییـر اعتراف میکنند که مسـیری
کـه منتظـر آنها اسـت مسـیر آسـانی نیسـت چراکـه در حزب
لیکـود و حـزب مذهبـی صهیونیسـم بـه صـورت مکـرر بـه
چالـش کشـیده میشـوند .ایـن سـوال باقـی میمانـد کـه آیـا
ایـن قطبهـا قادر بـه هماهنگ کـردن مواضع و متحـد ماندن
هسـتند یـا خیر.

حسن بیگی:

انتقاد تد کروز به عملکرد دولت بایدن در قبال برجام
یــک ســناتور جمهــوری خــواه آمریکایــی
گفــت کــه دولــت بایــدن هــم ماننــد دولــت
اوبامــا بــا رویکــردی کــه نســبت بــه توافــق
هســته ای اتخــاذ کــرده ،اختیــار قانونــی
کنگــره را در امــر تاییــد توافق هایــی ماننــد
برجــام تضعیــف کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه
اینترنتــی کنگــره آمریــکا ،تــد کــروز ســناتور
جمهــوری خــواه ایالــت تگــزاس در معرفــی
الیحــه ای ارائــه شــده از ســوی جمعــی از
ســناتورهای هــم حزبــی اش کــه اختیــارات
رئیــس جمهــور آمریــکا را دربــاره انجــام
توافقــی هســته ای بــا ایــران در قالــب یــک
معاهــده مشــروط بــه تاییــد کنگــره می کنــد
و خــود او نیــز از امضــا کنندگانــش می باشــد،
در انتقــاد از رویکــرد دولــت جــو بایــدن
نســبت بــه مســئله هســته ای ایــران
گفــت :دولــت جــو بایــدن میدانــد کــه
عجلــه نامعقولــش بــرای بــی اثــر کــردن
تحریم هــا علیــه ایــران ،غیــر قابــل توجیــه

اســت ،بنابرایــن بــه جــای شــفاف بــودن و
همــکاری بــا کنگــره ،دولــت تصمیــم گرفتــه
اســت کنگــره را از ایــن موضــوع کنــار
بگــذارد.
کــروز ادامــه داد :در ایــن رونــد ،دولــت بــا
نشــان دادن ایــن کــه توافــق فاجعــه بــار
هســته ای ایــران را تســلیم کنگــره نخواهــد

کــرد ،درســت ماننــد دولــت اوبامــا ،چــون
می دانســتند بــا مخالفــت اکثریــت دو
حزبــی مواجــه خواهــد شــد ،اختیــار قانونــی
ســنا را بــرای ارائــه توصیه هایــی دربــاره
معاهده هــا و رضایــت دادن بــه آن هــا
تضعیــف کردنــد.
او افــزود :از همکارانــم می خواهــم آســیب

وارد آمــده بــه تــوازن قــوا را جبــران کــرده و
از مــن و ســناتور ران جانســون در درخواســت
از دولــت بایــدن بــرای ارائــه برجــام بــه
کنگــره حمایــت کننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،اظهــارات تــد
کــروز در پــی ایــن مطــرح می شــود کــه
دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور
پیشــین آمریــکا در ســال  ۲۰۱۸از توافــق
هســته ای بــه بهانــه ناقــص بــودن خــارج
شــد و تحریمهــای متعــددی را علیــه ایــران
اعمــال کــرد.
دولــت جــو بایــدن از زمــان روی کار آمــدن
بــا تغییــر رویکــرد ایــن کشــور نســبت بــه
توافــق هســتهای بــه دنبــال بازگشــت بــه
پایبنــدی بــه ایــن توافــق بــوده اســت.
در حــال حاضــر مزاکــرات احیــای توافــق
هســتهای از طریــق بازگشــت دو جانبــه
تهران-واشــنگتن بــه توافــق در ویــن در
جریــان اســت .امــروز ششــمین دور ایــن
مذاکــرات برگــزار خواهــد شــد.

به همراه داشتن شناسنامه و
کدملی برای رای دهندگان
ضروری است
رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان تهـران با اشـاره بـه الزامی بودن
همـراه داشـتن شناسـنامه و ارائه کـد ملی بـرای رای دهندگان
در روز انتخابـات خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،شـکراله حسـن بیگـی در مورد شـرایط رای
دهنـدگان در انتخابـات  ۲۸خـرداد اظهـار داشـت :در چهـار
انتخابـات  ۲۸خـرداد مـاه و طبـق مـاده  ۳۶قانـون انتخابـات
ریاسـت جمهـوری ،انتخـاب کننـدگان بایـد شـرایطی داشـته
با شند .
وی در تشـریح ایـن شـرایط افـزود :داشـتن تابعیـت جمهـوری
اسلامی ایران یعنـی ایرانـی باشـند و به لحاظ سـنی  ۱۸سـال
تمـام یعنـی متولدیـن  ۲۸خـرداد  ۱۳۸۲و ماقبـل آن می تواننـد
رای دهند.
رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان تهـران تاکید کرد :افـراد حتما در
روز انتخابات شناسـنامه همراه داشـته باشـند و داشـتن کدملی
نیـز الزامی اسـت ،اگـر کارت ملی همراهشـان باشـد که بسـیار
خـوب اسـت اما کد ملـی حتما بایـد بگیرند.حسـن بیگی گفت:
بـا مدیـرکل ثبـت احـوال کـه عضـو سـتاد انتخابـات اسـت
هماهنگـی شـده و ادارات ثبت احـوال این هفتـه در آماده باش
کامـل هسـتند و مـردم می تواننـد مراجعـه کنند که اگـر کارت
ملـی آنهـا آماده بـود بگیرند در غیـر این صورت برگـه ای داده
می شـود کـه حـاوی کـد ملی تایید شـده اسـت.
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شناسایی  100متخلف انتخاباتی تاکنون در فارس
دبیر ســتاد پیشگیری و رســیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی فارس با بیان اینکه
تاکنون صد نفر مرتکب تخلف انتخاباتی در فارس شدند گفت ...

رویکرد مچ گیری نداریم
یگی دیگر از اعضای شــورای ائتالف مردمی شــورای متخصصین انقالبی (شما)
گفت :انتخابات شوراها در  28خردادماه برای شهر شیراز از ...

محمد حسن اسدی ؛ عضو ائتالف مردمی شورای متخصصین انقالبی شیراز اعالم کرد:

تشکیل اتاق منتقدان

عضـو ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی شـیراز (شـما)
گفـت :بـه تمامی مـردم شـیراز بـا نـگاه یکسـان و مسـاو می نگـرم.
محمـد حسـن اسـدی در خصوص انتسـابش بـه جریـان اصولگرایی
گفت:بـه هیـچ طیـف سیاسـی وابسـته نیسـتم  ،انقالبـی هسـتم
وتلاش دارم بـه عنـوان مدیـری انقالبـی بـرای همـه مـردم از خـط
کشـی جناحـی میـان احـاد جامعـه پرهیـز می کنـم.
وی افـزود :خـط قرمـز مـن منافـع همـه مـردم اسـت واعتقـاد دارم
بـرای عمـوم جامعـه اقلیت هـای دینـی سـاکن شـیراز و اتبـاع بیگانه
هـم ایـن دیـدگاه خدمـت رسـانی بایـد تعمیـم یابد.
وی با بیان این که شـورای شـهر یک نهاد مدنی اسـت و شـهرداری
هـم نهـادی عمومـی و غیردولتـی محسـوب می شـود خاطـر نشـان
کـرد :نهادهـای شـهری نباید دچار سیاسـت زدگی شـوند؛ چرا که در
صـورت ورود بـه ایـن عرصـه از رسـالت اصلـی خود کـه همانا خدمت
رسـانی بـه مردم اسـت غافل می شـوند.
وی از تشـکیل “اتـاق منتقـدان"در صـورت راهيابـي بـه شـوراي
اسلامي شـهر شـيراز خبـر داد وافزود:شـورا اگـر ميخواهـد بـه
مطالبـات مـردم وشـهر پاسـخ دهـد بايـد دردهـا را بداند،لـذا تشـكيل
اتـاق منتقـدان با حضور رسـانه ها را دنبـال خواهم كرد،تابا نقد شـورا
وشـهرداري بـه فكـر درمـان دردهـا باشـيم
سرپرسـت سـابق شـهرداری شـیراز بـا تشـریح برنامه هـای خـود
در صـورت راهیابـی بـه شـورای ششـم افـزود :در شـورای شـهر
کمیسـیون ویـژه ای را بـرای رفـع مسـایل و مشـکالت مناطـق کـم
برخـوردار سـاماندهی حاشـیه نشـینی ایجـاد می کنیـم.
وی خاطـر نشـان کـرد :کالنشـهرها از چالش هایـی عدیـده ای رنج
می برنـد و نمی تـوان بـا نگاهـی تـک بعـدی بـه امـوری نظیـر پیـاده
محـوری ،سـرمایه گـزاری در زمینـه توریسـت سلامت ،انسـان
محـوری ،اجـرای پروژه هـای عمرانـی و مـواردی از ایـن دسـت بـه
صـورت یکسـویه مواجـه شـد .هـر کسـی کـه در یکـی از این مسـایل
شـهری بـه صـورت تـک بعـدی و یـک سـویه عمـل کنـد مرتکـب
اشـتباه شـده اسـت.
وی در ادامه اظهار داشـت :بسـیاری از اسـتان ها و شهرسـتان های
اطـراف شـیراز و فـارس بـا این کالنشـهر در ارتبـاط هسـتند ،بنابراین
در گسـتره شـیراز بایدجایگاهـی را بـرای کار ،تفریـح و زندگـی
شـهروندان فراهـم کـرد.
اسـدی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه شـایعاتی که در
فضـای مجـازی مطـرح شـده گفـت :دنبـال پسـت اسـتاندار شـدن
نبـودم و ایـن مسـاله را پیگیـری نگـردم .همچنین از شـهردار کنونی
شـیراز حمایتـی نخواسـته و او هـم در ایـن راسـتا پیـش قـدم نشـده
اسـت لـذا شـایعاتی کـه در ایـن زمینـه مطـرح می شـود از بیـخ و بـن
کذب اسـت.
در زمـان ثبـت نـام برای شـورا هـم اعالم کـردم که هـدف از ثبت نام
مانـدن در شـورا و خدمـت رسـانی بـه مردم در پارلمان شـهری اسـت
و قصـد نداشـتم تـا از شـورای شـهر به عنوان سـکویی برای شـهردار
شدن اسـتفاده کنم.
وی بـا بیـان ایـن کـه ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی
شـیراز (شـما) شـامل افـراد متخصصیـن در حوزه هـای مختلـف
اسـت افـزود 4 :نفـر از معاونیـن شـهردار پیشـین شـیراز و مدیـران
ارشـد دکتر پاکفطرت و سـه نفر از اعضای شـورای چهارم در لیسـت
ائتلاف (شـما) حضـور دارنـد و بقیـه اعضـا هـم دکتـرای اقتصـاد،
مدیـرت بازرگانـی ،اقنصـاد و فنـاوری اطالعـات را دارنـد کـه لیسـت
متخصصین در ائتالف شـما را تشـکیل می دهنـد .در صورت اعتماد
مـردم بـا روی کار آمدن لیسـت اعضای ائتالف شـما شـاهد تغییرات
تحوالتـی در بسـتر کالنشـهر خواهیـم بـود کـه پیـش از ایـن اتفـاق
نیفتاده اسـت.
سرپرسـت پیشـین شـهرداری شـیراز بـا تبریـک دهه کرامـت تصریح
کـرد :در شـیراز  1404بایـد شـاهد بهـره بـرداری از خـط دوم و سـوم
مترو باشـیم و ناوگان اتوبوسـرانی و تاکسـیرانی را در مسـیر نوسـازی
قـرار دهیـم .امـروز کمتـر از  12درصد از مـردم شـیراز از حمل و نقل
عمومی اسـتفاده می کننـد .بـا ایـن وجـود شـهر شـیراز هنـوز از پـاک
تریـن کالنهشـرهای ایـران و جهان محسـوب می شـود و اگـر به این
قابلیـت ارزنـده توجـه نکنیم ایـن دسـتاورد گرانبها به راحتی از دسـت
خواهـد رفت.
عضـو ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی شـیراز از
عصرمردم:
دبیـر سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی بـه
جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی فـارس بـا بیـان
اینکـه تاکنـون صـد نفـر مرتکـب تخلـف
انتخاباتـی در فـارس شـدند گفـت :مـردم
میتواننـد از طریـق سـامانه سـجام بـه آدرس
 sajam.scpd.irبـه دادسـتانها و دسـتگاه
قضایـی دسترسـی داشـته و جرائـم و تخلفـات
انتخاباتـی را اعلام کننـد.
اسـماعیل اکبـری بـا اشـاره بـه آغـاز تبلیغـات
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره
شـورای اسالمی شـهر ،گفـت :در راسـتای ایـن
موضـوع سـتادی بـا عنوان پیشـگیری و رسـیدگی
بـه جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی متشـکل از
نیروهـای امنیتـی ،سیاسـی ،قضایـی ،انتظامـی،
صـدا و سـیما و ..تشـکیل شـده اسـت.
وی بـا بیـان برخـی از اقدامـات انجـام شـده در
زمینـه آ گاهـی سـازی داوطلبـان و مـردم ،افـزود:
هدف از تشـکیل این سـتاد پیشبینی و پیشـگیری
از جرائـم انتخاباتـی وآ گاهسـازی و آمـوزش مبانـی
حقوقـی و قوانیـن انتخاباتـی و بـه ویـژه پوشـش و
رصـد فضـای مجازی اسـت.
معـاون قضائـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم
دادگسـتری کل اسـتان فـارس خبـر داد :در
همیـن راسـتا شـعب ویـژه ای براسـاس مصوبـات
ایـن سـتاد در تمـام اسـتان فـارس تشـکیل و برای
همـه قضـات ابلاغ صادر شـده و مشـخصات این
شـعب ویـژه و قضـات مربوطـه بـه هیـأت نظارت،
هیأت هـای اجرایـی ،فرمانـداران و ضابطیـن
دادگسـتری ابلاغ شـده تـا چنانچـه شـاهدجرائم
ویـا تخلفـات بودنـد بـه ایـن شـعب اعلام کننـد.
اکبـری بـا اشـاره بـه تشـکیل جلسـات هماهنگـی
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خبرنـگاران بـه عنـوان راویان تاریخ یـاد کرد و از آنها درخواسـت کردتا
مـردم را بـه سـمت و سـوی مشـارکت حداکثـری در انتخابـات سـوق
دهنـد و افـزود:دو انتخـاب سرنوشـت سـاز در پیشـگاه ملـت ایـران
اسـت .پـس از انتخابـات سرنوشـت سـاز ریاسـت جمهـوری نوبـت
بـه شـورای شـهر می رسـد کـه از ان بـه عنـوان پارلمـان محلـی یـاد
می شـود .اثـرات تصمیماتـی کـه در دوره هـای  4سـاله توسـط انهـا
اتخـاذ می شـود تـا مدت هـا در زندکـی همـه مـردم تاثیرگـذار اسـت.
اعضـای شـورای شـهر شـیراز نماینـدگان بیـش از یـک میلیـون و
 800هـزار از مـردم این کالنهشـر هسـتند و شـورایی که با مشـارکت
پاییـن بـر سـرکار بیایـد یـا اعضـای ان تنهـا از پشـتوانه قومـی و قبیله
ای برخـوردار باشـند انچنـان کـه انتظـار مـی رود خاصیت تاثیـر گذار
نداشـته و نمی توانـد بـه وظایـف اصلـی اش جامـه عمـل بپوشـاند.
اسـدی بـا بیـان ایـن کـه شـورای شـهر وکیـل مـردم اسـت و بایـد از
حقـوق قانونـی مـردم در عرصه هـای مختلـف دفـاع کنـد اظهـار
داشـت :امـروزه نقش شـوراها منحصر بر نظارت شـهرداری ها شـده
اسـت .در نظـر داشـته باشـید که در متـن قانون وظایف گسـترده ای
بـرای شـوراها در نظـر گرفتـه شـده و ایـن اختیـارات قانونـی بایـد بـه
رویکـرد مطالبـه گـری اعضـا برای احقـاق حقـوق مردم منجر شـود.
ارتبـاط مطلـوب و دوسـویه شـورا بـا مقامـات ارشـد اسـتان و کشـور
می توانـد بخـش زیـادی از نیازهـا و مشـکالت مـردم را حـل کنـد.
وی کـه سـابقه طوالنـی در عرصـه مدیدریـت شـهری دارد در بخش
دیگـری از سـخنانش افـزود :شـهرداری دارای  350وظیفـه قانونـی
اسـت و شـورای شـهر بـا انتخـاب شـهردار و مـوارد دیگـری کـه در
اختیـارات قانونـی آن لحـاظ شـده بـه مراتـب وظایـف سـنگین تـری
را بـر عهـده خواهـد داشـت .پارلمـان شـهری بایـد مبتنـی بـر اصـول
برنامـه محـوری باشـد و بـا اگاهـی از دردهـای مـردم راهکارهایـی
بـرای درمان مشـکالت ارایه دهـد .بنابراین افراد فرهیحته ،دلسـوز،
متخصـص ،دغدغـه منـد ،بـا تجربـه و عاشـق شـهر و شـهروندان
می توانـد از عهـده ایـن مسـئولیت های سـنگین برآیـد
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن مسـاله کـه شـورای شـهر جـای افراد
سیاسـی کار نیسـت اظهـار داشـت :امـروز کسـانی کـه شـعارهای
انتخاباتـی آنچنانـی می دهنـد شـاید وعده هـای آنهـا فقـط بـر روی

تشکیل اتاق منتقدان
عضو شــورای ائتالف مردمی شــورای متخصصین انقالبی شــیراز (شما)گفت :به
تمامی مردم شیراز با دیدمساوی می نگرم ...

محمود صفایی ؛ عضو ائتالف مردمی شورای متخصصین انقالبی شیراز اعالم کرد:

رویکرد مچ گیری نداریم

کاغـذ راهگشـا باشـد .شـهر موجـود و پدیـده پیچیـده ای اسـت
کـه نفـس می کشـد و زنـده اسـت .بـه همیـن دلیـل بایـد افـرادی
متخصـص و توانمنـد بـرای دردهـا و بیماری هـای ان نسـخه
پیچـی کننـد .بایـد افـرادی بـا تخصص هـای فرهنگی ،شهرسـازی،
عمرانـی ،ورزش ،مسـایل مربـوط بـه بانـوان ،بهداشـت ،اقتصـاد و
کارشناسـانی از همـه حوزه هـا در آن حضـور یافتـه و بـه نماینـدگان
مـردم در پارلمـان شـهری مشـاوره دهنـد
عضـو ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی (شـما) جایـگاه
شـیراز  1404متفـاوت از امـروز ارزیابـی کـرد و افـزود :شـیراز یکـی
از قطب هـا و برندهـای ارزنـده در حـوزه گردشـگری ایـران و جهـان
اسـت امـا از زیرسـاخت هایی کـه بـه تقویـت ایـن ظرفیـت بینجامـد
محـروم شـده اسـت .در شـورای چهـارم فراینـد بررسـی و مطالعـات
پروژه هـای تاثیرگـذاری نظیـر تلـه کابیـن ،آکواریـوم ،شـهربازی،
پـارک ابـی و بسـیاری دیگـر از پروژه هـا بـه سـرانجام رسـید و اگر این
پروژه هـای شـاخص در سـال های اخیـر بـه بهـر بـرداری می رسـید
اکنـون کالنشـهر شـیراز در حوزه هـای گردشـگری حرف هـای
زیـادی بـرای گفتـن داشـت و اقتصـاد شـهر هـم وضعیتی بـه مراتب
بهتـر از امـروز داشـت.
اسـدی بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتفاده از متخصصیـن امـور فرهنگی
در حـوزه شـهری گفـت :شـیراز شـهر عرفـا و شـعرا و اهـل فلسـفه
و حکمـت بـوده اسـت و بایـد از ایـن ظرفیت هـا بـه نحـو بهینـه ای
بهـرداری کـرد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه افـزود :امـروز وزارت ورزش و جوانـان
در امـر تامیـن اعتبـار بـرای گسـترش زیرسـاخت های ورزشـی
دچـار مشـکل شـده اسـت و شـهرداری و شـورا بایـد بـه مـدد بخـش
ورزش بیایـد .در نظـر داشـته باشـیم اختصـاص یـک درصـد از
بودجـه  6هـزار میلیـاردی شـهرداری شـیراز بـه حـوزه ورزش
تحـوالت گسـترده ای را ایجـاد کـرده و اقتصـاد شـهری را تقویـت
کند.
عضـو شـورای ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبی (شـما)
در پایـان افـزود :تمامی این مسـایل با شـورایی متخصـص و کارامد و
بـا تجربـه محقق خواهد شـد.

•• در ادامـه ایـن نشسـت خبـری یگی دیگـر از اعضای شـورای
ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی (شـما) گفـت:
انتخابـات شـوراها در  28خردادمـاه بـرای شـهر شـیراز از اهمیت
ویـژه ای برخـوردار اسـت و می توانـد پایـه گذار توسـعه و رشـد این
کالنشـهر باشد.
محمـود صفايـي بـا بیـان ایـن کـه شـوراها آینـده شـهرها را ریـل
گـذاری می کننـد و انتخـاب افـراد متخصـص ،با تجربه و دلسـوز
می توانـد وضعیـت شـهر را در مسـیر مطلوبـی قـرار دهـد اظهـار
داشـت :رسـالت اصلـی شـورا سیاسـتگذاری بـرای توسـعه اینـده
شـهر اسـت .شـوراها نسـبت به شـهرداری ها نقش نظارتـی دارند
و اعضـای پارلمـان شـهری بایـد بـر  350وظایفـی کـه بـر عهـده
شـهرداری اسـت اگاهـی داشـته تـا بتواننـد نظـارت جامعـی را بـر
آن معطـوف دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع که شـورا وظیفـه ایجـاد هماهنگی
را درمیـان دسـتگاه های مختلـف شـهری برعهـده دارد امـا ایـن
موضـوع تابحـال به دلیـل عدم اشـراف اعضای شـورا کمتر اتفاق
افتـاده اسـت خاطر نشـان کرد :شـورایی کـه در محـدوده وظایف
قانونـی خـود مطالبـه گـر باشـد می تـوان در رونـد پیشـرفت شـهر
جهـش ایجـاد کرند.
معاون پیشـین شهرسـازي و معماري شـهرداري شـيراز در بخش
دیگـری از سـخنانش بیـان داشـت :شـورا جایـگاه پرداختـن بـه
دعواهـای حزبـی و جناحـی نیسـت چـون نـه تنهـا منفعتـی برای
شـهروندان نـدارد بلکـه دود آن بـه چشـم شـهر و شـهروندان هم
خواهـد رفـت .همچنیـن دخالـت اعضـای شـورا در انتصابـات
شـهرداری ها و رونـد اجرایـی پروژه هـا امـری ناصـواب اسـت کـه
مشـکالتی زیـادی را گریبانگیـر شـهر و شـهروندان می کنـد.
صفایـی در ادامـه اظهـار داشـت :بافـت تاریحـی و حـرم مطهـر
شـاهچراغ نگیـن کالنهشـر شـیراز اسـت کـه مسـاحتی در حدود
 600هکتـار وسـعت دارد .همچنیـن آثـار ثبتـی تاریخی در شـیراز
از بسـیاری از اسـتان ها بیشـتر اسـت و باغ های قصردشـت نیز بر
ظرفیت هـای شـهر راز می افزاید .در نظر داشـته باشـیم بسـیاری
از اسـتان ها از جمیـع ایـن شـاخصه ها محرومنـد امـا بـا همدلی،

تخصـص و هـم افزایی از امکانـات و ظرفیت هـای محدودی که
در اختیـار دارنـد به شـکل مطلوبـی بهره برداری کـرده و به عنوان
یکـی از قطب هـای بـزرگ گردشـگری ایران مطرح شـوند.
وی بـا ارایـه راهـکاری در ایـن زمینـه اظهـار داشـت :بایـد از
سـرمایه گـزاران در بافـت تاریخـی دعـوت بـه همـکاری کـرد و
تسـهیالتی از سـوی شـهرداری و سـایر دسـتگاه های خدمـات
رسـان بـرای ایجـاد تحوالت گسـترده انجام شـود .در نظر داشـته
باشـیم بافـت تاریخـی شـیراز می توانـد چهـره شـهر را متحـول
سـازد.در گذشـته تالش هایـی شـد کـه بافـت تاریخی شـیراز را به
طـور کامـل تخریـب کرده و به جـای آن آپارتمان سـازی کنند .اما
بـا تالش هایـی کـه انجـام دادیـم از انجـام آن جلوگیـری کردیـم.
ایـن مقـام عالـی شهرسـاز در بخش دیگـری از سـخنانش گفت:
شـیراز بالـغ بـر  1800هکتـار بافـت فرسـوده و ناایمـن دارد کـه
بـا بـروز یـک زلزلـه قـوی بـه فاجعه هـای بزرگـی می انجامـد .در
دوره قبلـی کـه در شـهرداری شـیراز حضـور داشـتیم گزینه هـای
مختلفـی را بـرای شـهروندان و سـاکنین شـریف ایـن مناطـق در
نظـر گرفتیـم تـا با برخـورداری از تسـهیالت ویژه بـه مرمت همت
گمارند.
صفایـی بـا بیـان ایـن کـه بافت هـای فرسـوده و تاریخـی شـیراز
همچنـان بـه حمایت هـای بیشـتری نیـاز دارنـد تـا رونـد پیشـبرد
امـور تسـریع شـود افـزود :در برخـی محـدوده شـهرداری تـا
صددرصـد تخفیـف عوارضـی می دهـد و ایـن در حالـی اسـت که
دولـت بـرای بهـای انشـعابات اب و بـرق و گاز و تلفـن تخفیفـی
بـرای ایـن مناطـق کـم برخـوردار در نظـر نگرفتـه اسـت.
وی پیرامـون اقدامـات انجـام شـده در ای حـوزه گفـت :بافـت
فرسـوده شـیراز دارای تقسـیم بندی هـای ویـژه ای اسـت .در
پهنـه  Aکـه مناطـق ابیـوردی و چوگیـا را شـامل می شـود بـا
اسـتقبال مـردم بـه دلیـل مرغوبیـت مناطـق روبـرو هسـتیم و از
نظـر اقتصـادی توجیـه دارد .امـا در پهنـه  Cبـا اسـتقبال سـرمایه
گـزاران و مـردم روبـرو نبـوده وشـاهد نوسـازی های چندانـی
نیسـتیم .بـه همیـن دلیـل شـورا و شـهرداری بایـد به ایـن مناطق
بـه صـورت جـدی ورود کنـد و بـا ایجـاد فضاهـای خدماتـی،
خانه هـا و سـرای محلات ،ایجـاد کالنتـری ،سـاختار های
ورزشـی و زیرسـاخت هایی از ایـن دسـت محل زندگی شـهروندان
ایـن متاطـق را بهسـازی نمایـد.
عضـو ائتلاف مردمی شـورای متخصصیـن انقالبـی (شـما)
در بخـش دیگـری از سـخنانش افـزود :باغ هـای قصـر دشـت
پتاسـیل عظیمی برای شـهر اسـت که آب و هوای شـهر را تلطیف
کـرده و می توانـد در حـوزه گردشـگری نیـز بر ظرفیت های شـیراز
اضافـه کنـد .شـهرداری شـیراز تابحـال در حـدود  300هکتـار از
ایـن باغ هـا را تملـک کـرده اسـت و بخشـی را در اختیـار مـردم
قـرار داده اسـت.اما تملـک ایـن باغ هـا بـا رویـه موجـود سـال ها
و دهه هـا بـه طـول می انجامـد  .بـه همیـن دلیـل نیازمنـد تغییـر
رویکـرد در ایـن زمینـه هسـتیم و بایـد شـرایطی فراهـم شـود تـا
مـردم وباغـداران از ایـن ثروت هـای گرانمایـه شـهر بهـره منـد
گردند.
معـاون پیشـین شهرسـازي و معمـاري شـهرداري شـيراز بـا
بیـان اینکـه شـهر شـیراز در عرصـه توریسـت سلامت هـم از
پتانسـیل های ارزنـده ای برخـوردار اسـت و از دیرباز برند پزشـگی
بـوده اسـت اظهـار داشـت :بخش هـای حاشـیه نشـین شـیراز از
کمتریـن امکانـات رفاهـی محـروم هسـتند و بـا تـوه بـه جایـگاه
مهاجـر پذیـری انهـا بایـد در کانـون توجـه مدیـران قـرار گیرنـد.
صفایـی در پایـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه در صـورت تاییـد و
انتخـاب شـهروندان در شـورای جدیـد فرصتـی بـرای تخریـب
و نقـد گذشـتگان وجـود نـدارد و نـگاه ایـن ائتلاف رو بـه
جلـو اسـت بیـان کرد:رویکـرد مـچ گیـری نداریـم ولـی یـادآور
شد:شـورا در زمینـه اقتصـاد شـهری وظیفـه ریـل گـذاری را
بـر عهـده دارد .شـاید در شـرایط حاضـر کسـی بـه ایـن پدیـده
بـه عنـوان یـک معضـل نـگاه نکنـد و اولویـت مسـایلی نظیـر
نوسـازی نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی و اسـفالت را در اولویـت
بدانـد .امـا شـورا بایـد بـا نگاهـی اینـده نگـر بـا چنیـن مسـایلی
روبـرو شـده و ریـل گذاری هـای الزم را در دسـتور کار قـرار
دهد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خبرداد

شناسایی  100متخلف انتخاباتی تاکنون در فارس
ایـن سـتاد در هـر  10روز یـک بـار ،پیش از شـروع
تبلیغـات انتخابـات بیان کـرد :در زیرمجموعه این
سـتاد کمیتههایـی ماننـد رصـد و پایـش فضـای
مجازی ،اطالع رسـانی ،بررسـی جرائـم و تخلفات
و غیره تشـکیل شـده و نقش اجرایـی این کمیتهها
در جلسـات مـورد ارزیابـی قـرار می گیـردو چنانچه
مـواردی در حـوزه جـرم و تخلفات انتخاباتی باشـد
جهـت پیشـگیری ویـا تعقیـب قضایـی بـه مراجـع
مربوطـه اعلام می شـود.
ایـن مقـام قضایـی ابـراز کـرد :تاکنـون صـد نفـر
مرتکـب تخلفـات انتخاباتـی شـدند کـه از طریـق
ایـن کمیته هـا تذکـر گرفتنـد و توجیـه و شـدند،
همچنیـن در برخـی مـوارد منتهـی بـه تشـکیل
پرونـده بـرای آنهـا شـده اسـت.
وی خاطرنشـان شـد :تمام مـوارد تخلفات و جرائم
و مـوارد منـع و مجـاز که در قانون پیش بینی شـده
از طـرق مختلـف همچـون توزیـع کتابچه ،جلسـه
توجیهـی ،اطالعیـه ،برنامه هـای صداوسـیما،
فضـای مجـازی و ...بـه اطلاع نیروهـای برگـزار
کننـده انتخابـات ،فرمانـداران ،داوطلبـان،
بخشـداران و سـایر نهادهـا و افـراد مرتبـط و عموم
مردم رسـیده اسـت ،تـا بهانه عدم اطالع از سـوی
متخلفـان یـا متهمـان وجـود نداشـته باشـد.
اکبـری افـزود :بـر اسـاس مصوبـات ایـن سـتاد
می بایسـت معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع
جـرم دادگسـتری و مسـئوالن سیاسـی اسـتان،
جلسـات حضـوری بـا داوطلبیـن داشـته باشـند

و موضوعـات حقوقـی و قانونـی را بـرای آنهـا
تبیـن کننـد تـا بتواننـد هـواداران خـود را در نحـوه
و روشتبلیغـات و قوانیـن مرتبـط آ گاه کننـد .ایـن
سـتاد همچنیـن در موضوعاتـی ماننـد اسـتقرار
سـتادها ،انتخـاب مدیـران سـتادها در راسـتای
کاهـش تنشهـا ،نشـر اکاذیـب و مطالـب خلاف
واقـع ،تخریـب پوسـترها و بنرهـا و سـایر مـوارد نیز
ورود و هدایـت و ارشـاد میکنـد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم
دادگسـتری کل اسـتان فارس بر ایجاد هماهنگی
بیـن نیروهایـی کـه مدیریـت انتخابـات را برعهـده
دارنـد شـامل نیروهـای سیاسـی ،قضایـی ،امنیتی
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و ضابطیـن دادگسـتری تاکیـد کـرد و افـزود:
ایـن هماهنگی هـا سـبب کاهـش اختلاف نظـر
و بیشـترین بهـره بـرداری و آرام و امـن سـازی و
شـفاف سـازی محیـط انتخابـات بـا کمتریـن تنش
میشـود.
ایـن مقـام قضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه خالئـی در
اطالعرسـانی نداریـم و نامزدهـا و داوطلبان کامال
توجیه شـده اند ،یادآور شـد :سـتادهای پیشگیری
از تخلفـات انتخاباتی در کل اسـتان فارس نزدیک
بـه  ۱۱۰جلسـه برگـزار کردنـد و بیـش از ۵۵۰
مصوبـه داشـتهاند و در تمـام حوزههـای قضایـی
اسـتان هماهنگیهـای الزم انجـام شـده اسـت و

شـعب ویـژه نیـز بـرای رسـیدگی جرائـم انتخاباتـی
فعـال هسـتند و در سـاعات غیـراداری قاضـی
کشـیک ایـن وظیفـه را برعهـده میگیـرد.
دبیـر سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی بـه جرائـم و
تخلفـات انتخاباتـی فـارس بـا تأکید بـر هماهنگی
ایجـاد شـده بیـن ضابطیـن انتظامـی و امنیتـی
بـا قضـات ویـژه انتخاباتـی و نحـوه ارتبـاط آنهـا
بـا یکدیگـر ،عنـوان کـرد :در روز انتخابـات تمـام
معاونیـن دادگسـتری شـیفت بنـدی شـده و بـه
حوزه هـای قضایـی مختلـف اعـزام میشـوند،
هـر معـاون چنـد شهرسـتان را پوشـش میدهـد تا
اگـر کمتریـن چالـش و مشـکل ایجـاد شـد معاون
قضایـی شـخصا نظـارت و پیگیـری کنـد.
وی بـا اعلام اینکـه نماینده دادگسـتری در کمیته
امنیتی تشـکیل شـده در اسـتانداری حضـور دارد،
افـزود :اعضـاء کمیتـه مذکـور در شهرسـتانهای
حسـاس نیـز جهـت توجیـه و هماهنگـی بـا
مسـئوالن محلـی حاضـر شـدهاند ،تـا کنـون چهار
شهرسـتان حسـاس پیشبینـی شـده و در تمـام
مراحـل انتخابـات مـورد نظـارت قرار میگیـرد تا از
هرگونـه تخلـف وجرمی پیشـگیری شـود.
اکبـری بـر اهمیت فضای مجـازی تاکیـد و اظهار
کـرد :فضـای مجـازی یک فضای گسـترده اسـت
کـه در شـرایط کرونا بیشـتر توسـعه یافته اسـت ،از
ایـن رو کمیتـه پایـش و رصـد فضـای مجـازی بـا
حضـور پلیـس فتـا و نیروهـای مرتبط در این سـتاد
پیـش بینـی و تشـکیل شـده تـا فضای مجـازی به

صـورت مسـتمر مـورد رصـد قـرار گیرد.
وی تمـام ایـن اقدامـات را در راسـتای ایجـاد
آرامـش و فراهـم کـردن فضای مشـارکت و حضور
حداکثـری مـردم در انتخابـات خوانـد و گفـت:
چنانچـه بـه هـر دلیلـی برخی افـراد با هیچ روشـی
قانـع نشـده و به اقـدام مجرمانـه خود ادامـهدهند
در ایـن صـورت ضابطیـن دادگسـتری و نیروهـای
امنیتـی گـزارش ایـن افـراد را بـه دبیـر خانه سـتاد
پیشـگیری از تخلفات انتخاباتی فرسـتاده و از آنجا
به شـعب ویژه ارسـال می شـود تا براسـاس قوانین
اقدامـات الزم صـورت پذیـرد.
معـاون قضائـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم
دادگسـتری کل اسـتان فـارس اعلام کـرد :مردم
میتواننـد از طریـق سـامانه سـجام بـه آدرس
 sajam.scpd.irبـه راحتـی و به صورت ناشـناس
یـا با ذکـر هویت به دادسـتانها و دسـتگاه قضایی
دسترسـی داشـته و گـزارش جرائـم و تخلفـات
مشـاهده شـده خـود را مسـتند در ایـن سـامانه
ثبـت کننـد .همچنیـن افـراد می تواننـد بـا مراجعه
بـه دادسـتانها یـا شـعب ویـژه و قاضـی کشـیک
شـکایت خـود را مسـتقیم اعلام کننـد ،البتـه
اگـر فـردی متضـرر شـده و درخواسـت شـکایت
خصوصـی دارد میبایسـت از طریـق دفاتر قضایی
اقـدام کنـد.
ایـن مقـام قضائـی از مـردم خواسـت :در راسـتای
حفـظ نظـم عمومـی و ایجـاد آرامـش بـا ضابطیـن
دادگسـتری همـکاری کننـد و آنهـا را در کنـار خود
بداننـد تـا انتخاباتـی پرشـوری همـراه بـا آرامـش را
داشـته باشیم
فرمانـدار فراشـبند در جلسـه شـورای
اداری:مهمتریـن اصـل در برگـزاری انتخابـات،
اصـل عمـل بـه قانـون اسـت.

فارس
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در انتخابات نظام مهندسی ساختمان شرکت کنید
مدیر کل راه و شهرســازی گفت :ســازمان نظام مهندسی ساختمان نقش مهمی در
کیفیت ساخت و سازها و رعایت ضوابط و مقررات ملی ...

Jun 13, 2021

سال بیست و ششم شماره 7215

جاده ی جدید فراشبند  -فیروزآباد به زودی گشایش می یابد
با حضــور صادق فروغــی فرماندار،عربلو معاونت سیاســی و امنیتی و اجتماعی و
مهندس مردانلو معاونت عمرانی فرمانداری،عالیشوندی ...

استاندار فارس در دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت و توسعه صنایع پیشرفته کشور مطرح کرد:

رشد  120درصدی شرکتهای فنآور و دانشبنیانی فارس
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه در دامنـه وسـیعی از صنایـع مختلـف دارای
امکانـات هسـتیم اظهـار کـرد :گرچـه از محدودیـت ها نیـز مطلعیـم .با این
وجـود بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای موجـود آینـده خوبـی در زمینـه هـای یـاد
شـده در اسـتان پیش رو داریم و درصورت سـرمایهگذاری بازگشـت سـرمایه
بـه صورتـی مطلـوب روی خواهـد داد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی اسـتانداری فـارس ،دکتـر عنایـت اللـه
رحیمـی در دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی صنـدوق حمایـت و
توسـعه صنایـع پیشـرفته کشـور ،دکتر رضـا تقیپور ،با اشـاره به اینکه توسـعه
صنایـع های ِتـک در فـارس اساسـی اسـت ،عنوان کرد :توسـعه ایـن حوزه با
فکـر و اندیشـه و خالقیـت سـر و کار دارد.
وی بـا بیـان اینکـه نباید از سـایر بخشهـای صنعت غافل شـد ،اظهار کرد:
بـا توجـه بـه وجـود دانـش دارویـی الزم و فعالیـت شـرکتهای داروسـازی
معتبـر و همچنیـن تعـدد شـرکتهای دانشبنیان فعـال در این حـوزه ،یکی
از خواسـتههای اسـتان فـارس توجـه به صنعت داروسـازی اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه فارس
بخشـی از تجهیـزات پزشـکی مـورد نیـاز کشـور را تامیـن میکنـد ،خواسـتار
تقویـت ایـن صنعت شـد.
دکتـر رحیمـی افـزود :تولیدات شـرکتهای دانشبنیان اسـتان اسـتاندارد و
قابـل رقابـت بـا نمونههـای مطرح جهانی اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه انتظـار مـیرود بـا توجـه به سـابقه خوب
اسـتان در زمینـه صنایـع الکترونیـک اقدامـات مطلوبـی در زمینـه لیـزر،
ماژورهـای خـودرو و صنایـع نظامـی و ...صـورت گیـرد ،بیـان کرد فـارس در
حـوزه شـرکتهای دانشبنیان رشـدی شـایان توجه بـه ارمغان آورده اسـت.
وی گفـت :میـزان رشـد شـرکتهای فـنآور و دانشبنیانـی فـارس بیـش از
 ۱۲۰درصـد بـوده اسـت و بسـیاری از محصـوالت آنهـا تجاریسـازی شـده؛
امـا از بنیـه قـوی مالـی برخـوردار نیسـتند و نیـاز به حمایـت دارند.
دکتـر رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت مناسـبی نیـز در حـوزه صنایـع
غذایـی و گیاهـان دارویـی وجـود دارد ،بیـان داشـت :این موضوع مـی تواند
در زمینههـای مختلـف موجـب جـذب سـرمایهگذاری شـود ،بـرای مثـال
فـارس در زمینـه گیاهـان دارویـی اسـتان مقـام اول کشـور در منابـع طبیعی
بـه شـمار مـیرود و در حوزه کاشـت دیمی گل محمدی مقام نخسـت کشـور
را از آن خـود کـرده کـه ایـن محصوالت باعـث ایجاد ارزش افزوده میشـوند
و میتـوان بـا توجـه بـه پتانسـیل موجـود بـا راهانـدازی مراکـز تحقیقاتـی و
سـرمایهگذاری گامهـای موثـری برداشـت.
وی همچنیـن بـه تشـریح تـوان اسـتان در حـوزه صنایـع معدنـی پرداخـت و
تصریـح کـرد :برخـی اقدامـات در این اسـتان در زمینـه صنایـع معدنی برای
نخسـتین بـار در کشـور در حـال رقـم خـوردن اسـت و صنایـع بـاال دسـتی و
پایین دسـتی جای بسـیاری برای سـرمایه گـذاری دارند ،در این راسـتا فوالد
پاسـارگاد از نمونههـای شـایان ذکـر اسـت و بعضـی دسـتاوردها ماننـد تولید

الکتـرود در ایـن مجموعه برای اولین بار در کشـور در فارس رخ داده اسـت.
اسـتاندار فـارس در دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی صنـدوق
حمایـت و توسـعه صنایـع پیشـرفته کشـور:
اسـتان فـارس در دامنـه وسـیعی از صنایـع زمینـه پیشـرفت و
توسـعه دارد
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه در دامنـه وسـیعی از صنایـع مختلـف دارای
امکانـات هسـتیم اظهـار کـرد :گرچـه از محدودیـت هـا نیـز مطلعیـم .بـا
ایـن وجـود بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای موجـود آینـده خوبـی در زمینـه های
یـاد شـده در اسـتان پیـش رو داریـم و درصـورت سـرمایهگذاری بازگشـت
سـرمایه بـه صورتـی مطلـوب روی خواهـد داد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی اسـتانداری فـارس ،دکتـر عنایـت اللـه
رحیمـی در دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی صنـدوق حمایـت و
توسـعه صنایـع پیشـرفته کشـور ،دکتر رضـا تقیپور ،با اشـاره به اینکه توسـعه
صنایـع های ِتـک در فـارس اساسـی اسـت ،عنوان کرد :توسـعه ایـن حوزه با
فکـر و اندیشـه و خالقیـت سـر و کار دارد.
وی بـا بیـان اینکـه نباید از سـایر بخشهـای صنعت غافل شـد ،اظهار کرد:
بـا توجـه بـه وجـود دانـش دارویـی الزم و فعالیـت شـرکتهای داروسـازی
معتبـر و همچنیـن تعـدد شـرکتهای دانشبنیان فعـال در این حـوزه ،یکی
از خواسـتههای اسـتان فـارس توجـه به صنعت داروسـازی اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه فارس
بخشـی از تجهیـزات پزشـکی مـورد نیـاز کشـور را تامیـن میکنـد ،خواسـتار
تقویـت ایـن صنعت شـد.
دکتـر رحیمـی افـزود :تولیدات شـرکتهای دانشبنیان اسـتان اسـتاندارد و

قابـل رقابـت بـا نمونههـای مطرح جهانی اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا تأکیـد بـر اینکـه انتظـار مـیرود بـا توجـه به سـابقه خوب
اسـتان در زمینـه صنایـع الکترونیـک اقدامـات مطلوبـی در زمینـه لیـزر،
ماژورهـای خـودرو و صنایـع نظامـی و ...صـورت گیـرد ،بیـان کرد فـارس در
حـوزه شـرکتهای دانشبنیان رشـدی شـایان توجه بـه ارمغان آورده اسـت.
وی گفـت :میـزان رشـد شـرکتهای فـنآور و دانشبنیانـی فـارس بیـش از
 ۱۲۰درصـد بـوده اسـت و بسـیاری از محصـوالت آنهـا تجاریسـازی شـده؛
امـا از بنیـه قـوی مالـی برخـوردار نیسـتند و نیـاز به حمایـت دارند.
دکتـر رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت مناسـبی نیـز در حـوزه صنایـع
غذایـی و گیاهـان دارویـی وجـود دارد ،بیـان داشـت :این موضوع مـی تواند
در زمینههـای مختلـف موجـب جـذب سـرمایهگذاری شـود ،بـرای مثـال
فـارس در زمینـه گیاهـان دارویـی اسـتان مقـام اول کشـور در منابـع طبیعی
بـه شـمار مـیرود و در حوزه کاشـت دیمی گل محمدی مقام نخسـت کشـور
را از آن خـود کـرده کـه ایـن محصوالت باعـث ایجاد ارزش افزوده میشـوند
و میتـوان بـا توجـه بـه پتانسـیل موجـود بـا راهانـدازی مراکـز تحقیقاتـی و
سـرمایهگذاری گامهـای موثـری برداشـت.
وی همچنیـن بـه تشـریح تـوان اسـتان در حـوزه صنایـع معدنـی پرداخـت و
تصریـح کـرد :برخـی اقدامـات در این اسـتان در زمینـه صنایـع معدنی برای
نخسـتین بـار در کشـور در حـال رقـم خـوردن اسـت و صنایـع بـاال دسـتی
و پاییـن دسـتی جـای بسـیاری بـرای سـرمایه گـذاری دارنـد ،در ایـن راسـتا
فـوالد پاسـارگاد از نمونههـای شـایان ذکـر اسـت و بعضـی دسـتاوردها
ماننـد تولیـد الکتـرود در ایـن مجموعـه بـرای اولیـن بـار در کشـور در فـارس
رخ داده است.

در نشست شورای اداری شهرستان فراشبند مطرح شد:

جاده ی جدید فراشبند  -فیروزآباد به زودی گشایش می یابد
عصرمردم:
بـا حضور صـادق فروغی فرماندار،عربلو معاونت سیاسـی
و امنیتـی و اجتماعـی و مهندس مردانلـو معاونت عمرانی
فرمانداری،عالیشـوندی بخشـدار مرکزی،فرماندهـان
نظامـی و انتظامـی و مسـئولین ادارت،جلسـه شـورای
اداری شهرسـتان فراشـبند در سـالن اجتماعـات شـهید
قاسـم سـلیمانی فرمانـداری برگـزار گردیـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه عربلـو معاونـت سیاسـی و
امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری ضمـن خیـر مقـدم بـه
مدعوین،پیرامـون بیمـاری کرونـا و رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی و همچنیـن دعـوت مـردم بـه شـرکت در
انتخابـات پیـش رو سـخنانی ایـراد نمودنـد.
مهنـدس مردانلو معاونـت برنامه ریـزی و هماهنگی امور
عمرانـی فرمانـداری هم بـه اهمیت انتخابـات در پیش رو
اشـاره کـرد و درخواسـت داشـت کـه ایـن مهـم بـه دور از
حاشـیه انجـام شـود.
معاونـت عمرانـی فرمانـداری در رابطه با همـکاری وزارت
خانه هـا و ارگان هـا اظهـار داشـتند:تمام دسـتگاهها
موظـف هسـتند نیروهـای خـود را در اختیـار سـتاد
برگـزاری انتخابـات قـرار دهنـد و همچنیـن درخواسـت
داشـت تـا همـه مدیـران و کارکنـان اداری،در محیـط کار
و اداره خـود هیـچ گونـه تبلیغـی علیـه یـه له کسـی انجام
نشـود.
مهنـدس مردانلـو در خاتمـه سـخنان خـود نویـد افتتـاح
پروژه هـای جدیـد در هفتـه دولـت را داد و گفـت جـاده
جدیـد فراشـبند بـه فیروزآبـاد بـا تلاش و کوشـش و
پیگیری هـای مسـتمر فرمانـدار بـه زودی بـه پایـان

میرسـد.
صـادق فروغـی فرمانـدار فراشـبند هـم در ایـن
جلسـه،ضمن تشـکر و قدردانـی از مسـئولین حاظـر در
جلسـه،ابتدا والدت بـا سـعادت حضـرت معصومـه سلام
اللـه و روز دختـر را گرامی داشـته و از همـه مدیـران و
مسـئوالن کـه در سـال گذشـته نهایـت همـکاری را در
مبـارزه بـا بیماری کرونا از جمله شـبکه بهداشـت و بسـیج
و سـپاه و نیـروی انتظامـی و همچنیـن بازاریـان تشـکر و
قدردانـی نمودنـد.
فرمانـدار فراشـبند در ادامـه گریـزی بـه شـعار سـال
 ۱۴۰۰کـه از طـرف مقـام معظـم رهبـری بـه عنـوان
سـال تولید،پشـتیبانی ها و مانـع زدایـی نـام گـذاری شـده
اسـت زد و بیـان کردند،ایـن شـعار بایـد سـرلوحه کاری

همـه مسـئولین دسـتگاههای اجرایـی در جهـت تولیـد و
اشـتغال باشـد.
نماینـده عالـی دولـت در فراشـبند همچنیـن بـه برگـزاری
انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراه های شـهر و روسـتا
اشـاره کردنـد و از همـه خواسـتند تـا در ایـن امـر مهـم
شـرکت کننـد.وی همچنیـن همـه دسـتگاههای اجرایی
را موظـف کردنـد کـه تمـام امکانـات خـود را در اختیـار
فرمانـداری و سـتاد انتخابـات قـرار دهنـد.
رئیس هئیت اجرایی انتخابات شهرسـتان فراشـبند،تعداد
شـعب اخذ رأی در شهرسـتان را  ۵۹شـعبه که نزدیک به
 ۱۵۰۰نفـر عوامـل اجرایی،امـر برگـزاری انتخابـات را در
شهرسـتان بـر عهـده دارنـد کـه از جمعیـت  ۴۷۳۴۱نفـر
ایـن شهرسـتان ۳۳۸۴۹،نفـر واجـد شـرایط و  ۷۵۵نفـر

بـه عنـوان رای اولـی حضـور دارنـد کـه همـکاری همـه
مسـئولین را می طلبـد و کمـک کننـد تـا یـک انتخابـات
آبرومنـد و در طـراز نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی را
شـاهد باشیم.
صـادق فروغـی بـا نقـل قولـی از مقـام معظـم رهبـری
کـه انتخابـات نمـاد مـردم سـاالری دینـی و آرای مـردم
حـق النـاس اسـت افزودند:وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه
انتخابـات سـالم،با نشـاط و قانونمنـد در شـان و منزلـت
جمهـوری اسلامی ایران باشـد و همـه ثابـت کنیـم کـه
امانـت دار خوبـی باشـیم.
فرمانـدار فراشـبند مهمتریـن اصل در برگـزاری انتخابات
را اصـل عمـل بـه قانـون دانسـت و گفت:اخلاق مداری
و اصـل بـی طرفـی ،از مهمترین وظایف عوامـل برگزاری
انتخابـات اسـت چـون در شـرایط حسـاس کنونی،دنیـا
نظـاره گـر تصمیـم و انتخـاب ملـت ایـران اسـت و
همـه موظـف هسـتیم بـا حضـور و مشـارکت گسـترده
خود،اقتـدار ایـران اسلامی را بـه نظـاره بنشـینیم.
صـادق فروغی فرماندار فراشـبند در خاتمه سـخنان خود
ضمـن انتقـاد از تخریـب و بـی اخالقی هایی کـه به دولت
محتـرم تدبیـر و امیـد در روزهـای پایانـی شـده اسـت،به
گوشـه ای از اقدامـات و کارهـای انجـام گرفته در سـطح
کشـور و همچنیـن شهرسـتان اشـاره کردنـد و گفتنـد :ما
بـا وجـود جنـگ اقتصـادی و تحریـم علیـه دولـت و ملت
ایران،بحمداللـه کارهـای خـوب و ارزشـمندی در ایـن
مـدت انجـام شـده کـه شایسـته تقدیـر اسـت زیـرا امـام
راحـل گفتنـد کـه کارهـای انجام شـده را به مـردم بگوئید
تـا نگویند کاری نشـده اسـت.

نگاهی به وعدهها و شعارهای نامزدهای انتخابات شوراها در شیراز
شـیراز -ایرنـا -نامزدهـای انتخابـات ششـمین دوره شـورای
اسالمی شـهر شـیراز ،شـنبه در سـومین روز از فرصـت قانونـی
تبلیغـات انتخاباتـی از فضـای مجـازی و شـیوه سـنتی بـا نصب
اعالمیـه و پارچهنوشـتههای حـاوی شـعارهای انتخاباتـی و
همچنیـن بـا درج آگهـی در مطبوعـات محلـی بهـره گرفتهانـد.
بنـا بـر فهرسـت اعلام فرمانـداری شهرسـتان شـیراز۳۸۴ ،
داوطلـب شـورای اسلامی در شـهر شـیراز در بررسـیهای
هیأتهـای اجرایـی و نظـارت بـر انتخابـات شـوراها مـورد تاییـد
قـرار گرفتهانـد و تا  ۲۴سـاعت قبل از آغاز رای گیـری انتخابات
فرصـت دارنـد کـه برنامههـای خـود را بـه اطلاع شـهروندان
برسـانند.
در شـهر شـیراز  ۶۲۹نفر برای انتخابات ششـمین دوره شـورای
اسلامی این شـهر ثبت نـام کـرده بودند.
انتخابـات ششـمین دوره شـورای اسالمی شـهر شـیراز قـرار
اسـت در  ۸۳۲شـعبه اخـذ رای برگـزار شـود کـه این آمار نسـبت
بـه دوره قبـل و با هدف رعایت دسـتورالعملهای بهداشـتی ۲۲
درصـد رشـد نشـان میدهـد.
نگاهی به شعارها

"پایـان شـعار" از عناویـن جالـب توجـه در میـان تبلیغـات
نامزدهـای انتخابـات شـورای شـهر شـیراز اسـت کـه یکـی از
نامزدهـا در تبلیغـات خـود اسـتفاده کـرده اسـت.
در میـان عناویـن نامزدهـای انتخابـات شـورای شـهر ششـم
شـیراز ،عناوینـی همچـون دکتـر و مهنـدس بسـیار اسـت و در
مـواردی هـم عنـوان سـرهنگ و  ...نیـز دیـده میشـود.
برخـی نامزدهـا انتخابـات در شـعر و ادب از ادبیـات و جملات
خاصـی بـرای جلـب توجـه شـهروندان در تبلیغـات انتخاباتـی
اسـتفاده کردهانـد" .حاشـا کـه بـه جز درد تـو حرفی بزنـم!"" ،ای
دل اگر خداشناسـی" و "ایسـتادهام چو شـمع ،مترسـان زآتشـم"
از جملـه ایـن عبارات اسـت.
شایسـته سـاالری در مدیریـت شـهری ،مدیریـت واحـد مبلمـان
شـهری ،خدمـت صادقانـه ،متعهد،متخصص،تجربـه دار و
مشـورت پذیـر ،اندیشـه زیبا شـهری زیباتر ،متخصـص مردمی و
حامی ورزشـکاران و جوانـان از جملـه شـعارها و عباراتـی اسـت
کـه نامزدهـای انتخابـات شـورای شـهر ششـم شـیراز بـرای
معرفـی خـود از آنهـا بهـره گرفتهانـد.
یکـی از نامزدهـا وعـده داده کـه اراضـی جبـل دراک را تعییـن

تکلیـف می کنـد.
بانـوان شـیرازی نیـز در میـان تبلیغـات انتخابـات شـورای شـهر
ششـم دیـده میشـوند .یکی از بانـوان داوطلـب در تبلیغات خود
گفتـه اسـت کـه شـهر را معمـاران و شهرسـازان می سـازند .وی
خواهـان رأی مـردم به متخصصان معماری و شهرسـازی شـده
است.
نگاهی به لیستها
شـورای اسالمی شـهر شـیراز  ۱۳عضـو دارد و تاکنـون برخـی
فهرسـتهای انتخاباتـی نیـز منتشـر شـده کـه در ایـن میـان
میتـوان بـه لیسـت مشـترک شـورای ائتلاف و شـورای وحدت
نیروهـای انقلاب اسلامی (اصولگرایان) اشـاره کـرد .در ایـن
فهرسـت ،سـه عضـو شـورای شـهر چهـارم شـیراز ،دو معـاون
اسـبق شـهرداری و افـراد دیگـری بـا تخصصهـای مختلـف
حضـور دارنـد.
 ۲فهرسـت انتخاباتـی دیگـر نیـز بـا عناویـن ائتلاف ایـران مـا
 ۱۴۰۰و شـورای متخصصیـن انقالبـی (شـما) در تبلیغـات
شـورای شـهر ششـم شـیراز دیـده میشـود کـه پیشـینه فعالیت
داوطلبـان این فهرسـتها ،بـه اصولگرایی گرایش زیـادی دارد.
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در لیسـت "شـما" کـه بـا شـعار متخصصیـن مردمی پا بـه عرصه
انتخابات گذشـته اسـت ،چهار معاون اسـبق شـهرداری شیراز،
سـه عضـو شـورای چهـارم و چنـد متخصـص شهرسـازی از
جملـه فرزنـد یکـی از نماینـدگان کنونی مـردم شـیراز و زرقان در
مجلـس شـورای اسلامی دیده میشـود.
لیسـت ائتلاف مـا نیـز بـه دبیـری غالممهـدی حـقدل چهـره
اصولگـرا و رئیـس شـورای شـهر چهـارم شـیراز شـکل گرفتـه
اسـت و  ۱۰مـرد و سـه بانـو را با شـعار دیـده بـان ارزشهای گام
دوم انقلاب را در معـرض انتخـاب شـهروندان قرار داده اسـت.
ترکیـب گرایـش سیاسـی اعضـای کنونی شـورای اسالمی شـهر
شـیراز در دوره پنجـم (کنونـی) متشـکل از  ۱۲عضـو
اصالحطلـب و یـک عضـو اصولگراسـت.
برخـی از اعضـای اصالحطلـب شـورای پنجـم شـیراز کـه در
قالـب لیسـت امیـد بـه ایـن شـورا راه یافتنـد در مرحلـه بررسـی
صالحیتهـا از رقابـت بازماندنـد و برخـی دیگـر نیـز موفـق بـه
کسـب تاییدیـه حضـور خـود در انتخابـات شـورای ششـم شـدند
کـه تاکنـون اصالحطلبـان ،فهرسـتی بـرای انتخابـات شـورای
ششـم شـیراز ارائـه نکردهانـد.

رشد  120درصدی شرکتهای فنآور و دانشبنیانی فارس
اســتاندار فارس با بیان اینکه در دامنه وســیعی از صنایــع مختلف دارای امکانات
هستیم اظهار کرد :گرچه از محدودیت ها نیز مطلعیم ...

دعوت مدیر کل راه و شهرسازی فارس از مهندسان :

در انتخابات نظام مهندسی ساختمان شرکت کنید

عصرمردم:
مدیـر کل راه و شهرسـازی گفـت :سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان نقش
مهمـی در کیفیـت سـاخت و سـازها و رعایت ضوابط و مقررات ملی سـاختمان
بـر عهـده دارد  ،لـذا تشـکیل هیـأت مدیـره متعهـد ،مسـئول  ،قانونمنـد
و متخصـص می توانـد موجـب توسـعه تعالـی مهندسـی ،تامیـن حقـوق
شـهروندی و حفـظ جایـگاه ایـن سـازمان در سـطح اسـتان شـود.
اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی راه و شهرسـازی فـارس ،مهنـدس جعفـر
زاهـدی مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس  ،با بیان مطالب فوق از مهندسـان
و حرفـه منـدان جهـت کاندیـدا تـوری هیـأت مدیـره سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان فـارس دعـوت به عمـل آورد.
وی تصریـح کـرد :ثبـت نـام کاندیده هـای عضویـت در نهمیـن دوره انتخابـات هیـأت مدیـره نظـام مهندسـی
سـاختمان فـارس از اول خـرداد مـاه  1400آغـاز شـده و تـا پایـان مـاه جـاری نیـز ادامـه دارد.
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس اضافـه کـرد :تمامی عالقمنـدان حائـز شـرایط نامـزدی دارای پروانـه
اشـتغال بـه کار معتبـر مهندسـی در یکـی از رشـته های معمـاری ،عمران،تاسیسـات مکانیکـی ،تاسیسـات
برقی،شهرسـازی،ترافیک ونقشـه بـرداری کـه واجـد شـرایط مندرج در مـاده  11قانـون نظام مهندسـی و کنترل
سـاختمان و مـاده  59آییـن نامـه اجرایـی می باشـند بـا در دسـت داشـتن مـدارک می تواننـد اقـدام بـه ثبـت نـام
کنند .
مهنـدس زاهـدی خاطـر نشـان سـاخت :بـی شـک ارتقـای صنعـت سـاختمان و دانـش حرفـه ای به نحـوی که
هـم مهندسـان و هـم مـردم بـه این حرفـه افتخار کنند در گرو شـکل گیری سـازمان نظام مهندسـی پویا اسـت .
او اضافـه کـرد  :البتـه بـرای رسـیدن بـه ایـن اهداف تنهـا عضویت در هیـأت مدیره سـازمان هدف اصلی نیسـت
بلکـه وسـیله ای اسـت تـا از طریق آن به مهندسـی سـاختمان اسـتان کمک شـود و ضمن اندیشـیدن بـه پویایی
ورود اندیشـه های نویـن مهندسـی بـه آنها عمل شـود.

قائم مقام ستاد مستقل مردمی حامیان دکتر ابراهیم رییسی (طلوع):

دکتر رئیسی برآمده از متن جامعه است و با مشکالت مردم آشنا است
عصرمردم:
سـتاد مرکـزی و مسـتقل مردمی "حامیـان مردمی دکتـر ابراهیـم رئیسـی"
(طلـوع) در ادامـه فعالیت هـای مردمی اقشـار مختلـف جامعـه بـه منظـور
حمایـت از آیـت الـه رئیسـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری در اسـتان فارس
بـا جدیـت فعـال اسـت.
محمـد توالیـی ،قائم مقام سـتاد حامیان مسـتقل مردمی دکتر رئیسـی(طلوع)
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کرد :دکتر ابراهیم رییسـی بر آمـده از متن جامعه
اسـت و با مشـکالت مردم بویژه اقشـار محروم آشـنا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه دولت جوانـان ،دولت کرامـت ،دولت عـزت ،دولت آزادی،
دولـت شـفافیت ،دولـت کار ،دولـت اخلاق و دولـت عدالـت هشـت اصـل
محـوری در دولـت آیـت اللـه رییسـی خواهـد بـود ،گفـت :دولـت جوانـان بـا واگـذاری ارکان و مسـوولیت های
اصلـی بـه جوانـان شـجاع ،تحـول خواه ،متخصـص ،پاک و ضد فسـاد به عنـوان اولیـن اصل مورد توجه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت کرامـت بـه عنوان دومیـن اصـل در دولت دکتر رییسـی بـا موضوع توجه بـه عزت،
شـرافت و کرامـت مـردم ،بخصـوص محرومـان و طبقـات پاییـن جامعـه مـورد توجـه اسـت ،افـزود :سـومین
اصـل محـوری در دولـت دکتـر رییسـی ،دولـت عـزت دارای دیپلماسـی هوشـمند ،و مبتکـر ،برآمـده از قـدرت و
توانایی هـای داخلـی بـرای تعامـل و رابطـه دوسـتانه و مقتدرانـه بـا دنیـا خواهـد بـود.
قائـم مقـام سـتاد مسـتقل حامیـان مردمی دکتـر رئیسـی (طلـوع) بـا اشـاره بـه دولـت آزادی بـه عنـوان چهارمین
اصـل محـوری در دولـت مردمی دکتـر رییسـی خواهد بـود ،اظهار کـرد :دولت دکتر رییسـی دولت پاسـدار آزادی
بیـان و قلـم و حقـوق اساسـی همه شـهروندان ایرانی اسـت.
توالیـی بـا اشـاره بـه اینکـه پنجمیـن اصـل محـوری در دولت دکتر رییسـی دولت شـفافیت با دسترسـی مـردم به
عملکردهـا و قراردادهـا بـرای ارزیابـی و قضـاوت اسـت ،گفـت :دولـت کار به عنوان ششـمین اصـل محوری در
دولـت دکتـر رییسـی اسـت کـه مکلـف بـه تامیـن اشـتغال پایـدار و مقابلـه بـا بیـکاری و اخـراج ظالمانـه کارگران
است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت اخلاق بـه عنـوان هفتمین اصـل محـوری دولت دکتـر رییسـی موظف به رشـد و
بالندگـی فکـری ،علمـی ،فرهنگـی و اخالقـی جامعـه بـه پشـتوانه فرهنگـی غنـی اسلامی و ایرانی خواهـد بود،
افـزود :دولـت عدالـت بـا تبدیـل تلخ کامی های ناشـی از بی عدالتی ،خمودگی و حاشـیه سـازی به طعم شـیرین
و خواسـتنی احسـاس اجـرای عدالـت هشـتمین اصل محـوری در دولت دکتر رییسـی اسـت.
* مردمی بودن دولت دکتر رییسی.
قائـم مقـام سـتاد مسـتقل مردمی حامیـان دکتـر ابراهیـم رییسـی (طلـوع) بـا بیـان اینکـه دولـت دکتـر رییسـی
دولتـی بـا هـدف خدمـت بـه مردم و مشـارکت مـردم در امور اسـت ،اظهـار کرد :شـخصیت و منش دکتر رییسـی
مردمی اسـت و بـه خوبـی مشـکالت مـردم را می داند و قطعـا برای رفع مشـکالت و کمبودها تلاش وافر خواهد
داشـت زیـرا ایشـان از آن دسـته مدیرانـی هسـتند کـه در میان مـردم بـوده و توجه خـاص به رفع مشـکالت آنان
دارد.
وی افـزود :بررسـی کارنامـه حرفـه ای آیـت اللـه رییسـی و اقدامـات ایشـان نشـان می دهـد کـه وی از مدیـران
کارآمـد عرصـه میـدان اسـت کـه بـا نگاهـی انقالبـی و دلسـوزانه در صـدد حـل مشـکالت مـردم برآمـده اسـت.
* جوان گرایی و اعتماد به جوانان.
توالیـی بـا بیـان اینکـه طراحـی مسـیر تحول بـدون ایده های نـو امکان پذیر نیسـت و ایـن ایده های نو نیز بیشـتر
در نـزد جوانـان ،متخصـص ،بـا کفایـت و متخصـص دیـده می شـود ،اظهـار کـرد :به همیـن دلیل دکتر رییسـی
نـگاه ویـژه ای بـه انتصـاب جوانـان در بدنـه دولـت خواهـد داشـت و ایـن موضـوع و تجربـه را می تـوان در دوران
کاری ایشـان در قـوه قضاییه پیـدا کرد.
وی افـزود :دکتـر رییسـی معتقـد اسـت کـه جوانـان انقالبی توانایـی انجـام کارهای بسـیار بزرگی دارنـد و به امید
خـدا بـا همیـن تخصـص می تواننـد چرخ اقتصـاد کشـور را به خوبـی به گـردش درآورند.
* فساد ستیزی از اصول حتمی دولت دکتر رییسی است.
قائـم مقـام سـتاد مسـتقل مردمی حامیـان دکتـر ابراهیـم رییسـی (طلـوع) با اشـاره بـه اینکه آیـت الله رییسـی از
مدیـران انقالبـی و پـاک دسـت نظـام هسـتند ،گفـت :شـرط اول مبـارزه با فسـاد این اسـت که فرمانـده خودش
پاک دسـت و سـالم و دارای روحیه فسـاد سـتیزی و عدالت خواهی باشـد و بدون این شـرط به هیچ وجه امکان
مبـارزه بـا فسـاد وجـود نـدارد کـه بـه حمداللـه سـابقه کاری و حرفـه ای دکتـر در قـوه قضائیـه نشـان می دهد که
ایشـان عزمی راسـخ در مبـارزه با فسـاد دارد.
توالیـی گفـت :آیـت اللـه رییسـی معتقـد اسـت کـه بایـد کانون هـای فسـاد را از میـان برداشـت تا اژدهـای هفت
سـر فسـاد نابود شـود.
وی افـزود :دکتـر رییسـی معتقـد اسـت کـه شـرط دوم مبـارزه بـا فسـاد این اسـت کـه با فسـاد در دسـتگاه تحت
مدیریـت برخـورد قاطـع ،عبـرت آمـوز و عادالنـه شـود و در همیـن راسـتا بـود کـه ایشـان قـوه قضاییـه را از وجود
افـراد فاسـد پاکسـازی کرد.
* توجه به اقتصاد و معیشت خانواده ها.
توالیـی در ادامـه بـا اشـاره بـه وجـود برخـی از مشـکالت و کمبود هـای موجـود در کشـور ،اظهـار کـرد :توجـه به
مسـایل مهـم اقتصـادی از جملـه همـکاری و ایجـاد روابـط خـوب و سـازنده اقتصـادی با کشـورهای همسـایه و
همچنیـن ارتقـای اقتصـادی کشـور در جوامـع بیـن المللـی بـر پایـه صـادرات محصـوالت غیـر نفتـی و توجـه به
مسـله درآمـد خانوارهـا و توجـه بـه معیشـت مـردم و رفـع موانـع تولیـد و افزایـش ظرفیـت تولیـد بـا اتـکاء بـه توان
داخلـی و ایجـاد اشـتغال از جملـه هدف هـای دولـت دکتـر رییسـی خواهـد بـود.
وی افـزود :توجـه بـه مسـله ازدواج جوانـان و تهیـه مسـکن بویـژه بـرای اقشـار کـم درآمـد از جملـه اهـداف
اسـتراتژیک دولـت دکتـر رییسـی اسـت.
توالیـی در پایـان از همـه شـهروندان و مـردم فهیـم شـیرازی در خواسـت کـرد تـا در  ۲۸خردادمـاه در پـای
صندوق هـای رای حاضـر شـوند و بـا مشـارکت حداکثـری بازهم دشـمنان ایـران را ناامیـد کنند و بـا انتخاب فرد
اصلـح ایـران قـوی را رقـم بزننـد.

سالمت
یکشنبه  23خرداد 1400

شناسایی عالئم اضطراب در کودکان

ایســنا :اضطراب از جمله اختالالت
روانی اســت که همه افراد در تمامی
سنین ممکن است به آن دچار شوند.
طبــق اعــام مرکــز کنتــرل و
پیشــگیری از بیماریها در آمریکا ،در
حدود  ۷.۱درصد از کودکان سه تا ۱۷
ســاله اختالل اضطراب تشخیص داده
میشود.
درصورتیکه والدین احساس ترس،
اســترس و نگرانی در کــودکان خود
مشــاهده کنند باید این پرســش را از خود داشته باشــند که آیا آنان با اختالل اضطراب روبرو
هســتند؟ توانایی شناسایی عالئم و نشــانه ها ،اولین قدم اساسی در کمک به کودکی است که
به اضطراب دچار است.
اضطراب در کودکان با چه نشانه هایی همراه است؟
برخی از عالئم کلی که در کودکان مبتال به اضطراب وجود دارد میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 تــرس و نگرانی بیش از حد که اغلب به خانواده ،مدرســه ،دوســتان یا فعالیت ها مربوطمی شود.
 احساس نگرانی پیش از وقوع یک رخداد اعتماد به نفس و عزت نفس پایین عالئم جسمی مانند دل درد ،سردرد ،دردهای عضالنی احساس خستگی و بیقراری تغییر اشتها عدم تمرکز -ترس از ارتکاب اشتباه یا خجالت کشیدن

کاهش عوارض بارداری با رژیمی خاص

باشــگاه خبرنگاران :در مطالعات محققان دانشگاه کندی آمریکا مشخص شده است که زنان
بارداری که نمره باال در هر ســه معیار تغذیه سالم کسب کرده اند ،با خطر کمتر ابتال به دیابت
بارداری ،اختالالت فشار خون مرتبط با بارداری و زایمان زودرس مواجه هستند.
این دانشــمندان رژیم های غذایی افراد را در طول بــارداری تجزیه و تحلیل کردند۱۹۰۰ .
زن از هفته  ۸تا  ۱۳بارداری تحت نظر قرار گرفتند و تمام مواردی که در طول ســه ماه گذشته
رعایت کرده بودند را گزارش دادند .در هفتههای  ۱۶تا  ۲۲و هفتههای  ۲۴تا  ،۲۹زنان آنچه را
که در  ۲۴ساعت گذشته خورده بودند اعالم کردند.
پاســخ آنها با توجه به ســه شیوه تغذیه سالم به دست آمد :شــاخص تغذیه سالم جایگزین
( ،)AHEIرژیم مدیترانهای جایگزین ( )AMEDو شیوههای رژیم غذایی برای جلوگیری از
فشــارخون باال ( .)DASHهر سه شیوه تغذیهای ضمن محدود کردن گوشت قرمز و فرآوری
شده ،بر مصرف میوهها ،سبزیجات ،غالت سبوس دار ،آجیل و حبوبات تأکید دارند.
محققان تاکید کردند که پیروی از هر رژیم غذایی از قبل از زمان بارداری تا ســه ماهه دوم
با خطر کمتر دیابت حاملگی ،فشار خون باال ،پره اکالمپسی و زایمان زودرس همراه است.
زنان با نمره باال در شاخص تغذیه سالم جایگزین در هفته  ۱۶تا  ۲۲با کاهش  ۳۲درصدی
خطر ابتال به دیابت بارداری روبرو بودند.
در زنان با نمره باال در شــیوههای رژیم غذایی برای جلوگیری از فشارخون باال در هفتههای
 ۸تا  ۱۲و هفتههای  ۱۶تا  ۲۲احتمال ابتال به اختالالت فشار مرتبط با بارداری  ۱۹درصد کمتر
بود .نمره باال در رژیم مدیترانهای جایگزین در هفته  ۲۴تا  ۲۹یا نمره باال در شــیوههای رژیم
غذایی برای جلوگیری از فشــارخون باال در هفته  ۲۴تا  ٪۵۰ ،۲۹خطر تولد زودرس را کاهش
می دهد .این آمار و ارقام نتایجی است که دانشمندان آمریکایی در مطالعات خود به دست آوردند
و تاکید زیادی بر رژیم غذایی سالم و مناسب دارند.

خوراکی که مصرف همزمان آن با خیار
خطرناک است

باشــگاه خبرنگاران :یک متخصص تغذیه در ســوهو ،معتقد است؛ خیار را باید در تابستان به
بسیاری از خوراکی ها اضافه کرد ،اما هرگز نباید آن را با بادام زمینی ترکیب کرد.
خیار حاوی بسیاری از مواد مفید است که وظیفه موثر در عملکرد مغز و سیستم عصبی را بر
عهده دارند ،دارای اثر تب بر و از بین بردن ســموم بدن هستند .همچنین ،این سبزی در مبارزه
با لکههای پیری (به ســفید شــدن آنها کمک میکند) و وزن اضافی موثر است .فیبر موجود
در خیار باعث بهبود عملکرد روده میشــود .بادام زمینی نیز دارای خواص مفید بســیاری است.
بادام زمینی حاوی اسیدهای چرب اشباع نشده ،فیبر غذایی و فاقد کلسترول است .عالوه بر این،
دارای اثرات ضد پیری و انرژی بخشــی است .با این حال ،خوردن بادام زمینی با خیار میتواند
باعث ناراحتی گوارشی و اسهال شود .در این راستا کارشناسان توصیه میکنند برای خوردن این
محصوالت پشت سر هم ،حداقل یک ساعت فاصله داشته باشید.
پیش از این در خبرها آمده بود که بیشــترین ویتامیــن  Eدر بادام ،دانه کاج ،فندق و تخمه
آفتابگــردان وجــود دارد .ویتامینهای فوق العــاده در آجیلها غنــی از ویتامینهای گروه ،B
به خصوص  B۱و  B۶هســتند و همچنین دارای غلظت باالیی از مس ،فسفر ،منیزیم ،منگنز
و ســلنیوم هستند .بادام به طور کلی از ترکیب ویتامین و مواد معدنی یکسان ،با محتوای باالی
ویتامین  B۲متمایز میشود؛ و دانه کاج سرشار از ویتامین  Aاست.

تاثیر فوقالعاده چای سبز در مقابله با کرونا

باشــگاه خبرنگاران :چای سبز از دســته گیاهان دارویی و یکی از نوشیدنیهای محبوب در
بین مردم جهان به شــمار میرود .این چای پرخاصیت از برگهای گیاهی به نام Camelia
 sinensisتهیه میشود که به طور سنتی در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارد.
پیشگیری از پیشرفت ویروس کرونا تنها خاصیت چای سبز نیست و طبق تحقیقات دهههای
گذشــته این نوشــیدنی به دلیل وجود پلی فنولهایی به نام کاتچیــن میتواند در جلوگیری از
بسیاری بیماریها مانند دیابت ،چاقی ،سرطان و بیماریهای قلبی موثر واقع شود.
البته کاتچینهای موجود در چای ســبز بــه دلیل فعالیت ضد ویروســی میتوانند در برابر
اختاللهای ناشی از استرس و التهاب نقش محافظتی داشته باشند.
برخی از مطالعات اخیر پتانسیل چای سبز را برای پیشگیری و درمان بیماری کووید  ۱۹نشان
میدهــد .فراوانترین کاتچین و ماده اصلی فعال در چای ســبز ،اپی گالوکاتکین  -۳-گاالت
( )EGCGاست.
 EGCGســاختار پلی فنولیک دارد و یک آنتی اکســیدان قوی اســت که رادیکالهای
واکنشی را از بین میبرد تا از تشکیل گونههای اکسیژن واکنش پذیر جلوگیری کندEGCG .
دارای  ۸گروه فنلی اســت و چندین دهنده و پذیرنده الکترون برای اتصال هیدروژن به چندین
مولکول مانند پروتئین ارائه میدهد .بــه همین دلیل  EGCGتمایل زیادی به پروتئینهای
مختلف دارد تا با آنها پیوند تشکیل می دهد و فعالیت آنها را مهار میکند.
محققان به تازگی مقالهای را منتشــر کردند که ســازوکارهای  EGCGرا در جلوگیری از
عفونت کووید  ۱۹و ســندرمهای مختلف ناشی از آن بررسی میکند .آنها نتایج مطالعات قبلی
را با هدف تعیین ســودمندی  EGCGیا مصرف چای ســبز در پیشگیری ،تسکین و درمان
کووید  ۱۹بررسی کردند.
یافتههای کلیدی مطالعه آنها نشان داد که  ۲ EGCG Nrfرا فعال کرده و آنزیم مبدل
آنژیوتانســین  )۲ ACE( ۲را که یک گیرنده سلولی برای کروناویروس و ،۲ TMPRSS
واسطه ورود ویروس به سلول میزبان است ،را مهار میکند.
 EGCGهمچنیــن پروتئاز اصلی کروناویروس را غیرفعــال کرده و تولید مثل ویروس را
متوقف میکند .عملکرد آنتی اکسیدانی  EGCGفعالیت و تجلی  ۷۸ GRPساکن  ERرا
سرکوب میکند و میتواند به طور بالقوه چرخه زندگی ویروس کرونا را مهار کند.
در مجموع EGCG ،ممکن اســت قابلیت مهار عفونت کرونا ،ســرکوب تکثیر ویروس،
کاهش توفان ســیتوکین و ترومبوز و فیبروز ریه را داشته باشد .به گفته محققان ،تاکنون چنین
مطالعات انسانی انجام نشده ،اما ممکن است سایر کاتچینهای موجود در چای سبز خصوصیات
محافظتی مشابه  EGCGاز خود نشان دهند که احتما ًال در سطوح پایینتر است.
این یافتهها ،نیاز به مطالعات بیشــتر درباره نقش  EGCGدر پیشگیری و درمان کووید۱۹
را برجسته میکند.
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تبیان :هوا گرم اســت و از هــر چه بگذریم طعم
آبمیوههای خنک گواراتر است .البته توصیه میشود
دور آبمیوههای آماده و صنعتی را خط قرمز بکشــید
چون سرشار از قند ،نگهدارندهها و رنگهای خوراکی
هســتند؛ اما آبمیوههای طبیعی نه تنها در دل این
گرما بدنتــان را خنــک و آب آن را تامین میکنند
بلکه سرشــار از ویتامینها و مــواد معدنی مورد نیاز
بدن هســتند .در بین آبمیوههای طبیعی آب هندوانه
جزو نوشــیدنیهای فوقالعادهای است که سرشار از
ویتامیــن بوده و به خوبی رفع عطش میکند .عالوه
برایــن رنگ زیبــا و طعم دلچســب آن ،روزتان را
میسازد و شما را ســر ذوق میآورد .در این مطلب
دالیلــی خوب میآوریم که جای هیچ شــکی برای
مصرف این نوشیدنی دلچسب باقی نمیگذارد.
برای پاکسازی بدن
نبایــد که خدای نکرده مریض شــوید تا به فکر
مراقبت از کلیهها ،کبد یا رودهتان بیفتید .یک روش
ســالم و طبیعی برای مراقبت هر چه بیشــتر از این
ارگانها وجود دارد و آن نوشــیدن آب هندوانه است.
یکی از خواص آب هندوانه این اســت که آمونیاک
را به اوره تبدیل میکنــد و باعث دفع ضایعات بدن
میشــود .این نوشیدنی به دلیل میزان باالی آبی که
دارد به تجزیه مواد غذایی هضم شده کمک میکند
و به این ترتیب باعث میشــود روده به درستی کار
کند.
قهرمان تامین آب بدن
اگر یــک میوه ایــده آل برای تامیــن آب بدن
وجود داشــته باشد هندوانه اســت .این میوه آبدار
از  92درصد آب تشــکیل شــده است .هندوانه یکی
از میوههای کم کالری اســت بنابراین میتوانید آب
آن را با خیال راحــت میل کرده و رفع عطش کنید.
زمانیکه بدن عرق میکند آب و همچنین ســدیم و
پتاسیم از دســت میدهد .این مسئله نیز باعث بروز
مشــکالتی مانند سرگیجه ،گرفتگی عضالنی ،حالت
تهوع و همچنین دهیدراته شــدن بدن میشود .باید
بدانید که پوســت هندوانه نیز سرشــار از ویتامینها
بهویژه ویتامینهای Aو  B6و همچنین مواد معدنی
است .بنابراین توصیه میشود از مصرف آب هندوانه
غافل نشوید.
باشــگاه خبرنگاران :یکی از اختالالت شــایع در
جهان کمبود ویتامین دی است .این کمبود می تواند
ســبب بروز بیماری هایی ازجمله راشیتیسم ،اختالل
اسکلتی که مشخصه آن استخوانهای شکننده است
و توقف یا تاخیر در رشد ،شود .همچنین تامین مقدار
مورد نیــاز ویتامین دی خطر ابتال بــه بیماریهایی
همچــون بیماریهــای قلبی عروقی و ســرطان را
کاهش میدهد .ویتامین دی سیســتم ایمنی بدن را
نیز تقویت کرده و به این ترتیب در برابر عفونتها و
بیماریها از بدن محافظت میکند.
ویتامین دی به عنوان یــک هورمون تبدیل گر
عمــل می کند که نه تنها ســطح کلســیم خون را
تنظیــم کرده بلکه به جذب آن نیز کمک میکند .از
این رو سبب تقویت استخوانها خواهد شد .همچنین
این ویتامین معجزه گر از ترشــح هورمون پاراتیروئید
جلوگیری میکند.
منبع اصلی ویتامین دی بدن ،نور آفتاب است .حتی
پس از یک قرارگیری کوتاه در معرض نورخورشــید،
پوســت شــروع به تولید این ویتامین میکند .برخی
مواد غذایی و مکملها نیز حاوی ویتامین دی هستند.
علل پنهان کمبود ویتامین دی
کمبود نور آفتاب
دریافت ناکافی نــور آفتاب دلیــل اصلی کمبود
ویتامین دی اســت .ما برای داشــتن پوســت سالم
و ســوخت و ســاز مناســب به نور آفتاب نیاز داریم.
برخالف باورهای غلط ،استفاده درست از ضدآفتابها
مانع ســاخت ویتامین دی در پوست میشود بلکه از
سرطان پوست نیز جلوگیری میکند.
باال رفتن سن
با افزایش ســن ،بدن قــدری از توانایی طبیعی
خود در ســاخت ویتامیــن دی (و دیگر ریزمغذیها)
را از دســت میدهد .برخی افراد مســنتر ،به دالیل
مختلف ،زمان بیشــتری را در منزل سپری میکنند.
در نتیجه نــور کافی برای تامین ویتامین دی بدن را
دریافت نمیکنند .به همین دلیل کهنســاالن معمو ًال
به مکملها نیاز دارند.

ایسنا :در سالهای اخیر ،پیامدهای ناشی از ضربه
مغزی در ورزشهایی ماننــد بوکس و فوتبال بحث
و جدال زیادی ایجاد کرده اســت و افــراد در مورد
چگونگی آسیبهای ســر که منجر به زوال عقل در
اواخر زندگی میشــود آگاهی یافتند و از سازمانهای
مربوطه تقاضای محافظت بیشتر ورزشکاران در برابر
آسیبهای مغزی را دارند.
محققــان ایاالتمتحده و اســترالیا اعالم کردند:
دارویــی تولید کردهاند کــه میتواند شــروع زوال
عقل ناشــی از آسیبهای مکرر ســر را متوقف کند.
در واقــع ،ضربه مغزی نتیجه یــک برخورد یا برخی
از آســیبهای دیگر به سر اســت که باعث میشود
مغز در داخل جمجمه آســیب ببینــد .نتایج مطالعات
قبلی نشان دادند که این نوع آسیبها ارتباط زیادی با
بیماریهای عصبی مانند آنسفالوپاتی مزمن ناشی از
ضربه ( )CTEدارند.
طی چند ســال گذشته آنسفالوپاتی مزمن ناشی از
ضربه با غلظت پروتئین  NLFمرتبط شده است و
ابتال به این بیماری مغزی کشنده در افراد با ضربات
مکرر به سر بیشــتر است .بهطور خاص ،این بیماری
ناشــی از تجمع پروتئینی به نام هیپرفسفریالسیون
پروتئینهای تاو است که بر عملکرد و رفتار شناختی
تاثیر میگذارد.

سال بیست و ششم شماره 7215

دالیلی خوب
برای نوشیدن آب هندوانه

برای مقابله با احتباس آب در بدن
آب هندوانه برای پیشــگیری و مقابله با احتباس
آب مفید اســت بنابراین برای همــه و بویژه خانمها
مفید است .آب هندوانه خاصیت ادرارآوری دارد .این
مسئله نیز باعث میشود مایعات مازاد بدن با سرعت
بیشتری دفع شــوند .بنابراین باعث کاهش احتباس
آب بدن و کاهش ورم آن میشــود .خانمها معموال
در دوران ســیکل ماهانه دچار احتباس آب میشوند.
به طوریکه بدنشــان ورم میکنــد .آب هندوانه به
خانمهای بــاردار نیز توصیه میشــود .چون ورم و
احساس ســنگینی ناشــی از احتباس آب در دوران
بارداری بسیار رایج است .نوشــیدن آب هندوانه در
خانمهای باردار برای معدهشان خوب است چون این
نوشیدنی مطلقا اسیدی نیست.
نوشیدنی مفید برای ورزشکاران

هر کس ورزش مــورد عالقه خود را دارد .برخی
افراد عالقمند به یوگا هستند در حالیکه برخی دیگر
ورزشهای سنگینتر را ترجیح میدهند .واقعیت این
است که بعد از ســاعتها دوچرخهسواری بدن دچار
خستگی شــدید عضالنی میشود .متاسفانه خستگی
و کوفتگــی عضالنی بعد از ورزش باعث میشــود
برخی افراد از خیر ورزش کردن بگذرند .آب هندوانه
بهترین راهحل برای مقابله با این مشــکل است .در
واقع نوشــیدن یک لیوان بزرگ آب هندوانه قبل از
شروع جلسه ورزشــی باعث آبرسانی به بدن شده و
همچنین مانع از بروز دردهای عضالنی میشود .این
تاثیر هندوانه همچنان به دلیل وجود سیترولین است.
برای اینکه این تاثیر هندوانه چند برابر شود میتوانید
از پوســت هندوانــه نیز اســتفاده کنیــد .همچنین
میتوانید با استفاده از یک عدد گوجهفرنگی در تهیه

ویتامینی که کمبود آن
استخوانها را شکننده میکند

پوست تیرهتر
ماده شــیمیایی مالنین که در الیه باالیی پوست
متمرکز شده اســت ،در صورت وجود مقادیر زیاد ،در
ســاخت ویتامین دی تداخل ایجــاد میکند .مالنین
مســئول رنگدانههای پوست نیز هســت .از این رو
کمبود ویتامین دی در میــان التینها و آفریقایی-
آمریکاییها بیشتر است.
اختالل کلیه
از هر ده نفر فرد مبتال به بیماریهای کلیوی تنها
یک نفر از آن آگاه اســت .اختالالت کلیه میتوانند
مشکالت زیادی ایجاد کنند که یکی از آنها کمبود
ویتامین دی است .با پیشرفت بیماری ،کبد پروتئینی
به نام فاکتور رشــد فیبروبالست تولید میکند که از
سوخت و ساز ویتامین دی جلوگیری میکند.
بیماری سلیاک
مشخصه بیماری سلیاک ،واکنش ایمنی به گلوتن

اســت .گلوتن نوعی پروتئین است که در جو ،چاودار
و گندم یافت میشــود .مشــکالت گوارشی ناشی از
سلیاک جذب کافی مواد مغذی از جمله ویتامین دی
را دشــوار میســازد .تخمین زده میشود  ۷۰درصد
مبتالیان به این بیمــاری از کمبود ویتامین دی رنج
میبرند.
فیبروز سیستیک
فیبروز سیســتیک یک بیماری ژنتیک پیشرونده
است که منجر به عفونتهای ریه و مشکالت تنفسی
میشود .همچنین میتواند باعث مشکالت روده نیز
شود .هروقت روده تحت تاثیر قرار گیرد ،جذب چربی
ممکن اســت دچار مشکل شــود و در نتیجه جذب
ریزمغذیهای محلول در چربــی مانند ویتامین دی
نیز مختل میشود.
بیماری کرون
کــرون یک بیماری التهابی روده بزرگ اســت و

درمان آلزایمر ناشی از ضربه مغزی
با داروی جدید

محققان دانشگاه اســترالیای جنوبی کشف کردند
که مغز پس از آسیب به سر ،یک انتقال دهنده عصبی
به نام مــاده پی ( ) Pآزاد میکنــد .این واکنش به
ضربه مغزی احتمالی ،باعث میشود مقدار غیرطبیعی

پروتئین ناسالم در داخل سلولهای عصبی مغز جمع
شوند.
پروفســور باب وینک از دانشگاه استرالیای جنوبی
( )UniSAاظهــار کرد« :تجمــع پروتئین تاو از
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آب هندوانه تاثیر آن را بیشتر کنید.
حاوی آنتیاکسیدانهای قوی
هندوانــه حاوی مــادهای به نام لیکوپن اســت.
لیکوپن یک رنگدانه کاروتنوئیدی است که در گوجه
فرنگی نیز وجــود دارد و این مواد غذایی رنگ قرمز
خــود را مدیون این ماده هســتند .باید بدانید که هر
 300گرم آب هندوانه  18.16میلیگرم لیکوپن دارد.
درست اســت که میزان این آنتیاکسیدان در گوجه
فرنگی به مراتب بیشتر اســت اما واقعیت این است
که سر کشــیدن یک لیوان آب گوجهفرنگی چندان
دلانگیز نیســت و نمیتواند جایگزین مناسبی برای
آب هندوانــه خوشرنگ باشــد .لیکوپــن خواص
متعددی دارد .به این ترتیب که باعث بهبود وضعیت
پوست شده و از آن در برابر اشعههای ماورای بنفش
محافظت میکند .خوشــبختانه نوشیدن آب هندوانه
مانع از آفتابزدگی میشــود .نتایج پژوهشی که در
دانشگاه دوســلدورف آلمان انجام شــده است این
آنتی اکسیدان باعث خنثی شدن اثرات رادیکالهای
آزاد میشود که کاری جز آسیب زدن به بدن و پیری
زودهنگام ندارند.
حرف آخر
حرف آخر اینکه نوشیدن آب هندوانه فواید زیادی
برای بــدن دارد .به این ترتیب کــه با مصرف این
نوشیدنی به ارگانهایتان کمک میکنید تا به خوبی
به وظایف خود عمل کنند و به خوشــمزهترین روش
ممکن آب بدنتان را تامین میکنید .هندوانه یکی از
معدود میوههایی اســت که میتوان آب آن را بدون
پوست گرفت و میتوان در تهیه آن از میوههای دیگر
نیز اســتفاده کرد .بنابراین توصیه میشود منتظر آن
نمانید که تشنهتان شــود و یا خدای نکرده مشکلی
بــرای کلیههایتان پیش بیاید و بعد به ســراغ چنین
نوشیدنی بروید .توصیه میکنیم در این روزهای گرم
کــه همه به دنبال نوشــیدنیهایی برای رفع عطش
هســتند به جای نوشــابه ،شــربتها و آبمیوههای
صنعتی ،خودتان دســت به کار شوید و آب هندوانه
تهیه کنید؛ چون هم دلچسب و گوارا است و هم آب
بدنتان را تامین میکنــد و مهمتر اینکه مواد مغذی
زیادی را به بدنتان میرساند.

میتوانــد در عملکرد ویتامین دی اختالل ایجاد کند.
بیماری کولیتیس اولســراتیو نیز یک بیماری التهابی
دیگر روده است که به کولون آسیب میزند و ممکن
است باعث کمبود ویتامین دی شود.
چاقی
چربی در ساخت یا جذب ویتامین دی توسط بدن
اختاللی ایجاد نمیکند .اما چربی اضافه در ســلولها
ویتامین دی زیادی را جذب میکند .از این رو مقدار
ویتامین دی در دسترس برای گردش در سایر نواحی
بدن کاهش مییابد .منظور از چاقی ،شــاخص توده
بدنی (بیامآی) بیشتر از  ۳۰است.
جراحی بایپس معده
جراحی بایپس معده متاسفانه یکی از درمانهای
محبــوب برای چاقی اســت که میتوانــد عملکرد
ویتامین دی را پیچیده سازد .طی این جراحی بخش
بزرگی از روده برداشــته میشــود که میتواند مقدار
ویتامین دی جذب شــده توســط بدن را تحت تاثیر
قرار دهد.
بیماری ویپل
بیماری ویپل یک عفونت رودهای است که نامش
برگرفته از باکتــری ایجاد کننده آن ،تروفریما ویپلی
اســت و میتواند از جمله دالیل کمبود ویتامین دی
باشــد .این بیماری بر توانایی بدن در تجزیه عناصر
غذایی مانند کربوهیدراتهــا ،چربیها و پروتئینها
تاثیــر منفــی میگــذارد .در واقع منافــذ رودهای
جذب کننده ریزمغذیها را مسدود میکند.
تشــخیص کمبود ویتامیــن دی معموال از طریق
آزمایش خون انجام میشــود .بــازه نرمال آن ng/
 ۳۰ mLاســت و کمتــر از  ۲۰ ng/mLکمبــود
ویتامین دی در نظر گرفته میشود .درمان آن شامل
مصرف ویتامین دی بیشــتر از طریق غذا یا مکملها
اســت .افرادی که چند بار در هفتــه ،روزانه ۳۰-۱۰
دقیقه در فضای باز و در معرض آفتاب قرار میگیرند
نیازی به نگرانی در این بــاره ندارند .مگر آن که در
نواحی از کره زمیــن زندگی کنند که آفتاب به مدت
طوالنی ناپدید میشود.

ویژگیهای  CTEاســت که منجر به مشــکالت
حافظــه ،گیجــی ،تغییر شــخصیت ،پرخاشــگری،
افسردگی و تفکر در مورد خودکشی میشود».
وی ادامــه داد :نتایج تحقیقات ما نشــان میدهد
که با مســدود کردن ماده  Pبا یــک داروی خاص
میتوانیم از ایجاد پیچو تــاب پروتئین تاو در مغز و
ایجاد مشکالت عصبی پیشگیری کنیم.
پروفســور وینک و گروه وی گفتند :این پیشرفت
میتواند نه تنها برای ورزشکاران در تمام ورزشهای
تماســی فواید قابلتوجهی داشــته باشــد بلکه به
ســربازانی که در میدان جنگ دچار آســیبدیدگی
مغزی میشوند نیز کمک کند.
آنان گــزارش کردند کــه درمان جدیدشــان با
موفقیت از تجمع ماده  Pدر افراد پیشــگیری کرده
اســت البته تا آغاز آزمایشهای بالینی انسانی زمان
زیادی الزم است.
در حال حاضر ،دانشمندان فقط قادر به تشخیص
یک مورد  CTEهنگام بررســی مغز پس از مرگ
هســتند .با این حال ،نتایج مطالعه اخیر نشــان داد،
افرادی که فقط یک ضربه به سر آنان وارد شده است
 ۲۵درصد بیشــتر احتمال دارد که بعدا به زوال عقل
مبتال شوند (این مطالعه در تاریخ مارس  ۲۰۲۱منتشر
شده است).
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خود را به خاطر تصمیمهای اشتباهتان
سرزنش نکنید!

در حقیقت ،برای همه ما سخت است که پیش بینی هایمان درست از
آب درنیایند و احساس بد به این خاطر است که نمیخواهیم قبول کنیم
تصویرهایی که در ذهنمان از آدمها و موقعیتها ساخته ایم با واقعیت
منطبق نیست!
وی ادامه داد :ما آدمهایی هستیم که سخت میتوانیم واقعیتها و
تفاوت تصویر ذهنی مان با واقعیت را بپذیریم و اگر صبور باشیم و اجازه
دهیم که با تجربیات و اتفاقاتی که رخ میدهد جلو برویم و تصمیم
بگیریم ،هربار آمادهتر میشویم که تصویرهایمان از جهان و موقعیتها
حقیقیتر شوند .این روانشناس افزود :اگر خودمان را در گذشته مان
سرزنش کنیم روزی میرسد که با تصویرهایی از پیش تعیین شده به
استقبال آدم ها ،روابط و موقعیتها نمیرویم ،بلکه اجازه میدهیم آنها
همان طور که هستند جلو بیایند و در ذهن ما بنشینند.
کوهپایه زاده گفت :با همین تغییرات کوچک ،ا ّما عمیق است که دیگر
از آدمها توقع نداریم شبیه تصاویر ذهنی ما باشند و با پیش بینیهای
عجیبمان به موقعیتهای پیش رویمان نگاه نمیکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :به آدمی که در گذشته بوده اید نگاه
کنید .آیا میبینید که چقدر تالش کرده ا ّما ضربه نخورده است؟ آیا
میبینید چقدر زیبا دوام آورده و تصمیم هایش را گرفته است؟ آیا

باشگاه خبرنگاران :هر آن چه در گذشته ما اتفاق افتاده و هر تصمیمی
که گرفته ایم در زمان خودش درست بوده است .بنابراین ،سعی نکنیم
خودمان را برای هرچیزی سرزنش کنیم چون می تواند افکار منفی را
در زندگی ما تزریق کند .فاطمه کوهپایه زاده روانشناس ،در رابطه با
امتناع از سرزنش کردن خود به منظور تصمیم های زندگی ،اظهار کرد:
باید بدانیم هر تصمیمی که در زندگی میگیریم نه به صورت تعمدی،
بلکه گاهی اوقات به طور ناآگاهانه ،برای این است که جلوی ضربههای
جدید را بگیریم و ممکن است بعدها که به گذشته مان نگاه کنیم از
بسیاری از تصمیمات خود احساس پشیمانی کنیم یا خنده مان بگیرد
و به خودمان بگوییم چقدر تغییر کرده ایم و چقدر موضوع را جدی
گرفته بودیم .وی بیان کرد :هیچ گاه ،برای گذشتهای که داشته اید
و تصمیمهایی که گرفته اید ،انسانهایی که وارد زندگیتان شده اند و
به خاطر انسانهایی که تمامشان کرده اید خودتان را سرزنش نکنید.
این روانشناس گفت :هرچه که در گذشته ما بوده ارزشمند است حتی
اگر امروز با مرور خاطراتمان طعم اشتباه را حس کنیم چراکه این طعم،
یک طعم خیالی است و اشتباهی وجود ندارد.
کوهپایه زاده تصریح کرد :زندگی در هر زمان در درستترین حالت
خودش ادامه دارد و طعم تلخی که حس میکنیم به این علت است که

این مسئله را تشخیص دهید و این درک را مدیون تصمیمهای تان در
گذشته هستید.

میبینید چقدر دوست داشتنی است؟ امروز شاید متوجه شوید که او
دچار اشتباه محاسباتی شده است ا ّما تنها با «درک امروزتان» میتوانید

موسیقی قبل از خواب چه بالیی سرتان میآورد؟

باشگاه خبرنگاران :بیشتر مردم در طول روز و غالبا نزدیک زمان خواب
به موسیقی گوش میدهند ،اما آیا این میتواند در واقع باعث شود تا زودتر
بخوابند یا خیر؟
دکتر مایکل اسکولین دانشیار روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه بیلر
آمریکا ،متوجه شد که او نیمه شب با ترانهای که در سرش بیدار است از
خواب بیدار شده است ،این امر فرصتی را برای مطالعه این مسئله که آیا
موسیقی به ویژه آهنگهای ماندگار در ذهن ،ممکن است بر الگوی خواب
تاثیر بگذارد یا خیر؟ فراهم کرد.
مطالعه اخیر رابطه بین گوش دادن به موسیقی و خواب را مورد بررسی
قرار داده و بر مکانیسمی که به ندرت مورد کاوش قرار گرفته است ،تمرکز
میکند؛ تصاویر موسیقی غیر ارادی یا «کرم گوش» به شرایطی اطالق
میشود که یک آهنگ بارها و بارها در ذهن فرد پخش میشود .این موارد
معموال هنگام بیداری اتفاق میافتد ،اما اسکولین دریافت که این موارد در
هنگام تالش برای خواب نیز اتفاق میافتد.
اسکولین میگوید :مغز ما حتی در زمان خواب یعنی هنگامی که فرد هیچ
موسیقی را گوش نمیدهد ،همچنان به پردازش موسیقی ادامه میدهد.
همه میدانند که گوش دادن به موسیقی احساس خوبی دارد .نوجوانان
و جوانان به طور مرتب در نزدیکی زمان خواب موسیقی گوش میدهند،
اما گاهی ممکن است اتفاقات دیگری را برای فرد رقم بزند؛ هرچه بیشتر
به موسیقی گوش دهید ،بیشتر احتمال دارد مبتال به کرم گوش شوید که
اختالالت خواب را در پی خواهد داشت.
افرادی که به طور منظم کرم گوش را در شب تجربه میکنند ،یک یا
چند بار در هفته ،در مقایسه با افرادی که به ندرت کرم گوش دارند ،شش
برابر کیفیت خواب پایینتری دارند.
این مطالعه شامل یک نظرسنجی و یک آزمایش آزمایشگاهی بود که
شامل  ۲۰۹شرکت کننده بود که یکسری نظرسنجیها را در مورد کیفیت
خواب ،عادات گوش دادن به موسیقی و فرکانس کرم گوش انجام دادند،
از جمله اینکه چقدر کرم گوش را هنگام خوابیدن ،بیدار شدن در نیمه شب
و بالفاصله بعد از بیدار شدن از خواب تجربه میکنند.
اسکولین میگوید :قبل از خواب ما سه آهنگ محبوب و جذاب پخش
کرده و به طور تصادفی شرکت کنندگان را برای گوش دادن به نسخههای
اصلی آن آهنگها ترغیب کردیم؛ شرکت کنندگان پاسخ دادند که آیا و

چه وقت کرم گوش را تجربه کردهاند ،سپس ما تجزیه و تحلیل کردیم
که آیا این بر روی فیزیولوژی خواب شبانه آنها تاثیر میگذارد یا خیر.
افرادی که دچار کرم گوش شده بودند ،بیشتر به خواب رفته ،اما تعدد بیدار
شدنهای شبانه بیشتری را داشتند و زمان بیشتری را در مراحل سبک
خواب گذراندند.
عالوه بر این در این مطالعه فرآیند قرائت ( EEGسوابق فعالیت
الکتریکی در مغز) ،از یک مطالعه تجربی برای بررسی نشانگرهای

دارای کرم گوش بودند در هنگام خواب نوسانات کندتری نشان دادند که
نشانگر فعال سازی مجدد حافظه است .افزایش نوسانات آهسته بر منطقه
مربوط به قشر شنوایی اولیه که در پردازش کرم گوش در هنگام بیداری
نقش دارد ،غالب بود.
اسکولین بیان میکند :تقریبا همه تصور میکنند موسیقی خواب آنها
را بهبود میبخشد ،اما ما دریافتیم کسانی که بیشتر به موسیقی گوش
میدهند ،بدتر میخوابند .آنچه واقعا تعجب آور بود این بود که موسیقی
منجر به کاهش کیفیت خواب شده و ایجاد حدود دو برابر کرم گوش
میشود.
این مطالعه نشان داد افرادی که عادت گوش دادن به موسیقی بیشتری
دارند ،کرم گوش مداوم و کاهش کیفیت خواب را تجربه میکنند .این
نتایج برخالف این تصور که موسیقی به خواب کمک میکند ،است.
سازمانهای بهداشتی معموال گوش دادن به موسیقی آرام قبل از خواب را
توصیه میکنند ،توصیههایی که عمدتا از مطالعات خود گزارش شده ناشی
میشود .اسکولین به طور عینی ارزیابی کرده است که مغز خوابیده حتی
پس از توقف موسیقی به پردازش آن برای چندین ساعت ادامه میدهد.
او با علم به اینکه کرم گوش بر کیفیت خواب تاثیر منفی میگذارد،
توصیه میکند در صورت اذیت شدن با کرم گوش ،گوش دادن به
موسیقی را متوقف کرده و گاهی استراحت کنید .زمان بندی موسیقی
نیز مهم است ،سعی کنید از استفاده از آن قبل از خواب خودداری کنید.
او گفت :اگر به طور معمول عادت دارید قبل از خواب موسیقی گوش
دهید ،احتمال دارد به کرم گوش دچار شوید ،بنابراین بهتر است قبل از
خواب این عادت را ترک کنید.
روش دیگر برای خالص شدن از شر کرم گوش ،فعالیت شناختی است؛
تمرکز کامل روی یک کار ،مشکل یا فعالیت باعث میشود مغز شما از
کرم گوش منحرف شود .در نزدیکی ساعت خواب به جای اینکه مشغول
یک فعالیت طاقت فرسا یا کاری شوید که خواب شما را مختل میکند
مانند تماشای تلویزیون یا بازیهای ویدیویی ،اسکولین پیشنهاد میکند
پنج تا  ۱۰دقیقه وقت خود را صرف نوشتن لیست کارها کنید .یک مطالعه
قبلی نشان داد که شرکت کنندگانی که پنج دقیقه وقت صرف نوشتن
کارهای آینده قبل از خواب کردند ،به تخلیه این افکار نگران کننده در
مورد آینده کمک کرده و زودتر به خواب رفتند.

فیزیولوژیکی تثبیت حافظه وابسته به خواب ،تجزیه و تحلیل شد .تحکیم
حافظه فرآیندی است که طی آن خاطرات موقتی به طور خود به خود در
هنگام خواب واکنش داده و به فرم طوالنی مدتتری تبدیل میشوند.
او میگوید :ما فکر میکردیم افراد هنگام خواب میتوانند کرم گوش
داشته باشند ،اما نمیدانستیم که افراد گزارش اعالم کنند که به طور
منظم با کرم گوش از خواب بیدار میشوند .ما این موارد را هم در
نظرسنجی و هم طی مطالعه تجربی مشاهده کردیم .شرکت کنندگانی که
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شماره 7215

مهاجرت یا کوچ به معنی جابجایی و
انتقال انسانها از مکانی جغرافیایی به مکان
و سرزمینی دیگر و خارج از حد و مرزهای زاد
و بوم انسانها و مردم برای دستیابی به کار،
سکونت و زندگی بهتر است .انسان ها معمو ًال
به دالیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد
دور کننده ای چون فرق ،بیماری ،مسائل
سیاسی و اجتماعی ،کمبود غذا و نبود امنیت غذایی ،بالیای طبیعی،
خشکسالی و کمبود آب،جنگ ،بیکاری و کمبود و عدم امنیت مهاجرت
می کنند .دالیل دیگری هم در این پدیده مهاجرت می تواند دخیل
باشد؛ شرایط و عوامل مساعد و جذب کننده ای که در مقصد مهاجرت
نمود دارد و شرایط و مزایایی چون :آزادی سیاسی و اجتماعی بیشتر،
درآمد زیادتر ،آموزش بهتر ،امکانات بهداشتی بیشتر ،مسکن و فضا و
مکان مناسب برای زندگی بهتر باشد؛ اگرچه مهاجرت انسانها برای
مدت بیش از هزاران سال وجود داشته و دارد؛ اما ”مهاجرت” در مفهوم
مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت و قوم به کشور و سرزمین
و منطقه ی جغرافیایی دیگر که در آنجا متولد نشده و بومی و شهروند
نیستند ،محسوب میشود.
مهاجرت به طور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطالق
می گردد .توریستها و بازدیدکنندگان موقتی و در کوتاه مدت به عنوان
مهاجر به حساب نمیآیند؛ اما با وجود این مهاجرت فصلی کارگران و
نیروی کار (به طور نمونه برای مدت کمتر از یکسال) اغلب به عنوان
شکل و نوعی از مهاجرت به شمار میآیند .میزان جهانی و منطقهای در
شرایط کامل باال ،ولی در شرایط مرتبط پایین است و بر اساس آمارهای
موجود امروزه بیش از  ۳درصد از کل جمعیت دنیا را مهاجران شامل
میشوندو  ۹۷درصد مابقی جمعیت جهان در کشورها و مناطق جغرافیایی
زندگی میکنند که در آنجا متولد شده اند و یا به طور خانوادگی زندگی
کردهاند.
علت های پدیده مهاجرت چیست؟ جنگ ،ناامنی ،نسل کشیهای
سیاسی ،نژادی ،عقیدتی ،قحطی و خشکسالی ها ،بیماریهای همه گیر،
جستجو برای امنیت و جایی برای زندگی ،قرنها از علل اصلی مهاجرت
بودهاند؛ اما عللی که از هر علل دیگری مهم تر بوده است و تنها عواملی
بودهاند که افراد را به کوچ مجبور کردند ،این عوامل در عصر کنونی
هم از بین نرفتند و عمدهترین علل مهاجرت را به نام خود رقم زده
و ثبت کرده اند .در سالهای اخیر مهاجرت انسانها چه به صورت
قانونی و به ویژه به چه صورت غیر قانونی بسیار زیاد شده است .موارد

خلقیات فردی و نیز بر ارتباط فرد با اجتماع مورد بررسی جدی علمی و
پژوهشی واقع بینانه قرار داده است .البته ژائو فیلمنامه اش را با نگاهی به
زندگی ”کریستوفر مک کندلس“( )۱۹۹۲-۱۹۶۸جوان خانه به دوشی که
قاره آمریکا را با انگیزه تغییر زندگی در قالب مهاجرت زیر پا می گذاشت
نوشته است .مک کندلس نوعی سبک زندگی خانه به دوشی را تبلیغ می
کرد و معتقد بود” :باید امنیت یکنواخت یکجا زیستی را رها کرد و به
جاده زد؛ اگرچه ابتدا دشوار به نظر میرسد ،ولی آرام آرام به آن عادت می
کنید و پی خواهید برد که چه زیباییها و ارزشی دارد ”.البته این نسخه از
زندگی و مهاجرت خانه به دوشی برای مک کندلس خوش یمن و مفید
نبود و وی در سن  ۲۱سالگی تنها در آالسکا جان داد و سرگذشتش در
کتابی بعداً منتشر شد .سپس ”شان پن” کارگردان و بازیگر آمریکایی
این کتاب را به فیلم تبدیل کرد؛ و حاصل آن فیلم “در دل طبیعت” بود.
کلوئه ژائو فیلمساز چینی آمریکایی همین دیدگاه رمانتیک را در فیلم
اخیرش توصیف کرده است .هرچند در متن فیلم مصیبت ها و نظرات
شخصی اش را هم گوشزد کرده است .ژائو در فیلم “سرزمین آوارگان”
انسانها و شخصیتهای واقعی را برای توصیف نسخه و روایتی شاعرانه
از زندگی خودشان به کار گرفته تا به حقیقتی که میخواسته دست یابد.
ژائو برای رسیدن به این هدف از “فرانسیس مک دور مند“ (برنده اسکار
بهترین بازیگر زن برای همین نقش) به عنوان شخصیتی خیالی و در
نقش فرن که بیوه ای  ۶۰و چندساله است؛ استفاده کرده است .فرن
در ایالت نوادا زندگی می کرده اما زمانی که استخراج معدن سنگ گچ
منطقه متوقف میشود و ساکنان این منطقه با اسباب کشی اجباری کوچ
کرده و رفته اند او نیز به جاده می زند و با وانت استیشنش خود سفر و
در آن زندگی میکند .کاراکتر فرن شخصیت و نقشی خیالی است و ژائو
پیرامونش را با مردمان و آدمهای واقع ًا خانه به دوش پر چیدمان کرده

هم نیست نظر دهند ورویکرد او را قضاوت کنند .فرن امکان دارد از سرما
در وانتش یخ بزند .غذا و کمک های اولیه را به سختی گیر می آورد و
برخی از جنبه های رفتاری اش نشان میدهد که مشکل روحی هم دارد.
فرن هنوز تصمیم قطعی به خانه به دوشی نگرفته ،بنابراین او نیز مثل
ما در طی مسیر از دیگرانی که تجربه اش دارند چیزهایی یاد میگیرد.
الهام و روایت ژائو از کتاب جسیکا برودر برخالف فیلم شان پن ”در
دل طبیعت“ که بیشتر فیلم تمرکز بر اصل روایت و نمایش تصویری
ملودرام از زندگی فرن و در نهایت نجات و رستگاری او بود؛ بیشتر بر
وضعیت روحی و روانی فرن استوار است .که اعتقاد ندارد که باید رستگار
شود؛ او حتی منتظر نجاتدهنده هم نیست و ژائو هم هیچ گونه تالش و
اصراری نکرده که حس ترحم تماشاگران را برای فرن و غلیان و جوش
آورد؛ زیرا که شاید همه مخاطبان نتوانند به درکی واقعی از حس غم و
تنهایی فرن به طور کامل دست یابند .به این دلیل است که این فیلم
برای طیف گسترده ی مخاطب نیست و اگر مخاطبان آثار عامهپسند با
حال و هوایی اشتباهی به دیدن آن بروند شاید این فیلم را حوصله سربر
و طوالنی ببیند و تجربه خوبی از این فیلم به دست نیاورند.
یک نکته بسیار مهم و ارزشمند کارگردانی ژائو در این فیلم که به
خوبی رعایت کرده ،درگیر نشدن در درام قصه و ستایش فقر و تثبیت
سرمایه داری است و قصه ژائو در طول متن فیلم هر جا که توانسته
ایرادات و عیوب زیادی از این ایدئولوژی حاکم بر آمریکا گرفته است.
از همان سکانس آغازین و تعطیلی کارخانه گچ امپایر که آغازی بر
مشکالت ناخواسته فرن و همسرش ”بو” بوده تا کار کردن در ساختمان
عظیم آمازون که آدمها چون مورچه های کارگر در آن در حال کار
هستند؛ بدون آنکه دستمزدی عادالنه داشته باشند .کارگردان بخشی
از زندگی کوچ نشینان (آوارگان ،خانه به دوشان) را به مخاطب نشان

تجربی بصری ناشی گردیده و بیش از هر موضوع دیگری چنین امکانی
را به تماشاگر داده تا قبل از هر داستان تجربه گرایی در فرم و شکل
را مشاهده کند .چنین انتخابی از سوی ژائو در نوع روایت ”سرزمین
آوارگان” اصو ًال باید پرمکث و با حوصله باشد؛ اما به تناسب موقعیت خانه
به دوشی فرن و مدام از نقطهای به نقطه دیگر رفتن کام ً
ال لحظه نگارانه
نیست؛ بلکه به دور از اضافه گویی است .این فیلم ریتم سریعی در روایت
و تدوین دارد و چه در روایت و چه در نمایش بسیار گزیده گو است؛ به جز
در پالن سکانس هایی که وارد ساخت حریم تنهایی و خلوت دراماتیک
شخصیت شده و تضاد این خانه به دوشی با وضعیت خانه و زندگی ثابت
داشتن تماتیک فیلم را شکل داده است .سواالتی که در ذهن مخاطب
درباره انگیزههای فرن شکل میگیرد متفاوت است .به عنوان مثال :فرن
دنبال چه می گردد؟ آیا امیدوار است چیزی پیدا کند؟ یا شاید از عامل
و چیزی می گریزد؟ آیا مسیر او را دوباره به خانه می رساند؟ یا تا آخر به
رفتن و رفتن ادامه خواهد داد؟ ...پاسخ به همه این سوال ها مثبت است.
در سکانسی از فیلم بازیگر حر فهای دیگری “دیوید استراترن“ وارد قصه
فیلم می شود و ارتباطی عاطفی نیز میان او و فرن شکل میگیرد؛ اما
خیلی زود این ارتباط عاطفی به پایان میرسد و خانه به دوشی فرن ادامه
می یابد .اگر در این فیلم ،داستانی عاشقانه شکل می گرفت؛ با آنچه ژائو
و فرن به خاطرش به جا زده تا ثبت و ضبطش کند و جوهره چیزی است
که آن آدم ها را مجبور کرده تا یکجانشینی را رها کرده و به جاده بزنند؛
جور نمیآمد و ضد و نقیض جلوه میکرد.
فیلم سرزمین آوارگان هرگز در بازی غم و درماندگی گرفتار نشده و
با این وجود لذت تماشای این فیلم فقط به دلیل تصاویر زیبای طبیعت
آمریکا نیست؛ بلکه این احساس خوب به دلیل دریافت تجربههای
جدیدی است که از دیدن این فیلم به دست میآید .این فیلم بدون
بهره گیری از کالم و دیالوگ اضافی از شیوه روایت بصری به زیبایی
استفاده کرده است.
برای نمونه دوربین ژائو و ریچاردز (فیلمبردار) با مهارت فراوان فرن
را در بین گروهی آواره همراهی کرده .این آوارگان در ماشین هایشان
زندگی میکنند و شرایط تلخی دارند .کارگردان و فیلمبردار بدون از نظر
دور داشتن این واقعیات تلخ تمام لحظات را ثبت کردهاند و داستان را به
شیوایی و روانی پیش برده اند .شیوه ژائو در ساختن این ترکیب فوق العاده
شگفت انگیز است .او در حالی که چنین تصاویر زیبایی را خلق کرده؛ اما
بوی الیه های متعفن زیرین و ناپیدا و مخفی را در زیر این زیبایی های
سطحی را می توان کامال استشمام کرد .در کنار همه این نکات مثبت
سینمایی ،موسیقی متن ساخته “لودویکو انلودی” به شکل کام ً
ال به جا

زیر از دالیل دیگر مهاجرت به شمار میرود :عوامل آموزشی که از
قدیمی ترین نوع مهاجرت از شهر به روستا به حساب می آید .عوامل
اجتماعی که تماس های فرهنگی و فراهم بودن زمینه ی رقابت ها و
جدال ها ،مناقشات سیاسی و درگیریهای حکومتی از عوامل اجتماعی
مهاجرت اند؛ و از دیگر عوامل اصلی مهاجرت عوامل جمعیت شناختی
است که نا هماهنگی مناطق جغرافیایی و نرخ افزایش طبیعی جمعیت
اساس این نوع مهاجرت است .عوامل اقتصادی که سطح باالی بیکاری
یا ارائه تصویری نادرست از مشاغل سنتی ،مالیات و ادغام در بازارهای
ملی مهمترین دلیل مهاجرت انسانها از روستا به شهر ها می باشد؛ اما
بسیاری از افراد که به نوعی مهاجرت به دیگر مناطق جغرافیایی و دیگر
کشورها می کنند به دلیل وابستگی هایی که به وطن و محل و منطقه
جغرافیایی زادبوم خود دارند بر سر دوراهی ماندن و برگشتن دست و پا
میزنند .از سویی مسائل عاطفی آنان را به سمت و سوی زاد و بوم و شهر
و کشور خود می کشاند و از سویی دیگر برای رسیدن به کار و زندگی
و رفاه و آرامش در مکانی که به آن مهاجرت کردهاند و در آن زندگی
می کند؛ او را تشویق به ماندن میکند؛ که همین تصمیم گیری برای
رفتن و ماندن تا سالها بالتکلیفی را برای آنان رقم میزند .در این راستا
مهاجرت آدمهای تنها و بدون خانواده که در منطقه و شهر و زاد وبوم
خود انگیزهای برای ماندن ندارند ،مهاجرتی قابل بحث است .خواه این
مهاجرت کوچ ومهاجرت درون سرزمینی باشد؛ خواه مهاجرت به دیگر
مناطق و کشورهای مهاجرپذیر.
مهاجرتهای داخلی بر اساس دالیل متعددی صورت میگیرد و در
حال حاضر یکی از مهمترین مسائل جمعیتی در جهان به شمار می رود و
مهمترین علت این نوع مهاجرت ناشی از جدایی خانواده (یک علت کلی
و مهم) است؛ و بعد از دالیل مربوط به اشتغال ،تحصیل و پایان تحصیل،
دستیابی به مسکن مناسب تر ،انجام و پایان خدمت سربازی است؛ که
میتوان آنها را در دو دسته کلی مهاجرت تبعی و مهاجرت اقتصادی قرار
داد ...در هر حال مهاجرت به دلیل از دست دادن خانواده به صورت تبعی
و اجباری و عدم انگیزش برای زندگی در زاد وبوم خود نوعی از مهاجرت
درون سرزمینی است؛ که به لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و
روحی و روانی می بایست هر مهاجرت را با توجه به مشخصات و زندگی
فردی و اجتماعی و خانوادگی فرد مهاجرت کننده مورد بررسی و بحث
و گفتگو قرار داد.
در این راستا کلوئه ژائو کارگردان چینی اصل فیلم “سرزمین آوارگان
“  NOMADLAANDکه امسال  ۲۰۲۱برنده اسکار بهترین فیلم
و بهترین کارگردانی شد .به همین موضوع مهاجرت و درون سرزمینی
پرداخته است.
ژائو ساختار قصه فیلمش را بر اساس موضوع و مضمون مهاجرت
فردی و یا خانوادگی با رویکرد مهاجرت درون سرزمینی گذاشته است و
این نوع مهاجرت و انگیزش و تاثیرات آن را بر روال زندگی و روحیه و

است .آدمهایی گاه نامتعارف که “جسیکابرودر“ در کتابش توصیف کرده
است( .ژائو فیلمش را با الهام از آن کتاب ساخته) و نیز کسانی که خود
ژائو در زمان ساختن فیلم به آن برخورده و نقش داده است .جماعتی
که بسیار شان سن بازنشستگی را پشت سر گذاشته ولی هنوز در حال
کوچ و مهاجرت اند و از مکانی به مکان دیگر و هر کاری که پیدا کنند
و پیشنهاد شود برای امرار معاش انجام می دهند .این آدمها رویکرد و
اصل تشکیل خانواده ،خانه ،کاشانه و یکجانشینی ثابت را که در دهه های
اخیر به عنوان رویای آمریکایی از آن یاد میشود؛ قبول ندارند .در مقابل
و به جای این شیوه زندگی طعم استقالل و خودکفایی را مزه و تجربه
میکنند؛ که یکجانشین ها از آن بیخبر و بیبهرهاند .شاید آنها چنین
استداللی داشته باشند که آمریکا توسط آدمها و مهاجرانی ساخته شده
که همچون آنها فکر میکردند و امنیت و آرامش خانواده و خانه نشینی
را رها کرده و برخی از سر تمایل و برخی دیگر از سر اجبار به طرف
غرب رفتند تا شانس و بخت و بهتر شدن روند زندگی شان را در آنجا
بیازمایند .حال باید انگیزه های فرن را برای کوچ و خانه به دوشی مورد
بررسی قرار داد تا به زوایای آشکار و پنهان این رویکردش بهتر اشراف
پیدا کرد.فرن (با بازی فرانسیس مک دور مند) زنی غمگین است که
زندگی و چرخ روزگار هرچه به او داده را پس گرفته است.فرن در شهر
امپایر ایالت نوادا زندگی می کرده .در واقع امپایر در کنار منطقهای صنعتی
و معدنی ساخته شده بود که کارخانه تولید گچ در آن فعالیت میکرد؛ اما
پس از تعطیلی کارخانه گچ شهرک امپایر نیزبه معنای واقعی متروکه و
خالی از مردم و سکنه شد .به طوری که در مدت زمان  ۶ماه کد پستی
شهر نیز از تمام سیستمهای کشوری حذف شد !در چنین شرایطی بسیار
سخت همسر فرن از دنیا میرود و اوکام ً
ال تنها میشود .با این حال و هوا
و فضای تنهایی فرن با اتومبیل ون خود به کوچ خود آگاهانه اما در واقع
اجباری از خانه و کاشانه خود می زند تا در یکی از مراکز آمازون به عنوان
کارگر موقت برای خود شغلی به دست آورد .فرن خود را بی خانمان
نمی داند و در واقع ترجیح می دهد خودش را خانه به دوش معرفی کند؛
چون او شبها در اتومبیل میخوابد .در این مسیر با گروهی مواجه می
شود که به نوعی کوچ نشینان دنیای مدرن به حساب می آیند و گاه از
افرادی تشکیل شدهاند که به طور موقت با یکدیگر زندگی میکنند .با
این وجود و در چنین فضا و شرایطی در نهایت فرن تنها است و در
سرزمین گسترده و پهناور آمریکا به تنهایی سفر (کوچ) میکند .شخصیت
فرن را باید نقطه عطف فراموش نشدنی روایت ژائو از معنای کوچ و خانه
به دوشی به حساب آورد .این فیلم رل باید اثری استادانه دانست که
قدرت شاعرانگی خود را در شخصیتی زنی معمولی نشان داده است .فیلم
در زمانهایی بهطور وافر به زیبایی های خیره کننده سرزمین و طبیعت
آمریکا پرداخته و گاه به داستان خود درباره انسانی باز می گردد که مشابه
او در دیگر آثار سینمایی دیگر کمتر دیده شده است .ژائو بدون قضاوت از
مخاطبان دعوت کرده تا خود در مورد سبک زندگی فرن که خالی از خطر

داده است که شاید هرگز با تصور ذهنی نمیشد دید .شاید کتاب جسیکا
برودر تاثیراتی بر برخی از سکانس های فیلم گذاشته باشد؛ اما با حضور
فرانسیس مک دورمند که حضورش در فیلم حضورو نقشی واقعی است
در کنار حضور فراگیر افکار و دغدغه های ذهنی ژائو احساسی را در بطن
و اثر تزریق کرده که منحصر به فرد و ویژه این فیلم است.
“سرزمین آوارگان” قصه احساس مسئولیت کارگردانش است به
انسانهایی فنا شده و جدا افتاده از زاد و بوم خود و در حال کوچ.
ژائو به وضوح و آشکارا این سبک زندگی انسان های داخل فیلم خود
را دوست دارد و با زنان آن همزاد پنداری کرده و این فیلم تا اندازه
زیادی بر محوریت زنان شکل گرفته است؛ اما با تغییراتی که اصطالح
فمنیست طی سالها کرده ،نمی توان بی درنگ این کارگردان را فیلمسازی
فمنیست بر شمرد .رویکرد افراطی ژائو بر تاکید تنهایی شخصیت زن
فیلم به کمک دوربین غالب ًا ثابت به بیشترین آزادی عمل خود رسیده
است و ممکن است مخاطبان این فیلم را افراطی نگر و یکطرفه بدانند؛
اما قاعدت ًا برای آنچه که شاید شبیه زیادهروی کارگردان در پرداختن به
جزئیات زندگی شخصیت فرن به نظر برسد ،توجیهی منطقهای دارد و
در طول متن فیلم در عمل نشان داده که اصو ًال به دنبال گرفتن قاب
تصویرهایی چون مناظر پر از بافت رنگی نقاشیها نبوده و با انتخاب
کوچ نشینانی واقعی از عالقه خودش به ثبت تصاویری مستند گونه و
واقعی برای تماشاگر می گوید و تمام آدمهایی را که به صورت اجمالی
و خالصه گریز و نگاهی به زندگیشان انداخته ،به شیوه دلخواه خودش
نشان داده؛ یعنی انسان هایی خوشرو که از نجات خودشان راضی اند.
این در حالی است که هیچ خبری از امکانات و عنصر های آرامش بخش
در فضا و لوکیشن ها وجود ندارد.
فضاهای سرد ،کویرهای بی انتها و طبیعت خشن در کنار سختی
و دشواری های زندگی در اتومبیل ون و یا در شکل خیلی خوبش در
کانکس های کاروانی ،با این که نشانی از زندگی معمولی و آشنای
انسانها را در خود ندارند؛ اما با تلفیق موسیقی آرام و مینیمال در
کنار بازی روان و سرشار از حس فرانسیس مک دورمند در بسیاری
از صحنه ها چنان حس زندگی و نشاطی را به اثر بخشیده که برخی
آثار سینمایی با خرج میلیونها دالر از خلق آن در میمانند؛ و در نهایت
این اثر اجرای قدرتمندی از نشان دادن خوشی ها در کنار دشواری ها و
تراژدی های بزرگ و کوچک زندگی است .این یعنی معنای واقعی سینما
در عصر و دوران فیلمهایی با هزینههای سنگین و تروکاژها و افکت های
تصویری و مصنوعی کامپیوتری ،یک تصویر و روایت سینمایی از زندگی
بدون گزافهگویی و احساس گرایی افراطی.
فیلم “سرزمین آوارگان” بیش از هر تفکر و شیوه سینمایی ناشی از
هر ایدئولوژی دیگری در ساختار و محتوا و مضمون مخاطبان حرفه ای
سینما را به یاد فیلم های ترنس مالیک و فیلم ”درخت زندگی” این
کارگردان می اندازد .و فرم غالب بر ذهن مولف کارگردان از انباشت

و متناسب بر حال و هوای شاعرانه فیلم افزوده است .اغلب افرادی که
فرن در سفر خود با آنها مواجه شده بازیگر و هنرپیشه حرفه ای نیستند
و در واقع آنها بی خانمان هایی هستند که در جاده ها زندگی می کنند و در
نقش واقعی خودشان در فیلم ظاهر و در ساختار قصه ژائو جانمایی شده
اند؛ و تنها چهره آشنای دیگر فیلم متعلق به “دیوید استراترن“ است؛
که فرن در مسیر سفرش با او آشنا میشود .به معنای دیگر آنچه اساس
و زیربنا و ساختار اصلی فیلم را تشکیل داده است مکالمات و تعامالت
فرن با سایر آوارگان است که در اوج کیفیت و کامال بداهه سازی است.
این خانه به دوشان هر کدام داستان هایی برای گفتن دارند .آنها
آرزو دارند در سراسر کشور به همین شیوه سفر کنند و نمیخواهند قبل
از به سرانجام رساندن این رویاهایشان بمیرند .آنها به فرن می گویند
که چگونه در جادهها امنیت خودشان را تامین میکنند و حتی بیش از
مردمانی که در خانه هایشان در شهرها زندگی میکنند؛ حامی و مراقب
یکدیگرند.
“سرزمین آوارگان“ را نباید فیلمی با قصهای تخیلی درباره زنی
متفاوت و بر زن شگفت انگیز به حساب آورد .ژائو در این فیلم به وضوح
گوشزد می کند که افراد زیادی از مردم همین جامعه آمریکا شب ها را
زیر سقف آسمان و بدون سرپناه به صبح می رسانند .انسان هایی که
هر یک داستانی دارند و آرزوهایی که شاید هرگز محقق نشود .با وجود
این همه شرایط سخت این فیلم کام ً
ال در گرداب و عمق غم و اندوه فرو
نرفته است .البته غم هم بخشی بزرگ و جدایی ناپذیر از زندگی آدمها
است و در سکانس و پالنی یکی از بی خانمان ها در مورد عزیز از دست
رفته اش صحبت میکند؛ عنصر غم را می توان در لبخند تلخ فرن دید؛
شاید او نیز در آن لحظه همسرش را به یاد میآورد؛ به دلیل همین بازی
زیرپوستی مک دورمند در جای جای فیلم است که نمی توان بازیگری او
را در کل فیلم و در همه صحنههای فیلم نادیده گرفت .در واقع اجرای
بی عیب و نقص او است که مخاطب را وارد دنیای فرن میکند و با او
همذات پنداری کرده و به دنیای او می برد.
ً
بازی مک دورمند گاه بداهه پردازانه جلوه میکند و کامال در راستای
حضور بازیگران غیر حرفه ای که مردم معمولی اند قرار میگیرد؛ که اگر
در برخی از پالن ها خالی از ظرافت است ،دقیق ًا به این دلیل است که در
واقع خودشان اند و نقش بازی نمی کنند .در پایان باید گفته ی آن خانه
به دوش فقید” ،مک کند لس” بخاطر میاید که اعتقاد داشت” :که هیچ
لذتی باالتر از این نیست که هر روز افقی دیگر داشته باشی چرا که هر
روز با خورشید تازه روبرویی که از افقی نو سر بر می آورد”.
ژائو در دومین فیلمش اثری ارائه کرده است که بسیاری از کارگردانان
و فیلمسازان مدعی جهان سینما با هزینههای گزاف کمتر توانسته اند
به این کیفیت برسند؛ علت اصلی موفقیت ژائو درپرداختن به زاویه
بسیار مهمی از زندگی و خصوصیات آدم ها یعنی روح و روان انسانی
شخصیتهای فیلمش بوده و در این کار موفق عمل کرده است.

”سرزمین آوارگان” تفسیر ساده
زندگی آمریکایی به روش چینی

تالشی برای ثبت زندگی واقعی کوچ نشینان

سعید بناکار
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سال بیست و ششم شماره 7215

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

برگ سبز و ســند کمپانی و کارت خودرو وانت نیسان بارکش تیپ
کایونت ون نیســان  3/8( 2400تن) به رنگ آبی روغنی مدل  1386به
شــماره موتور  420851و شماره شاســی  K132557به شماره پالک
463و 31ایران  63به نام محمد مهدی انتظارالمهدی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو ســواری تویوتا کروال ( )GLi1800به
رنگ سفید -روغنی مدل  2007به شماره پالک 955س 64ایران  63به
نام غالمرضا انتظار المهدی به شــماره موتور  1ZZ2690627و شماره
شاســی  JTDBR22E073189213مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای علیرضا ستایش نیا با تسلیم استشهادنامه به شماره  140002157081000047مورخ  1400/2/29دفترخانه  356شیراز و اقرارنامه شماره  23217مورخ
 1400/2/29دفترخانه مذکور مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  12/24600واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ یکباب آپارتمان
اداری به مساحت  114/03مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی  139820311035010560به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -184857الف 98
صادر شــده که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1752م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 2872
آگهی نوبت دوم1400/3/24 :
آگهی نوبت اول1400/3/23 :
اداره کل نوسازی مدارس فارس در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح مشخصات ذیل از طریق
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مذکور به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام در سامانه یاد شده و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
-1تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه  1400/3/23می باشد.
-2مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  14روز چهارشنبه 1400/3/26
-3مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  14روز شنبه 1400/4/5
-4زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9صبح روز یکشنبه 1400/4/6
-5برآوردها براساس فهرست بهاء سال  1400ابالغی از سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :شیراز خیابان معدل غربی
روبروی دبستان دکتر حسابی تلفن  07132339097اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934
شرح مختصر پروژه ها:
ردﻳﻒ
1

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

اﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﻪ  6ﻛﻼﺳﻪ ﺷﻬﻴﺪ
دﻫﻘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ

ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻘﺪ -ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ-

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )رﻳﺎل(

24/236/188/200

شناسه آگهی1147631 :

ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

1/212/000/000

/2581م الف

ﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎن )ﻣﺎه(
10

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

روابط عمومی نوسازی مدارس فارس

آگهی مناقصه نوبت دوم
مرحله اول چاپ1400/3/23 :
مرحله دوم چاپ1400/3/30 :
شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوز
شماره  700مورخ  1400/2/7شورای اسالمی شهر و
برابر بودجه مصوب سال  1400خود اجرای جدول و
کانیوا معابر سطح شهر با برآورد مبلغ ( 3/200/000/000سه میلیارد و
دویست میلیون) ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید ،لذا کلیه متقاضیان می بایســت از تاریخ درج نوبت
دوم این آگهی ظرف مدت ده روز کاری جهت کســب اطالعات
بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مناقصه به امور مالی
و دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  160/000/000ریال (شــانزده میلیون
تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده
شرکت در مناقصه به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اســناد مناقصه تا پایــان وقت اداری روز
چهارشنبه مورخ  1400/4/9می باشد.
ضمنا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن های تماس09171261151-)071(43522134-5 :
شناسه آگهی1147638 :
/2579م الف
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

آگهی مناقصه خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های
مرکز معاینه فنی خودرو
مرحله اول چاپ1400/3/23 :
مرحله دوم چاپ1400/3/30 :
شــهرداری ارســنجان در نظر دارد به استناد
آیین نامــه مالی و معامالت شــهرداری و مجوز
شــماره  65مورخ  1400/3/1شورای اسالمی شــهر و برابر بودجه
مصوب سال  1400خود خرید و نصب تجهیزات و دستگاه های مرکز
معاینه فنی خودرو را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط
واگذار نماید ،لذا کلیه متقاضیان می بایســت از تاریخ درج نوبت
دوم این آگهی ظرف مدت ده روز کاری جهت کســب اطالعات
بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مناقصه به امور مالی
و دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ  250/000/000ریال (بیست و پنج میلیون
تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده
شرکت در مناقصه به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا پایان
روز کاری چهارشنبه مورخ  1400/4/9می باشد.
ضمنا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن های تماس09171276756-)071(43522134-5 :
شناسه آگهی1147640 :
/2580م الف
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

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  140060311034001116مــورخ  1400/2/18هیأت 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 علی میرشائی فرزند فرج
به شماره شناسنامه  2صادره از شــیراز در اعیانی ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  23/83مترمربع پالک  8فرعی از  2034اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2034اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک
مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفــی و اجاره عرصه ملک از مالک
رسمی به واسطه اجاره نامه عادی 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 اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1717م 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  140060311034000672مــورخ  1400/1/30هیأت 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 صدراله فتوحی تل ســرخی
فرزند اســمعیل به شماره شناســنامه  860صادره از مرودشت در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  250مترمربع پالک  4428فرعی از
 2066اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2066اصلی واقع در بخش 4
شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه رسمی 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 اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1714م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

دفترچه تمبر مالیاتی مخصوص وکال متعلق به آقای عبدالغنی مقدس به شماره پروانه  1030فرزند علی مفقود گردیده
است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/24
( يك مرحله اي )

مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
فارس موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت گاز استان
(سهامی  خاص)
- 1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه  :اجرای  15776متر شبکه
پلی اتیلن جهت گازرسانی به روستاهای آبزالو ،بخشی ،قائدان جدید و
پربنار از توابع شهرستان ممسنی به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم ،PC
به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کاال به عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ 1/210/000/000 -ریال مي باشد كه بايد توسط پيشنهاددهنده
به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی
دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد
معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شــبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/03/23لغايت 1400/03/26
(از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )19:00
 - 4مهلت و محل تحويل پيشــنهادات :حداكثر تا ســاعت  13:00روز دوشــنبه مورخ
 1400/04/07دبيرخانه واحد حراســت شركت گاز اســتان فارس و سامانه تدارکات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شماره  28/1 - 311578مورخ  93/7/5وزارت نفت ،مناقصه گران
مي توانند پیشــنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل از شروع
گشایش پاکت¬ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پيشــنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر
براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 - 6تاريخ ،ساعت و محل گشايش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/04/14ساعت 10:30
ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض – طبقه
ششم – سالن كنفرانس
 - 7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 24/138/131/674 /-ریال)
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
شركت ملي گاز ايران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه
 63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو دریافت
توکن
 - 2-8انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اســناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشــنهادات مناقصه گراني كه
حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كســب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان
فارس بــه آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/03/23 :
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/24 :
شناسه آگهی1147465 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

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  140060311016000191موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حســین وثوق فرزند علی به شماره شناسنامه 15833
صادره از شــیراز در یک قطعه زمین با بنا احداثی در آن به مساحت
 1078/18مترمربع پالک  89فرعی از  3اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشهور به خالر خریداری از
مالک رسمی آقایان علی جهاندار به مساحت  574/63متر و طمراس
دبیری خالری به مساحت  504متر 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 اول1400/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/7 :
/18م 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  140060311034001023مورخ  1400/2/13هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمن درویشــی فرزند
فرج اله به شماره شناسنامه  433صادره از فیروزآباد در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  186/12مترمربع پالک  5451فرعی از 2086
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  85فرعی از  2086اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای کمال نصر محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم 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 تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1713م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
چاپ اول1400/3/13 :
چاپ دوم1400/3/23 :
شــهرداری کوپن در نظر دارد به استناد مصوبه
جلســه شــماره  1مورخ  1400/1/9شورای اسالمی
شــهر کوپن و آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها ،امور ذیل را از
طریق مناقصه به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ ،نگهداری و توسعه فضایسبز
نظافت معابر شــهر و عملیات جمع آوری و حمــل زباله به صورتحجمی
لذا از کلیه شــرکت های دارای صالحیــت از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی دعوت می شــود ظرف مدت  10روز از انتشــار نوبت اول
آگهــی با توجه به موارد ذیل ،جهت دریافت اســناد مناقصه تا تاریخ
 1400/3/22و به مدت  10روز از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت
اسناد مناقصه تا تاریخ  1400/4/1به شهرداری کوپن مراجعه نمایند.
شرایط:
-1مبلغ برآورد اولیه جهت واگذاری امور خدمات شــهری و ...به طور
سالیانه به مبلغ  7/560/000/000ریال می باشد.
-2مدت قرارداد یک سال می باشد.
-3میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ برآورد
اولیه ( 378/000/000ریال) خواهد بود که شرکت کننده می بایست به
حساب سپرده شهرداری کوپن به شــماره  3100005450002نزد بانک
ملی شــعبه مصیری واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه
دیگر مدارک تسلیم نمایند.
-4متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد شــرکت در مناقصه و
کسب اطالعات بیشــتر به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا به شماره
تلفن  0714266-4300تماس حاصل نمایند.
-5بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام باشد
و کلیه پاکت های الک و مهر شــده را تا آخر وقت اداری  1400/4/2به
انضمام مدارک که به تأیید (امضاء و مهر) شرکت متقاضی رسیده و
به دبیرخانه تحویل و تسلیم نمایند.
-6ســپرده نفرات اول ،دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-7به پیشنهادات مبهم ،مشــروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-10تاریخ بازگشایی پاکت ها 1400/4/3 ،می باشد.
-11ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج شده
است.
/2004م الف
شناسه آگهی1144681 :
سیروس رضائی
شهردار کوپن
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  139960311016001873موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد نجــات رجبی دالینی فرزند وارث به شــماره
شناسنامه  162صادره از سپیدان در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر
به مســاحت  45099/85مترمربع پالک  2012فرعی از  1اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  622فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش 6
مشهور به دالین انتقال از مالک رسمی آقایان وارث رجبی به مساحت
 8625متر و محمدعلی رجبی به مساحت  8892متر و مرتضی رجبی
به مســاحت  8625متر و کرم فیروز  19062/35متر محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/7 :
/20م 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  140060311034000603مــورخ  1400/1/29هیأت 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 علی اکبر سخائی فر فرزند
حسین به شــماره شناســنامه  93115صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  248/33مترمربع پالک  4558فرعی از 2071
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعی از  2071اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای شکراله شریفی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1710م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۱۱۵فوتی جدید کرونا در کشور
 ۳۴۸۳بیمار در وضعیت شدید بیماری

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
طی  24ســاعت در کشــور ۷هزار و  ۴۴۴بیمار
کووید  ۱۹شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۱۵بیمار
نیــز جان خود را به دلیل این بیماری از دســت
دادند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی

و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت ،تاکنــون
 ۴میلیون و  ۳۰۵هزار و  ۲۴۲نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۸۰۲هزار و  ۵۹۴نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۵میلیون و  ۱۰۷هزار و ُ ۸۳۶دز رسید.
از روز جمعه تا دیروز  ۲۲خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس

معیارهای قطعی تشخیصی ۷ ،هزار و  ۴۴۴بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
 ۹۰۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۲۰هزار و  ۵۲۲نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۱۵ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۸۱هزار و
 ۹۱۱نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۶۴۰هزار
و  ۲۸۱نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هزار و  ۴۸۳نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۲۱میلیــون و  ۴۳۵هــزار و ۹۰۰
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام
شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۷ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

تهدیدکننده بانوان آملی با سالح گرم در فضای مجازی دستگیر شد
ایرنا  :رئیس پلیس فضای تولید و تبادل
اطالعات مازندران از شناسایی و دستگیری
متهمی خبر داد که با ایجاد مزاحمت در فضای
مجازی برای برخی از بانوان ،آنان را تهدید
به قتل با سالح گرم میکرد.
بــه گــزارش روز شــنبه پایــگاه
اطــاع رســانی پلیــس فتــا مازنــدران،
ســرهنگ ســامع خورشــاد گفــت:
در پــی مراجعه چند تــن از بانوان به پلیس
فتا شهرســتان آمل مبنی بــر مزاحمت در
شبکههای اجتماعی و تهدید بهقتل ،در این
راستا پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضایی
تشکیل شد و با ثبت اظهارات شاکیان موضوع در
دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به ارائه مســتندات توســط
شاکیان و با بررسیهای اولیه و اقدامات تخصصی
صورت گرفته توســط تیــم کارشناســان پلیس
فتا ،مشــخص شــد که متهم ارتباط دوســتی با
شــاکیان داشته است و با اســتفاده از بستر شبکه
اجتماعی اینســتاگرام بــا اکانت هــای مختلف،
اقدام به تهدید بهقتل شــاکیان و خانواده هایشان
به صورت الیو با سالح گرم می نمود که در نهایت

با هماهنگی مقام قضایی این مجرم ســایبری به
مقامات ذیصالح قانونی تحویل داده شد.
رئیــس پلیس فتا مازندران افزود :در بازرســی
به عمل آمده از خانه متهم یک قبضه ســاح گرم
پنــج تیر با مقادیری قابل توجه فشــنگ کشــف
شده است.
وی بیان داشــت :متهم پس از دستگیری ،ابتدا
منکــر هرگونه بزه ارتکابی شــد ولی وقتی با ادله
دیجیتال انکارناپذیر روبهرو شد ،به جرمش اعتراف
و انگیزه اش را اخاذی اعالم کرد.
سرهنگ خورشــاد به هموطنان توصیه کرد در

صورتــی که با مــواردی همچون موضوع
این پرونــده مواجه شــدند بههیچوجه به
درخواستها و تهدیدات شخصی که اقدام
به اخاذی میکند ،توجه نکرده و به سرعت
موضوع را به کارشناسان پلیس فتا اطالع
دهند.
وی با بیان اینکه شــبکههای اجتماعی
و فضــای مجــازی محــل امنــی برای
نگهداری تصاویر خصوصــی و خانوادگی
افــراد نیســت ،از شــهروندان خواســت
از بارگــذاری عکسهــای شــخصی و
خانوادگــی به عنوان عکــس پروفایل در
حسابهای کاربری و اشتراک گذاری در سایتها
و شــبکههای اجتماعــی جــدا خــودداری کنند.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان مازنــدران
بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی
 www.cyberpolice.irاز کاربــران
درخواســت کرد تا از مطالب آموزشــی این سایت
اســتفاده کــرده و در صورت مواجهــه با هرگونه
مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ،آن را از طریــق
لینک سامانه پاســخگویی به فوریتهای سایبری
اعالم کنند.

بین الملل

وقوع  2انفجار پیاپی در کابل  7کشته
برجای گذاشت

وزارت کشــور افغانستان اعالم کرد که در پی  2انفجار پیاپی در منطقه
دشت برچی در غرب کابل تاکنون  7نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،دیروز دو انفجار پیاپی در ناحیه ششــم و
سیزدهم در منطقه دشت برچی واقع در غرب شهر کابل به وقوع پیوست.
شــاهدان رویداد میگویند که یکی از انفجارها در منطقه مهتابقلعه در
نزدیکی بیمارستان محمدعلی جناح به قوع پیوسته است.
انفجار دومی به روایت شاهدان رویداد در فاصله بین ایستگاه بیمارستان
و سرپل واقع در ناحیه سیزدهم به وقوع پیوسته است.
در نزدیکی محل انفجار دومی حوزه سیزدهم پلیس نیز واقع شده است.
«احمدضیا ضیا» ،معاون ســخنگوی وزارت کشــور گفته است که در
این دو انفجار  7نفر کشــته شــدند .به گفته وی ،احتمــاال این آمار تغییر
خواهد کرد.
شــاهدان رویداد روایــت میکنند که انفجار خودروهای مســافربری و
شخصی را هدف قرار دادهاند.
بصیر مجاهد ،مســئول روابط عمومی پلیس کابــل در این باره گفت
که یک انفجار در نزدیکی بیمارســتان محمدعلی جناح در حوزهی ششــم
رخ داده اســت .در ایــن انفجــار یک دســتگاه خودرو هــدف حمله قرار
گرفته است.
بهگفته مجاهد ،انفجار دیگر در حوزهی ســیزدهم امنیتی شــهر کابل
رخ داده و یک دستگاه خودروی مسافربری تونس را هدف قرار داده است.
فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این دو رویداد را بر عهده نگرفته اند.

نشت مواد شیمیایی در یک کارخانه چین،
مرگبار شد

مقامهای چین اعالم کردند که در نتیجه نشــت مواد ســمی شیمیایی
در یک کارخانه در شــهر «گوآییانگ» ،هشــت نفر کشته و سه تن دیگر
زخمی شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،بروز ســانحه حین تخلیه
محموله ماده شــیمیایی «متیل فرمات» در یک کارخانه در چین ،فاجعه بار
شد و از کارگران چند کشته و زخمی بر جای گذاشت.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از مقامهای دولت چین از یک حادثه
مرگبار در کارخانه شهر گوآییانگ چین خبر داد.
طبق این گزارش ،کارگران یک کارخانه مســتقر در این شــهر واقع در
جنوب غربی چین تالش کردند محموله حامل متیل فرمات را تخلیه کنند
اما نشت مواد شیمیایی باعث شد هشت نفر کشته و سه نفر زخمی شوند.
طبــق گزارش آسوشــیتدپرس ،متیل فرمات در فرایندهای شــیمیایی
مختلف و همچنین به عنوان حشره کش استفاده میشود .این ماده میتواند
باعث سوزش پوست و اگر خورده و استنشاق شود ،میتواند سمی باشد.
این رســانه آمریکایی در گزارش خود به بــروز حوادث در کارخانههای

چیــن که مواد شــیمیایی در آنها اســتفاده میشــود ،اشــاره و ادعا کرد:
«تاکید اقتصاد چین روی مواد شــیمیایی و صنایع سنگین باعث اتفاقهای
مرگبار شده است».
طبــق این گــزارش« ،اتفاقهای صنعتی شــامل مواد شــیمیایی طی
ســالهای اخیر صدها کشته داشته است و حادثه در یک کارخانه طی سال
 ۲۰۱۹در شرق چین جان  ۷۸نفر را گرفت».
آسوشــیتدپرس افزود« :فاجعهبارترین حادثه در ســال  ۲۰۱۵در انفجار
مواد شــیمیایی در شهر بندری تیانجین رخ داد که طی آن  ۱۷۳نفر کشته
شدند که اکثر قربانیان نیروهای پلیس و آتشنشان بودند».

وقوع سانحه رانندگی مرگبار
در جنوب غرب پاکستان

مقامات پاکستان اعالم کردند :در پی واژگونی یک اتوبوس مسافربری
دست    کم  ۱۸تن جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،بنابر اعالم مقامات پاکســتان ،در ایــن حادثه که
روز جمعه در جنوب غرب این کشــور رخ داد یک دســتگاه اتوبوس حامل
تعدادی زائر واژگون شــد و داخل یک کانال آب سقوط کرد .در این حادثه
دست    کم  ۱۸مسافر جان خود را از دست دادند.
بلوچستان پاکستان رخ داد.
این حادثه در یکی از مناطق دوردست ایالت
ِ
گفته شده این اتوبوس حامل  ۵۹سرنشین بوده که بر اثر وقوع حادثه ۱۸
تن از آنان کشته شده و  ۴۱نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
همچنین رانندگی با سرعت باال و عدم کنترل اتوبوس موجب وقوع این
سانحه رانندگی شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز ،غیر استاندارد بودن جاده ها،
ناایمن بودن وسایل نقلیه و عدم رعایت قوانین رانندگی از جمله فاکتورهای
مهم در بروز سوانح رانندگی در پاکستان به حساب می آیند.

تیراندازی در تگزاس
حداقل  12مجروح برجای گذاشت

به دنبال تیراندازی یک فرد ناشــناس در شهر آستین در ایالت تگزاس
دست کم  12نفر مجروح و در بیمارستان بستری شدهاند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ،شبکه سی ان ان از وقوع
یک تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در شهر «آستین-تراویس» در ایالت
تگزاس خبر داده است.
براســاس گزارش هــای اولیــه ،به دنبــال ایــن تیرانــدازی تاکنون
 12نفر در بیمارستان بستری شده که یک نفر از آنها بسیار وخیم است.
سی ان ان نوشــت ،پلیس تگزارس ســاعت  1:25بامداد شنبه پس از
دریافت گزارش تیراندازی به منطقه محل حادثه اعزام شده است.
هنوز هیچ اطالعاتی از هویت فرد مهاجم منتشر نشده است.
روز جمعه نیز طی یک حادثه تیراندازی در یکی از شــهرهای ســاحلی
ایالت «جورجیا» ،دستکم  9نفر از جمله یک کودک دو ساله مورد اصابت
گلوله قرار گرفتند و دو نفر جان خود را از دست دادند.
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فارس

كشف  130كيلو ترياك در عمليات مشترك پليس
فارس و مازندران

فرمانــده انتظامي اســتان از كشــف  130كيلو ترياك و دســتگيري
يك قاچاقچي در عمليات مشــترك پليس مبارزه بــا مواد مخدر فارس و
مازندران خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشت :در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ ،روز جمعه ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند
يك سوداگر مرگ قصد انتقال يك محموله ترياك از كرمان به شيراز دارد
كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس فارس قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس پس از
هماهنگــي با مقام قضایــي به محور سروستان-شــيراز اعزام شــدند و
يك دســتگاه وانت نيسان متعلق به فرد قاچاقچي مشاهده و دستور ايست
را صادر كردند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب
و گريز ماموران انتظامي موفق شدند وانت نيسان را توقيف كنند ،افزود :در
بازرسي از اين خودرو  130كيلو ترياك كه به صورت بسيار حرفهاي در كف
اتاق جاسازي شده بود ،كشف شد.
ســردار حبيبي با اشاره به اينكه در اين خصوص يك نفر دستگير و پس
از انجام مراحل قانوني روانه زندان شــد ،تصريح كرد :بي شــک احساس
مسئوليت شهروندان در امر مبارزه با قاچاق و ارائه اطالعات و اخبار پيرامون
اين معضل اجتماعي به مرکز فوريتهاي پليسي  110ميتواند گام موثري
در برخورد با سوداگران مرگ باشد.

آريسان با  105كيلو حشيش توقيف شد

جانشــين فرمانده انتظامی اســتان از كشــف  105كيلو مــواد مخدر
از نوع حشيش در بازرسي از يك دستگاه وانت آريسان در شهرستان نيريز
خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پلیس،
بيان كــرد :ماموران پليس مبــارزه با مواد مخدر نيريز حين گشــت زني
در محورهاي خاكي منتهي به اين شهرســتان ،به دســتگاه وانت آريسان
مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي افــزود :راننــده قاچاقچي بــدون توجه به دســتور پليس و عالئم
هشدار دهنده با افزايش سرعت اقدام به فرار كرد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بيان اينكــه ماموران انتظامي پس از
طي مسافتي تعقيب و گريز موفق شدند با اقدامات فني و تخصصي خودرو
را توقيــف كنند ،بيان كرد :در بازرســي از آن  105كيلو مواد مخدر از نوع
حشيش كشف شد.
ســردار ملكزاده با اشاره به اينكه در اين خصوص  2قاچاقچي حرفهاي
دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند ،تصريح
كرد :اقدامات ســوداگران مرگ در اين استان از چشمان تيزبين پليس دور
نخواهد ماند.

كشف موتورسیکلت قاچاق  7ميلياردي در فسا

فرمانده انتظامي فسا از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش
 7میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق ،ماموران انتظامي فسا
با اقدامات فني و تخصصي از دپو يك دســتگاه موتورســيكلت قاچاق در
یکی از پارکینگهای اختصاصی اين شهرســتان مطلع شــدند و بررســي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :افسران پلیس پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد
نظر اعزام و در بازرســي از مكان موفق شــدند يك دستگاه موتورسيكلت
سنگين خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي فســا با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورسيكلت
مكشــوفه را  7ميليارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در این رابطه
یک نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مرجع قضایي شد.

واژگونی پژو با يك كشته و  3مجروح

رئيس پليس راه شمالي استان ،گفت :بر اثر واژگوني سواري پژو پارس
در محور مواصالتي كوهچنار-شــيراز ،يك نفر كشته و  3نفر نيز مجروح
و راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليسي  110يك فقره حادثه
رانندگــي در محور مواصالتي كوهچنار -شــيراز به مأمــوران پليس راه
اعالم شد.
وي ادامــه داد :بالفاصلــه مأموران به همراه ديگــر نيروهاي امدادي
به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده کردند يك سواري پژو پارس با
 4سرنشین در محور مذكور در حركت بوده که واژگون شده است.
رئيس پليس راه شــمالي اســتان با بيان اينكه در ايــن حادثه راننده
در دم فــوت کردند و  3سرنشــين ديگر نيز مجروح و راهي بيمارســتان
شدند ،تصريح كرد :کارشناسان تخطي از سرعت را علت وقوع اين حادثه
رانندگي اعالم کردند.

با تالش پلیس مرودشت دو قطعه عقاب اسیر
در قفس تحویل محیط زیست شدند

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف دو قطعه پرنده غیرمجاز از نوع عقاب
در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بــا اعالم جزئیات این خبر بيان كرد :در پی اعــام خبری مبنی بر اینکه
فردی در منزل شخصیاش اقدام به نگهداری پرنده غیر مجاز از نوع عقاب
میکند موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش سیدان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مامــوران انتظامی بخش ســیدان با هماهنگی
مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شــدند ،افزود :در بازرسی از آن مكان
 2قطعــه پرنده از نوع عقــاب که به صورت غیر مجاز نگهداری میشــد
کشف شد.
فرمانده انتظامی مرودشــت با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر براي
انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد ،از شهروندان خواست در
حفظ و نگهداری محیط زیســت كوشا باشند و در صورت اطالع از هرگونه
موارد مشكوك آن را از طریق تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

غرق شدن نوجوان  16ساله
در چشمه تنگ براق اقلید

فرمانده انتظامي اقليد از غرق شدن نوجوان 16ساله در چشمه تنگ براق
اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمــی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان کرد :در پي اعالم مرکز فوریت  های پلیســی  110مبنی بر غرق شدن
نوجوانی در چشــمه تنگ براق اقليد ،بالفاصله مامــوران به همراه عوامل
امدادي براي بررسي موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي اظهار کرد :با حضور ماموران در محل مشخص شد نوجواني 16ساله
مذكر در حال شــنا کردن بوده که به دليل آشــنا نبودن با فنون شنا دچار
غرق شدگي گردیده و فوت كرده است.

امحای  2هزار جام قلیان در داراب

فرمانــده انتظامی شهرســتان داراب گفــت :روز جمعــه  2هزار جام
قلیان که توســط ماموران انتظامی اين شهرســتان جمع آوری شــده بود،
امحا شد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار کرد :در راســتاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي ،ماموران پليس مبارزه
با اماكــن عمومي داراب طرح برخورد با مراکز غیر مجاز عرضه قلیان را از
 6ماه قبل مرحله به مرحله در اين شهرستان اجرا كردند.
وی بــا بيان اينكه در اجــراي اين طرحها تاكنون  2هــزار جام قلیان
جمعآوري شــده اســت ،افزود :روز جمعه این قلیانها با حضور نمایندگان
شبکه بهداشت ،شهرداری و اتاق اصناف امحا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب با بیان اینکه اجرای طرحهای برخورد
با قلیان ســراهای متخلف رضایت شــهروندان را به دنبال داشته است ،از
مردم خواست در صورت مشاهده قلیان سراهای غير مجاز در سطح شهر و
محالت با شماره تلفن  110تماس و موارد را گزارش كنند.

کشف  22کیلو تریاک در استهبان

فرمانده انتظامی استهبان از کشف  22کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در
این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :به منظــور ارتقاء امنيــت اجتماعي و پاكســازي مناطق آلوده
به مواد مخدر ،ماموران انتظامی اســتهبان با انجــام اقدامات اطالعاتی و
نظارت نامحسوس جادههای مواصالتی ،به يك سواري پژو  405مشکوک
شدند و آن را متوقف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :در بازرسي از اين خودرو 22 ،كيلو مواد مخدر از
نوع تریاک که در قســمتهاي مختلف به طرز ماهرانه ای جاســازی شده
بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی استهبان تصريح كرد :در اين خصوص يك نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

انفجار تانکر سوخت در سنندج حادثه آفرید

ایســنا :رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردســتان گفت :یک تانکر
حامل سوخت بامداد شــنبه در بولوار دکتر حسینی سنندج بر اثر برخورد با
 ۲خــودرو منفجر شــد کــه در اثــر این حادثــه راننده آن جــان خود را
از دست داد.
ســرهنگ برزو مرادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :این تانکر بر اثر
ســرعت باال یا خواب آلودگی به یک تانکر حامل کانتینر و اتوبوسی که در
محل پارک شده بودند؛ برخورد کرده و منفجر شد.
وی اضافــه کرد :در این حادثه عالوه بر تانکر ســوخت به  ۲دســتگاه
خودرو پارک شــده در مســیر نیز آسیب وارد شــد و با توجه به اینکه این
خودروها سرنشــین نداشتن تنها راننده تانکر بر اثر شدت جراحت جان خود
را از دست داد.

سرقت میلیاردی پرستارنما از خانه سالخوردگان
مامــوران پلیس آگاهــی تهران بــزرگ از
دستگیری زنی خبر دادند که با همدستی دو تن
دیگر اقدام به سرقت  ۱۵میلیاردی از خانه افراد
سالمند میکردند.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ بیستم فروردین ماه
امســال مرد مسنی به پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران مراجعه و اعالم کرد که مدتی اســت که
خانمی را از طریق فضای مجازی برای پرستاری
و نظافت منزلش اســتخدام کرده است ،اما روز
گذشــته این زن پــس از حضــور در منزلش
یک اســتکان چای حاوی داروی بیهوشی به او
داده و پــس از به هوش آمدن متوجه شــده که
کارت عابــر بانکش حاوی مبلغ شــش میلیارد
ریال به همراه تعدادی از اموال با ارزش منزلش
سرقت شده است.
در ادامــه و با انجام بررســیهای پلیســی
مشــخص شــد که متهم با همــکاری راننده

یک دستگاه خودروی  ۲۰۶پس از بیهوش کردن
مالباخته ،سرقت را انجام داده و از محل متواری
شده است .با شناسایی مالک خودرو و مخفیگاه
وی در محلــه نــواب ،پــس از هماهنگی   های
قضایی هر دو متهم در مخفیگاهشــان دستگیر
و در بازرســی از مخفیگاه آنان تعدادی اموال

سرقتی کشف شد.
با انتقــال متهمان به مقر پلیــس ،این افراد
تحــت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن به
پنج فقره ســرقت به همین شیوه اعتراف کرده
و گفتند که پس از جلــب اعتماد مالباختگان و
به دست آوردن رمز کارت عابر بانکشان سرقت ها
را انجام دادهاند و با همکاری همدست دیگر شان
که خانم میانســالی است طال و سکه خریده اند
که این زن نیز در حوالی سیدخندان دستگیر شد.
مرکــز اطالعرســانی پلیس آگاهــی تهران
بزرگ با تایید این خبــر اعالم کرد که این زن
تحت پوشــش پرســتار اقدام به جلــب اعتماد
ســالخوردگان کــرده و از این طریــق تاکنون
بیش از  ۱۵میلیارد ریال سرقت انجام داده است.
این پرســتار و دو همدســتش پس از تشکیل
پرونده برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه
زندان شدند.
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مقایسه آمار تولید در اردیبهشت ماه  ١٤٠٠و  ١٣٩٩نشان می دهد

خودروسازان بزرگ در اتفاقی عجیب دنده معکوس کشیدند
تولید خودرو در خودروسازان بزرگ (ایرانخودرو و سایپا) در اردیبهشت ماه
سال جاری به طرز عجیبی کاهشی ثبت شده که از دنده عقب خودروسازان
آن هم برخالف شــعارهایی مبنی بر عزم جــدی در افزایش تولید حکایت
دارد؛ این در حالی اســت که به گفته خودشان با افزایش عمق داخلیسازی
خودروها و قطعات آنها و همچنین عدم وابستگی به واردات ،دیگر تحریمها
هم نمیتواند بهانهی مناسبی برای توجیه این افت تولید باشد.
به گزارش ایســنا ،آمار تولید انواع خودروها در اردیبهشــت ماه امسال و
مقایســه آن با مدت مشــابه سال گذشته نشــان از افت  ۲۹درصدی تولید
در گــروه صنعتــی ایرانخــودرو و  ۱۵.۴درصدی در گروه ســایپا دارد .در
آمار تجمعی تولید طی دو ماه نخســت امســال نیــز ایرانخودرو با کاهش
 ۱.۴درصدی تولید نســبت به دوماهه ابتدایی ســال گذشــته مواجه شده
اما ســایپا در دو ماهه امســال نسبت به دو ماه نخســت سال گذشته ،رشد
 ۲۴.۳درصدی تولید داشته است.
گروه صنعتی ایرانخودرو در اردیبهشت ماه سال جاری  ۳۶هزار و  ۷۲۶دستگاه
از انواع خودروها تولید کرده اســت که نســبت به  ۵۱هزار و  ۷۳۶دستگاه
تولید شده در دومین ماه از سال گذشته با افت  ۲۹درصدی روبرو شده است.
از این میزان خودرو تولید شــده در اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۰حدود  ۳۶هزار و
 ۳۱۰دســتگاه متعلق به ســواریهای تولیدی است که نسبت به  ۵۰هزار و
 ۶۷۶دســتگاه تولید شده درمدت مشابه سال گذشــته  ۲۸.۳درصد کاهش
تولید را نشان میدهد.
تولید وانت که در اردیبهشــت ماه سال گذشته  ۸۲۲دستگاه بوده ،امسال
در همین ماه به یک دســتگاه رســیده و  ۹۹.۹درصد کاهش تولید را ثبت
کرده اســت .این در حالی اســت که در اردیبهشــت ماه امسال هیچ وانتی
تولید نشــده و نســبت به  ۴۷ون تولید شده در مدت مشــابه سال گذشته،
 ۱۰۰درصد کاهشی است.
در مقابل اما در گروه صنعتی ایرانخودرو در دومین ماه ســال جاری آمار
تولید خودروهای ســنگین افزایشی ثبت شده اســت .اردیبهشت ماه امسال
با رشد  ۱۵۹.۱درصدی  ۵۷دســتگاه مینیبوس ،میدلباس و اتوبوس تولید
شده است .در مدت مشابه سال  ،۱۳۹۹تنها  ۲۲دستگاه از خودروهای مذکور
به مرحله تولید رسیده بود.
در نهایت نیز تولید کامیونت ،کامیون و کشــنده نیز از  ۱۶۹دســتگاه در
اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۹به  ۳۵۸دستگاه در اردیبهشت  ۱۴۰۰رسیده که رشد
 ۱۱۱.۸درصدی تولید را نشان میدهد.
آمار تجمعی تولید انواع خودروها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه
نشــان میدهد که تولید در ایرانخودرو از  ۶۶هزار و  ۸۷۵دستگاه تولیدی
در دو ماه نخســت ســال گذشــته  ۱.۴درصد کمتر شــده و به  ۶۵هزار و

 ۹۶۹دستگاه رسیده است.
تولید در ســایپا در اردیبهشــت ماه کاهشی اما در مجموع
دوماه افزایشی
در دیگر خودروســاز بزرگ کشــور نیز گزارش وضعیت تولید نشان
میدهــد که این خودروســاز از  ۴۴هزار و  ۵۵۳دســتگاه انواع
خودرو تولید شــده اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۹بــه  ۳۷هزار
و  ۶۹۶دســتگاه در مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰
رســیده و  ۱۵.۴درصد افت تولید را رقم
زده است.
از ایــن تعــداد خــودرو
تولیدی در
اردیبهشــت  ماه
امسال ۳۲،هزار
و  ۹۷۷دستگاه
آمــار تولید
سواریهای
سایپا است
 ۱۶درصدی نسبت
که با افت
مشابه سال گذشته که  ۳۹هزار
بــه مدت
و  ۳۲۵۱بوده ،مواجه شده است.
تولید ون در سایپا نیز افت  ۱۰۰درصدی داشته
و همان یک دستگاهی که در اردیبهشت ماه سال
گذشته تولید شد هم به تولید در اردیبهشت ۱۴۰۰
نرســید .عالوهبراین همچون ســال گذشــته در
اردیبهشــت ماه امسال هیچ مینیبوس ،میدلباس و اتوبوسی در سایپا تولید
نشــد .در مدت مشابه سال  ،۱۳۹۹تنها  ۲۲دستگاه از خودروهای مذکور به
مرحله تولید رسیده بود.
تولید وانت و انواع کامیونت ،کامیون و کشــنده اما افزایشــی بوده است.
تعداد وانتهای تولیدی ســایپا در اردیبهشت ســال جاری  ۴۶۶۶دستگاه
اســت که نسبت به  ۵۲۵۱دستگاه تولید شده در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹رشد
 ۱۱.۱درصدی داشته است ۵۳ .کامیونت ،کامیون و کشنده تولید شده در اردیبهشت
ماه امسال نیز سه دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده و شش درصد رشد را ثبت
کرده است.برخالف ایرانخودرو آمار تجمعی تولید انواع خودروها در سایپا طی
دو ماه نخست سال جاری نشــان از افزایش  ۲۴.۳درصدی تولید نسبت به
دو ماه نخست سال گذشــته دارد که از مجموع  ۵۳هزار و  ۶۷۲دستگاه به
 ۶۶هزار و  ۶۹۴دستگاه رسیده است.

سوال اینجاست که پس از گذراندن سالهای رونق تولید ،جهش تولید و
البته رســیدن به مراحل باالیی از خودکفایی و افزایش عمق داخلیسازیها
(به گفته خود خودروســازان) چرا در ســال تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها،
خودروسازان با افت تولید مواجه شدهاند؟
این درحالی است که گزارش ارائه شده ،آمار تولیدات خودروسازان بوده و
بهتبع تعداد کثیری از این خودروهای تولیدی بهویژه در ســواریها به سبب
کســری قطعات یا هر عامل دیگر ،ناقص میمانند و امکان عرضه به بازار
را پیدا نخواهند کــرد .آیا علت این افت تولید یا افزایش خودروهای ناقص،
همان صحبتها و گالیههای خودروسازان و قطعهسازان از کمبود نقدینگی،
افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان یا زیاندهی خودروسازان ناشی از
قیمتگذاری دستوری خودروهاست یا عاملی غیر از اینها ،همچون کوتاهی
خودروسازان دارد؟!

استخراج رمزارز در ایران چقدر برق مصرف میکند؟

تخصیص سهمیه سوخت برای زمان قطعی برق صحت ندارد

یــک فعال حوزه رمزارز و بالکچین معتقد اســت در بدترین حالت ،یــک درصد از برق ایران صرف
ماینینــگ میشــود و این یک درصد اگرچه در مقیــاس بزرگ برق تولیدی ایران ،تاثیرگذار اســت اما
نمیتواند دلیل اصلی خاموشیها باشد.
یاشار راشدی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تاریخچه فعالیت استخراجکنندگان رمزارز در ایران بیان
کرد :پدیده اســتخراج از قدیم در کشور وجود داشــته و خیلی از استخراجکنندگان از سالها  ۱۳۹۴هم
این کار را انجام میدادند اما در مقیاس صنعتی ،حدودا از سال  ۱۳۹۷این پدیده مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه رمزارز بیتکوین روی اعداد کار میکند و ما به اعداد اعتماد داریم ،گفت :اینکه کل
شبکه بیتکوین چقدر برق مصرف میکند ،مشخص است ،چون قدرت شبکه مشخص است .اینکه همه
ماینرهایی که در جهان هســتند چقدر قدرت پردازشی دارند ،تخمین تقریبا درستی از میزان مصرفی که
این ماینرها در سراسر جهان دارند هم میتوانیم داشته باشیم.
دبیــر انجمن بالکچین ایران با بیان اینکــه مصرف برق کل ماینینگ جهان کمتر از  ۱۰درصد برق
تولیدی کل شــبکه ایران اســت ،افزود :ما با صرف  ۱۰درصد برق تولیدی ایران میتوانیم ماینینگ کل
جهان را انجام دهیم .آمار دقیقی از تلفات شــبکه توزیع برق ایران نداریم اما تخمین زده میشــود که
بیــش از  ۱۰درصد در ایــران تلفات برق داریم .این تلفات در شــبکه توزیع اتفــاق میافتد ،یعنی اگر
میتوانســتیم مزارع استخراج را در کنار نیروگاهها که تلفات ندارند قرار دهیم ،میتوانستیم ماینینگ کل
جهان را پوشش دهیم.
راشــدی ادامه داد :آمارهایی هســت که میگویند بین  ۴.۵تا  ۷درصد کل ماینینگ جهان در ایران
انجام میشــود .از آنجایی که  ۱۰درصــد برق تولیدی ایران برای ماینینگ کل جهان کافی اســت ،از
ایــن  ۱۰درصــد ،کمتر از یک درصد برق ایران برای ماینینگ اســتفاده میشــود .این یک درصد عدد
کوچکی در مقیاس برق تولیدی ایران نیســت اما به نظر میرســد یک درصد برق ایران نمیتواند علت
خاموشی باشد.

ســخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :هر فردی درخواست دریافت سوخت و یا هر یک از
فرآورده های نفتی را داشته باشد ،باید در سامانه سدف (سامانه درخواست فرآورده های نفتی) ثبت نام کند.
به گزارش ایســنا ،فاطمه کاهی در گفت و گو با ایســنا ،بــا بیان اینکه برخی از مشــترکان خانگی و همچنین
تولیدکنندگان و صنعتگران مبنی برای دریافت ســهمیه ســوخت به منظور اســتفاده از مولد بــرق و دیزل ژنراتور
در شــرایط اضطــراری حین قطع برق درخواســت هایــی را ارائه می دهنــد ،اظهار کرد :هر فــردی به هر دلیلی
درخواســت دریافت سوخت داشــته باشد ،باید در ســامانه ســدف ثبت نام کند و در غیر این صورت سوختی به او
تعلق نمی گیرد.
وی افزود :اگر تولیدکننده یا صنعتگری درخواست سوخت برای فرآیند خود داشته باشد ،از آن جا که هر کدام از این
صنایع زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند ،باید حتما میزان سوخت درخواستی آنها از سوی متولی مربوط به فعالیتشان
تایید شود و سپس موضوع در مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت
تایید شدن در این شرکت ،سوخت به آنها تعلق میگیرد.
همچنین برای صنایع تولیدی مصرف کننده برق که قطعی برق دارند ســوخت درخواستی برای دیزل ژنراتورهای
اضطراری نیز می بایست از طریق سامانه سدف ثبت شدهو عالوه بر تایید سازمان و وزارتخانه متولی مجوز و تایید
اداره برق منطقه ای را نیز داشته باشند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیــان اینکه صاحبان صنایع و شــرکتهای تولیدی برای
درخواست استفاده از سوخت در هر شرایطی ،باید حتما در سامانه سدف به نشانی newtejaratasan.niopdc.ir
مراجعه و در آن ســامانه ثبت نام کنند ،گفت :روند کار بدین شــکل اســت و خارج از این چارچوب به شــخصی سوختی
اختصاص نمی یابد و سهمیه ای برای زمان قطعی برق لحاظ نشده است.
کاهی با تاکید بر اینکه برای تخصیص ســوخت می بایست مواردی مورد توجه قرار گیرد ،گفت :پس از تایید وزارتخانه
مربوطه در شــرکت پخش نیز موارد الزم مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت داشتن شرایط و مجوزهای الزم سوخت
اختصاص می یابد اما قبل ازآن متقاضی حتما باید در سایت سدف درخواست خود را ثبت کند.

مصوبات ستاد ملی کرونا به بانکها رفت
بانک مرکــزی مصوبات بانکی ســتاد ملی کرونا را
به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی طی بخشــنامهای
مصوبات بانکی جلسه  ۷۱ستاد ملی کرونا را به بانکها و
موسسات اعتباری ابالغ کرد که براساس آن تسهیالتی
در مورد بازپرداخت اقســاط تسهیالت برای مشاغل به
شدت آســیب دیده از کرونا و همچنین معافیتهایی از
محدودیتهای مقرر در قانون چک در نظر گرفته شــده
است .بر اساس این بخشنامه:
 .۱بــرای صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهای
به شــدت آســیبدیده از کرونا (به غیر از تســهیالت
قرضالحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی که
موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول ســال  ۱۴۰۰بوده
و در این بازه زمانی پرداخت نشــده است منوط به اینکه
رشد ماهانه اقتصادی انگلیس از دو درصد عبور کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،مرکز آمار انگلیس در
گزارشی اعالم کرد که در نتیجه کاهش محدودیت های
کرونایــی و پیشــرفت در روند واکسیناســیون ،اقتصاد
این کشــور در ماه آوریل  ۲.۳درصد رشد کرده که این
عملکرد  ۰.۶درصد بیشــتر از رشد ثبت شده بازه منتهی
به ماه قبل بوده اســت .این رشــد اقتصادی همچنین
نیرومندترین رشــد ماهانه یک ســال اخیــر انگلیس
بوده است.
سال قبل اقتصاد انگلیس  ۱۰درصد کوچک شده بود
که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور طی سه قرن اخیر

بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹
در طبقه جاری قرار داشــته باشد به انتهای دوره تقسیط
منتقل میشــود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط
وصول شود.
همچنیــن ،تســهیالت پرداختی از محــل صندوق
کارآفرینی امید که جهت کســب و کارهای به شــدت
آسیب دیده پرداخت شــده است نیز مشمول امهال این
بند میشود.
موعد پرداخت تســهیالت بــا بازپرداخت به صورت
دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن
در ســه ماهه اول سال  ۱۴۰۰باشد به پایان تیرماه سال
جاری منتقل میشود.
اســتمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام
تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.

مشــمولین این بند تا موعد مقرر بــرای بازپرداخت
اقســاط دارای سررســید چهار ماهه اول ســال ،۱۴۰۰
مشــمول محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی ناظر بر
اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمیشوند.
 .۲ممنوعیتهــا و محدودیتهای مقــرر در ماده ۵
مکرر الحاقی به قانون چک (صرف ًا برای اخذ تسهیالت)
برای چکهای صادره توســط صاحبان مشاغل و کسب
و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج
در چک در ســه ماهه اول ســال  ۱۴۰۰بوده و منجر به
برگشــت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر
تا پایان تیرماه  ۱۴۰۰گردد ،در صورت تســلیم تقاضا از
سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال
علیه ،طی یک ماه پس از برگشــت ،اعمال نخواهد شد.
 .۳مصوبه جلسه  ۶۷ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح

اقتصاد انگلیس جانی دوباره گرفت

و یکی از پایین ترین ســطوح رشــد در بین کشورهای
اروپایی و جهان بود .آمارهای تولید و تجاری رفته رفته
وضعیت امیدوار کننده تری پیدا کرده اســت به ویژه در
حوزه تجارت خارجی ،حجم تجارت انگلیس با اتحادیه
اروپا و آمریکا در مقایسه با ماه مارس افزایش محسوسی
داشته و این مســاله باعث امیدواری فعاالن به تقویت
رشد اقتصادی شده است.
در ســه ماهه نخســت امســال اقتصــاد انگلیس
 ۱.۵درصــد کوچک شــد امــا انتظار می رود رشــد

سه ماهه دوم سال عددی مثبت باشد .با پایان موج دوم
شیوع کرونا در انگلیس ،بسیاری از کسب و کارها مجددا
بازگشــایی شــده اند اما ظرفیت فعالیت آن ها هنوز به
سطح قبل از شیوع همه گیری باز نگشته است.
در انگلیس به عنوان اصلی ترین کانون درگیر با کرونا
در اروپا ،بیش از چهار میلیون مبتال و  ۱۲۷هزار کشــته
به ثبت رســیده اســت و تاکنون حدود دو سوم جمعیت
این کشور واکسینه شده اند .این کشور بیشترین میزان
واکسیناسیون را در اروپا داشته است.

زیر اصالح میشود:
در صــورت عدم موجــودی کافی اشــخاص برای
چکهای صادره با سررســید اول تا بیســتم اردیبهشت
ســال  ،۱۴۰۰بانکها و موسسات اعتباری باید از صدور
گواهینامه عدم پرداخت و برگشــت چک ،درصورتی که
حداکثر تا  ۲۰خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند،
اجتنــاب کنند .محاکم و ضابطیــن قضایی نیز از صدور
اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند.
همچنین چکهایی که سررســید آنها اول تا بیستم
اردیبهشــت ماه ســال  ۱۴۰۰بــوده و بــه دلیل عدم
موجــودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت
شدهاند تا  ۲۰خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیتها
و محدودیتهــای مقــرر در قانــون صــدور چــک
نخواهند شد.
هیتش پتل -مدیر ســبد دارایی در موسســه کیلتر
اینوســتورز گفت :یک بحــران بهداشــتی خیلی زود
انگلیــس و دنیا را فرا گرفــت و باعث یک بحران تمام
عیار اقتصادی شــد .واقعیت این است که هیچ کشوری
خود را آماده مواجهه با چنیــن چیزی نکرده بود و باید
توجه کرد که ممکن اســت دوبــاره همه چیز خیلی بد
شــود .تمرکز و تالش همه باید این باشــد که امسال
عملکرد اقتصادی بد سال قبل را نداشته باشیم اما واضح
اســت که فعال محدودیت ها ادامه پیــدا خواهد کرد و
این مســاله کسب و کارها و خانوارها را تحت تاثیر قرار
خواهد داد.

درخواست آژانس بین المللی انرژی از اوپک پالس
برای بازکردن شیرهای نفت

آژانس بین المللی انرژی با پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت به میزان
 ۳.۱میلیون بشــکه در روز در ســال  ۲۰۲۲و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع
پاندمی کووید  ۱۹تا ســه ماهه چهارم ،هشدار داد اگر اوپک پالس واکنش نشان
ندهد شکاف عظیمی میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم امسال ایجاد می شود.
به گزارش ایســنا ،آژانس بین المللی انرژی در گــزارش ماهانه بازار نفت خود
نخســتین پیش بینی برای سال  ۲۰۲۲را ارائه و انتظارات برای احیای تقاضا برای
نفت با وجود تاثیر دورکاری و رشد استفاده از خودروهای برقی را تایید کرد.
طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ،تولید نفت کشورهای خارج از پیمان
اوپک پالس به میزان  ۱.۶میلیون بشــکه در روز در ســال  ۲۰۲۲رشد کرده و تا
اواســط سال به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برمی گردد و بزرگترین افزایش
تولید از جانب آمریکا به میزان  ۹۷۰هزار بشــکه در روز و همچنین برزیل و نروژ
خواهد بود.
ایــن آژانــس با اشــاره به پیــش بینی شــکاف میــان عرضــه و تقاضا در
نیمه دوم سال  ۲۰۲۱از اوپک پالس که پس از ریزش قیمت نفت در سال گذشته
کنترل تولید ســخت گیرانه ای را به اجرا گذاشــت ،خواست شیرهای نفت خود را
باز کند.
بنــا بر برآورد آژانس بین المللی انــرژی ،تولید نفت اوپک در ماه مه به ۲۵.۴۳
میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می رود تقاضا برای نفت این گروه در نیمه دوم
ســال به  ۲۸.۳میلیون بشکه در روز برســد که اندکی کاهش در مقایسه با برآورد
ماه گذشته داشت.
در گزارش ماهانــه آژانس بین المللی انرژی مجمــوع تولید نفت گروه اوپک
پالس  ۴۰.۳۹میلیون بشــکه در روز برآورد و اشاره شد این گروه حدود  ۱۰میلیون
بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارد که تنها بخش کوچکی مربوط به ایران است
که به دلیل تحریم های آمریکا محدود مانده است.
همچنیــن ایــن گــزارش تصریح کــرد ذخایر نفــت در اقتصادهــای عضو
ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی بــه  ۲.۹۳میلیارد بشــکه رســیده و
 ۱.۶میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله ( ۲۰۱۵تا  )۲۰۱۹در آوریل است .بهبود
تقاضای جهانی برای نفت ادامه دارد و در نبود تغییرات سیاســتی بیشــتر ،تا پایان
سال  ۲۰۲۲به  ۱۰۰.۶میلیون بشکه در روز می رسد.
بر اســاس گزارش پالتس ،انتظار می رود تولید نفــت در خارج از گروه اوپک
پالس افزایش پیدا کند اما این افزایش نزدیک ســطح مورد نیاز برای جلوگیری از
کاهش بیشتر سطح ذخایر نیست.

ترکیه گوی رقابت را از ایران ربود

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی از افت
و آمار پایین صادرات خبر داد و ضمن تشــریح دالیل این وضعیت گفت :حتی اگر
تولیــد کنندگان در بازارهای بینالمللی حضور پیدا کنند ،به دلیل باال بودن قیمت
تمام شده نمیتوانند با ترکیه رقابت کنند.
پیمــان فروهــر در گفتوگــو با ایســنا ،با بیــان اینکه آب بســتهبندی در
ایــران صادرات محور نیســت ،اظهار کرد :بــه دالیل مختلف طــی  ۱۰تا ۱۵
ســال گذشــته صادرات آبهای بســتهبندی روند نزولی داشــته و حتی به زیر
یک میلیون دالر رسیده است .به گفته وی قیمت تمام شده آب بسته بندی در ایران
به واســطه بار مالی ،یعنی تسهیالت بانکی قابل مقایسه با رقیب ترکیهای نیست.
در ترکیــه بانک زیر پای تولیدکنندگانی که بخواهنــد صنعتی راه بیاندازند فرش
قرمز پهن میکند و معادل  ۸۰تا  ۹۰درصد مجموعه تســهیالت با نرخ بازگشت
قابل صرف نظر پرداخت میکند .اما در ایران این نرخ بازگشــت به صورت چراغ
خاموش به  ۳۰درصد هم میرسد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی همچنین
کرایه ســنگین حمل از کارخانه تا مرز و از مرز تــا بازار هدف و ضعف بنیه مالی
واحدهای تولیدی را از دالیل دیگر آمار پایین صادرات در این بخش عنوان کرد و
گفت :با توجه به اینکه صنعت آب بسته بندی صنعتی استراتژیک نیست ،واحدهای
تولیدی در این بخش به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و توان حضور در بازارهای
صادراتــی و پرداخت هزینه برای حضور در نمایشــگاههای بین المللی را ندارند.
فروهر با بیان این که مجموع این شــرایط باعث شده تا تولیدکنندگان آبهای
بســتهبندی حضور گستردهای در بازار بین المللی نداشته باشند ،تصریح کرد :البته
حتــی اگر تولید کنندگان در بازارهای بینالمللی حضور پیدا کنند هم به دلیل باال
بودن قیمت تمام شده نمیتواند با ترکیه رقابت کنند.
وی افــزود :همچنیــن دو بازار مهم ایران یعنی عراق و افغانســتان خود را به
شدت در این حوزه توســعه دادند و کارخانه های آب بسته بندی و نوشیدنی آنها
افزایش پیدا کرده بنابراین وابســتگی آنها به ایران کمتر شــده است .ناامنی ها و
جنگ ها در کشــورهای همسایه نیز به کاهش صادرات دامن زده است .بنابراین
در مجموع بیش از  ۹۷درصد محصوالت تولیدی در بخش آب های بســته بندی
در داخل مصرف میشود.
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توســعه خدمات و ارتباطات
غزال درتاریخ  1400/03/22به شــماره ثبت  55493به شناســه ملی
 14010084490ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیک از قبیل
ایجــاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمــات مرتبط و قابل ارائه در
دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین
و مقررات جاری کشــور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس  ،شهرســتان شیراز  ،بخش مرکزی ،شهر
شیراز ،محله شهرک بهارستان  ،خیابان گل مروارید  ،کوچه  ، 4پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی 7169653584
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  3,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم راضیه حصارپوالدی به
شــماره ملی  2280475537دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای
علیرضا حصارپوالدی به شماره ملی  2281310981دارنده  1000000ریال
سهم الشرکه خانم مرضیه حصارپوالدی به شماره ملی 2282033280
دارنده  1000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم راضیه
حصارپوالدی به شماره ملی  2280475537و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مــدت نامحدود آقای علیرضا حصارپوالدی به شــماره
ملی  2281310981و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود خانم مرضیه حصارپوالدی به شماره ملی  2282033280و
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اســالمی و همچنین
کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء مرضیه حصارپوالدی و راضیه
حصارپوالدی و علیرضا حصارپوالدی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد.
اختیــارات مدیر عامــل :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار
عصرمردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()1148404
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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سال بیست و    ششم

شماره 7215

واکاوی حریفان تیم هندبال شاملی کازرون در جام باشگاه   های آسیا

ایرنا :تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در نخستین بازی
از بیست و ســومین دوره رقابت   های هندبال مردان باشگاه   های
آسیا به مصاف مظهر عربستان می   رود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،تیم شهید شاملی که در گروه  Aاین
رقابت   ها قرار دارد باید به مصاف العربی قطر ،الســالمیه کویت،
المظهرعربستان و النجمه بحرین برود.
کشــورهای عربی به ویژ قطر در ســال  های گذشته پس از
فوتبــال روی هندبال هم ســرمایه گــذاری کالنی کــرده اند
و افتخــارات خوبی هم در ســطح ملی و باشــگاهی در آســیا
دست پا کرده اند.
آنهــا با گرفتن بازیکنــان خوب خارجی و همچنین اســتفاده
از مربیان بین المللی هم اینک در آســیا حــرف اول را می   زنند
و لیگ   هــای معتبری هم راه انداخته اند کــه می   توان به لیگ
ســتارگان قطر اشــاره کرد که تیم الســد این کشــور با کسب
چهار عنوان باشــگاهی در آســیا ،پر افتخارترین تیــم این قاره
هستند و الکاظمیه کویت هم با  ۲عنوان قهرمانی یکی از بهترین
تیم   های آسیاست.
المظهر عربستان
تیم المظهر عربســتان نخســتین حریف تیم شــهید شاملی
اســت ،این تیم در چهاردهمین دوره این رقابت   ها از ســد السد
قطر گذشت و عنوان قهرمانی را ازآن خود کرد تا حریفی سخت
برای شــاملی یکی از نماینده   های ایران در بیست و سومین دوره
این رقابت   ها باشد.
هر چند این تیم عربستانی پس از کسب عنوان قهرمانی در آسیا
چهره پر فروغی نداشــت اما اخیرا نیز این تیم با سر مایه گذاری
بیشتر به دنبال کسب تکرار عنوان قهرمانی هستنتد.
السالمیه کویت

الســالمیه کویت دومین حریف تیم شــاملی کازرون اســت،
کویتی   ها در سال   های گذشته روی هندبال خیلی سرمایه گذاری
کردند و افتخاراتی هم در سطح قاره هم در ملی و هم در باشگاهی
از آن خود کردند.
تیم الســامیه کویت  ۲دوره به فینال جام باشــگا   های آســیا
راه یافته که در هر دوره که در سال  ۲۰۰۱ ،و  ۱۹۹۹برگزار شد
به عنوان نایب قهرمانی بســنده کــرد و در رده بندی هم در این
سال   ها رتبه   های اول تا ششم داشته اند.
النجمیه بحرین
اما ســومین دیدار شهید شاملی برابر تیمی   از بحرین است که
این تیم هم در سال  ۲۰۱۷به فینال آسیا راه یافت و تیم ملی این
کشور هم با کسب قهرمانی در آسیا جواز حضور در المپیک ۲۰۲۱
توکیو را کسب کرده است.
به نظر می   رسد بحرینی   ها هم روی این رشته سرمایه گذاری
خوبی کرده اند تا در المپیک حضوری موفق داشــته باشند و تیم
النجمه هم در جام باشــگاه   های آسیا  ۲۰۲۱شهرجده عربستان
هم مدعی هستند.
العربی قطر
آخرین حریف تیم شاملی کازرون در مرحله گروهی تیم العربی
قطر است که این دیدار  ۲۷خرداد ماه برگزار می   شود.
تیم العربی در دوره گذشــته جام باشــگاه   های آسیا با گرفتن
چندین بازیکن مطرح خارجی به مقام قهرمانی دســت یافتند و
در این جام هم برای کســب تکــرار قهرمانی برنامه   های خوبی
طرح ریزی کرده اند.
لیگ ســتار گان ،امیرکاپ و قطرکاپ سه جام مطرحی است
که در این کشور برگزار می   شود ،سعید بر خورداری دروازه بان تیم
ملی ایران که در اســپانیا بازی می   کرد یکی از بازیکنان خارجی

حب اسکوچیچ یا بغض کیروش؟
گزارشگرانی که تفرقه میآفرینند!

گزارشــگر بازی ایران و کامبوج در رســانه ملی ،به جای تمرکز روی بیان وقایع
مسابقه ،سعی در ایجاد دو قطبی بین طرفداران و مخالفان کارلوس کیروش داشت.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی فوتبال ایران با کســب ســه پیــروزی متوالی مقابل
هنگکنگ ،بحرین و کامبوج ،آماده برداشــتن آخرین قدم خود برای صعود به مرحله
سوم انتخابی جام جهانی شده است .شاگردان اسکوچیچ سهشنبه پیش رو در دیداری
تعیین کننده و حســاس برابر عراق صفآرایی خواهند کرد تا با کسب پیروزی و سه
امتیازی این دیدار ،با صدرنشینی ،بحران را پشت سر بگذارند.
در روزهایــی که آبی و قرمز ،منتقد و موافق به طور یک صدا از پیروزی تیم ملی
مقابل عراق ســخن میگویند و نظرات خود را به بعــد از این دیدار موکول کردهاند،
گزارشــگر بازی ایران و کامبوج در صداوســیما ،برخالف موج حمایتی از تیمملی ،با
حمایت از اسکوچیچ از طریق زیر سوال بردن کیروش ،جریان حمایتی از تیم ملی را
به سوی اختالف هدایت کرد.
گزارشــگر بازی شبکه  ،۳هنگام گزارش این دیدار پرگل ،بارها به مقایسه عملکرد
دراگان اســکوچیچ با کارلوس کیروش ،سرمربی سابق تیم ملی پرداخت ،رفتاری که
در بازی دوســتانه ایران و بوســنی هم رخ داده بود .اگر چه عملکرد سرمربی کروات
تیم ملی در جای خود قابل دفاع و بررســی است اما تکرار این اظهارات ،مشکوک و
تفرقهانداز مینماید.
او پیروزی ایران در خاک بحرین را آرزوی ســرمربی سابق رئال مادرید (کارلوس
کیروش) و ســاحل عاج (مارک ویلموتس) خواند ،موضوعی که به روشنی به معنای
زیرسوال بردن دستاوردهای مربیانی چون کیروش و ویلموتس است.
او حتی فهرســت تیم ملی را هم بینصیب نگذاشــت و بازی کردن قدوس  -که
توسط کیروش به تیم ملی ایران دعوت شد  -و خلیلزاده  -که برای اولین بار توسط
کیروش ملیپوش شد  -را هم از دستاوردهای اسکوچیچ دانست.
پرداختــن به این مطالب در حالی اســت که تیم ملــی در انتخابی جام جهانی در
ســال  ،۲۰۱۸بعد از برزیل ،به عنوان دومین تیم به جام جهانی روســیه صعود کرد و
هیچ یک از طرفداران فوتبال ملی استرسی از بابت حضور در این تورنمنت نداشتند و
حتی نتایج ارزشمندی در دو جام جهانی برزیل و روسیه کسب شد که در تاریخ فوتبال
ایران بیسابقه یا کم سابقه بود.
هــدف از نگارش این مطلــب آن هم در ایــن مقطع زمانی مهــم ،پرداخت به
دســتاوردهای کیروش و زیر سوال بردن کارنامه اســکوچیچ نیست .چرا که هر دو
مربی در جایگاه خود ،کارنامه قابل دفاعی دارند اما مطرح شــدن این قبیل مســائل
در آســتانه بازی با عراق که نیازمند افزایش موج حمایتــی از تیم ملی و انتقال این
موضوع به بازیکنان و کادرفنی تیم ملی اســت ،قطعا هیــچ پیامدی جز کامنتها و
پیامهای منفی از ســوی هواداران و تشــکیل موج منفی در آستانه این دیدار حساس
نخواهد داشت.
در حالی که از گزارشگر یک مسابقه انتظاری جز بیان اتفاقات و وقایع همان دیدار
نمیرود ،این گزارشــگر بارها از این دست مطالب را در مسابقات ملی مطرح کرده و
به حاشــیه و اختالف میان هواداران دامن زده و حاال در آستانه بازی حساس ایران و
عراق هم این اتفاق رخ داده و به نظر هیچ نظارتی برای توقف این جریان وجود ندارد.
البته این مساله منحصر به گزارشگر دیدار ایران و کامبوج نیست و در منش و گفتار
برخی گزارشگران جوان یا با سابقه صداوسیما هم دیده میشود.
بی شک دود این اتفاقات هم از طریق شکلگیری دو قطبی اسکوچیچ  -کیروش
به چشــم تیم ملی خواهد رفت که در دو سال گذشته بارها از این موضوعات آسیب
دیده است.

تیم العربی اســت که مصاف ایــن دروازه بان ایرانی با بازیکنان
تیم شــهید شــاملی می   تواند یکی از جذاب ترین دیدارهای این
گروه باشد.
بدین ترتیب اگر نگاهی به ســابقه تیم   های عربی در لیگ
قهرمانان آســیا داشته باشــیم ،می   بینیم که حریفان تیم شهید
شــاملی بارها عنوان قهرمانی آســیا را کسب کرده اند و همیشه
مدعی بودند از این رو کار نماینده ایران در گروه  Aآســیا و آن
هم در نخستین دوره به مراتب سخت است.
شهید شاملی کازرون
امــا تیم شــهید شــاملی کازرون نماینده کشــورمان پس از
گذراندن اردو و انجام چند بازی تدارکاتی راهی عربســتان شد تا
در نخســتین حضور خود بتواند از هندبال ایران دفاع کند هر چند
کارشان سخت است.
تیم   های هندبال مردان و بانوان شهید شاملی چند سالی است
که با اســتفاده از بازیکنان بومی   روی این رشــته توپی در استان
فارس خوب ســرمایه گذاری کرده اســت و حاصل این حضور
کســب یک مقام قهرمالی و یک نایــب قهرمانی در رده مردان
و یــک عنوان نایب قهرمانی هم در رده بانوان اســت تا یکی از
تیم   های موفق در لیگ برتر در  ۲سال گذشته باشند.
این تیم قرار بود برای شــرکت در این رقابت   های آســیایی
چنــد بازیکن کمکی را به تیم اضافه کنــد اما این اتفاق نیفتاد
و در آخرین روزهای اعزام تیم ،آنها بدقولی کردند و دســت تیم
کشورمان را در حنا گذاشتند.
نماینــده کازرون در جــام باشــگاه   های آســیا در حالی که
می   توانســت در این رقابت   ها با  ۱۶بازیکن راهی جده شــود اما
با  ۱۳بازیکن جوان حضور یافت.
برای تیم شــهید شــاملی در اولین دوره حضور خود در آسیا
می   تواند تجربه خوبی باشــد تا بتوانند در ســال  ۲۰۲۲هم که
سهمیه آسیا را کسب کرده اند با برنامه ریزی بهتر و بدون دغدغه
مالی حضوری موفق داشته باشند.
بیســت و ســومین دوره رقابتهای هندبال جام باشگاههای
مردان آســیا از  ۲۲لغایت  ۳۱خرداد به میزبانی جده عربستان
بر گزار می   شود.
مس کرمان و نیروی زمینی شــهید شاملی کازرون دو نماینده
ایران در این مســابقات هســتند که برای نخستین بار عازم این
رویداد میشوند.
تیم   های العربی قطر ،شــاملی کازرون ایران ،السالمیه کویت،
المظهرعربســتان و النجمه بحرین در گــروه  Aقرار دارند و در
گــروه Bهم الوحــده عربســتان ،تیم اوزبک ازبکســتان ،تیم
القطــن یمن ،مس کرمان ایران ،الدحیــل قطر و الکویت کویت
شرکت دارند.
در پایــان مرحله گروهی نیز از هــر گروه تیم   های اول و دوم
راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت   ها می   شوند تا در  ۳۱خرداد ماه
تکلیف قهرمان بیست و سومین دوره مشخص شود.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس خبر داد:

کلنگ زنی و افتتاح یازده پروژه ورزشی در کوار

مدیــر کل ورزش و جوانان فارس گفت
در سال تولید ،مانع زدایی   ها و پشتیبانی   ها،
کلنگ زنی و افتتاح یازده پروژه ورزشی در
شهرستان کوار انجام شد.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری
و اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان
فارس به مناســبت فرا رسیدن دهه کرامت
بــا حضور حاجی زاده مدیــر کل ورزش و
جوانان اســتان ،امام جمعه ،رحیمی   نماینده مردم کوار ،سروســتان و خرامه در مجلس شــورای
اســامی ،کاظمی   فرماندار  ،مهکویی مسوول اداره ورزش و جوانان کوار و تنی چند از مسوولین
محلی کلنگ زنی و افتتاح یازده پروژه ورزشی در شهرستان کوار انجام شد.
مجموع فضاهای پیش بینی شــده روباز و سرپوشیده بیش از  25هزار متر مربع و اعتبار اولیه
بالغ بر  60میلیارد ریال می   باشد.

سهمیه کاروان ایران در المپیک توکیو  ۶۳تایی شد

با توزیع ســهمیه   های وزنه برداری ،تعداد ســهمیه
کاروان ایران در المپیک توکیو به عدد  ۶۳رسید.
به گزارش ایسنا ،با اعالم رسمی   دو سهمیه وزنه برداری
ایران در المپیک توکیو ،تعداد سهمیههای کاروان ایران
به عدد  ۶۳رسید.
ایران در المپیک ریو  ۶۴ســهمیه گرفت اما در جودو
یکی از نمایندهها اعزام نشد و  ۶۳نفر به المپیک رفتند و
اکنون تعداد سهمیههای کسب شده برای توکیو با تعداد
اعزامیها به المپیک ریو برابر شده است.
ایران امیدوار است تعداد سهمیه   های توکیو را به  ۶۵سهمیه برساند.
از میان  ۶۳سهمیهای که تاکنون کسب شده سه رشته تیمی   حضور دارند و  ۱۲سهمیه به تیم
والیبال ۱۲ ،سهمیه به تیم بسکتبال و  ۴سهمیه به تیم شمشیربازی تعلق دارد.
رشته   های که ایران در آن صاحب سهمیه شده است به شرح زیر است:
تیروکمان :یک سهمیه مرد (به نام کشور)
تیراندازی ۶ :ســهمیه (مهیار صداقت ،جواد فروغی ،آرمینا صادقیــان ،فاطمه کرمزاده   ،هانیه
رستمیان و نجمه خدمتی)
کشتی آزاد ۶ :سهمیه ( به نام کشور)
کشتی فرنگی ۵ :سهمیه ( به نام کشور)
وزنه برداری ۲ :سهمیه ( علی   هاشمی   و علی داودی)
کاراته ۴ :سهمیه (بهمن عسگری ،سجاد گنجزاده  ،سارا بهمنیار و حمیده عباسعلی)
شمشیربازی ۴ :سهمیه ( به نام کشور)
تکواندو ۳ :سهمیه (آرمین   هادیپور  ،میرهاشم حسینی و ناهید کیانی)
دوومیدانی ۲ :سهمیه (حسن تفتیان و احسان حدادی)
بوکس ۲ :سهمیه (دانیال شهبخش و شاهین موسوی)
قایقرانی ۲ :سهمیه ( کایاک مردان به نام کشور و نازنین مالیی در روئینگ)
دوچرخه سواری :یک سهمیه (به نام کشور)
تنیس روی میز :یک سهمیه (نیما عالمیان)
والیبال ۱۲ :سهمیه (به نام کشور)
بسکتبال ۱۲ :سهمیه (به نام کشور)

شیری:

برای مظلومیت بوکس ایران گریه کردم
تیم ملی کاری کرد کارستان
پیشکسوت ایران و دارنده طال و نقره بوکس
آسیا گفت :عملکرد تیم ملی در قهرمانی آسیا
 ۲۰۲۱کاری بود کارستان و اگر حق خوریها
نبود طال هم میگرفتیم.
مرتضی شیری در گفتوگو با ایسنا ،درباره
عملکــرد تیم ملی بوکس ایران در رقابتهای
قهرمانی آسیا  ۲۰۲۱اکارات توضیح داد :در این
دوره از مسابقات که سطح باالیی هم به دلیل
حضور همه قهرمانان قزاق و ازبک داشــت ،از
حق نگذریم بوکســورهای ایران گل کاشتند.
من خودم از منتقدان شــرایط بوکس هســتم
اما ملی پوشان در این دوره کاری کردند کارستان.
وی افزود :نفراتی مثل قشالقیو شهبخ 
ش
همه قهرمانان جهان را بردند تا به فینال برسند.
این عملکرد نوید روزهــای خوب برای آینده
بوکس ایران است.
او گفــت :جوانان ما مثل اشــکان رضایی
نیز خوب بودند و تنها تجرب ه کمتری نســبت
به رقبا داشــتند .حدودا  ۱۵تا  ۱۶سال بود که
بوکســورهای ما چنین نتیجه و عملکردی در
قهرمانی آسیا نداشــتد .در زمان سرمربیگری
اکبــر احــدی و ابتدای حضور ثــوری هم ما
یک یا دو برنز کسب کردیم که همه آنها نشان
از پیشرفت از بوکســورها برای این دورهبود.
دارنــده طال و نقره بوکس آســیا گفت :من
با جدیت مســابقات را پیگیری کــردم ،واقعا
چند ســالی بود که بوکســورهای مــا برای
کشورهایی چون هند ،قزاق و حتی چین زنگ
تفریــح بودند ،ولی االن برای قهرمانان جهان
زنگ خطر بودند.
مرتضی شــیری اضافه کرد :ملیپوشان ما
از نظر سطح فنی خیلی پیشرفت کردهاند .این
عملکرد باعث ســربلندی و آبروداری بوکس
ایران در آســیا بود .مخصوصا میثم قشالقی
که واقعا پدیده مســابقات قهرمانی آسیا بود و
با شایستگی و شکســت دادن رقبای قهرمان
جهان و المپیکی فینالیســت شد .در این دوره
سطح ما از آسیا باالتر بود ،اما چون بوکسورهای
ایران میــدان زیادی ندیده و کــم تجربهاند،
نتوانســتیم مدالهای بیشتری بگیریم .از نظر

من اگر این ملیپوشــان کسب تجربه کنند در
المپیک هم شگفتی ساز میشوند.
پیشکســوت نام آشنای بوکس ایران گفت:
چون از ابتدا مســابقات ایــندوره را پیگیری
کردم ،قشــاقی صد درصــد در مبارزه فینال
برنــده بود و حتی از نظر من یک به چهار برد.
نــاداوری بود کــه طال را از گردن قشــاقی
درآورد و من واقعا نشستم برای مظلومیت این
بوکسور و بوکس ایران اشک ریختم.
وی افزود :متاسفانه چون سکوی بینالمللی
نداشتیمحق قشالقی را خوردند .شهبخش در
فینال باخت ،اما قشالقی صد درصد برنده بود
و فقط به داوری باخت .متاسفانه ضعف بوکس
ایــران در بحث ســکوهای بینالمللی باعث
چنین حق خوریهایی است.
شــیری اضافه کرد :ضعف مــا در مدیریت
و روابط بینالمللی هم در ســطح آسیایی ،هم
در ســطح جهانی و هم المپیــک کار را برای
بوکســورها ســخت میکند ،با این شــرایط
نمیتــوان در میادین مختلــف نتیجه گرفت
چون حق خوری میشــود .با این شــرایط در
المپیک و مســابقات جهانی یا باید حریفان را
ناک اوت کنیم یا به قدری ســطح باال ببریم
کهحرفی برای گفتن نباشــد .این موضوع هم
راحت نیست چون در این میادین همه حریفان
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قدرتهاینام آشنای بوکس هستند.
او در پاســخ بــه این ســوال کــه چگونه
ل کــرد؟ توضیح داد:
بایــد این مشــکل را ح 
فدراســیوناگر کاری کند که بوکسورهای ما
ن چنین قوی ظاهر شوند
در چندین مسابقه ای 
و مســئوالن ببینند که بوکس ما در آسیا رشد
کرده ،به راحتی ایران را کنار نمیگذارند و خود
فدراسیون آسیا حق ایران را در میادین جهانی
میگیرد.
شــیری در پایان ضمن قدردانی از زحمات
فدراســیون بوکس گفت :جا دارد از حســین
ثوری تشــکر کنم که در ایــن دوره برای تیم
ملی سنگ تما م گذاشت .او مدیر جوانی است
و من در ابتدا منتقدش بودم ،اما االن میبینم
کــه برنامه دارد و وقت دادن به او نتیجه بدی
نخواهد داشت.
وی افزود :چندین ســال صدا و ســیما با
بوکس قهر بود و در زمان ثوری آشــتی کرد،
تیم ارتش ،شهرداری و دانشگاه راه افتاد و اگر
بانوان هم راهاندازی شــود کار ثوری کارستان
اســت .امیدوارم در آینده نیز شاهد درخشش
بوکسورها باشــیم .از زحمات علیرضا استکی،
همایونامیری و ســایر اعضای کادرفنی هم
تشکر میکنم که تیم خوبی را راهی این دوره
از رقابتهای قهرمانی آسیا کردند.

واکنش فدراسیون فوتبال
به ادعای  ۳بر صفر شدن بازی با کامبوج

فدراسـیون فوتبـال در واکنـش بـه ادعـای برخـی رسـانهها
مبنـی بـر تخلف ایران برای اسـتفاده از شـمارههای مشـابه برای
چندیـن بازیکـن در انتخابـی جـام جهانـی و سـه بـر صفر شـدن
مسـابقات ایـن تیـم به نفـع رقبـا ،واکنش نشـان داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم ملـی فوتبـال ایـران در دور برگشـت
انتخابـی جـام جهانی به مصاف کامبوج رفت و این تیم را با نتیجه
 ۱۰بر صفر شکست داد.
بعـد از ایـن دیـدار ،برخـی رسـانهها بـا اشـاره بـه پوشـیدن
شـماره  ۱۱وحیـد امیـری توسـط میالد سـرلک در برابـر کامبوج
اشـاره کردنـد و ایـن اتفـاق را تخلـف دانسـتند.
همچنیـن در ایـن دیـدار مرتضـی پورعلیگنجـی در حالـی
شـماره هشـت ایـران را بـه تـن داشـت کـه پیشتـر احمـد
نوراللهـی در دور رفـت همیـن مسـابقات با این پیراهـن به میدان
رفته بود.
بـا توجه بـه این اتفاق ،برخی رسـانه گمانهزنـی کردند که این
اتفـاق ناشـی از سـهلانگاری مسـئوالن تیم ملی بـوده و احتماال
بـا برخـورد فیفـا و سـه بـر صفـر شـدن نتیجـه بـازی همـراه
خواهد شد.
فدراسـیون فوتبـال در توضیـح ایـن اتفاق و رد ادعـای تخلف
از سـوی تیم ملی و سـه بر صفر شـدن بازی به سـود رقبا نوشت:
«بـا اسـتناد بـه بنـد  ۵مـاده  ۲۴آییـن نامـه برگـزاری مسـابقات
جـام جهانـی شـماره پیراهنهـا میبایسـت از  ۱تـا  ۲۳و بـه
صـورت پشـت سـر هـم باشـد.
از آنجایـی کـه به   دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا در ثبت اسـامی
بازیکنان طبق آخرین بخشـنامه که از سـوی کنفدراسـیون صادر
شـد ،فدراسـیونها میتوانسـتند  ۲۸بازیکن در لیسـت ثبت کنند،
پـس از مصدومیـت وحیـد امیـری ،میلاد سـرلک کـه پیـش از
ایـن در لیسـت کلـی ثبت شـده بود بـه لیسـت بازیکنـان تیم در
منامـه اضافـه شـد ،امـا از آنجایی کـه طبق قانـون نباید شـماره
پیراهنهـا از عـدد  ۲۳بیشـتر باشـد ،شـماره امیـری بـه وی
اختصـاص یافـت.
ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطـف نخواهد بود کـه اخطـار با نام
بازیکـن ثبت میشـود و نه شـماره پیراهـن وی ،به عنـوان مثال
رحمـان احمـدی در تیـم پرسـپولیس دارای اخطـار و محرومیـت
بـود اما فصل بعد با سـپاهان به میدان مسـابقات لیـگ قهرمانان
آسـیا رفـت و بـه دلیـل تخلـف ،بازی سـپاهان  ۳بر صفر شـد.
در حالی که شـماره پیراهن احمدی در سـپاهان و پرسـپولیس
یک عدد نبود .در نتیجه اخطار روی اسـم بازیکن ثبت میشـود».
همچنیـن ایـن ادعـا در حالی مطرح شـده بود کـه در دور رفت
همین مسـابقات مسـعود شـجاعی و رامین رضاییان شـمارههای
هفـت و  ۲۳را بـه تـن داشـتند و حتـی شـجاعی به علـت اخراج
مقابـل عـراق ،جلـوی کامبـوج محروم بود امـا در غیـاب کاپیتان
و مدافـع راسـت سـابق تیـم ملـی ،علیرضـا جهانبخـش و مهدی
قایـدی شـمارههای هفـت و  ۲۳را بـه تـن کردهاند.
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امام علی (ع)

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس مطرح کرد:

رونق در حوزه کتاب و کتابخوانی با طرحهای فصلی
فروش کتاب

ایسنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فــارس گفت :اجــرای طرحهای فصلی
فروش کتاب در شــش ســال گذشــته
موجب ایجــاد رونق در حــوزه کتاب و
کتابخوانی فارس شده است.
صابر سهرابی درباره طرحهای توزیع
یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها گفت:
اختصاص یارانه به مردم برای خریداری
کتاب با هدف آشــتی آنها با حوزه ادب
و فرهنگ اســت که در استان فارس نیز
با توجه به اینکه از سال  ۱۳۹۹به عنوان
پایتخــت کتاب بود اجــرای این طرحها
دنبال میشود.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومی اداره کل ارشــاد فارس ،او ادامه
داد :به دلیل شــیوع بیماری کرونا بخش
عمده برنامههــای کتاب و کتابخوانی ما
در سطح اســتان به بستر فضای مجازی
و اینترنت منتقل شده و اجرای این طرح
نیز کمک زیادی به توســعه برنامههای
کتابی میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس با اشــاره بــه اســتقبال مردم از
طرحهــای فصلــی فــروش کتاب طی
ســالهای گذشــته نیز توضیح داد :در
شهر شــیراز استقبال نســبت به سراسر
نوید گوهری ـ آهنگســاز و رهبر ارکستر ـ نقطه ضعف ها
در جشنواره موسیقی فجر را اینگونه ارزیابی می کند :از آنجا
که جشنواره موسیقی فجر آییننامه مشخصی ندارد تا نحوه
برگزاری و تمامــی زیرمجموعهها ،حوزه اختیارات و وظایف
هرکدام را شــفاف توضیح داده باشــد ،پس نمیشود انتظار
باالیی از آن داشت.
گوهری در گفت و گویی با ایســنا صحبت هایش در نقد
جشنواره موسیقی فجر را اینگونه آغاز میکند :جشنوارهها و
فستیوالها یکی از عالقهها و دغدغههای مهم من در طول
دوران کاریام بوده؛ به همین دلیل عالوه بر رهبری ارکستر،
از ســال  ۱۳۹۴به عنوان مدیر هنری فســتیوال بینالمللی
موسیقی معاصر تهران مشغول به فعالیت هستم .اگر نگاهی
دقیق به جشنوارهها و فستیوالها داشته باشیم ،خواهیم دید
که حضور افرادی به عنوان شــورای سیاســتگذاری ،مدیر
هنری ،مدیر اجرایی و  ...معموال کوتاه مدت نیست و در یک
بازه حداقل پنجســاله در این مسئولیتها مشغول به فعالیت
هستند.
او ادامه میدهد :اما نکته اینجاســت که اسناد باالدستی
که مجموعهای از اهداف ،عملکردها ،فعالیتها ،سیاستگذاریها،
شیوهنامهها و  ...هستند برای بازههایی  ۱۵الی  ۲۰ساله تدوین
میشوند و در مقاطع زمانی مختلف مورد بازنگری و تکمیل
قرار میگیرند .یک جشــنواره اســتاندارد ،بدون داشتن این
اسناد و نظارت بر اجرای دقیق آنها ،عمال ناکارآمد خواهد بود.
گوهــری تصریح میکند :بنابراین تکرار مداوم اشــخاص
در ســمتها یا مســئولیتها ،به خودی خود مسالهی قابل
بحث و جدلی نیســت .آنچه که قابل بررســی و نقد هست،
عملکردهــای مجموعههــا و رویدادهایی اســت که تحت
مدیریت و سیاســتگذاری اشــخاص مختلفی با اســتناد به
اساسنامهها و شــیوهنامهها برگزار میشوند .اصوال موفقیت
جشــنوارهها محصول یک کار تیمی و مشــارکت ستادها و
کارگروههای مختلفی است که هرکدام باید از افراد باتجربه
و متخصص تشــکیل شده باشــند و در یک تعامل درست
و تنگاتنــگ با بقیه تیمها عمل کنند و مدیران جشــنوارهها
معموال مسئولیت هماهنگی آنها را عهدهدار هستند.
سیستم و ساختار مورد بازنگری قرار بگیرد
این هنرمند توضیح میدهــد :بنابراین اگر یک آییننامه
مشــخص درباره نحــوه برگزاری جشــنواره کــه تمامی
زیرمجموعهها ،حوزه اختیارات و وظایف هرکدام را شــفاف
توضیح داده باشــد در دسترس نباشد ،طبیعتا نمیشود انتظار
باالیی از آن رویداد داشت .جشنواره موسیقی فجر بزرگترین
و مهمترین رویداد موســیقی در کشــور بعد از انقالب بوده
اســت .با این وجود آیین نامه برگزاری آن در ســال ۱۳۹۷
تصویب شــده اســت یعنی تقریبا بعد از گذشــت  ۳۲سال!
علیرغم اینکه به نظر من آیین نامه جشنواره بعد از این همه
سال ،هنوز بسیار کلی و در مواردی ناقص است ،باید دید که
همین آیین نامه هم چطور اجرا میشود؟
او با بیان اینکه اگر سیســتم و ســاختار مــورد بازنگری
قرار بگیــرد ،دیگر نگاه ســلیقهای وجود نخواهد داشــت،

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

روزنامه عصر مرد م
ساختمان
کوچه 33
مالصدنبشرا -
چهارراه
شت -
قصردقصرد
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را -
چهارراه
شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

کشور خوب و قابل توجه بود و امسال نیز
با شروع ثبتنام بیش از  ۳۰کتابفروشی
در استان ثبتنام کردهاند و بخش عمده
کتابفروشــان بــرای اجــرای این طرح
آمادگی دارند.
سهرابی همچنین درباره اطالعرسانی
درباره بهارانه کتــاب  ۱۴۰۰اظهار کرد:
با صداوســیمای اســتان ،رســانههای
برخط و مکتوب نیــز ارتباط گرفتهایم تا
اطالعرسانی و تبلیغات گستردهای در این
حوزه انجام دهند.
او بــا بیان اینکــه معرفی ،توضیح و
تبین طرحهــای فصلی فــروش کتاب

نقدی بر جشنواره موسیقی فجر و چند پیشنهاد

آیین نامه ناقصی که درست هم اجرا نمی شود!

در ایــن زمینه ادامــه میدهد :برای اینکــه دقیقتر بگویم،
مثال جشــنواره موسیقی فجر هر ســال دارای یک رویهی
متفــاوت برای برگــزاری این رویداد اســت .ایــن رویهها
به قدری ســلیقهای و دورهای انتخاب میشــوند که نه تنها
شرکتکنندهها ،که گاهی خود برگزارکنندهها هم تکلیفشان
را با برگزاری جشــنواره نمیدانند .گاهی پیش آمده که افراد
متخصص و جوان به شوراهای داخلی و انتخابی فجر دعوت
شــدهاند ،اما آنقدر درگیر مســائل پیچیده مدیریتی و اعمال
سلیقههای شخصی شــدهاند که به نیمه راه نرسیده ،استعفا
داده و بیرون آمدهاند .معتقدم که آیین نامه اجرایی فجر هنوز
یک سند درست و کامل نیست و عالوه بر آن همین سند هم
به درستی اجرایی نشده و بر اجرای آن نظارتی نبوده است.

اول مورد توجه مدیران ارشــد قرار بگیرد .برای مثال بیایید
جشــنواره جوان را درنظر بگیریم .تاجایــی که اطالع دارم،
در این جشــنواره هم افرادی به صورت مداوم سالها است
که به عنوان مدیران جشــنواره و یــا داوران درحال فعالیت
هستند .درست است که حضور افراد جدید میتواند ایدهها و
خالقیتهای جدیدی را در جهت ارتقاء جشنواره وارد سیستم
کند اما جشــنواره جوان به نظرم در بین دیگر جشنوارههای
دولتی از نواقص کمتری برخوردار اســت و هنوز پویا است.
به عالوه که از طرف نوازندگان جوان هم به شدت با استقبال
روبرو میشــود .این بیشــتر به این خاطر است که جشنواره
جوان ،نظام مشــخصی دارد ،اهداف مشخصی دارد و برای
رسیدن به این اهداف ،شیوهنامه مشخصی دارد.

نظام جدیدی از سیاستگذاری برقرار شود
گوهری در پاســخ به اینکه «بهتر نیست نامهای تکراری
برگزارکننده جشنواره موسیقی فجر ،جای خود را به نیروهای
جوانتــر بدهند؟» می گوید :تکرار مداوم افراد فقط در مورد
ساختار جشنواره فجر نیست متاســفانه همهجا میشود این
رویه را مشــاهده کرد .همانطور که اشــاره کردم ،چیزی که
به نظرم میتواند راهگشــا و کمک کننده باشد ،بروزرسانی
و برقــراری نظام جدیدی از سیاســتگذاری و تعیین اهداف
برگزاری رویدادها ،ارکســترها و نحــوه تخصیص بودجهها
در اسناد باالدســتی است .درغیر اینصورت ،حتی اگر حضور
افراد جدید و جوان در پستهای اجرایی محقق شود ،بازهم
راه به جایی نخواهد برد و نواقصی که در همهی این مجموعهها
مزمن شده ،قابل درمان نخواهد بود.
او ادامه میدهد :به شخصه معتقدم ،حضور افراد جوان و
متخصص در این زمینه باید درجهت اصالح ســاختار و نظام
برگزاری این رویدادها باشد که مسلما این امر باید در مرحله

حتی راهی برای نقــد عملکرد برگزارکنندگان
جشنواره نیست
از گوهری ســوال میکنیم که آیا نقدی به عملکرد این
نامهای تکراری دارد؟ میگوید :وقتی میتوانم عملکرد افراد
را نقد کنم که حیطه وظایف و اختیاراتشــان برایم روشــن
باشد و بر اساس آن بتوانم نحوه عملکردشان را بررسی کنم.
وقتی هیچ شــیوه مشخص و شــفافی در برگزاری جشنواره
فجر ،سیاســتگذاری و نحوه تخصیص بودجه برای آن وجود
ندارد (که الاقل جامعه موسیقی و رسانهها از آن مطلع باشد)
با چه میزانی میشود عملکرد افراد را در آن نظام نقد کرد؟
با او این ســوال را مطرح میکنیم کــه تا چه حد حضور
مکرر برخی نامها در عرصه تصمیم گیری موسیقی را متوجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی میداند؟ میگوید :تعیین
ســمتهای جشــنواره و مدت تصدی این پســتها ،شرح
وظایف و اختیارات مدیران و  ...همگی موضوعاتی است که
باید در یک ساختار نظاممند برای هر رویدادی مشخص شود

حضور  ۵فیلم ایرانی در جشنواره شرقی ژنو
توســط کمپانی تریگون فیلم ،در کشــور ســوییس به
نمایش عمومی گذاشته خواهد شد.
فیلم مستند همراه با باد به کارگردانی مهدی شادی
زاده و تهیــه کنندگی علیرضا شــادی زاده نیز در اولین
حضور در کشــور ســوییس در بخش مسابقه این دوره

فستیوال بین المللی فیلم شرقی ژنو شرکت دارد.
مستند همراه با باد در باره ابعاد مختلف خالقیت های
هنری زنده یاد عباس کیارستمی است و هم اکنون مرکز
فرهنگ و هنر ژرژ پمپیدو در پاریس و در قالب نمایشگاه
بزرگ و مرور آثار آثار عباس کیارستمی ،آن را به نمایش

از جمله اقداماتی اســت که در این ایام
انجــام میشــود ،مطرح کــرد :تالش
داریــم در این دوره حضــور پررنگتری
در این طرحها داشــته باشیم ،زیرا کتاب
و کتابخوانــی از اولویتهای ما در حوزه
فرهنگ به شمار میآید.
ســهرابی در خصوص استقبال مردم
اســتان فــارس از برنامههــای کتابی
گفت :در نمایشــگاههای کتاب اســتانی
یا طرحهایــی همچون طرحهای فصلی
فــروش کتاب مردم اســتان بهخصوص
شهر شــیراز با توجه به ســابقه و تمدن
فرهنگی خود از آن استقبال میکنند.

و این از مهمترین وظایف وزارت ارشــاد و متولیان موسیقی
است که با دعوت از متخصصان و نیروهای جوان و با انگیزه،
به تدوین شیوهنامههایی با شفافیت باال و همگام با نیازهای
امروز جامعه موسیقی مبادرت کنند.
او ادامــه میدهد :به نظر من اگر جشــنواره موســیقی
فجــر از جشــنوارهای صرفا دولتی ،که گاه بــه دغدغهها و
سیاســتگذاری هایی مرتبــط با سیاســتهای دولت دارد،
به جشــنوارهای هنری که متولی آن دولت اســت تغییر کند
و بر اســاس یک شــیوهنامه درســت اجرایی و حضور افراد
متخصص در همــه حوزههای موســیقی مدیریت و برگزار
شــود ،ظرفیتهای بســیاری دارد و میتواند جایگاه خود را
به عنوان مهمترین رویداد موســیقی کشــور دوباره بدست
بیاورد .تنها در این صورت اســت که هــم هنرمندان و هم
دولتمــردان می توانند به یک اندازه از این جشــنواره منتفع
شــوند ،اما اگر هنرمندان روز به روز از این جشــنواره بیشتر
فاصله بگیرنــد ،طبیعتا دولتمردان هم نمیتوانند از برگزاری
آن و خروجیهایش نفعی داشته باشند.
این هنرمنــد همچنین درباره یازدهمیــن حضور ریاحی
به عنوان دبیر جشــنواره موسیقی فجر تصریح می کند :این
متن آیین نامه اجرایی جشــنواره موســیقی فجر اســت که
صراحتــا نحوه انتخاب دبیر را توضیح میدهد و به نظرم بعد
از مطالعه این متن مشــخص اســت که باید دید این شورا
متشکل از چه کســانی بودهاند و باید از ایشان بپرسید که با
استناد به چه دســتاوردهایی مجددا ایشان را به عنوان دبیر
پیشنهاد کرده اند؟
نوید گوهــری در پایان صحبت هایش بــرای یادآوری
بخشــی از متن آیین نامه اجرایی جشــنواره موسیقی فجر
درباره انتخاب دبیر را در اختیار ایســنا قرار داد که به شــرح
زیر است:
« -۳شورای پیشنهاد دبیر
 -۱/۳تعریف :شورای پیشــنهاد دبیر به منظور بررسی و
رایزنی و انتخاب گزینه های مناسب برای تصدی مسئولیت
دبیر جشنواره تشکیل میشود.
 -۲/۳نحــوه گزینش :شــورا و جلســات آن با دعوت و
ریاست و پیگیری رئیس جشنواره تشکیل خواهد شد .ترکیب
شــورا شامل  ۹عضو به شرح ذیل خواهد بود و جلسات شورا
بــا حضور حداقل  ۵عضو رســمیت خواهد یافت .در صورت
به حد نصاب نرسیدن هر جلسهای تاریخ جلسه بعد در اولین
فرصت ممکن مشخص شــده و با حضور هر تعداد از اعضا
رسمیت خواهد داشت.
 -۱/۲/۳رئیس جشنواره (به عنوان رئیس جلسه)
 -۲/۲/۳نمایندگان سه مرکز مهم دانشگاهی کشور در حوزه
موسیقی ( انتخاب دانشگاهها بر عهده رییس جشنواره است)
 -۳/۲/۳نماینده خانه موسیقی ایران
 -۴/۲/۳مدیرعامل انجمن موسیقی ایران
 -۵/۲/۳سه نفر از جامعه موسیقی ایران به پیشنهاد رئیس
جشــنواره و تایید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ترجیح ًا با زمینه کاری متنوع و متفاوت».
گذاشته است.
همچنیــن فیلم کوتــاه نهان بــه کارگردانی محمد
هرمزی و « »Yochevedاز ســحر خوش چشمان
در بخــش رقابتی فیلم هــای کوتــاه ،دو فیلم کوتاه
امتحان به کارگردانی ســونیا حداد و تُف به کارگردانی
آرمین رحیمیان و عماد امامــی نیا هم در بخش جایزه
تماشــاگران این رویداد ســینمایی به نمایش گذاشته
خواهند شد.

برنامه "شب هاى ايرانى"
روى آنتن سيماى مركز فارس و شبكه آموزش
صفد ر د وام

برنامه "شب هاى ايرانى" كار مشترك سيماى مركز فارس
و شبكه آموزش در اين شب ها روى آنتن سيماى مركز فارس
و شبكه آموزش مى باشد.
مرتضــى رضايى تهيــه كننده ايــن برنامــه در گفتگوى
اختصاصى با عصرمردم اظهار داشــت :ايــن برنامه به عنوان
يك برنامــه ُجنگ محور با حضور چهره هاى ملى نظير آقايان
اصغر همت ،محمود پاك نيت ،عبدالرضا اكبرى و ...اجرا مى شود.
وى هــدف برنامه را ايجاد همدلى بين قوميت هاى مختلف
توصيف كرد و گفت :با توجه به شيوع كرونا با حفظ شيوه نامه هاى
بهداشتى تالش در باال بردن كيفيت برنامه داريم.
رضايى همچنين از حضور خوانندگان با زبان ها و گويش هاى
مختلف در ايــن برنامه خبر داد و گفت :در اين برنامه شــبانه
هنرمندان موسيقى نظير آقايان حامد فقیهی ،داود زارع مهذبیه،
عبــاس محمدی خوانده لر زبان و هوشــنگ طاهری خواننده
ترک زبان حضور خواهند داشت.
وى افزود :آقایان بهروز تشــکر از شبکه سراسری آموزش و
امین رضایی از شبکه فارس از مجریان برنامه سریالی شب های
ایرانی مى باشند.

رضايى گفت" :شــب های ایرانی" به همت معاونت سیمای
شبکه فارس و به تهیه کنندگی مرتضی رضایی و محمود حیدری،
کارگردانی علی بهمنی ،تصویربرداری مهدی یوســفی و رضا
حقیقی و هادی ســبحانیان ،صدا برداری مجتبی مقدم و سجاد
طاهــری و مدیر تولیدی ســعید موالیی و با همکاری شــبکه
آموزش تقدیم مخاطبان مى شود.

فارس در جمع  ۴استان پرفروش
بهارانه کتاب

ایسنا :کتابفروشیهای فارس با فروش  ۵۳۰میلیون تومانی
در طرح بهارانه کتاب  ،۱۴۰۰رتبه چهارم پرفروشترین استان
بر اساس شمار کتاب را کسب کردند.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در
ایــن باره گفت :با وجودی که هنوز  ۵روز تا پایان بهارانه کتاب
باقی اســت ،با پیوستن ۳۶کتابفروشی در شیراز و  ۹کتابفروشی
در شهرســتانها به ایــن طرح تخفیفی فــروش کتاب از مرز
 ۵۳۰میلیون تومان گذشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ارشاد فارس،
مهــدی امیدبخش با اعالم اینکه  ۱۳هــزار و  ۵۵۳جلد کتاب
تا روز چهارشــنبه در بهارانه کتاب  ۱۴۰۰از سوی عالقهمندان
کتاب خریداری شــده اســت ،گفت :کلبه کتاب جهرم و پاتوق
کتاب شیراز در فهرســت پرفروشترین کتابفروشیهای کشور
قرار دارند و به ترتیب کلبه کتاب با  ۲هزار و  ۷۱۹جلد کتاب در
جایگاه چهارم قرار دارد و پاتوق کتاب شیراز با فروش  ۱۵۸۴جلد
کتاب پس از جهرم قرار گرفته است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
فارس با بیان اینکه در سراسر استان فارس  ۱۳هزار و  ۵۵۳جلد
کتاب خریداری شده است ،افزود :در استان فارس  ۳۶کتابفروشی
در شیراز و  ۹کتابفروشی در شهرستانها به طرح فوق پیوستند.
به گفته امیدبخش ۷ ،درصد از کل فروش کتاب در کشــور
به اســتان فارس اختصاص دارد و از این لحاظ فارس در نقطه
مطلوبی در کتابخوانی قرار گرفته است.
او یادآور میشــود :طرح بهارانه کتاب  ۱۴۰۰که از دوشنبه
 ۱۷خردادماه آغاز شــد تا دوشــنبه  ۲۴خرداد جاری ادامه دارد
و عالقهمنــدان بــه کتــاب میتوانند به صــورت حضوری و
غیرحضــوری تا ســقف  ۲۰۰هزار تومان خریــداری کنند و از
تخفیف  ۲۰درصدی این طرح بهرهمند شوند.

فیلم اصغر فرهادی در ایران اکران
می شود؟

«خانــه فیلــم» در تدارک
گسترده برای جدیدترین فیلم
اصغر فرهادی در ایران است.
به گزارش ایسنا ،سعید خانی
مدیر عامــل «خانه فیلم» خبر
داد که قــرارداد پخش داخلی
«قهرمان» به کارگردانی اصغر
فرهادی جهت اکران سراســری در ایران با این شــرکت امضا
شده است.
در فیلم «قهرمان» امیر جدیدی ،محســن تنابنده ،فرشــته
صدرعرفایی ،احسان گودرزی و سارینا فرهادی و جمع دیگری
از بازیگران که اغلب چهرههای جدید هســتند ،به ایفای نقش
پرداختهاند.
اولین نمایش این فیلم در بخش مســابقه هفتاد و چهارمین
فستیوال کن در کشور فرانسه خواهد بود.
پیشبینــی میشــود با مســاعد شــدن شــرایط کرونا در
کشــور ،فیلم «قهرمان» برای اکران گســترده در پاییز توسط
«خانــه فیلم» آماده شــود و بتواند رونق دوبــارهای در دوران
پس از کرونا ایجاد کند.

