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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

هشیار در میانه ی مستان
اگـر انتقـادات هفـت نامـزد ریاسـت جمهـوری
در زمینه هـای گوناگـون پیرامـون اوضـاع کشـور
را مـورد بررسـی قـرار دهیـم در می یابیـم کـه
همیـن انتقادهـا زمانـی توسـط افـراد متخصـص و
کارشناسـان دلسـوز مطرح می شـد و سـیاه نمایی
و تشـویش اذهـان عمومی تلقـی می گردیـد و از
منتقدیـن می خواسـتند کـه بـرای اثبـات ادعـای
خـود دلیـل و مـدرک بیاورنـد  .البتـه بیـان چنیـن
انتقاداتـی از زبـان کسـانی کـه از فعـاالن چنـد ده
سـاله در دایـره ی قـدرت بـوده اند آن هـم در صدا
و سـیما  ،هیـچ نیـازی بـه دلیـل و مـدرک نـدارد ،
زیـرا خودشـان از نزدیـک در جریـان رونـد امـور
بـوده انـد و وجـدان عمومی هـم بـر ایـن اظهارات
صحـه می گـذارد هـر چنـد ممکـن اسـت بـر سـر
راه حل هـا اختلاف نظرهایـی وجود داشـته باشـد .
اگـر فـرض کنیـم کـه نامزدهـا در بیـان انتقـادات
خـود صـادق باشـند بـه نظـر می رسـد کـه انقالب
همـان گونـه کـه برخـی از نامزدهـا بـر آن تاکیـد
ورزیدنـد  ،نیازمنـد پوسـت اندازی و تجدیـد نظـر
در روش هـا و برنامه هاسـت ! یـک نفـر از آقایـان
بـه لـزوم جراحـی اقتصـادی هـم اشـاره کـرد کـه
البتـه معلـوم نیسـت ریسـک بیهوش کـردن چنین
اقتصـادی بـرای جراحـی شـدن تـا چه انـدازه باال
باشـد  .نکتـه جالـب توجه نیز اینجاسـت کـه اغلب
نامزدهـا طـوری از برنامه هـای خـود و لـزوم تغییر
قوانیـن سـخن می گوینـد گویـا مجلـس شـورای
اسلامی محلی از اعـراب نـدارد و قـرار اسـت همه
چیـز از طریـق ارائـه ی لوایح دولتـی تغییـر کند در
حالـی که اگر بنـا بر جراحـی اقتصـادی و دگرگونی
سـاختاری و اجـرای مـو بـه مـوی عدالـت باشـد ،
مجلـس یـک پـای قضیـه اسـت  .از ایـن منظـر
همسـویی نـگاه مجلـس بـا رئیـس جمهـور آینده
حکـم روغـن کاری چرخ هـای اقتصـادی را دارد هر
چنـد تـا مجلـس دسـت و پـای خـود را جمـع کند
و بخواهـد قوانیـن جدیـدی بـه تصویـب برسـاند
و بـرای لوایـح ارائـه شـده از سـوی دولـت قیـد
فوریـت در نظـر بگیـرد و کمیسـیون ها درراسـتای
همراهـی بـا دولـت فعـال شـوند  ،یکسـال از عمـر
دولـت جدیـد گذشـته اسـت  ،می مانـد سـه سـال
دیگـر کـه بخشـی از ایـن سـه سـال بایـد صـرف
توجیـه تمامی دسـتگاه های دولتـی و نهادهایـی که
بـرای خـود پرچم اسـتقالل برافراشـته اند شـود تا
بـا قوانیـن جدید کنـار بیاینـد و از منافع بخشـی به
خاطـر منافع ملـی صرف نظـر کنند ؛ ضمـن این که
اصلاح سـاختاری اقتصـاد نیازمنـد پشـتوانه قـوی
مالـی و تزریـق سـرمایه بـه بخش هـای تولیدی و
افزایـش صـادرات اسـت کـه بـا وجـود تحریم ها ،
دولـت آینـده دسـتاویز زیادی بـرای زمـان خریدن
و موکـول کـردن چنیـن پروسـه ای بـه چهارسـاله
دوم دارد و بـه نظـر می رسـد کـه چهـار سـال اول
دولـت آینده صـرف تالش بـرای اصالح سـاختاری
اقتصـاد و رتـق و فتـق امـور و مسـدود کـردن
سـوراخ سـنبه هایی شـود که به گریـزگاه دالل ها و
قاچاقچی هـا و رانـت خوارها و مفسـدین اقتصادی
تبدیـل شـده اسـت  .البتـه دولـت آینـده اینطـور
کـه بـه نظـر می رسـد نمی خواهـد معطـل برجـام
و برخـی کنوانسـیون های بیـن المللـی بمانـد و بـه
ترکیـب سیاسـت خارجـی بـه گونه ای دسـت بزند
کـه به حاشـیه نشـینی راهبردهایی بیانجامـد که به
مواضـع شـناخته شـده نظـام آسـیب وارد می کند ،
بـه همیـن دلیل روی دالرهـای نفتی حسـاب زیادی
بـاز نخواهـد کـرد امـا اگـر موفـق شـود پول هـای
دزدیده شـده از مـردم را به بیت المـال بازگرداند و
آن یـازده چهـره ی معلوم الحـال را متقاعـد کند که
پـای تعهـدات خـود بایسـتند و سـاز و کاری دقیق
بـرای اخذ مالیـات در نظر گرفته شـود  ،دیگر نیازی
بـه دالرهـای نفتی نخواهـد داشـت زیـرا میلیاردها
دالر از ثـروت و مایملـک ملی در سـایه ی همگرایی
سـه قوه قابلیـت احیاء دارد و در چهارسـال پیش رو
می تـوان کشـور را با پول های برگشـت داده شـده
بـه بیـت المـال اداره کـرد  .بخشـی از ایـن ثـروت
بـر بـاد رفتـه ملـی توسـط بانک هـای غارتگـر بـه
مسـکن تبدیل شـده که بـا مصـادره و تحویل آنها
بـه افـراد بـی خانمـان گامی بـزرگ در جهـت حـل
مشـکل مسـکن برداشـته می شـود  .ممکن اسـت
کسـانی خـرده بگیرنـد که مگر می شـود ایـن گونه
کشـور را اداره کـرد ؟ در پاسـخ بایـد گفـت  :چنین
برداشـتی حاصل از نظـر گذرانیدن مناظره هاسـت .
زیـرا اغلـب نامزدهـا ترجیـح می دهنـد بـه جـای
دلبسـتن بـه نتایـج مذاکـره و تعامالت بیـن المللی
بـا اتکا بـه تـوان داخلـی و ظرفیت هـای اقتصادی ،
اهرم هـای بازدارنـده را از کار بیندازنـد و ایـن مهم
میسـر نمی گـردد مگـر ایـن کـه از ذخایـر پنهـان
در پسـتوی رانـت و اختلاس و انحصـار طلبـی
بهـره بـرداری کنند لـذا احتمـال داده می شـود که
می خواهنـد بـا زنده کـردن پول هـای مـرده آبی در
پوسـت خشـک شـده ی اقتصـاد جاری سـازند .
برخـی بـه جـد معتقدنـد کـه راه پیمـوده شـده در
حـوزه ی سیاسـت خارجـی و منطقـه ای برگشـت
ناپذیـر اسـت  .بـه هـر حـال ایـران هزینه هـای
فراوانـی بـرای کسـب چنیـن موقعیـت منطقـه ای
پرداختـه اسـت و پیونـد برخـی رویدادهـا بـا ایران
و سـهمی که ایـران بـرای خـود در حـل مشـکالت
منطقـه قائل اسـت و احتمـال می دهد کـه بتواند به
عنوان بـرگ برنده مورد اسـتفاده قرار دهد  ،چشـم
پوشـی از هزینه هـای سـنگین مالـی و جانـی که به
دولـت و مردم ظـرف این چند دهـه وارد گردیده به
سـادگی امـکان پذیر نیسـت و اگـر ایـران بخواهد
مطابـق میـل رقبـای منطقـه ای و طـرف غربـی از
مواضـع خـود پیرامـون فلسـطین و یمـن و عـراق
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اجازه ندهیم نسبتهای ناروا و کذب به دولت بی پاسخ بماند
دویســت و ســی و دومیــن جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت روز یکشــنبه
بــه ریاســت رئیــس جمهــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و
المســلمین حســن روحانــی در آغــاز ایــن
جلســه بــا اشــاره بــه مطالــب غیر واقعــی
و کــذب مطــرح شــده در مباحــث و
مناظــرات انتخاباتــی ،تصریــح کــرد :انــکار
دســتاوردهای آشــکار دولــت در نبــرد
بــا تحریــم اقتصــادی و کرونــا ،راهبــرد
مخالفــان ایــران اســت و ایــن نــه تنهــا
ظلــم بــه کلیــت نظــام و کشــور بلکــه ظلــم
بــه مــردم و رای قاطــع اکثریــت جامعــه
اســت.
رئیــس جمهــور افــزود :در زمانــی کــه
همــه را بــه مشــارکت در انتخابــات دعــوت
میکنیــم ،نبایــد بــه رای و دســتاورد رای

مــردم توهیــن کــرد .ایــن وظیفــه ملــی همه
مســئوالن اســت کــه بــا بیــان دســتاوردهای
بــزرگ در دوران فشــار حداکثــری دشــمنان

و تحمیــل جنــگ اقتصــادی ،از کارنامــه
مقاومــت افتخــار آمیــز خــود دفــاع کننــد.
روحانــی تاکیــد کــرد :دولــت تدبیــر و امیــد

هــم در بیــان افتخــارات و دســتاوردها و
نتایــج فعالیتهــا و پاســخگویی و هــم
در عذرخواهــی از نواق ـصاش لکنــت زبــان
نــدارد و بــا شــجاعت پاســخگوی عملکــرد
خــود خواهــد بــود.
رییــس جمهــور بــا بیــان ایــن نکتــه کــه
همــه مســئوالن در دولــت در ســطوح
مختلــف موظــف بــه پاســخگویی
درخصــوص ابهامــات و اتهاماتــی هســتند
کــه بــه عملکــرد دولــت ایــراد شــده اســت،
گفــت :دولــت بــا تکیــه بــر روشــنگری و
شــفافیت بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه
شــده در حکمرانــی موفــق بــی پــرده و
صریــح  ،شــفاف و صادقانــه بــا مــردم
ســخن گفتــه و خواهــد گفــت و نبایــد
اجــازه دهیــم نســبتهای نــاروا و کــذب
بــی پاســخ بمانــد.

پاسخ دژپسند به اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری:

بعید است لیست  ۱۱بدهکار بانکی همان لیست مدنظر باشد
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــه برخــی
اظهــارات بورســی نامزدهــای ریاســت
جمهــوری پاســخ داد و توضیحاتــی را درمورد
آنچــه در دو ســال گذشــته بــر بــازار ســرمایه
گذشــت را ارائــه کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،فرهــاد دژپســند
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه
مناظرههــای ریاســت جمهــوری گفــت:
کاندیداهــای محتــرم بــه دلیــل فشــار زیــاد
جلســه اطالعاتــی را مطــرح کردنــد کــه
نادرســت اســت .ســخنانی از ســوی فــردی
مطــرح شــد کــه عضــو شــورای عالــی
بــورس اســت و اگــر عضــوی از ایــن شــورا
دیدگاهــی بــرای بهبــود شــرایط بــازار دارد
بهتــر اســت در شــورا مطــرح کنــد.
وی درمــورد لیســت  ۱۱نفــره بدهــکار
بانکــی کــه روز گذشــته در مناظــره
انتخابــات ریاســت جمهــوری مطــرح شــد،
گفــت :بایــد مطالبــات معــوق بانکــی بــه
حداقــل برســد .بعیــد اســت لیســت  ۱۱نفــره
کــه بحــث آن مطــرح اســت ،همــان لیســت
مــد نظــر باشــد.

دژپســند دربــاره نامــه رئیــس ســابق بانــک
مرکــزی درمــورد هشــدار رشــد بــازار
ســرمایه گفــت :دو بحــث وجــود دارد،
نخســت آنکــه بــازار ســرمایه را نســبت بــه
بازارهــای مــوازی دیگــر ارجــح بدانیــم .از
آنجایــی کــه بــازار ســرمایه ،ســرمایههای
خــرد را بــه اشــتغال و توســعه تبدیــل
میکنــد ،نرجیــح میدهیــم ایــن اتفــاق
رخ دهــد.

وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی ادامــه داد:
نکتــه دوم ایــن اســت کــه مــن از نیمــه
دوم اردیبهشــتماه یــا اوایــل خردادمــاه
کــه صعــود بــازار شــدت گرفــت بــه ســه
عنصــر مطالعــه ،مشــاوره و معاملــه تاکیــد
کــردم کــه حتــی بــه مــردم توصیــه کــردم
کــه دارایــی خــود را بــرای ورود بــه بــازار
ســرمایه نفروشــند .از ســوی دیگــر بــازار
ســرمایه یــک بــازار ریســکی اســت و

ســهامداران ایــن بــازار بایــد بداننــد کــه
افــت و خیــز بســیاری دارد.
دژپســند تاکیــد کــرد :مــا بــه عنــوان متولــی
و یکــی از اعضــای شــورای عالــی بــورس
از بهمنمــاه ســال  ۱۳۹۸تدابیــری را بــرای
مدیریــت شــرایط بــازار ســرمایه اتخــاذ
کردیــم .در واقــع بــه جــای اینکــه دل
ســهامداران را خالــی کنیــم ســعی کردیــم
تدابیــری بــه کار ببریــم کــه بــه بــازار کمک
میکنــد .بــرای مثــال از ســازمان مالیاتــی
خواســتیم کــه گذشــته شــرکتهایی کــه
میخواهنــد وارد بــازار ســرمایه شــوند را
از نظــر مالیاتــی تســهیل کننــد .همچنیــن
بــه شــرکتها اعــام کردیــم کــه بــرای
افزایــش ســرمایه از مزایایــی برخــوردار
هســتند و ســعی کردیــم شــناوری بنگاههــا
افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مصوبــات
گوناگونــی بــرای پوشــش تقاضــا در بــازار
بــه کار گرفتــه شــد ،اظهــار کــرد :در واقــع
نمیخواســتیم ایــن فرآینــد از طریــق
ســرکوب بــازار باشــد.

خضریان:

دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم نهایی در مورد
افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس
شــورای اســامی با اشــاره بــه مکاتبــات
ایــن کمیســیون بــا  ١۵مرجــع ،گفــت :همــه
تاکیــد داشــتند تصمیــم نهایــی در مــورد
افزایــش قیمــت بنزیــن برعهــده دبیرخانــه
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران
قــوا بــوده لــذا بــرای تکمیــل پرونــده
توضیحــات نهاوندیــان ضــروری بــود امــا
وی در جلســه کمیســیون حضــور پیــدا نکــرد.
علــی خضریــان در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه شــرح وظایــف کمیســیون اصــل
نــود گفــت :بــه اســتناد اصــل نــودم قانــون
اساســی و قوانیــن موضوعــه از جملــه قانــون
اجــازه مکاتبــه و تحقیــق مســتقیم مصــوب
 ۱/۱۱/۱۳۵۹و مــاده  ۲قانــون نحــوه اجــرای
اصــل نــودم مصــوب  ۲۵/۸/۱۳۶۵مجلــس

شــورای اســامی راجع بــه بررســی پرونــده
مهــم نحــوه افزایــش قیمــت بنزیــن در آبــان
 ۱۳۹۸و حــوادث بعــدی ،دو بــار از آقــای
محمــد نهاوندیــان معــاون اقتصــادی رئیــس

جمهــور و دبیــر شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی ســران قــوا بــرای حضــور در
کمیســیون و شــنیدن اظهــارات کارشناســی
دعــوت بــه عمــل آورده ولــی ایشــان از

حضــور در کمیســیون و کمــک بــه انجــام
وظایــف نظارتــی و قانونــی کمیســیون اصــل
نــود خــودداری کــرده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه «پرونــده علیرغــم
تالشهــای انجــام شــده ،هنــوز بــه نتایــج
جامعــی کــه بتــوان مقصــر یــا مقصریــن را
دقیقــا شناســایی و بــه مــردم معرفــی کــرد،
معطــل مانــده اســت» مدعــی شــد :البتــه
ایــن پرونــده از زمــان مجلــس دهــم مطــرح
شــده اســت و وی یــک بــار نیــز در دیمــاه
 ۹۸بــه مجلــس دعــوت شــد کــه در جلســه
کمیســیون حاضــر نشــده و مجــدد در ۱۸
خــرداد  ۱۴۰۰نیــز بــرای ارائــه توضیحــات
بــه کمیســیون اصــل نــود فراخوانــده شــد
کــه بازهــم از حضــور اجتنــاب ورزیــده
است.

بیش از  ۵۰کشته و زخمی
در حمله راکتی ترکیه به عفرین سوریه

تالش مجلس برای حرکت
به سمت سربازی حرفهای

در پــی حملــه راکتــی نیروهــای
ارتــش ترکیــه بــه شــهر عفریــن
ســوریه ۵۱ ،تــن کشــته و
ز خمی شــد ند .
بــه گــزارش ایســنا ،شــبکه
خبــری المیادیــن اعــام کــرد،
در حملــه راکتــی کــه بــه شــهر
عفریــن واقــع در حومــه شــمالی
حلــب ســوریه انجــام شــد۱۸ ،
تــن کشــته و  ۳۳تــن دیگــر
ز خمی شــد ند .
خبرگــزاری رسمی ســوریه (ســانا) نیــز پیشــتر اعــام کــرده بــود ،در حمــات متقابــل
میــان نیروهــای اشــغالگر ارتــش ترکیــه و نیروهــای ســوریه دموکراتیــک (قســد) یــک
غیرنظامی کشــته شــده و یــک تــن دیگــر زخمی شــد.
برخــی منابــع محلــی بــه ســانا گفتنــد :حمــات توپخانـهای و راکتــی متقابــل میــان نیروهای
اشــغالگر ترکیــهای و نیروهــای قســد از ظهــر روز شــنبه آغــاز شــدند ،در ایــن حمــات
تعــدادی راکــت و خمپــاره در مناطــق مســکونی مختلــف شــهر عفریــن و روســتاهای واقــع
در اطــراف آن ســقوط کردنــد.

یــک عضــو کمیســیون امــور
داخلی کشــور و شــوراها از جلســه
ای امیــدوار کننــده بــا نماینــده
ســتاد کل نیروهــای مســلح
پیرامــون ســربازی حرفــه ای
خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ابوالفضــل
ابوترابــی نماینــده مــردم نجــف
آبــاد در مجلــس شــورای
اســامی در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر ،نوشــت:
«چهارشــنبه هفتــه گذشــته در کارگــروهســربازی کمســیون امنیــت ملــی مجلــس جلسـهای
بــا نماینــده ســتاد کل پیرامــون موضــوعســربازی حرف ـهای داشــتیم کــه رونــد کلــی ایــن
جلســه مثبــت بــود و خوشــبختانه آغــازی امیــدوار کننــده بــرای جلســات آتــی رقــم خــورد».
بحــث ســربازی حرفــه ای یکــی از موضوعاتــی اســت کــه نماینــدگان مجلــس یازدهــم از
روزهــای آغازیــن ایــن مجلــس در قالــب طرحــی آن را دنبــال کــرده امــا بــا مخالفــت ســتاد
کل نیروهــای مســلح مواجــه شــد.
نماینــدگان همچنــان بــه دنبــال رایزنــی و چکــش کاری ایــن طــرح بــه منظــور حرکــت از
ســربازی اجبــاری بــه ســمت ســربازی حرفــه ای هســتند.

نماینده خاش بیان کرد
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حضور پرشور اهل سنت در
انتخابات با رأی به نامزد اصلح
یــک عضــو فراکســیون اهــل ســنت مجلــس شــورای
اســامی تاکید کــرد :تصمیــم ســازی ،تعامــل و وحــدت
رویــه ،رویکــرد اهــل ســنت در انتخابــات پیــش رو خواهــد
بــود.

بــه گــزارش ایســنا ،اســماعیل حســین زهــی نماینــده مــردم
خــاش در مجلــس شــورای اســامی در صفحــه شــخصی
خــود در توئیتــر ،نوشــت:
«جامعــهاهــل ســنت بــا درایــت و هــم فکــری عقــا و
نخبــگان مــورد وثــوق ،در انتخابــات آتــی بــا رأی بــهنامــزد
اصلــح حضــوری پرشــور و تعییــن کننــده خواهنــد داشــت؛
تصمیــم ســازی ،تعامــل و وحــدت رویــه ،رویکــرد اهــل
ســنت در انتخابــات خواهــد بــود».
معزی:

دریغ از مذاکرهستیزیهایی
که انجام شد
معــزی بــا اشــاره بــه اظهــارات برخــی کاندیداهــای
انتخابــات ریاســت جمهــوری دربــاره تعامــل بــا دنیــا
و برجــام اظهــار کــرد :تعامــل ســازنده بــا جهــان ،شــعار
روحانــی در  ۹۲بــود وبرجــام ،کارنامـهاش در ۹۶؛ حــاال امــا
تعامــل ســازنده بــا جهــان ،شــعار رقیــب او در  ۹۲اســت و
دیگــر رقیبــش در  ۹۶هــم ازبرجــام دفــاع میکنــد.

بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا معــزی معــاون ارتباطــات و
اطالعرســانی دفتــر رئیــس جمهــوری در حســاب کاربــری
خــود در توئیتــر نوشــت:
«تعامــل ســازنده بــا جهــان ،شــعارروحانــی در  ۹۲بــود و
برجــام ،کارنامــهاش در  .۹۶حــاال امــا تعامــل ســازنده بــا
جهــان ،شــعار رقیــب او در  ۹۲اســت و دیگــر رقیبــش
در  ۹۶هــم ازبرجــام دفــاع میکنــد .اینــک کــه نــه
مذاکــره جنایــت اســت و نــه توافــق خیانــت ،دریــغ از
آن همــه هزینــه بــه خاطــر انزواجویــی و مذاکرهســتیزی
دوستانشــان».
اد  امه از ستون روبرو

و افغانسـتان و بحریـن و برقـراری مناسـبات ویژه
بـا کشـورهای واقع شـده در حیـات خلـوت آمریکا
در آن سـوی اقیانـوس عقـب نشـینی کنـد بایـد
تمامی هزینه هـا را بـر بـاد رفتـه به حسـاب آورد  .به
همیـن دلیل مشـکل دالر و انسـدادهای ایجاد شـده
در تجـارت با جهـان و دشـواری تعاملات بانکی و
تنگناهـای تحصیلـی و بهداشـتی و دارویـی و جذب
سـرمایه خارجـی  ...کمـاکان ادامه خواهد داشـت تا
زمانـی کـه اقتصـاد مـا در دوره ی گذار به انـدازه ای
قـوی شـود کـه تحریم هـا نـه در شـعار بلکـه در
عمـل بـه کاغذ پـاره تبدیل شـوند  .به هـر حال چه
آمریـکا و اتحادیـه اروپـا و چه چین و روسـیه از این
نظـر که همه به دنبال منافع خودشـان هسـتند سـر
سـوزنی بـا یکدیگـر تفـاوت ندارند حال ایـن که در
ایـن وسـط ایـران چگونـه می توانـد بیـن منافـع
خـود و ایـن غول هـای اقتصـادی پلـی ایجـاد کنـد
بـه قـدرت دیپلماسـی و دوراندیشـی و راهبردهـای
منطقـه ای و جهانـی برمی گـردد کـه دانـش آن را
در دانشـگاه ها تدریـس می کننـد نـه در محافـل و
هیأت هـا و اتاق هـای فکـر فصلـی  ،تـا آن زمان هم
ایـران ناگزیـر اسـت ماننـد گندمی بیـن دو سـنگ
آسـیا  ،انـواع فشـارها را تحمـل کنـد زیـرا بین تن
سـپردن بـه واقعیت هـای تلـخ و پیگیـری آرمانهـا ،
ترجیـح می دهـد بـه آرمانهـا پای بنـد بمانـد .چنین
رویکـردی بـا پیشـنهاد دموکراتیـک عـده ای کـه
دم از رفرانـدوم می زننـد جـور درنمی آیـد زیـرا بـا
کالبدشـکافی و تشـریح انتخابـات هم می تـوان به
نتایجی شـبیه همه پرسـی رسـید و به قـول معروف
در خانـه اگـر کـس اسـت یـک حـرف بس اسـت .
ضمـن ایـن کـه در تمامی انتخابات هـا خصوصـا
ریاسـت جمهـوری مـردم بـه نوعـی اظهـار نظـر
کـرده اند و اهل سیاسـت هـم به تفسـیر آن اهتمام
داشـته اند .
درپایـان بایـد گفت  :نزدیکـی شـعارهای نامزدها به
یکدیگـر گویای این واقعیت اسـت که اگر 30سـال
پیش کسـی جـرات نمی کـرد از ترس متهم شـدن
بـه مادیگـری و تخطئـه ی دسـتاوردهای معنـوی
انقلاب  ،مطالبات معیشـتی مردم را بر زبـان بیاورد ،
امـروز کار بـه جایـی کشـیده کـه بی اعتنایـی بـه
مسـکن و غـذا و امنیت روانـی و نیازهای بهداشـتی
بـه منزلـه ی توهیـن بـه مـردم تلقـی می شـود  .به
قول شـاعر :
کفاره ی شراب خوری های بی حساب
هشیار در میانه مستان نشستن است

فارس
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قدرتمند و قوی در صحنه انتخابات خواهیم بود
رئیس ستاد انتخابات «ائتالف ایران ما  »۱۴۰۰ -شیراز در خصوص تعدد لیستهای
اصولگرایان برای ششمین دوره انتخابات شوراها در ...

رئیس انتخاباتی نشکل های انقالبی آیت ا ...رئیسی در فارس اعالم کرد:

کامال هماهنگ هستیم

رئیـس سـتاد انتخاباتـی تشـکلهای انقالبـی آیـت ا ...رئیسـی در فارس با اشـاره
بـه رویکـرد و اسـتراتژی تعریـف شـده در ایـن سـتاد بـرای بهـره منـدی بیشـتر از
فرصتهـا گفـت :هـدف واولویـت اساسـی برنامههـای ایـن سـتاد ،مبتنـی بـر
بسترسـازی بـرای حضـور و مشـارکت حداکثری مـردم در پـای صندوقهای رأی
بـرایانتخـاب کاندیـدای اصلح اسـت.
امیـن رسـتمی افزود :شناسـایی مخاطبـان ،ایجـاد سـاختار اتـاق فکـر ،دسـته
بنـدی اجتماعـی جامعـه هـدف ،رعایـت اصـول اخالقـی وتوجـه بـه قوانیـن
انتخاباتـی در دسـتور کار ایـن سـتاد بـوده و بـر همیـن مبنـا در هماهنگـی کامـل
بـا سـتاد مرکـز و شـورای راهبـردی اسـتان و سـتاد مرکـزی انتخابـات آیتاللـه
رییسـی در فـارس هسـتیم.او ادامـه داد :سـتادهای شهرسـتانی نیـز بـه صـورت
کامـل تحت نظارت سـتاد اسـتانی قـرار داشـته و تیمی قوی متشـکل از نیروهای
ارزشـیانقالبـی بـا تمـام تـوان در زمینـه مشـارکت حداکثـری و پیـروزی آیتاللـه
رئیسـی تلاش میکند.رئیـس سـتاد انتخاباتی تشـکلهای انقالبی رئیسـی در فارس خاطرنشـان کرد :در این سـتاد افراد
بـه دنبـال گرفتـن حکـم نیسـتند بلکـه تنهـا هـدف تشـویق و ترغیـب مـردم به حضـور در پـای صندوقهـای برایآشـنایی
بیشـتر بـا توانمنـدی آیـت اللـه رئیسـی است.رسـتمی ادامه داد :معتقدیـم مـردم بایـد بـا دیـد بـاز دسـت بـه انتخـاب اصلح
بزننـد ،لـذا در ارتباطـی کـه بـا جامعـه هـدف خـود گرفتهایـم تمام تالشـمان معطـوف به ایجـاد آگاهـی و حرکت به سـمت
انتخـاب فـرد اصلـح وتوانمند برای اداره کشـور اسـت.او تصریـح کرد :از همه کسـانی که قصد همراهی و همـکاری با این
سـتاد را دارنـد ،اسـتقبال کـرده و اعلام میکنیـم کـه خـط قرمـز مـا هرگونـه تخلـف ،و ورود مباحـث مالـی اسـت.
رئیـس سـتاد انتخاباتـی تشـکلهای انقالبی آیت ا ...رئیسـی در فـارس اظهار کـرد :در روزهای پایانی تبلیغـات برنامههای
متفاوتـی را بـرای ایجـاد فضـای گـرم و پر شـور انتخاباتی با در نظر گرفتن شـرایط ناشـی از بیمـاری کرونا در کشـور تعریف
کـرده کـه بـه وقـت خـود آن را اعلام خواهیـم کرد.رسـتمی با بیـان اینکـه ایـن سـتاد از نظـر مالـی بـه صـورت شـخصی
وخودگـران اداره میشـود ،گفـت :اجـازه اسپانسـر گرفتـن در شهرسـتانها بـه کسـی نمیدهیـم و از هیچ شـخص و هیچ
نهـادی درخواسـت کمـک مالـی نداشـتهایم.او یـادآور شـد :ایـن سـتاد از هیـچ لیسـت شـورایی حمایـت نمیکند و لیسـت
تشـکلهای انقالبـی و جهـادی شـوراها نیـز متعلـق به این سـتاد نیسـت.

معاون علوم پزشکی شیراز:

 ۱۲نفر به دلیل ابتال به کرونا در فارس جان باختند
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اعلام آخریـن وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس تـا امـروز از
جـان باختـن  ۱۲هـم اسـتانی دیگـر در اثـر کروناویروس طی  ۲۴سـاعت گذشـته خبـر داد.به گـزارش خبرنگار مهـر ،دکتر
عبدالرسـول همتـی بعـد از ظهـر یکشـنبه بـا حضـور در اسـتودیو سلامت در جمـع خبرنـگاران گفـت :از ابتـدای شـیوع
ویـروس کرونـا تاکنون ۹۳۲ ،هزار و  ۷۱۵مورد تسـت تشـخیصی به روش مولکولی در آزمایشـگاههای اسـتان انجام شـده
کـه بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده ۲۶۷ ،هـزار و  ۵۵۱بیمـار مثبت قطعی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن از ابتدای
آغـاز طـرح شـهید حـاج «قاسـم سـلیمانی» تاکنـون ۱۰۷ ،هـزار و  ۵۹۳مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد
شـانزده هـزار و  ۴۵۱بیمـار مثبـت نیـز بـه ایـن روش شناسـایی شـده اسـت و در مجمـوع از ابتدا تاکنـون ۲۸۴ ،هـزار و دو
نفـر بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹در اسـتان فـارس شناسـایی شـده اسـت.او همچنیـن از بهبـودی  ۲۵۹هـزار و  ۸۰۶نفر از
ابتـدا تاکنـون خبـر داد کـه از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـدهاند.معاون بهداشـت دانشـگاه
بـا اعلام جـان باختـن  ۱۲هم اسـتانی دیگـر در اثر کرونا ویـروس طی روز گذشـته تاکنـون ،مجموع جان باختگان ناشـی
از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون را چهـار هـزار و  ۶۹۳نفر اعلام کرد.دکتـر همتی اضافه کـرد :هم اکنون
هـزار و  ۲۶بیمـار مثبـت و یـا مشـکوک دارای عالئـم کرونا ویروس در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند کـه از این
تعـداد ۱۵۸ ،بیمـار مبتلا بـه کووید  ۱۹به دلیـل وخامت وضعیت جسـمی در بخشهای  ،ICUمراقبتهـای ویژه درمانی
دریافـت میکننـد.او بـا تاکیـد بـر رعایـت اصـول بهداشـتی بـه عنـوان توصیـهای مهـم به هـم اسـتانیها ،عنوان کـرد :بر
اسـاس آمارهـای موجـود ،هنـوز بـه وضعیـت ثابتـی در کنترل بیمـاری در اسـتان نرسـیدهایم و در برخی از شهرسـتانها با
افزایـش مـوارد ابتالء در سـطح اسـتان مواجهیم.
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دوری از صندوقهای رای ،خالف مسیر توسعه سیاسی است
رئیس ســتاد مرکزی تبلیغات انتخابات عبدالناصر همتی در استان فارس گفت :تاریخ
و تجربه نشان داده که صندوقهای رای تعیین کننده ...

کامال هماهنگ هستیم
رئیس ســتاد انتخاباتی تشــکلهای انقالبی آیت ا ...رئیســی در فارس با اشاره به
رویکرد و استراتژی تعریف شده در این ستاد برای ...
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رئیس ستاد انتخابات ائتالف ایران ما  1400 -اعالم کرد:

قدرتمند و قوی در صحنه انتخابات خواهیم بود
کار را باید به اهلش واگذارکرد

رئیـس سـتاد انتخابـات «ائتلاف ایـران مـا »۱۴۰۰ -
شـیراز در خصـوص تعـدد لیسـتهای اصولگرایـان
ت شـوراها در این کالنشـهر
بـرای ششـمین دوره انتخابا 
گفـت :حضـور سـه لیسـت اصلـی از ایـن جریـان را یک
امتیـاز میبینیـم و معتقـد هسـتیم مـردم بـه ایـن درک
اجتماعـی رسـیدهاند کـه انتخـاب را بـه خود آنهـا واگذار
کنیم .
محمدهـادی ناجـی در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکه
بایـد فضـای انتخابـات را بـرای حضـور همـه تشـکلها
بـاز کنیـم ،تاکیـد کرد  :امـروز مـردم از کاندیداهـا برنامه

میخواهنـد و گـروه و ائتالفـی برنـده خواهـد بـود کـه بـا
برنامـه و قدرتمنـد در صحنـه رقابـت حاضـر باشـد.
ناجـی گفـت :ائتلاف ایران مـا  ۱۴۰۰ -با شـعار اقدام و
عمـل پـا به عرصـه انتخابات گذاشـته و اسـاس کار خود
را اراده انجـام کار قـرار داده اسـت ،لـذا در رونـد برنامـه
ریزیهـا بـه دنبـال تغییـر صفـر تا صـدی سیاسـتهای
کالن نیسـت بلکـه متناسـب بـا برنامههـای علمـی و
مطالبـه مـردم و در راسـتای پاسـخگویی بـه نیازهـای
شـهر اقدامـات را دنبـال خواهیـم کـرد.
ایـن فعـال اصولگـرا بـا تاکیـد بـر اینکـه اعتقـاد داریـم
بایـد اسـتقالل شـهرداری و شـورا حفـظ شـود ،گفـت:
شـهرداری بایـد ضمـن تعامل خـاص با تمام دسـتگاهها
بـرای بهبـود رونـد مدیریـت شـهری نیـز تلاش کنـد.
ناجـی خاطرنشـان کـرد :در ایـن ائتلاف بـر خلاف
دیگـر لیسـتها  ،انتخـاب گزینههـا بـر اسـاس روابـط
نبـوده و در یـک شـورای تخصصـی بـا حضـور اسـاتید
دانشـگاه و براسـاس معیارهـای تعریـف شـده در قالـب
آزمون،مصاحبـه امتیـاز بنـدی و دسـته بنـدی  ،افـراد
انتخـاب شـدهاند و امـروز نیـز در بحث انتخـاب قضاوت
را بـه مـردم میسـپاریم و تنهـا یـک نکتـه مهم تـر را
متذکـر میشـویم کـه آزمـوده را آزمـودن خطاسـت.
او تاکیـد کـرد :بایـد شـرایطی فراهـم کنیـم تـا دغدغـه
منـدان پـای کار مدیریـت شـهر بیاینـد.در همیـن راسـتا
اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت دانشـگاه ،ایجـاد اتـاق

فکـر و توجـه بـه پتانسـیلهای شـهر شـیراز بـه صـورت
علمی تخصصـی در دسـتور کار برنامههـای منتخبـان
ایـن ائتلاف خواهـد بـود.
ناجـی  ،عدالـت اجتماعـی درتوزیـع خدمـات وامکانـات
در تمـام نقـاط شـهر ،توجـه به مباحـث زیرسـاختی حوزه
حمـل و نقـل و عمومـی ،سـاماندهی مشـاغل ،تجمیع و
متمرکـز کردن مطب پزشـکان ،حمایت از گردشـگری و
پایـان نامههـای مرتبـط بـا آن ،محلـه محـوری و تعامـل
و ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم را از عمـده برنامههـای ایـن
ائتلاف اعلام کـرد و گفـت :لیسـت ایـن ائتلاف خالی
از هرگونـه حواشـی و روابـط و مبتنـی بـر ضوابـط بـوده و
لیسـتی بسـیار قـوی از نظر شـاخصها اسـت.
کار را باید به اهلش واگذارکرد
عضـو شـورای راهبـردی «ائتلاف ایـران مـا  »۱۴۰۰نیز
بـا اشـاره بـه نحـوه شـکل گیـری ایـن ائتلاف و بـا بیـان
اینکـه رویکـرد آن مبتنـی بـر حضـور حداکثری مـردم در
انتخابـات اسـت ،گفـت :با اعتقاد بـه اینکه هـر کاری را
بایـد بـه اهلـش واگـذار کـرد ،وارد ایـن عرصه شـدهایم و
مجمعـی  ۲۵۰نفـره از پیشکسـوتان وافـراد ی که دارای
تجربـه ،تعهـد و سلامت نفس بودند را بـه عنوان مجمع
عمومی ایـن ائتلاف انتخـاب کردیم.
محمدتقـی عراقـی با یـادآوری اینکـه این ائتلاف دارای
شـورای مشـورتی  ۱۶نفـره و  ۳۵نفـر معاونـت اسـت
خاطرنشـان کـرد :ایـن ائتلاف بـرای ششـمین دوره از

انتخابـات ۱۴۰ ،نفـر را بـه مصاحبـه ی امتحـان کتبـی
دعـوت کـرده و از بیـن  ۲۶نفـر پذیرفتـه شـده ۱۳ ،نفـر
را بـا رای شـورا بـه عنـوان نماینـدگان مـورد حمایـت این
ائتلاف معرفـی کـرد.
عضـو شـورای راهبـردی «ائتلاف ایـران مـا »۱۴۰۰
تخصـص ،تعهـد ،تحصیلات ،پاکدسـتی ،جـوان بودن
و داشـتن روحیـه انقالبـی را از جمله معیارهـای انتخاب
ایـن افـراد اعالم کـرد و گفت :ایـن ائتلاف از کاندیداها
هیچـی پولـی دریافـت نکـرده اسـت .وهیـچ اسپانسـری
نداشـته است

موسوی :

دوری از صندوقهای رای ،خالف مسیر توسعه سیاسی است
رئیـس سـتاد مرکـزی تبلیغـات انتخابـات عبدالناصـر
همتـی در اسـتان فـارس گفـت :تاریخ و تجربه نشـان
داده کـه صندوقهـای رای تعییـن کننده سرنوشـت و
آینده کشـور اسـت ،لذا بیتفاوتی نسـبت بـه انتخابات
در هیـچ یـک از جوامـع عملی پسـندیده و یـک مزیت،
محسـوب نمیشـود .همـه بایـد در تعییـن سرنوشـت
کشـور مشـارکت فعاالنـه و آگاهانه داشـته باشـیم.
سـید احمـد موسـوی بـا بیـان اینکـه زیـر بنـای
جمهـوری اسلامی را مـردم و رای مـردم تشـکیل
میدهـد و همـه ملـت ایـران دل در گرو این مـرز و بوم
داشـته و دارنـد ،گفـت :بایـد آینـده بهتر را بـا حضوری
پرنشـاط در انتخابـات بـرای خـود و فرزندانمـان رقـم
بزنیـم و نسـبت بـه انتخابـات بـی تفـاوت نباشـیم.
ایـن فعـال سیاسـی ،تاریـخ ایـران را دوران پـر فـراز و
نشـیبی دانسـت کـه هر جا حضـور مردم پر شـور بوده،
تغییـرات موثـری حـادث شـده اسـت ،گفـت :دوری از
صندوقهـای رای ،خلاف مسـیر توسـعه سیاسـی
است.
او خاطرنشـان کـرد :پیـام دوم خـرداد ،٧٦حرکـت و
ایسـتادگی و مقاومـت بـود ،همچـون سـوم خـرداد که
بـا ایسـتادگی شـکل گرفـت؛ امـروز هـم نبایـد انتظـار
داشـت کـه بـدون داشـتن مشـارکت و بـی آنکـه در
صحنـه حضور داشـته باشـیم ،بـه منزل مقصـود خود
دسـت یابیـم.
رئیـس سـتاد مرکـزی انتخاباتـی همتـی در فـارس
ضمـن یـادآوری اینکـه در حالیکـه مـا خواهـان ایران
آبـاد هسـتیم اما عـدهای به دنبـال ایجاد فضای سـرد
انتخاباتـی و بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه مـردم پـای
صندوقهـای رای نیاینـد ،تصریـح کـرد :القـای نبـود
نقـش محـوری بـرای مـردم ،در همیـن راسـتا دنبـال
میشـود.

موسـوی بـا بیـان اینکـه امـروز هنـوز  ٧٠تـا  ٨٠درصد
بدنـه اصلاح طلبـان وارد عرصـه نشـدهاند ،تاکیـد
کـرد کـه مـردم ایـران اگـر خطـر را بـه درسـتی درک و
احسـاس کننـد ،بـه خوبی تصمیـم گرفتـه و در میدان
حضـور پیـدا خواهنـد کـرد.
او بـا بیـان اینکـه امـروز شـرایط بسـیار نگـران کننـده
اسـت ،تاکیـد کـرد :بـه زودی بسـیاری از احـزاب
اصلاح طلـب وارد عرصـه انتخابـات میشـوند؛ مـا
مجبـور هسـتیم کـه اهـم و مهـم کنیـم تـا ایـران بـه
قهقهـرا نـرود.
رئیـس سـتاد مرکـزی انتخابـات همتـی در فـارس
اضافـه کـرد :معتقـدم کـه کاندیـدای مـورد حمایت ما
یکـی از افرادیسـت کـه در  ١٦سـال گذشـته از روش
اصلاح طلبـی و حاکمیـت مـردم محـور دفـاع کـرده
اسـت.
موسـوی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه سـتاد تبلیغاتی
همتـی در اسـتان فـارس از  5روز قبـل شـکل گرفتـه
اسـت ،بـه صـدور احکامی برای مسـئوالن سـتادهای
 35شهرسـتان در فـارس اشـاره و خاطرنشـان کـرد:

دکتـر همتـی فردا شـب ،سـاعت  22از طریـق فضای
مجـازی ،بـا مـردم سـخن خواهـد گفت.
آخرین روزنه
رئیـس سـتاد انتخاباتـی همتـی در شهرسـتان شـیراز
نیـز گفت :صنـدوق رای را آخرین روزنه برای رسـیدن
بـه دموکراسـی نیـم بنـد میدانیـم و معتقدیـم در حال
حاضـر بـا توجـه بـه اهمیـت مباحـث اقتصـادی بـرای
کشـور ،بهتـر اسـت سـکان کشـور را بـه دسـت یـک
متخصـص و اقتصـاددان بسـپاریم.
لیلا دودمـان با بیـان اینکـه عوامل خارجی و بخشـی
از مسـائل داخلـی موجـب شـده تـا مـردم نسـبت بـه
انتخابـات سـرد شـوند ،گفت :هر ایرانی موظف اسـت
بـرای خروج یـا تغییر شـرایط در انتخابات شـرکت کند
زیـرا امـروز جمهوریـت نظـام بـا تهدید مواجه اسـت.
دودمـان بـه رویکـرد شـخصیتی کاندیداهـای ریاسـت
جمهـوری اشـاره کـرد و افـزود :همـه رفتارهـا را
دیدهاند.مـا بایـد بـه یـک متخصص و کسـی که شـعار
رعایـت حقـوق اقشـار مختلـف جامعـه را هوشـمندانه
بـا شـعار از خانـه تـا جهان آمـده اسـت ،اعتمـاد کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پزشک خانواده تنها راه توزیع عادالنه خدمات سالمت است
ایسـنا :رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان
مجلس شـورای اسلامی ضمن یـادآوری لـزوم رفع
چالشهـا و مشـکالت موجـود بـر سـرراه فعالیـت
مجامـع خیریـن تامیـن سلامت ،تنهـا راه توزیـع
عادالنـه خدمـات سلامت را پزشـک خانـواده و
سیسـتم ارجـاع دانسـت.
حسـینعلی شـهریاری یکشـنبه  23خـرداد در جمـع
اعضـای مجمـع خیریـن تامیـن سلامت فـارس،
کمک هـای خیریـن در بحـران کروناویـروس را
بسـیار درخشـان ارزیابـی کـرد و ضمـن بیـان اینکـه
در حـال حاضـر در  ۵۶دانشـگاه و دانشـکده علـوم
پزشـکی کشـور مجمـع خیریـن وجـود دارد ،گفـت:

بیش از  ۳۰۰شـعبه شـورای خیرین تامین سلامت
در کشـور وجـود دارد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از علوم پزشـکی شـیراز،
شـهریاری بـا اشـاره بـه رضایتمنـدی رهبـر معظـم
انقلاب نسـبت بـه اقدامـات خیریـن ،افـزود:
طبـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری ،نبایـد از
ظرفیت هـای خیریـن غافـل بـود و مسـووالن باید با
توجـه بـه سیاسـت های ابالغی مقـام معظم رهبری
و قوانیـن مصـوب کشـور ،قانـون را به طـور صحیح
و دقیـق اجـرا کننـد.
وی بـا تاکیـد بر تالش بـرای رفع مشـکالت مجامع
خیریـن و رفـع چالش هـای پیـش روی خیرین برای

افزایـش همکاری هـا اظهـار کـرد :تنهـا راه عدالـت
در سلامت ،پزشـک خانواده و سیسـتم ارجاع است
کـه به دلیـل اجرای ناقـص در اسـتان های فارس و
مازنـدران باعث نارضایتی مردم شـده اسـت.
شـهریاری بـا ضـرورت افزایـش همکاری هـای
مسـئوالن بـا خیریـن بـرای پیشـرفت کشـور و
رفـع نیازهـای مـردم ،گفـت :هیـچ دولتـی در دنیـا
نتوانسـته بـه تنهایـی از پـس هزینه هـای بهداشـت
و درمـان برآیـد ،بنابرایـن بایـد بـرای افزایـش
همکاری هـای خیریـن و جـذب آنـان تلاش کـرد
تـا بـا همـکاری خیریـن ،مشـکالت حـوزه سلامت
مـردم کاهـش یابـد.

فارس
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گزارش  ٦٠٠تخلف انتخاباتی در فارس
رئیس هیئت بازرســی انتخابات فــارس از گزارش  ٦٠٠تخلف انتخاباتی به وزارت
کشور خبر داد و گفت :عمده این تخلفات شامل تبلیغات ...

روشندل استان فارسی قهرمان نجات طبیعت
«صابر ســلیمانی» روشندل ساکن روســتای «میگولی» کهمره سرخی شهرستان
شیراز جانش را برای مقابله با حریق جنگل فدا کرد ...

روشندل استان فارسی قهرمان نجات طبیعت

آزادی  ۶۳زندانی جرایم غیرعمد در فارس

آزادی  ۶۳زندانی جرایم غیرعمد در فارس
مدیر نمایندگی ستاد دیه فارس گفت :در آغازین روز از دهه کرامت  ۶۳زندانی جرایم
غیر عمدی در استان آزاد شدند ...

مهر«:صابـر سـلیمانی» روشـندل سـاکن روسـتای «میگولـی» کهمره سـرخی
شهرسـتان شـیراز جانـش را بـرای مقابلـه بـا حریـق جنگل فـدا کرد.
«صابر سـلیمانی» روشـندل اهل روسـتای میگولی کوهمره سـرخی شهرستان
شـیراز جـان داد تـا جـان طبیعـت را از آتشـی که نادانی و سـهل انـگاری آدمها
افروختـه بـود ،برهانـد .صابر که حاال جاودانه شـده اسـت ،چهارشـنبه سـخت
آتـش سـوزی منطقـه بکـر کهمـره بـه همـراه دختـر و خواهـرش بـه مصـاف با
آتـش رفـت تـا هم سـهمش در حفاظت از طبیعت را ادا کرده باشـد هم درسـی
بـرای دیگرانـی که بی تفاوت هسـتند باشـد.
گل آفریـن زارع سرپرسـت روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت
فـارس در ایـن رابطـه گفـت :زمانـی کـه گـزارش و تصاویـر مهـار آتـش
سـوزیهای اخیـر را دنبـال میکـردم به مـورد عجیبی برخـوردم! مـرد نابینایی
کـه بـرای مهـار آتـش بـه دل صخـره و جنـگل زده و نـه تنهـا خود کـه خواهر و
فرزنـد دختـرش نیـز وی را همراهـی و همیـاری میکننـد.
زارع افـزود :حضـور ایـن مـرد بـه تنهایـی کافـی بـود تـا حیرتـم را برانگیـزد.
از غیرتمنـدی و بزرگـی ایـن مـرد روشـندل احسـاس غـرور از وجـود جنیـن
سـرمایههای ارزشـمندی و شـرمندگی از اندیشـه و دل کوچـک خـودم و
تحسـین میکـردم مـردی را کـه بـا حداقـل داشـتههایش شـکوه و عظمـت
طبیعـت را درک کـرده و از جـان خـود بـرای حفـظ و حراسـت از آن میگـذرد.
ایـزدی یکـی از فعلان محیـط زیسـت کـه خود از ایـن فـداکاری و ایثار بسـیار
متأثـر شـده بـود گفـت :روز چهارشـنبه کـه آتـش سـوزی وسـیعی در ارتفاعات
جنگلـی کوهمـره سـرخی شـروع شـده بـود ،صابـر سـلیمانی نیز مثل همیشـه
بـه یـاری امدادگـران مردمـی شـتافت و بـه همـراه خواهـر و دختـرش راهـی
کوههـای صعـب العبـور شـد تـا از بلوط زارهـای کهن سـال بخشـی از زاگرس
در برابـر آتـش محافظـت کند.
ایـزدی افـزود :پیـش از مـا یکـی از گروههـای مردمـی بـا مدیریـت سـاالر
اسـفندیاری کـه سـال هاسـت بـه مهـار آتـش میپـردازد ،تقاضـای اعـزام نیرو
کـرد کـه بـه طـور همزمان مدیـر کمیته بحـران حفاظـت محیط زیسـت فارس
کامـران اسلاملو نیـز از مـکان دیگـری بـرای مهار آتـش از جنگلهـای بلوط

پـر تراکـم ارتفاعـات شـکفت واقـع در مرکـز کهمـره سـرخی تقاضـای یـاری
رسـانی کرد.
او گفـت :امـا سـاالر اسـفندیاری و بومیـان جنـوب کهمـره سـرخی مشـغول
خامـوش کـردن جنگلهـای مناطـق چـوگان بودنـد .امـا زمانـی کـه گـروه
مردمـی مهـار آتـش سـوزی بـا صابـر سـلیمانی نابینـای مـادر زادی کـه بـه
کمـک بومیـان بـه ارتفاعات شـتافته بـود ،روبـرو شـدند از او خواسـتند به علت

محدودیـت فیزیکـی اش و عـدم تـوان مقابلـه بـا آتـش مهیبی که از هر سـو در
حـال پیـش روی بـود جـان خود را به خطـر نیندازد و خـود را درگیـر آتش نکند.
او ادامـه داد :امـا صابـر سـلیمانی اصـرار کـرد کـه مـن گرچـه نمیتوانـم آتـش
ً
را ببینـم و شـخصا آب بـر روی آتـش بریـزم امـا میتوانـم بـا همـکاری ام بـه
وظایـف اجتماعـی عمـل کنـم و حداقـل نیروهـای امـدادی را پشـتیبانی و
حمایـت کنـم و بـه آنهـا آب ،بنزیـن بـرای دسـتگاههای دمنـده ،آذوقـه و....
برسـانم نیازمندیهـای تدارکاتـی تیـم اجـرا را مهیـا سـازم.
ایـزدی گفـت :صابـر و صابرهـا بـه ظاهـر نابینـا هسـتند امـا بـرای جامعـه و
کشـور مـا نـور و بینایـی را بـه ارمغـان میآورنـد و امثـال صابرهـا الگـوی ارزنده
و سـرمایههای اجتماعـی مـا هسـتند و بایـد قـدر دان آنهـا بـود … .و امـا صابر
کـه بـود؟ او یـک مرد سـاده روسـتایی بود کـه از محل دامـداری با تعـداد اندک
دام کـه زندگـی خـود را بـا مشـقت و سـختی میگذرانـد .گرچـه بیشتـر مـا بـا
چشـم خـود زیباییهـای کـوه و جنـگل را دیدهایـم و حتـی شـاید قـدردان آن
نباشـیم ،صابـر ولـی جنـگل را بـا چشـم ظاهر ندیـده اما بـا چشـم دل ،معرفت
و عشـق زیبایـی و ارزش طبیعـت را لمـس کـرده و بـا تمـام وجـودش شـکوه
جنـگل را دیده اسـت.
پشـتیبانیهای صابـر سـلیمانی و خدمـات او موجب شـد تا گروههـای امدادی
بـدون آب و آذوقـه کافـی  ۴۸سـاعت در منطقـه جنـگل متراکـم چـوگان کـه
دارای رویشـگاه ژنتیکـی ارزشـمندی اسـت در برابـر گرمـای طاقـت فرسـای
آتـش مقاومـت کننـد و در نهایـت آتـش را مهـار سـازند .جنگلهـای کوهمـره
سـرخی از معـدود بانـک ژنتیـک گیاهـی زاگـرس جنوبـی محسـوب میشـود
کـه در پهنـه خـود رویشـگاههای کیکـم ،زالزالـک ،بـادام ،ارژن ،بلوطهـای
کهنسـال و صدهـا گونـه گیاهـی را بوجـود اسـت و بـه همیـن دلیـل شایسـته
اسـت کـه تحـت مدیریـت مشـارکت حفاظتی ویـژه ای قـرار گیرد .صابر نشـان
داد کـه در صـورت مشـارکت جوامـع محلـی ،میتـوان بـه درسـتی بـر بحـران
آتـش سـوزی فائـق آمـد و بـا شکسـت این آتش هسـتی برانـداز به بقیـه جنگل
حیـات و روشـنایی و سرسـبزی را هدیـه داد.

 ۷۷هزار و  ۶۰۰دوز واکسن کرونا در سه شهرستان جنوب فارس تزریق شد
ایرنا:معاون بهداشـتی دانشـکده علوم پزشـکی الرستان
گفـت :تاکنـون  ۷۷هـزار و ۵۹۳دوز واکسـن علیه کرونا
بـه گروههـای هـدف شـامل کادر درمـان ،بیمـاران
خـاص ،پاکبانـان شـهرداری و سـالمندان بـاالی ۷۰
سـال در شهرسـتانهای الرسـتان ،اوز و خنـج تزریـق
شـده اسـت.
وحیـد یگانـه ،یکشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار
داشـت ۱۷ :هـزار و  ۵۵دوز طـی دو مرحله بـه این گروه
هـای هـدف تزریـق شـده کـه  ۱۵هـزار و  ۴۶۸از ایـن
تعداد از نوع اسـپوتنیک ،بهارات ،سـینوفارم و اسـترازنکا
بوده اسـت.
وی بیـان کـرد :بیشـترین میـزان واکسـن تزریـق شـده
مربـوط به اسـترازنکا و در یک نوبت بـوده که تاکنون۶۰
هـزار و  ۹۳دوز از این نوع واکسـن در این شهرسـتان ها
و بـه گـروه های هدف تزریق شـده اسـت.
یگانـه گفـت :بـر ایـن اسـاس تاکنـون یـک هـزار و

 ۱۳۹دوز تزریـق اول اسـپوتنیک ۷۴۹ ،دوز نوبـت دوم
اسـپوتنیک ۲۰۰ ،دوز نوبت اول بهارات ۱۸۷ ،دوز نوبت
دوم بهـارات ،پنـج هزار و  ۵۹۹دوز نوبت اول سـینوفارم،
یـک هـزار و  ۵۰۱دوز نیـز نوبـت دوم سـینوفارم تاکنـون
در شـهرها و مناطـق تحـت پوشـش دانشـکده علـوم
پزشـکی الرسـتان تزریـق شـده اسـت.
وی همچنیـن بـه رنگ بنـدی بومی مناطق کـه ابتکار و
شـروع آن نیز از سـوی دانشـکده علوم پزشکی الرستان
بـوده اسـت و هـم اینـک به در بسـیاری ازمناطق کشـور
اجرایـی مـی شـود ،اشـاره کـرد و گفـت :بـر اسـاس این
رنـگ بنـدی همـه روسـتاها وبخش هـا به لحـاظ میزان
مبتالیـان و وضعیـت کرونایـی مـورد رصـد دقیـق قـرار
مـی گیرد.
او بیـان کـرد :بـر اسـاس همین رنـگ بندی انجام شـده
هـم اینـک برخی مناطق و روسـتاهای شهرسـتان های
الرسـتان ،خنـج و اوز وضعیتـی قرمـز و خطرنـاک دارنـد

وبایـد تدابیـر و تمهیـدات ویـژه ای برای رعایـت پروتکل
هـای بهداشـتی در ایـن مناطـق بیـش از پیـش صـورت
گیرد.
معـاون بهداشـتی دانشـکده علـوم پزشـکی الرسـتان
گفـت :وضعیـت روسـتای بریز الرسـتان و برخی مناطق
دیگـر بـا وجود شناسـایی چندیـن مورد کرونـای هندی و
انگلیسـی همچنـان قرمـز و رو بـه بحرانـی شـدن اسـت
و البتـه روسـتای بریـز کـه از هفتـه قبـل قرنطینـه کامل
شـده تـا پایـان ایـن هفتـه همچنـان ایـن وضعیـت بر آن
حاکم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ورود کرونـای هنـدی و آفریقایـی در
برخـی نقـاط کشـور به ویـژه در مناطـق جنوبی و اسـتان
هرمـزگان و سـرایت آن بـه الرسـتان افـزود :بـا توجه به
ارتباطـات گسـترده مـردم شـهرهای جنوبـی فـارس بـا
برخـی اسـتان هـای همجـوار و کشـورهای حـوزه خلیج
فـارس احتمـال بـروز موج جدیـد و افزایـش مبتالیان در

ایـن منطقـه وجـود دارد.
یگانـه بـا بیان اینکـه ۸۹درصد جمعیت تحت پوشـش در
شهرسـتان هـای الرسـتان ،خنج و اوز تاکنـون در زمینه
بیمـاری کوویـد  ۱۹غربـال گـری شـده انـد ،گفـت :این
میـزان در سـه مرحله بوده اسـت.
بـه گفتـه معـاون بهداشـتی دانشـکده علـوم پزشـکی
الرسـتان در مرحلـه اول طـرح غربالگـری  ۲۶۵هـزار و
 ۵۶۰نفـر ،در مرحلـه دوم  ۱۹۳هـزار و  ۲۱۳و در مرحلـه
سـوم ایـن طـرح نیـز  ۲۵۸هـزار و  ۵۱۸نفـر از جمعیـت
تحـت پوشـش علـوم پزشـکی الرسـتان غربالگـری
شـد هاند.
بـر اسـاس اعلام دانشـکده علـوم پزشـکی الرسـتان
تعـداد بهبود یافتگان در سـه شهرسـتان الرسـتان ،اوز و
خنـج از آغـاز بروز ویروس کرونا تاکنـون  ۱۱هزار و ۴۵۱
نفـر و شـمار جانباختـگان ناشـی از کرونا در ایـن مناطق
 ۲۱۳نفـر اعالم شـده اسـت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خبر داد

آغاز رزمایش کمک های مومنانه «کرامت احمدی» در فارس
برگـزار میشـود.
او ادامـه داد :رویکـرد سـومین مرحلـه کمکهـای
مومنانـه بـه صـورت محلـه محـور در  ۳۱محلـه هـدف
در شـهر شـیراز و  ۴۵محلـه در بیـش از  ۱۶شهرسـتان
فـارس بـه صـورت همزمـان برگـزار میشـود.
دبیـر نهضـت کمکهـای مومنانـه فـارس با بیـان اینکه
هـدف اصلـی ایـن مرحلـه رزمایـش در واقـع ایجـاد یـک
مسـابقه خدمت رسـانی در امتـداد رزمایش سـال ۱۳۹۹
اسـت عنـوان کـرد :نهضـت کمکهـای مومنانـه که در
ایـام کرونـا آغـاز شـد و همچنـان ادامـه دارد ،بـه منظور
دسـتگیری از نیازمنـدان ،کاهـش آالم آسـیب دیـدگان
ناشـی از کرونـا و کمـک بـه محرومیـن و اقشـار مختلف
آسـیب دیـدگان در محلات هـدف اسـت و ایـن نهضت

مهر:رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس گفـت:
رزمایـش کمـک هـای مومنانـه «کرامـت احمـدی» بـا
توزیـع بیـش از  ۳۰هـزار بسـته معیشـتی در حـدود ۷۶
محلـه در اسـتان فـارس آغـاز شـد.
اسـماعیل قزلسـفلی بعـد از ظهـر شـنبه در جلسـه
مسـئولین بسـیج سـازندگی نواحـی شـیراز بـا اشـاره بـه
برگـزاری سـومین مرحلـه رزمایـش کمکهـای مومنانـه
بـه مناسـبت دهـه کرامـت ،گفـت :سـومین مرحلـه
رزمایـش کمکهـای مومنانـه در سـال  ۱۴۰۰از امـروز
 ۲۲خـرداد مـاه تـا  ۱تیرماه در اسـتان فارس به مناسـبت
والدت بـا سـعادت حضـرت فاطمـه معصومه سلام الله
علیهـا ،میلاد بـا سـعادت آقـا امـام رضـا علیه السلام و
بزرگداشـت حضـرت احمـد ابـن موسـی شـاهچراغ (ع)

تـا پایـان ریشـه کـن شـدن ویـروس منحـوس کرونـا در
کنـار مـردم ،نیازمنـدان و آسـیب دیـدگان ناشـی از کرونا
خواهـد بود.
قـزل سـفلی اظهار کرد :تمرکز سـومین مرحلـه رزمایش
کمکهـای مومنانـه در سـال  ،۱۴۰۰تهیـه و توزیـع
بسـتههای معیشـتی در بیـن نیازمنـدان بـا عنـوان
رزمایـش «کرامـت احمـدی» اسـت کـه پیشبینـی
میکنیـم بیـش از  ۳۰هـزار بسـته معیشـتی در این دهه
بیـن نیازمنـدان توسـط ردههـای بسـیج ،بـا محوریـت
پایگاههـای مقاومـت محلات هـدف ،گروههـای
جهـادی فعـال در ایـن  ۷۶محلـه بـا همـکاری و کمـک
خیریـن ،نهادهـای حمایتـی ،دسـتگاههای اجرایـی،
سـازمانهای مـردم نهـاد و آحـاد مـردم توزیـع میشـود.

معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛

اختصاص  ۸هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به بخش کشاورزی
ایجـاد سـایبان اسـتفاده میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دشـمن در جنـگ اقتصادی،
در بخـش کشـاورزی سـفرههای مـردم را هـدف
گرفتـه اسـت ،ابـراز کـرد :بخـش کشـاورزی بـه
تحریمهـا "نـه" بسـیار محکمـی گفـت و بـه عنـوان
تنهـا بخشـی بـود که رشـد اقتصـادی مثبت داشـت.
بـه گفتـه معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد
کشـاورزی بـا وجـود تحریمهـا ،جنـگ اقتصـادی و

مهر:معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی
گفـت :در بودجه سـال جـاری  ۸هزار میلیـارد تومان
یارانـه بـرای توسـعه بخش کشـاورزی از جملـه ایجاد
سـایبان اسـتفاده می شـود.
محمـد مهـدی برومنـدی گفـت :در بودجـه سـال
جـاری  ۸هـزار میلیـارد تومـان یارانـه تسـهیالت
کشـاورزی دیـده شـده اسـت کـه در قالب تسـهیالت
ارزان قیمـت بـرای توسـعه بخش کشـاورزی از جمله

محدودیتهـای زیـاد سـال گذشـته از جملـه شـیوع
ویـروس کرونـا ،بخش کشـاورزی کشـورمان نزدیک
بـه  ۶میلیـارد دالر درآمـد ارزی داشـت.
برومنـدی؛ نـگاه توسـعه ایـی در بخـش کشـاورزی را
یـک نـگاه دانـش محور دانسـت و افـزود :بنـا داریم
بـا توسـعه پایـدار در بخـش کشـاورزی ،حفـظ آب،
خـاک و منابـع بـرای نسـلهای آینـده تـداوم پیـدا
کند .

 ۱۲نفر به دلیل ابتال به کرونا در فارس جان باختند
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
اعلام آخریـن وضعیـت کروناویروس در اسـتان فارس
تـا امـروز از جـان باختـن  ۱۲هـم اسـتانی دیگـر در اثـر
کروناویـروس طـی  ۲۴سـاعت خبـر داد.
دکتـر عبدالرسـول همتـی بعـد از ظهـر یکشـنبه بـا
حضـور در اسـتودیو سلامت در جمـع خبرنـگاران
گفـت :از ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون،
 ۹۳۲هـزار و  ۷۱۵مـورد تسـت تشـخیصی بـه روش

مولکولـی در آزمایشـگاههای اسـتان انجـام شـده کـه
بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده ۲۶۷ ،هـزار و ۵۵۱
بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنین
از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید حـاج «قاسـم سـلیمانی»
تاکنـون ۱۰۷ ،هـزار و  ۵۹۳مـورد تسـت سـریع انجـام
شـده که از این تعداد شـانزده هـزار و  ۴۵۱بیمار مثبت
نیـز بـه ایـن روش شناسـایی شـده اسـت و در مجمـوع
از ابتـدا تاکنـون ۲۸۴ ،هـزار و دو نفـر بیمـار مبتلا بـه

کوویـد  ۱۹در اسـتان فـارس شناسـایی شـده اسـت.
او همچنیـن از بهبـودی  ۲۵۹هـزار و  ۸۰۶نفـر از ابتدا
تاکنـون خبـر داد کـه از بیمارسـتانها ترخیص شـده و
یـا از ایزولـه خانگـی خارج شـدهاند.
معـاون بهداشـت دانشـگاه بـا اعلام جـان باختـن
 ۱۲هـم اسـتانی دیگـر در اثـر کرونـا ویـروس طـی روز
گذشـته تاکنـون ،مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از
کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون را چهـار

هـزار و  ۶۹۳نفـر اعلام کـرد.
دکتـر همتـی اضافـه کـرد :هـم اکنـون هـزار و ۲۶
بیمـار مثبـت و یـا مشـکوک دارای عالئـم کرونـا
ویـروس در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند
کـه از ایـن تعـداد ۱۵۸ ،بیمـار مبتلا بـه کوویـد ۱۹
بـه دلیـل وخامـت وضعیـت جسـمی در بخشهـای
 ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانـی دریافـت
میکنند.

ایسـنا :مدیـر نمایندگـی سـتاد دیـه فـارس گفـت :در آغازیـن روز از دهـه کرامـت  ۶۳زندانـی جرایـم غیـر عمـدی
در اسـتان آزاد شـدند.
اسـکندری گفـت :ایـن زندانیـان کـه جرایـم آنهـا بیشـتر مالـی بـوده اسـت بـا کمـک  ۷میلیـارد و  ۷۰۰میلیـون
تومانـی خیـران بـه آغـوش خانوادههـای خـود بازگشـته انـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقل از سـتاد دیه اسـتان فارس ،اسـکندری افـزود :خیران اسـتان فارس از ابتدای امسـال
هـم بـا کمـک  ۷۴میلیـارد تومانـی خود به سـتاد دیه فـارس زمینه آزادی شـمار از زندانیـان را فراهـم کردهاند.
اسـکندری گفـت :خیریـن میتواننـد کمکهـای خـودرا بـه شـماره حسـاب  ۱۰/۱۱۹۹۱۱۹۹و شـماره کارت
 ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۰۹۶۱نـزد بانـک ملـت بـه نـام سـتاد دیـه اسـتان فـارس واریـز کنند تا شـاهد آزادی بخشـی
از ایـن زندانیـان باشـیم.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات فارس اعالم کرد:

گزارش  ٦٠٠تخلف انتخاباتی در فارس

ایسـنا :رئیـس هیئـت بازرسـی انتخابـات فـارس از گـزارش  ٦٠٠تخلـف انتخاباتـی بـه وزارت کشـور خبـر داد و
گفـت :عمـده ایـن تخلفـات شـامل تبلیغـات پیـش از موعـد ،نصـب بنرهـا و تابلوهای غیرمجاز و سـد معبـر بوده
اسـت .علـی نقـی لقمانـی یکشـنبه  ٢٣خـرداد در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه داوطلبـان انتخابـات بایـد در
بحـث تبلیغـات رعایـت اخلاق و انصـاف و حریم حقوقی مردم را در نظر داشـته باشـند ،افـزود :داوطلبان ضمن
عـدم تعـرض بـه حریـم حقوقی افـراد ،بایـد مراقـب چهره شـهر نیز باشـند.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه فـارس بـا بیشـترین تقسـیمات کشـوری ،سـه هـزار و  ٨٤٤نفـر بـازرس در ایـن دوره
از انتخابـات را در پـای صنـدوق هـای رای خواهـد داشـت ،افـزود :از ایـن تعـداد  ٢٥٦نفـر سـربازرس و  ٥٣نفـر
بـازرس ویژه هسـتند.
رئیـس هیئـت بازرسـی انتخابات فارس خاطرنشـان کرد :به ازای هر  ١٥شـعبه یک سـربازرس تعریف شـده و در
شـهرهای کوچـک حداقل یک بـازرس ویژه حضور خواهد داشـت.
لقمانـی تعـداد صنـدوق هـای اخـذ رای در اسـتان را  ٤٥٦٤صنـدوق اعلام و اضافـه کـرد :تعـداد داوطلبـان
انتخابـات شـوراها در  ١١٥شـهر اسـتان  ١٨١٤نفـر هسـتند و بـه ازای هـر کرسـی سـه نفـر بـا یکدیگر بـه رقابت
مـی پردازنـد.او خاطرنشـان کـرد :در روسـتاها و تیـره های عشـایری تعـداد داوطلبـان  ١١هزار و  ٨٤٧نفر اسـت
کـه بـرای  ٨هـزار و  ٦٢کرسـی بـا یکدیگـر رقابـت مـی کنند.
رئیـس هیئـت بازرسـی انتخابـات فـارس بـا بیان اینکـه فضا بـرای برگـزاری انتخابات کاملا فراهم و مهیاسـت،
یـادآور شـد :شـماره تلفـن هـای هیئت بازرسـی در دسـترس عموم قرار گرفتـه تا هرگونـه تخلـف را دریافت کنند.
لقمانـی خاطرنشـان کـرد :تنهـا یـک سـتاد انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل قـرار گرفتـن در فضـای معبـر
عمومـی جمـع آوری شـده اسـت.

زنگ خطر شکل گیری موج جدید شیوع کرونا در فارس
مهر:رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :کاهش سـطح رعایـت شـیوهنامههای بهداشـتی خصوصا در
مـورد فاصلـه گـذاری اجتماعـی ،زنـگ خطـر شـکل گیری مـوج جدیـد شـیوع کروناویـروس در فـارس را به صدا
درآورده است.
دکتـر مهـرزاد لطفـی ظهـر یکشـنبه در سـیصد و چهلمیـن نشسـت سـتاد دانشـگاهی مدیریـت کرونـا در علـوم
ً
پزشـکی شـیراز ،گفـت :کاهـش سـطح رعایـت شـیوهنامههای بهداشـتی خصوصـا در مـورد فاصلـه گـذاری
اجتماعـی ،زنـگ خطـر شـکل گیـری مـوج جدیـد شـیوع کرونـا ویـروس در فـارس را بـه صـدا درآورده اسـت.
لطفـی بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه جـدی تـر بـه رعایـت بیشـتر پروتکلهـای بهداشـتی بـرای قطـع زنجیـره انتقـال
کرونـا ویـروس ،افـزود :پیشـگیری از مـوج جدیـد کرونـا ویـروس و دوری از وضعیت قرمز در اسـتان؛ مشـارکت،
همـکاری و همدلـی بیـش از پیـش مـردم را میطلبـد.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با اشـاره به خیز آهسـته مـوارد ابتالء به بیمـاری کووید  ۱۹و روند افزایشـی
بسـتری بیمـاران در مراکز درمانی اسـتان فـارس ،گفت :در صورت رعایت نکردن دسـتورالعملهای بهداشـتی،
سـهل انگاری و جدی نگرفتن بیماری ،شـاهد ورود اسـتان به وضعیت بحرانی شـیوع کرونا ویروس هسـتیم.
لطفـی ادامـه داد :بـا وجـود آمادگـی کامـل مجموعـه سلامت فـارس در برابـر ایـن بیمـاری کـه طـی قریـب بـه
 ۱۶مـاه گذشـته شـاهد آن بودهایـم؛ امـا ضـرورت دارد هـم اسـتانیها بـا رعایـت کـردن بیشـتر شـیوه نامههـای
بهداشـتی ،ضمـن حفـظ سلامت خـود و اطرافیـان ،هماننـد گذشـته کادر درمـان را یـاری دهنـد.
او همچنیـن در ایـن نشسـت وضعیـت آمـار مبتالیـان بـه کرونـا ویـروس و جـان باختـگان ایـن بیماری در شـیراز
و مناطـق مختلـف اسـتان ،رونـد انجـام تسـتهای  pcrدر مراکـز  ۱۶سـاعته ،تسـتهای سـریع ،فعالیـت
آزمایشـگاههای تشـخیصی کوویـد  ۱۹و اقدامـات کارگروههـای مختلـف سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری
کوویـد  ۱۹را ارزیابـی کـرد.
رئیـس علـوم پزشـکی شـیراز با اشـاره به روند افزایشـی موارد ابتلاء به کرونا ویـروس در برخی از شهرسـتانهای
اسـتان فـارس ،خواسـتار پیگیـری مسـئوالن دانشـگاه بـرای شناسـایی دلیـل افزایـش ابتلاء ،بـا هماهنگـی و
همـکاری مسـئوالن و مدیران شهرسـتان شـد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد

ثبتنام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن در  ٧شهر فارس
ایسـنا :مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس از ثبـت نـام مرحلـه پنجم طرح اقدام ملی مسـکن در  ٢۴۰شـهر کشـور
خبـر داد و گفـت :در ایـن مرحلـه امـکان ثبـت نـام برای متقاضیان در  ۶شـهر اسـتان فارس فراهم شـده اسـت.
جعفـر زاهـدی گفـت :متقاضیـان مسـکن ملـی در شـهرهای آبـاده ،صـدرا ،اوز ،خنـج ،گلـه دار ،المـرد و گراش
میتواننـد بـرای بهـره بـردن از ایـن طـرح بـا مراجعـه بـه نشـانی  tem.mrud.irثبـت نـام کنند.
زاهـدی خاطرنشـان کـرد کـه در ایـن مرحله افـرادی باید نسـبت به ثبت نـام اقدام کننـد که واجد  4شـرط مطرح
شـده باشـند.او افـزود :حسـب ماده یـک آئیننامه اجرائی قانـون سـاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسـکن،
متقاضیـان ثبتنـام بایـد دارای چهـار شـرط بـدون زمیـن یا واحد مسـکونی ،پنج سـال سـابقه سـکونت در شـهر
محـل تقاضـا ،اسـتفاده نکـردن از امکانـات دولتـی یـا امکانـات نهادهـای عمومـی غیردولتـی مربـوط بـه تامین
مسـکن و متاهـل یـا سرپرسـت خانـوار باشـند.مدیرکل راه و شهرسـازی فارس گفـت :ثبت نام جدید مسـکن ملی
از  ۱۹خـرداد آغاز شـده اسـت و تـا روز  ۲۵خـرداد ادامه دارد.

آغاز برداشت کلزا از مزارع مرودشت
عصرمردم:
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت گفت :برداشـت دانه روغنی کلزا از سـطح  ۵۷۳هکتار از مزارع این
شهرسـتان آغاز شـده اسـت و تا اوایل تیر مـاه ادامه دارد.
کاووس همتـی بـا بیـان اینکـه متوسـط عملکـرد کلزا در این شهرسـتان  ۲.۵در هکتار اسـت ،افـزود :پیش بینی
مـی شـود ،بیـش از  ۱۴۰۰تن دانـه روغنی کلزا تولید شـود.
وی اظهـار کـرد :ایـن محصـول بـا دو درصـد ناخالصـی و ده درصـد رطوبـت بـا قیمت تضمینـی  ۱۱هـزار تومان
توسـط شـرکت غلـه شهرسـتان مرودشـت خریداری می شـود.
همتـی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتفاده از هـد مخصـوص برداشـت و تنظیمـات کمبایـن در زمـان برداشـت ضروری
اسـت ،تصریـح کـرد :تیمهـای نظارتـی در زمـان برداشـت موظـف بـه چـک کـردن کمباینها هسـتند.
او بیـان کـرد :در حـال حاظـر سـه دسـتگاه کمبایـن مجهـز به هـد مخصوص برداشـت کلـزا ،عملیات برداشـت
را انجـام مـی دهنـد و تدابیـر الزم بـرای تجهیـز تعـداد بیشـتری کمبایـن در زمـان اوج برداشـت در نظـر گرفتـه
شـده است.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت بـه کشـاورزان توصیه کرد قبـل از برداشـت محصول بـرای بازدید از
مزرعـه و کنتـرل رطوبـت بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی مراجعـه کننـد و بـه توصیـه هـای کارشناسـان در خصوص
چگونگـی برداشـت محصـول توجه الزم را داشـته باشـند.

برداشت آنغوزه در سرچهان آغاز شد
عصرمردم:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت :برداشت آنغوزه از سطح 20هکتار مزارع سرچهان آغاز شد.
علـی موسـی پـور جشـنی اظهـار کـرد :کار برداشـت از نیمه خرداد ماه شـروع شـده اسـت و تـا نیمه مـرداد ادامه
دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از هـر بوتـه ایـن گیـاه  250گرم شـیره به دسـت مـی آیـد ،افزود:پیـش بینی می شـود در
سـال جـاری پنـج تن صمـغ آنغوزه برداشـت شـود.
به گفته وی؛ در فصل برداشت آنغوزه برای پنج نفر اشتغال زایی ایجاد می شود.
مجمـوع سـطح زیـر کشـت ایـن گیاه دارویـی در سـرچهان بالغ بر یکصد هکتار اسـت کـه  80هکتار آن در سـال
پنجم کشـت است.
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هشدار به زنان بارداری که
استامینوفن مصرف میکنند!

باشــگاه خبرنگاران :زنان بارداری که از استامینوفن استفاده میکنند ،به احتمال زیاد دارای
فرزندانی با اختالل اوتیسم یا بیش فعالی و کمبود توجه هستند.
اســتامینوفن یکی از معدود مسکنهایی اســت که عموما مصرف آن در در دوران بارداری
بی خطر اســت ،اما به تازگی در مطالعهای رابطهای بین مصرف استامینوفن در دوران بارداری
و کودکان مبتال به اوتیسم مشخص شده و نشان میدهد که مصرف داروهای مسکن ،ممکن
است چندان هم بی خطر نباشد.
محققان اســپانیایی  ۷۰هزار زن باردار را در شش کشور اروپایی بررسی کردند و فهمیدند
که پنجاه و شــش درصد از مادرانی که در طیف اوتیسم دارای فرزند بودند ،از این نوع مسکن
استفاده کردهاند.
این محققان با اشاره به تجویز استامینوفن فقط در صورت لزوم برای زن باردار اعالم کردند
که یافتههای آنها نشــان میدهد کودکان مادرانی که در دوره بارداری از این مســکن رایج
اســتفاده کردهاند ۱۹ ،درصد بیشتر از ســایر کودکان دچار اوتیسم و ۲۱درصد بیشتر از سایر
کودکان عالئم بیش فعالی و کمبود توجه دارند.
استامینوفن رایجترین دارویی اســت که مردم برای تسکین درد مصرف میکنند اما حدود
 ۶۵درصد از مادران تحت بررســی در این مطالعه اظهار داشــتند که در دوران بارداری خود از
این دارو استفاده کردهاند که باعث آسیب شده است.
پروفســور جوردی ســانیر ،محقق اصلی این مطالعه گفت :اســتامینوفن ایمنترین داروی
ضدالتهاب برای زندگی قبل از تولد اســت ،اما حتی این دارو نیز عوارض جانبی را نشان داده
است .بنابراین ،فقط در صورت لزوم آن را مصرف کنید.

چگونه سوختگی را درمان کنیم؟

باشگاه خبرنگاران:بســیاری از افراد در معرض سوختگی ناگهانی قرار میگیرند ،که آسیب
زیادی به پوست آنها وارد میکند و اثر بدی بر جای میگذارد .نمونههایی از این سوختگیها
ناشــی از اتو و آتش مستقیم اســت که در صورت عدم انجام کمکهای اولیه ،سه الیه اولیه
پوست آسیب میبینند.
مجموعهای از اقدامات اضطراری را که میتوان قبل از رفتن به بیمارســتان انجام داد ،به
شرح زیر است:
 - ۱فرد آســیب دیده را بالفاصله از منبع گرما خارج کرده ،سپس محل سوختگی را با آب
خنک و یا ولرم به مدت  ۲۰دقیقه شستشو دهید .از یخ ،آب یخ یا هر نوع کرم یا مواد روغنی
مانند کره استفاده نکنید.
 -۲هرگونه لباس از جمله پوشــک نوزادان یا جواهرات را از نزدیکی ناحیه سوخته پوست
دور کنید اما چیزهایی که به پوست چسبیده اند را جدا نکنید.
 -۳فرد را با استفاده از پتو گرم کرده و مواظب باشید ناحیه سوخته را لمس نکنید.
 -۴با قرار دادن یک الیه گاز روی آن ،محل ســوختگی را بپوشانید .یک کیسه پالستیکی
تمیز برای سوختگی نیز میتواند روی دست شما استفاده شود.
 -۵برای درمان هرگونه درد از داروهای ضد درد مانند پاراســتامول یا ایبوپروفن اســتفاده
کنید.
 -۶اگر صورت یا چشــمها میسوزد ،به جای دراز کشیدن حالت نشسته داشته باشید ،این
به کاهش ورم کمک میکند.
 -۷اگر سوختگی اسیدی یا شیمیایی است ،سعی کنید مواد شیمیایی و هرگونه لباس آلوده
را به دقت از بین ببرید و با استفاده از آب تمیز هرچه بیشتر ،محل آسیب دیده را بشویید.

میوهای پرخاصیت
که شما را خوش اندام نگه میدارد

باشــگاه خبرنگاران :میوه انبه حاوی بیش از  ۲۰ویتامین و مــواد معدنی ،از جمله ُدزهای
باالی ویتامین  A ،Cو همچنین از خانواده بادام هندی و کم چرب است.
یــک انبه کامل حدود  ۲۰۷کالری و یــک فنجان انبه برش خورده حدود  ۱۶۵کالری دارد
و تقریب ًا  ٪۷۰از مقدار توصیه شــده ویتامین  Cروزانه را تأمین میکند ،همچنین مصرف این
میوه جذب آهن را بهبود میبخشــد و به ســلولها در دفاع از خود و به سیســتم ایمنی بدن
کمک میکند.
«مایا وادی ولو» ،سرپرســت تیم تحقیق از دپارتمان تغذیه دانشگاه رودایلند آمریکا ،در این
باره میگوید :ویتامین  Cبرای سیســتم ایمنی خوب است .یک آنتی اکسیدان است بنابراین
میتواند به اســترس اکسایشی در بدن کمک کند .همچنین انبه منبع مناسبی از ویتامین ،A
فوالت و غنی از فیبر اســت که برای پیشگیری از ســرطان روده بزرگ ،بیماریهای قلبی و
کنترل وزن مفید است .در صورتی که انبه نه با قندهای افزودنی در قالب کمپوت مصرف شود
از طرق مختلف به محافظت و پشتیبانی از بدن کمک میکند.
این اَبَرمیوه ،حاوی چندین ترکیب آنتی اکســیدانی است که به محافظت یا تأخیر در آسیب
رادیکالهای آزاد ،اتمها یا مولکولهای ناپایدار که میتوانند به سلولها آسیب رسانده و باعث
بیماریهایی مانند سرطان شوند ،کمک میکند.
فیبر ،ویتامین و پتاسیم موجود در این میوه آبدار همچنین به کاهش خطر بیماریهای قلبی
کمک میکند .عالوه بر وجود کم چربی در این میوه ،انبه میتواند به کاهش وزن کمک کند
چراکه به خاطر وجود فیبر به سیری طوالنی مدت منجر میشود.

خاصیت «هل» در کاهش فشارخون و بهبود تنفس

مهر :هل یک غالف دانه ای معطر کوچک اســت که به عنوان ادویه در تهیه غذاها مورد
استفاده قرار می گیرد .در ذیل به برخی فواید شگفت انگیز این ادویه خوشبو اشاره می شود.
کمک به کنترل فشارخون
هل سرشــار از آنتی اکسیدان است که به کاهش فشار خون کمک می کند .هل همچنین
دارای یک اثر ادرارآور است که می تواند به کاهش سطح فشار خون کمک کند.
تاثیرات ضدالتهابی
میــزان باالی آنتی اکســیدان هل می تواند به محافظت از ســلول ها در برابر آســیب و
جلوگیری از التهاب کمک کند.
کمک به بهبود زخم معده
طبــق تحقیق در لوله آزمایش ،هل می تواند در برابر هلیکوباکتر پیلوری ،باکتری مرتبط با
ایجاد موارد زخم معده ،نقش حفاظتی داشته باشد.
بهبود روند نفس کشیدن
رایحه هل می تواند به بدن کمک کند تا در هنگام ورزش ،اکســیژن را استنشــاق کند .در
یک مطالعه ،از گروهی از شــرکت کنندگان خواسته شد که اسانس هل را به مدت یک دقیقه
قبل از راه رفتن روی تردمیل برای فواصل  ۱۵دقیقه استنشــاق کنند و گروه دیگر این کار را
نکردند .در گروهی که اســانس هل را استنشــاق کردند ،در مقایسه با گروه دیگر اکسیژن به
شکل قابل توجهی باالتر بود.
خوشبوکننده دهان
جویدن هل به خالصی از بوی بد دهان کمک می کند و اثر خنک کننده در دهان برجای
می گذارد .به عنوان یک خوشبوکننده دهان طبیعی توسط بسیاری از افراد استفاده می شود.

ایسنا :یک کارشناس تغذیه می گوید شایع ترین موارد گزارش شده ،آلودگی
برنج با آرســنیک ،کادمیم ،جیوه و سرب بوده که دریافت آنها به مدت طوالنی،
مسمومیت و عوارضی مانند ســرطان و نقص مادرزادی در نوزادان را به دنبال
دارد.
آذین صبوری ،کارشناس مسئول بهبود تغذیه جامعه شبکه بهداشت دیلم به
ایسنا گفت :در بســیاری از نقاط جهان برنج غذای اصلی و تامین کننده بخش
عمده انرژی افراد اســت و در ایران به عنــوان برنج دومین غذای اصلی بعد از
گندم مصرف میشــود .وی افزود :آلودگی برنج با فلزات سنگین یکی از موارد
محتمل آلودگیهای محیطی اســت که طی آن تحت شــرایط خاصی از قبیل
آلودگــی آب ،خــاک و نزدیکی مزارع برنج به مراکــز صنعتی و فاضالب های
مربوطه ،عناصر سنگین به برنج منتقل شده و در آن تجمع پیدا می کنند.
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تبیان :با شــروع سن ســالمندی ،بدن شروع به
تغییر میکند .در اثر افزایش ســن ،سالمندان عموم ًا
تغییرات هورمونی ،شنیداری و دیداری ،کاهش تراکم
استخوانی و ضعیفتر شدن ماهیچهها ،ضعف سیستم
ایمنی بدن ،تغییر در الگوی خواب و اختالالت حافظه
را تجربــه میکنند .اگر فرد ســالمند بدون توجه به
این تغییرات ،به انجام برخــی فعالیتهایی که قب ً
ال
انجــام میداده ادامه دهد ،ممکن اســت در معرض
خطر قرارگرفته و دچار مشــکالتی شــود؛ بنابراین
ســالمندان باید از خطرناکترین فعالیتهایی که در
ادامه معرفی شــده اجتناب کرده و یا انجام آنها را به
حداقل برسانند.
رانندگی
بــا افزایش ســن بعضی تواناییهــا کاهش پیدا
میکنند که یکی از آنها کاهــش توانایی رانندگی
است .برخی موارد میتواند بر رانندگی فرد مسن تأثیر
بگذارد ،مانند:
دارو :برخی از داروهــا مانند داروهای خوابآور،
آرامبخش ،آنتیهیستامین و ضد درد میتوانند زمان
واکنش راننده هنگام خطــر را کاهش داده یا باعث
خوابآلودگی شوند.
مشکالت بینایی :در سنین  65تا  75سالگی
میدان دید ســالمندان به  7/4کاهش پیدا میکند و
در  75ســالگی این کاهش دید به  7/12میرسد؛ به
همین دلیل ضعف بینایی میتواند توانایی دید واضح
در رانندگی از جلو یا از بغل را تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش شنوایی :یکی از شایعترین اختالالت
دوران پیری ،مشــکالت شنوایی سالمندان است که
این مســئله در رانندگی باعث میشود که فرد مسن
قادر به شنیدن بوق ماشین یا آژیر صدا نباشند.
مشکالت حرکتی :ممکن اســت در کشیدن
ترمزدستی یا استفاده از ترمز یا حرکت دادن سر برای
بررسی دید پهلو مشکل داشته باشند یا کندتر باشند.
اختــاالت حافظه :اگر در منطقهای ناآشــنا
باشند ممکن است گیج یا حتی گم شوند.
بیتحرکی و نشستن تمامروز در خانه
اغلب ســالمندان به دلیل شــرایط خاص بسیار
کمتحــرک بوده و خــود را محدود بــه تختخواب
میکنند که این مســئله در درازمــدت موجب بروز

کارهایی که سالمندان
هرگز نباید انجام دهند

بیماریهایی در بدن آنها میشــود .بیتحرکی در
ســالمندان عملکرد روده و کلیه ،قلب و غدد درون را
دچار اختالل میکند .همچنین ابتال به بیماریهایی
مانند سینهپهلو و لخته شدن خود را افزایش میدهد.
در یک مطالعه در ســال  2018از دانشگاه کالیفرنیا،
محققان افــراد بین  45تا  75ســال را موردمطالعه
قراردادنــد و دریافتند که کمتحرکی در ســالمندان،
بهویــژه برای مــدت طوالنی ،خطــر مرگومیر را
افزایش میدهد.
تماشای بیشاز حد تلویزیون
اگرچــه تلویزیون یک ســرگرمی عالــی برای
سالمندان اســت اما تماشــای بیشازحد تلویزیون
میتواند تأثیرات منفی بر سالمتی آنها داشته باشد.
تحقیقات نشان داده است که افراد مسنی که در روز
بیش از سه ســاعت و نیم ،تلویزیون تماشا میکنند

مهر :نتایج یک تحقیق جدید ،ارتباط بین بهداشت
خــوب دهان و دندان را با ســامت عمومی در افراد
بزرگسال نشان می دهد.
نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که تعداد
کمتر دندان های باقیمانده در دهان و توانایی جویدن
ضعیف ،خطر از دست دادن عضالت ،ضعف و دیابت
را در افراد مسن افزایش می دهد.
تحقیقات نشــان می دهد که فراتــر از ناراحتی
جسمی ،ســامت دهان و دندان اثرات قابل توجهی
از جمله افزایش خطــر بیماری های قلبی عروقی را
به همراه دارد.
بهداشت ضعیف دهان و دندان که براساس تعداد
دنــدان های باقیمانده در دهــان ،توانایی جویدن ،و
مشــکالت خوردن و بلع تعیین می شــود ،از عوامل
ایجاد کننده ضعف جســمی ،ناتوانــی و مرگ و میر
است.
محققان دانشگاه شــیمان ژاپن به وجود ریسک
باال دیابت و ســارکوپنی که از دســت دادن عضله و
ضعف ناشی از پیری است ،در میان افراد مسن دارای
بهداشت ضعیف دهان پی بردند.
محققان در این مطالعه ۶۳۵ ،فرد در رده سنی ۴۰
تا  ۷۴سال را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.
آنها دریافتند که تعداد کمتر دندان های باقیمانده
ایسنا :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با بیان اینکه واکسـن کوویـد  ۱۹بـه میـزان باالیی
از ابتال بـه بیماری کرونا پیشـگیری میکنـد ،افزود:
با این حال باید تـــا مدتی بعد از دریافت واکســن،
اصـول فاصله گـذاری اجتماعی رعایت شود.
دکتر عباسعلی درستی گفت :تمامی واکسـنهـای
کرونای موجـود در کشـور ،بایـد در دو نوبت تزریـق
شـــوند که فاصله دو نوبـت تزریق هـم معموال بین
چهـــار هفته تا سه ماه اسـت .پس تـا زمان دریافت
هـر دو نوبـــت واکسن ،بدن در برابر بیماری چندان
مقـاوم نخواهد بود.
وی افزود :وقتی واکســـن وارد بدن میشـــود،
سیســـتم ایمنـــی را تحریک میکنـــد و سپس با
تحریک و واکنـش سیســـتم ایمنی ،مقاومـت بدن
در مقابل ویـــروس کرونا افزایـــش مییابد .بـرای
اینکـــه ایـن واکنش به طـور کامـل در بـدن ایجاد
شـود هم باید حداقل دو هفتـه از نوبـت دوم تزریـق
گذشـته باشـد.
وی متذکر شــد :تـــا دو هفته پـــس از دریافت
نوبت دوم واکســـن باید همـه اصول فاصله گـذاری
اجتماعی ،زدن ماسـک ،شسـتن دسـت و ...به طـور
کامل رعایت شود .البته اثربخشـــی واکسـن بـرای
جلوگیـــری از بیمـــاری  ۱۰۰درصد نیسـت ،یعنـی
فـردی که واکسـن دریافت کرده هـم ممکن اسـت

سال بیست و ششم شماره 7216

نســبت به افرادی که کمتر تماشا میکنند ،از حافظه
کمتری برخوردارند.
همچنین ازآنجاکه تماشای تلویزیون یک فعالیت
منفعالنه است ،افرادی که روزانه ساعتهای زیادی
تلویزیون تماشا میکنند ،تمایل دارند فعالیت کالمی
خود را کاهش دهند .ناگفته نماند که ساعتها نشستن
پای تلویزیون برای ســامت جسمی فرد مسن مفید
نیســت؛ اگر والدین سالمند شما ساعتهای طوالنی
را روی کاناپه یا تختخواب مشغول تماشای تلویزیون
هستند ،ممکن است به مرور زمان فعالیتهای بدنی
ســاده مانند باال رفتن از پله یا پیادهروی را سختتر
انجامدهند.
ورزشهای سنگین
ورزشهایی ماننــد فوتبال ،بســکتبال ،والیبال،
بدنســازی ،دویــدن و ...از خطرناکترین فعالیتها

ارتباط بهداشت دهان و دندان
با خطر از دست دادن عضالت

راههای پیشگیری از کرونا
پس از دریافت واکسن

به بیمـــاری کرونـــا مبتال شود و آن را بـه دیگران
انتقـال دهد.
درستی با بیان اینکه احتمال بیماری شـــدید و
مرگ در افراد واکســـن زده بسـیار کمتـر از دیگران
اســـت ،گفت :هر چـــه تعداد افرادی که واکسـن

میزنند بیشـــتر شـود ،مقاومـــت جامعـه در برابـر
ویـروس کرونـا افزایـش خواهد یافت.
وی در خصوص خطرات و عوارض واکسن کرونا
نیز اظهار کرد :تمامی واکسنها با روشهای پیچیده
علمی و نظارتهای دقیق تولید شده و در مطالعههای

چگونه میزان مسمومیتزایی برنج را کاهش دهیم؟
به گفته این کارشــناس شــایع ترین موارد گزارش شــده ،آلودگی برنج با
آرســنیک ،کادمیم ،جیوه و سرب بوده است .این عناصر نقشی در رشد و حیات
انسان نداشــته و دریافت آنها به مدت طوالنی ،مسمومیت و عوارضی از جمله
سرطان زایی و ایجاد نقص مادرزادی در نوزادان را به دنبال دارد.
صبوری اظهار کرد :بررســی ها نشــان داده است که در برنج حدود ده برابر
سایر غالت آرسنیک تجمع می یابد.

کارشــناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه شــبکه بهداشت و درمان دیلم
عنوان کرد :بر اســاس توصیه متخصصین پختن برنج با حجم زیاد آب ،بهترین
روش برای کاهش میزان آرسنیک با کاهش حداقلی مواد مغذی برنج است که
روش مذکور در زیر شرح داده شده:
 .۱در یک قابلمه به ازای هر فنجان برنج خام  ۴فنجان آب ریخته شود.
 .۲بعد از به جوش آمدن آب ،برنج از قبل خیســانده شــده را درون قابلمه
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برای سالمندان است .ظرفیت تنفسی بهطور طبیعی
و با توجه به سن سالمندان کاهش مییابد .درنتیجه،
دویــدن برای مدت طوالنــی بهطورکلی برای افراد
مســن بهخصوص برای کسانی که ســابقه بیماری
تنفســی دارند ،توصیه نمیشــود .تمرینات هوازی
عالوه بر فشــار بیشازحد بر قلب و ریه ،خطر لخته
شدن خون را در سالمندان افزایش میدهد.
بیرون از خانه غذا خوردن
بسیاری از افراد با افزایش سن به سمت غذاهای
راحتتر رفته و ترجیــح میدهند حداقل  3-2بار در
هفته را غذای بیرون بخورند اما غذای رســتورانها،
بهویژه فســت فودها ،چربیهای اشباعشده و ترانس
بســیار باالیی در مقایسه با غذاهای خانگی دارند .به
همین دلیل کارشناســان توصیه میکنند سالمندان
برای بهبود ســامتی خود باید میزان چربی موجود
در رژیم غذاییشان را کاهش دهند چراکه رژیمهای
غذایی که چربی زیادی دارند ،میزان کلســترول در
بدن را افزایش میدهند.
مصــرف مقدار کمــی چربی و شــکر و متعادل
نگهداشــتن رژیم غذایی بهویژه با افزایش سن بسیار
مهم است .مطالعات نشان داده است که تغذیه سالم
میتواند از آلزایمر و دیابت نوع  2جلوگیری کند.
تا دیروقت بیدار ماندن
شــببیداری در ســالمندان ممکن است به علت
مشکل در به خواب رفتن ،بیدار شدن مکرر در خالل
شب همراه با اشکال در به خواب رفتن مجدد باشد .با
افزایش سن ،بدن میزان کمتری هورمون رشد تولید
میکند ،بنابراین فرد ســالمند احتما ًال کاهش خواب
عمیق را تجربه خواهد کرد .وقتی این اتفاق میافتد،
بدن مالتونین کمتری تولیــد میکند ،به این معنی
که فرد اغلب خواب تکهتکهتــری را تجربه میکند
و در طول شب بیدار میشــود .به همین دلیل یکی
راههای مقابله با خواب ســبک در سالمندی ،شبها
زود خوابیــدن و صبح زود بیدار شــدن اســت .زود
خوابیدن به بهبود تمرکز و حافظه کمک میکند ،به
بدن اجازه میدهد هرگونه آسیب سلولی که در طول
روز اتفاق افتاده را ترمیم کند و سیستم ایمنی بدن را
تقویت نماید که این موارد بهنوبه خود به جلوگیری از
بیماری کمک میکند.
در دهــان و توانایــی جویدن ضعیف بــه طور قابل
توجهی با دســت های ضعیف تر و سارکوپنی مرتبط
اســت .دندان کمتر و توانایــی جویدن ضعیف نیز به
طور معنی داری با دیابت در ارتباط بود.
به گفته محققان« ،یافته های ما نشــان می دهد
که بهبود در ســامت دهان و دندان ،از جمله حفظ
عملکــرد جونده هــا و باقی نگه داشــتن دندان ها،
ممکن است در پیشــگیری از سارکوپنی و دیابت در
بزرگساالن موثر باشد».
آنها حدس می زنند در افرادی که توانایی جویدن
یا دندان کمتری دارند ،ممکن است به خاطر خوردن
غذاهای نرم تر و غنی از شــکر و داشتن وعده های
غذایی کمتر ،خطر دیابت افزایش یابد.
هر دو این فاکتورها موجب افزایش بیشــتر میزان
گلوکز خون بعد از غذاخوردن می شود.
«شــوزو یانو» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
می گویــد« :طبق داده های ما ،اســتفاده از روکش
دندان و استفاده از دندان مصنوعی ممکن است خطر
دیابت و سارکوپنی را کاهش دهد».
محققــان همچنین اذعان دارنــد بیماری لثه که
می تواند باعث از دست دادن دندان ها شود ،می تواند
منجر به کاهش حساســیت به انسولین و اختالل در
تحمل گلوکز شود.
بالینی ،بی خطری و اثربخشــی آنها دقیقا بررســی
میشود که بر این اساس میزان خطر و عوارض برای
گیرندگان به کمترین میزان خود میرسد.
وی افزود :فواید واکسیناســیون کرونای در حفظ
ســامت ،صدها برابر بیشتر از عوارض احتمالی آن و
نیز خطر ابتال به کووید  ۱۹است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با
بیان اینکه واکســن ،سیســتم ایمنی بدن انسان را
تحریک میکند و در نتیجه میتواند سبب بروز برخی
واکنشهای ناخواســته و یا عوارض شود ،اظهار کرد:
شــایع ترین عوارض پس از تزریق واکسن ،عالئمی
چون درد ،قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق ،تب،
احساس خســتگی ،درد و کوفتگی بدن گزارش شده
اســت که خوشــبختانه این عوارض معموال زودگذر
هستند و خودبخود بهبود پیدا میکنند ،با این حال در
موارد بســیار نادر هم ممکن است برخی مشکالت و
عالئم ،شدیدتر دیده شوند و تعدادی از آنها به دلیل
واکسن باشند.
وی افزود :اگـــــر افراد پـــــس از تزریـــــق
واکســـــن کوویـــد  ۱۹بـــــه عالئم موضعـــی
یـــا تـــب و بـــدن درد شـــدید دچـــار شده و
یـــــا اگـــر ایـــن عـــوارض بیشـــتر از سه روز
ادامـــــه یابد ،باید حتمـــا بـــه پزشـــک و یـــا
پایگاههـــای واکسیناســـیون مراجعـــه کنند.

ریخته و بگذارید  ۵دقیقه بجوشد.
 .۳بعد از  ۵دقیقه برنج را آبکش کنید (آب برنج را دور بریزید).
 .۴مجــددا برنج را داخل قابلمه ریخته و به ازای هر فنجان برنج این بار دو
فنجان آب داخل قابلمه بریزید.
 .۵میــزان حرارت زیر قابلمه را کم کرده ،درب قابلمه را بگذارید تا آب برنج
تمام شود و برنج دم بکشد.
وی معتقــد اســت در ایــن روش ضمن حفــظ ارزش غذایــی برنج و ریز
مغذی های آن ،میزان بیشــتری آرســنیک از برنج به خصوص برنج سفید (به
میزان  ۷۰درصد) خارج میشــود .این روش در هنگام تهیه برنج برای نوزادان
و کودکان اکیداً توصیه میشــود زیرا آنها بسیار بیشتر از افراد بزرگسال در خطر
قرار گرفتن در معرض آرسنیک هستند.
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خستگی در کودکان و عواقب آن در آینده

بیتوته :کودکان سرشاراز انرژی هستند و با این انرژی و هیجانی که دارند
می توانند ساعت ها بدون خستگی بازی کنند .بسیار کم پیش می آید
که کودکان از خستگی شکایت کنند که دلیل آن ممکن است کم خوابی،
بیش فعالی و یا حتی فرار از تکالیف معین باشد .اما اگر کودکتان مدام
احساس خستگی می کند و در بیدار ماندن برای مدرسه دچار مشکل
می شود ،به حالت لتارژی (حالت گیجی و خواب آلودگی) دچار شده است.
یافتن دلیل اصلی لتارژی بسیار مهم است زیرا ممکن است هشداردهنده ی
بیماری های جدی در کودکان باشد .بیماری هایی مانند چاقی ،مننژیت،
تب و ...باعث بروز لتارژی در کودکان می شوند .اگر برای درمان لتارژی
اقدام نشود ممکن است در آینده مشکالت بزرگتری مانند اختالل های
مغزی را به وجود بیاورد.
عالئم خستگی در نوزادان
معموال در نوزادانی که تازه متولد شده اند ،بعد از گذشت  1یا  1/5ساعت
بعد از بیداری خسته می شوند و احتیاج به خواب دارند .عالئم زیر در
کودکان نشان دهنده ی خستگی در آن ها است:
• گوش هایش را می کشد.
• خمیازه می کشد.
• با دستانش چشمهایش را لمس می کند.
• دست هایش را مشت می کند.
• زیاد پلک می زند یا به حالت لوچی چشمانش را به داخل منحرف
می کند یا به جایی خیره می شود.
• اخم می کند و یا پریشان به نظر می رسد.
• بدنش را به عقب قوس می دهد.
• انگشت هایش را می مکد زیرا به دنبال راهی برای خوابیدن است.
خستگی در ماه های دیگر تولد کودک
 3تا  6ماهگی :در این ماه ها نوزاد هر یک و نیم تا سه ساعت به
خواب نیاز دارد.
 6تا  12ماهگی :به طور معمول در این سن نوزاد در هر دو تا سه
ساعت خسته می شود و به خواب نیاز دارد.
 12تا  18ماهگی :در این سن اگر کودک خواب صبحگاهی یا بعد از
ظهر را نداشته باشد به شدت احساس خستگی می کند.
عالئم خستگی کودکان بین  3تا  18ماهگی
• بی قرار به نظر می رسند.
• مدام نیاز به جلب توجه شما دارند
• مدام به شما می چسبند.
• از غذا ایراد می گیرند و نمی خورند.
• غر می زنند و یا گریه می کنند.
• از بازی با اسباب بازی خسته می شوند.
• عصبانیت
• درد مفاصل و عضالت
• تورم غدد لنفاوی در منطقه گردن

• کودک از یبوست رنج می برد ،زیرا روده ها در اثر لتارژی غیر فعال و
یا کند می شوند.
• بی تفاوت بودن او به محیط اطراف
دالیل خستگی در کودکان
هر مسئله استرس زا بهخصوص اگر بر روی اشتها و خواب کودک تأثیر
بگذارد ،میتواند تا مدتی ایجاد ضعف و بیحالی کند.
.1عفونت ها ،ضربه ها و جراحی نیز چون قوای جسمی را به تحلیل
می برند ،ممکن است مدت قابل توجهی ایجاد ضعفو و خستگی در
کودکان کند.
.2رژیمهای سخت غذائی که در این روز ها به خصوص در نوجوانان
و جوانان مورد توجه قرار گرفته ،اگر بدون برنامه و محاسبه کالری و
ویتامین ها و امالح الزم باشد ،میتواند منجر به ضعف شدید بدنی و
ایجاد خستگی در کودکان شود .همچنین مصرف غذاهایی که فاقد کالری
هستند یا خوراکی های ترش مزه بی خاصیت ،می تواند این احساس را در
کودکان ایجاد و یا تشدید کند.
.3اگر پدر و مادر در خانواده همیشه از خستگی و بی حوصلگی شاکی
باشند ،کودکان آن خانواده نیز با این گونه برخورد آشنا می شوند و به

.8کم کاری تیروئید در افراد ،چه کودکان و چه در بزرگساالن منجر به
کاهش انرژی و کم شدن سوخت و ساز بدن می شود.
.9کم تحرکی .خود کم تحرکی باعث احساس خستگی و در نتیجه
کم تحرکی می شود این حالت به صورت چرخه ای در تمام مدت همراه
کودک خواهد بود.
درمان خستگی در کودکان
• غذا را به خصوص در وعده ی ناهار محدود کنید.
تحقیقات نشان داده اند که کسانی که در وعده ناهار مقدار زیادی انرژی
دریافت می کنند دچار خستگی و بی حالی در بعداز ظهر می شوند .دلیل
این اتفاق می تواند افزایش ناگهانی قند و در دنباله ی آن کاهش دوباره
قند باشد.
• مصرف آب زیاد
 70درصد بدن از آب تشکیل شده ،همچنین آب اصلی ترین جزء خون
است که وظیفه ی حمل مواد مغذی به سلولها و خروج مواد زائد را دارد.
همچنین کم شدن حجم آب در بدن باعث غلیظ تر شدن خون می شود
و این یکی از دالیل خستگی در کودکان است .همچنین آب برای شادابی
پوست و بدن بسیار ضروری است.
• روال عادی خواب
همانطور که گفته شد یکی از رایج ترین دالیل برای خستگی در کودکان
خواب ناکافی و یا بد موقع است .شما باید مطمئن شوید که کودکتان
حداقل روزی  8ساعت خواب مفید و شبانه را داشته باشد .هرگز اجازه
ندهید که کودکتان تا دیر وقت بیدر بماند زیرا دیگر خواب مفید نخواهد
داشت .برای اینکه کودک بتواند به راحتی بخوابد باید تا دو ساعت قبل از
خواب وعده ی سنگینی مصرف نکند.
• تغییر دارو
در بعضی از اختالالت خواب مانند نارکولپسی ،پزشک داروهای حاوی
مهار کنندههای سروتونین را تجویز میکند تا کودک در طول روز دچار
خستگی و خواب آلودگی نشود.
• ورزش کردن و قرار گرفتن در معرض آفتاب
در صورتی که کودک شما از حالت کم تحرکی خارج شود روزانه دقایقی
را به ورزش کردن اختصاص دهد این امر موجب می شود تا او از آثار کم
تحرکی به دور باشد .همچنین در معرض آفتاب قرار گرفتن نیز از آن جایی
که نیاز بدن به ویتامین  Dو دیگر واجبات را بر طرف می کند به شادابی
فرزندتان کمک می کند.
• دریافت ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن
در صورتی که بدن نیازهای خود به مواد معدنی را دریافت نکند،
به تدریج ضعیف شده و دلیلی برای خستگی می شود .یکی از مهم ترین
ویتامین هایی که در این زمینه می تواند به شادابی کودک کمک کند
دریافت مقادیر کافی از ویتامین ب  1است .اگر بدن کودک به ویتامین ب 1
نیاز داشته باشد بعد از اولین بار که از این ویتامین استفاده کرد شما شاهد
نتایج باور نکردنی آن در رفع احساس خستگی فرزندتان خواهید بود.

سرعت و با هر گونه تحریک فیزیکی از خستگی شکایت خواهند کرد .از
طرف دیگر ،چنانچه زندگی پدر و مادر و کودک کام ً
ال بیتحرک و ورزش
نا کافی باشد مدام احساس ضعف در کودک به وجود می آید.
.4شایع ترین دلیل برای ایجاد خستگی در کودکان نداشتن خواب کافی
و یا به موقع است که در طوالنی مدت منجر به بیماری لتارژی می شود.
اما اگر با وجود خواب کافی ،ضعف و خستگی در کودک باقی بماند ،نشان
دهنده اختالل در سالمت کودک است .در این صورت باید هر چه زود تر
با پیدا کردن علت اصلی این مشکل ،روش درمانی مناسبی انتخاب کرد.
.5افسردگی .در کودکان احساس افسردگی یا اضطراب می تواند منجر
به احساس خستگی و احساس عدم داشتن انرژی که در اصل عدم داشتن
انگیزه است بشود.
.6کم خونی .اگر کودک دچار کم خونی شده باشد به دلیل انتقال ناقص
گاز های تنفسی در بدن ،باعث احساس خستگی و خواب آلودگی در
کودکان شود.
.7تغذیه نامناسب .در این مورد از آن جایی که امالح ،ویتامین ها و مواد
مورد نیاز در دسترس بدن قرار نمی گیرند ،منجر به ضعف شدید در بدن
می شود و احساس خستگی در کودک می کند.

کنترل استرس
گام مهمی برای سخنرانی مطلوب
باشگاه خبرنگاران :سخنرانی یکی از مهارت های مهمی است که
مستلزم اصولی است؛ به طوری که وقتی فردی سخنرانی می کند باید
به موضوعی که قصد دارد در مورد آن صحبت کند تسلط داشته و خود
واقعی اش باشد و این حس را در مخاطبان القا کرده و فیلم بازی نکند ا ّما
نکته اول در یک سخنرانی که باید به آن توجه کرد کنترل استرس است.
مهرداد ارجمندی سخنران و مدرس آموزش های سخنرانی در گفت
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در رابطه با نحوه ارائه سخنرانی خوب
اظهار کرد :ما باید خودمان را بپذیریم و بسیاری از افراد هم چنین شعاری
را می دهند ا ّما وقتی در تنهایی به چنین افرادی نگاه می کنیم متوجه
می شویم که آن ها به طور کامل نقش بازی می کنند و این مسئله بسیار
آسیب زاست .وی بیان کرد :ما همیشه در پذیرفتن خویشتن به عنوان

یکی از ستونهای عزت نفس میگوییم که افراد خود و صدایشان را
همان گونه که است ،بپذیرند و بدانند یک چیزی مهمتر از صدا و تصویر
وجود دارد که به آن ها کمک میکند و آن ،محتوای حرف ها وشخصیت
و انرژی کالم سخنران است که باید به جان مخاطب بنشیند که از آن
طریق می تواند مثبت و منفی و دروغ و صحت مطلب را متوجه شود.
این مدرس آموزش های سخنرانی تصریح کرد :وقتی پذیرفتن خویشتن
مطرح می شود باید بپذیرم که در حال حاضر استرس دارم و باید با
استرس خود مقابله کنم چرا که اگر آن را انکار کنم باعث بزرگ و بزرگتر
شدن آن می شوم و همین موضوع باعث می شود که سخنرانی خود
را با لرزش صدا آغاز می کنم و با وضعیت نه چندان مطلوبی به اتمام
می رسانم .زیرا فقط می خواهم آن سخنرانی به اتمام برسد.
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نام های آثار ادبی از کجا آمده اند؟
گری دکستر
ترجمه :پرتو شریعتمداری

شاید اولین نقطه تالقی یک متن با خواننده عنوان
آن باشد .اغلب اوقات خواننده با دیدن عنوان یک کتاب،
داستان ،مقاله ،شعر ...تصمیم می گیرد که مطلب را بخواند
یا از آن چشم بپوشد .چه بسا پس از خواندن چند جمله،
سطر ،پارگراف یا صفحه تصمیم تازه ای بگیرد ،اما همیشه
نقطه آغاز این پیوند یا گسست عنوان نوشته است .گری
دکستر ،نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی ،با توجه به نقش
مهم عنوان آثار ادبی پژوهش جالبی در این زمینه انجام داده
و جزئیاتی خواندنی درباره عناوین شماری از این آثار فراهم
کرده است .آنچه می خوانید برگردانی است از یادداشت های
او درباره بعضی آثار که به فارسی ترجمه شده اند و یا نامشان
برای خواننده فارسی زبان آشناست.
)1985
مارکز(1985
عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز(
رمان عشق سال های وبا ،که در سال  2007اقتباسی
سینمایی و هالیوودی براساس آن ساخته شد ،نام خود را
مرهون جناسی در زبان اسپانیایی است که قابل انتقال به
زبان های انگلیسی [و فارسی] نیست؛ در اسپانیایی واژه کولرا
 )Coleraهم به معنی بیماری وبا و هم به معنی خشم
(()Colera
 ،)Choleraاز واژه کالر
است .معادل انگلیسی وبا ،کالرا ((،)Cholera
 )Cholerبه معنی صفراوی مزاجی یا تندخویی مشتق
(()Choler
شده است؛ در طب قرون وسطی صفرا یکی از خلط های
چهارگانه (خون ،صفرا ،سودا و بلغم) بدن بوده که به عقیده

اشاره :محمدعلی بهمنی ،در ترانه و شعر معاصر
ایران و به خصوص قالب شعری «غزل» نامی
یگانه و فراموش نشدنی است؛ کسی که در چند
دهه ی اخیر ،همراه با چند نام مطرح دیگر،
عالوه بر تأثیری انکارنشدنی بر نسل های بعد
از خود ،به تازگی و طراوت «غزل» فارسی
کمک های فراوانی کرده و در پوست اندازی آن
که منجر به «غزل امروز» شده ،نقشی مهم و
اساسی داشته است .بهمنی که خود را زاده ی
«قطار اندیمشک» می داند ،اصالت ًا تهرانی است
اما حدود نیم قرن است که دل به دریای جنوب
داده و در بندرعباس روزگار می گذراند .پس با
این حساب ،توقع هر خواننده ای از او باال می رود
که اشعار فراوانی با حال و هوای دریا و زندگی در
بنادر و دیگر دلمشغولی های آن داشته باشد؛ اما
اگر مجموعه شعرهای او را از کتاب نخستینش
«باغ الل» ( )1350تا آخرین کتاب ،یعنی
«غزل زندگی کنیم» ( ،)1392ورق بزنیم ،به
تعداد انگشتان دو دست هم با شعرهایی روبه رو
نمی شویم که بتوانیم آنها را «شعر دریایی»
بنامیم .با این همه ،چند شعر دریایی این صفحه،
ماحصل سالهای مختلف زندگی شعری بهمنی
است .ضمن آرزوی سالمتی و طول عمر برای
او.
دریا و من چه قدر شبیه ایم
دریا صدا که می زندم وقت کار نیست
دیگر مرا به مشغله ای اختیار نیست
پر می کشم به جانب هم بغض هر شبم
آیینه ای که هیچ زمانش غبار نیست
دریا و من چه قدر شبیه ایم گرچه باز
من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست
***
دریا
دریا! دریا!
من صدا کن
دریا ُ
ُ
خاک با آب دوباره آشنا کن
دریا دلم گرفته
دریا دلم گرفته
من از این گرفتگی رها کن
ُ
دریا با من حرف بزن
من موجا به ساحل ب ِ َدن
نذار ُ
بال موجا
دریا دلم می خواد رو ِ
من تو یک شب ببری از این جا
ُ
بذار بگن چشمای بارون زده
بازم تو دریا یه نفر گم شده
دریا جوابم بده
دریا جوابم بده...

پزشکان آن دوران افزایش آن در بدن باعث بروز تندخویی
و کج خُ لقی می شده است .نام التینی بیماری وبا هم احتماال
براساس همین دانش تشخیص پزشکی کهن انتخاب شده
است .اما چگونه می توان عشق را با وبا مرتبط داست؟ در
رمان مارکز عشق ،وبا و خشم هر سه به هم مربوط اند؛
عالئم وبا و نشانه های عشق آشکارا یکی پنداشته می شوند
و این عشق است که یکی از شخصیت های اصلی داستان
یعنی فلورنتینو آریزا را علیه رقیب جوانش اوربینو ،که
پزشکی متعهد به ریشه کنی وباست ،می شوراند.
استفاده از جناس در عناوین آثار ادبی کار را برای مترجم
بسیار دشوار می کند .نمونه ای دیگری از این دست اثر
معروف بالزاک LePeau de Chagrin ،است که
ترجمه آن به پوست جادویی [در انگلیسی ،و چرم ساغری
در فارسی] حق مطلب را ادا نمی کند .در زبان فرانسه واژه
 Chaهم نوعی چرم است و هم به معنی اندوه و
Cha--grin
آزردگی است .در داستان بالزاک این کلمه به معنی چرمی
جادویی است که هر آرزویی را برآورده می کند ،اما دستاورد
آن برای قهرمان داستان جز تلخی و اندوه نیست.
)1869
جنگ و صلح اثر لئو تولستوی ((1869
عنوان اولیه رمان معروف تولستوی این بوده است:
«جنگ :چه سودی دارد؟» اما نه ،اگر حافظه ام یاری کند
عنوان نخستین از این هم کمی بی نمک تر بود .وقتی که

انتشار این داستان از سال  1865به صورت پاورقی در نشریه
 .»1805وقتی
راشن هرالد آغاز شد عنوانش بود« :سال .»1805
در سال  1867قرار شد رمان به صورت کتاب چاپ شود
تولستوی ناچار شد عنوانی انتخاب کند و تا مدتی در فکر
بود که عنوان «آن خوش است که فرجامش خوش است»
را بر کتاب خود بگذارد ،اما کی پیش از انتشار نظرش عوض
شد و عنوان جنگ و صلح را انتخاب کرد.
این عنوان تازه ملهم از رویدادهایی بود که شش سال
پیش از آن در زندگی نویسنده رخ داده بود .در آن هنگام
تولستوی  32ساله با پی یر ژوزف پرودن ،نظریه پرداز
آنارشیست که در ایکسل بلژیک در تبعید به سر می بُرد ،آشنا
شد .پرودن که مخالف نظامی گری و جنگ بود ،نسخه ای
از تازه ترین نوشته خود را که جنگ و صلح نام داشت و
رساله ای درباره جنگ بین المللی بود به تولستوی نشان
داد .تولستوی سخت تحت تأثیر پرودن و فلسفه آنارشیسم
خیرخواهانه او قرار گرفت و بعدها این فلسفه را در قالب
آنارشیم مسیحی خود در آثاری چون پادشاهی خداوند در
وجود توست ارائه کرد .به نظر می رسد که او به عمد و برای
ادای احترام به پرودن کتاب خود را جنگ و صلح نامید.
)1968
کالرک(1968
 :2001اودیسه فضایی اثر آرتور سی کالرک(
:2001
 :2001اودیسه فضایی» براساس داستانی
فیلم نامه ««:2001
کوتاه با نام «نگهبان» در  1948و به قلم آرتور سی کالرک

نوشته شد .داستان «نگهبان» در یک مسابقه قصه نویسی
که برگزارکننده اش بی.بی.سی بود شرکت کرد اما جایزه ای
به دست نیاورد و حتی یکی از سه اثر اول هم نشد .اما
سال ها بعد ،یعنی در سال  1964کالرک و استنلی کوبریک
تصمیم گرفتند فیلمی با الهام از این داستان بسازند .البته
داستان «نگهبان»
نمی توان فیلم کوبریک را اقتباسی از
ِ
به شمار آورد .کالرک خود در این مورد گفته است« :غالبا
گفته می شود که  2001براساس داستان نگهبان ساخته شده
است ،در حالی که این ادعا یک ساده انگاری محض بیش
نیست؛ ارتباط آن داستان با این فیلم درست مثل ارتباط
دانه بلوط با درخت بلوط است ».واقعیت این است که در
فیلم نامه نه فقط از این داستان بلکه از چند داستان دیگر
(از جمله دیدار در سپیده دم که آن هم به قلم کالرک بود
و در  1953چاپ شد) استفاده شده بود و بخش عمده ای از
فیلم نامه جدید بود.
این بخش جدید حاصل گفت وگوهای کالرک و کوبریک
در طول چندین جلسه مشورتی بود و کالرک ماحصل
گفت وگوها را در اتاق شماره  1008هتل چلسی واقع در
خیابان بیست و سوم غرب نیویورک بر کاغذ می آورد.
کوبریک معتقد بود که او و کالرک باید نخست داستان
خود را در قالب یک رمان کامل کنند (تا تخیلشان آزادانه
اوج بگیرد) و بعد فیلم نامه را بنویسند؛ اما آنچه در عمل
اتفاق افتاد این بود که رمان و فیلم نامه کم و بیش هم زمان
نوشته شدند.
در مورد عنوان این اثر باید گفت که سال  2001انتخاب
کوبریک بود و بخش دیگر ،یعنی اودیسه ،ایده کالرک بود.
در اغلب تحلیل ها این موضوع کلیدی نادیده گرفته می شود.
کالرک می گفت که «تشابه اودیسه ای تالشی عامدانه برای
خلق اسطوره است» .این اسطوره را او از مدتی پیش در ذهن
پرورانده بود تا از آن به عنوان الگویی برای ماجراجویی های
فضایی آینده بشر به کار بگیرد .مدت ها پیش از آن که فیلم
«اودیسه فضایی» ساخته شود ،کالرک در یک مجموعه
مقاله که در  1958منتشر شد ،نوشته بود« :سیمای هومر
نابینا از پس قرن ها به روی ما لبخند می زند .اکنون در تونل
پر پیچ و خم زمان ،غرش موشک ها با نفیر باد در بادبان
کشتی [اودیسه] به هم آمیخته اند .زیرا امروز در گوشه ای
از جهان پسرکی به سر می برد که هنوز از سرنوشت خود
چیزی نمی داند ،پسری که روزی نخستین اودیسه عصر فضا
خواهد شد».
 :2001اودیسه فضایی،
بنابراین ،دیوید بومن ،قهرمان :2001
اودیسه ای مدرن است؛ و اگر کسی هنوز تردید دارد که
کالرک چنین همانندسازی را در ذهن داشته است ،باید به
نام این شخصیت توجه کند :بومن [به معنی تیرانداز] که
رنگ و بویی آخائیایی [از نام های یونانی در ایلیاد و اودیسه
هومر] دارد ،نام مسافری است که سفری مدارگونه و پر از
مخاطرات حماسی را به پایان می رساند .کالرک حتی کتاب
اودیسه را هم در رمان آورد .کتاب دلخواه بومن برای مطالعه
در طول سفر با سفینه اودیسه است ،کتابی که بیش از هر
اثر دیگری از فراسوی دوران به او نزدیک است.

کسی که مثل دریاست!
محمدعلی بهمنی

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
اهالی این روزگار نیست
دریا که از
ِ
امشب ولی هوای جنون موج می زند
دریا سرش به هیچ سری سازگار نیست
ای کاش از تو هیچ نمی گفتمش ببین
دریا هم این چنین که منم بُردبار نیست
***
هوشت ُکجان؟
در قایقم
کنار تو و
چشم های حسود
*
َ
یاروک آطرف تِه بِنین1
آه...
[زن نشست]
از من ،مرا گرفت؟
نه!
از من ،تو را ربود
*
راحت بِنین َمتِرس2
[لحنش کنایه داشت]
خیره شدم به ساحره ای از شکاف دود
شکل زغال ُپک زده
هم سرخ هم کبود
*

هوشِ ت ُکجان؟3
هیچ نگفتم
دوباره گفت
در من،
من همیشه
ِ
تو را داشت می سرود
*
دریا شبیه ساحره م ّواج
اما جزیره
مثل یکی از اهالی اش
آرام و مهربان و صمیمی
آغوش می گشود
*
هوشِ ت ُکجان؟
هیچ نگفتم
دوباره گفت
من منتظر که ساحره دیوانگی کند
چشمش ولی
شکسته و مغموم
مویه زد:
پیش همو که تنگ خیالت نشسته بود؟
- 1آقا آن طرف تر بنشین(به گویش هرمزگانی)
- 2راحت بنشین و نترس (به گویش هرمزگانی)
- 3حواست کجاست؟(به گویش هرمزگانی)
***

دریا سکوت کرده و من حرف می زنم
دریا شده است خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم
نیم دیگرش
تا با شما قشنگ شود ِ
می خواهم اعتراف کنم :هر غزل که ما
با هم سروده ایم ،جهان کرده از برش
خواهر! زمان ،زمان برادر ُکشی ست باز
شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش
با خود مرا َببر که نپوسد در این سکون
شعری که دوست داشتی از خود رهاترش
*
دریا سکوت کرده و من حرف می زنم
حس می کنم که راه ن َُبردم به باورش
*
دریا! منم همو که به تعداد موج هات
با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش
هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها
رگ در خون شناورش
خون می خورند از ِ
خواهر! برادر تو کم از ماهیان که نیست
خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش
*
دریا سکوت کرده و من بغض کرده ام
بغض برادرانه ای از قهر خواهرش

تو بی مضایقه خوبی
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منوچهر نیستانی

تو بی مضایقه خوبی،
تو جمع شاپره ها را به شبنم سحری
پیاله های تو از الله-میهمان کردی
*
تو بام های گلی را به جادوی هر صبح
طالی خام زدی ،رنگ زعفران کردی
*
تو لفظ ها را ،این لفظ های خاکی را
که سکه اند ،ولی از رواج افتادههمه نثار گدایان و عاشقان کردی
*
غروب بدرقه ،دنیا ز هرچه خالی بود؛
و ماه -سائل پیری ،عصازنان ،گفتی
که از زیارت اهل قبور برمی گشت-
غروب بدرقه ،غم بود در برابر من،
و شعله های شقایق که در سراسر دشت
تو گریه کردی ،آرام ،روی شانه ی من
و ماه ،خسته از را ِه دور برگشته،
به سر کشید لحاف هزارپاره ی ابر
تو گریه کردی و نفرین به آسمان کردی
تو بی مضایقه خوبی
که عمر بر سر این کهنه داستان کردی
*
در آن حصار گیاهی
(اگرچه پر گل یاس)
چه لحظه های تباهی که بر من و تو گذشت
ساکت هر ساقه گوش می دادیم
به رش ِد
ِ
که در حصاری از اجساد بی سر افتادیم
به چشم های جسدها نگاه می کردیم
(در آن حصار که دیوارش از جسدها بود)
کز آن جهنم ،در ویل دیگر افتادیم
و این یکی ،همه خشتش کتاب های قطور
*
تو بی مضایقه خوبی
تو قلب غمزده ات را ز من نهان کردی.
*
و آن حصار گیاهی -بلند و بالنده-
به یک اشاره پائیز مضمحل گردید
و نیز یک یک اجساد -با دمیدن صور
در آن سیاهی ،از گرد ما پراکندند
*
حصار کاغذی ،اما
که قلعه ی جادوستکه بر منازعه ی بی امان ارواح است-
هنوز با من و اوست.
تو بی مضایقه خوبی ،که با منی ،ای دوست!

جهانیان درباره ی دوست
چه ضرب المثل هایی ساخته اند؟

*دوستان مهربان از برادران نامهربان بهترند«.چینی»
*دوستان ،دزدان اوقات شما هستند«.لهستانی»
*دوست به سر نگاه می کند دشمن به پا«ارمنی»
*دوستی که برای یک علت جزئی قهر می کند ،هرگز دوست نبوده است«.پرتقالی»
*دوست همه کس دوست هیچ کس نیست«.فارسی»
*دوستان را با تأنی انتخاب کن و با تأنی هم عوض نما«.اسکاتلندی»
*دوستان دوستان من هم ،دوستان منند«.بلژیکی»
*دوستت را در خفا سرزنش کن و در مالء عام به تعریفش بپرداز«.چکی»
*دوست آن باشد که گیرد دست دوست /در پریشان حالی و درماندگی«فارسی»
*دوستان نزدیک ترین خویشاوندان انسانند«.هلندی»
*دوست هنگام تنگدستی ،دوست واقعی است«.انگلیسی»
*دوستی ،عشق است ،منهای بال هایش«.فرانسوی»
*که دوستان وفادار بهتر از خویشند«.فارسی»
*دوستت را با دستهایی که دستکش پرنیان دارد به دست آر و او را با چماق نگه دار«.چکی»
*داشتن دوستان خوب است ولو در خانه ی شیطان باشند«.ایتالیایی»
*دوست حقیقی غایب هم که باشد در حکم حاضر است«.فرانسوی»
*دوست گفت :گفتمت ،دشمن گفت :می خواستم بهت بگویم«.فارسی»
*دشمن دوستم غالب ًا بهترین دوست من است«.آلمانی»
*دوست خوب در روز بد شناخته می شود« .آذربایجانی»
*دوستی واقعی در زمستان منجمد نمی شود«.آلمانی»
*دوست کنار بطری نوشابه دشمن بزرگ جیب است«.فارسی»
*دوستی نانی است که تا زمانی که بیات نشده خوشمزه نیست«.آلمانی»
*دوستت را با معایب اخالقی و نقاط ضعفش دوست بدار«.یونانی»
*دوستت را در کارهای کوچک و جزئی امتحان کن و در کارهای بزرگ استفاده
نما«.مونته نگرویی»
*دوستی همان عشق است توأم با عقل«.آلمانی»
*دوستان مانند افرادی هستند که دارای یک پدرند و عشاق همانند کسانی هستند که دارای
یک مادرند« .ماداگاسکار»
*به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای /که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز«.فارسی-
سعدی»
*دوستی مانند طناب سست است ،اگر بکشی پاره می شود«.ماداگاسکار»
*جدایی تا نباشد دوست قدر دوست کی داند /شکسته استخوان داند بهای مومیایی
را«فارسی -سعدی»
*دشمن دانا بلندت می کند .بر زمینت می زند نادان دوست«فارسی -سعدی»
*دمی با دوست در خلوت ،به از صد سال در عشرت /من آزادی نمی خواهم که با یوسف به
زندانم«فارسی-سعدی»
*دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن /من گلی را دوست می دارم که در گلزار
نیست«فارسی»
*مرا به علت بیگانگی ز خویش مران /که دوستان وفادار بهتر از خویشند«فارسی -سعدی»
*آن کس که در هر جا دوستانی دارد همه جا را دوست داشتنی می یابد«.چینی»
*اگر دوستت عسل هم باشد او را نخور«.عربی»
*انسان می تواند خود را از دشمنانش پنهان کند اما از دوستانش نمی تواند«عبری»
*از دشمن توقع دوستی داشتن به مثابه سازگاری بین پنبه و آتش است«.آذربایجانی»
*از دوستت به نیکی یاد کن ولی از دشمنت نه تعریف کن و نه تکذیب«.ایتالیایی»
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بیتوته :موزه تاریخ طبیعی اصفهان در بنایی تاریخی متعلق به دوره
تیموریان قرارگرفته که شامل گونه هایی متنوع از جانوران و گیاهان و
وسایل کمک آموزش برای دانش آموزان است و تبدیل به یکی از پربازدید
ترین جاذبه های اصفهان شده است.
موزه تاریخ طبیعی اصفهان در یک بنای مربوط به سده پانزدهم میالدی و
نهم خورشیدی متعلق به دوران تیموریان قرار گرفته است.
این بنا در نزدیکی میدان نقش جهان ،خیابان سپه اصفهان ،چهارراه
استانداری قرار گرفته است و در تاریخ  1دی  1348به عنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است و امروزه یکی از پربازدید ترین جاذبه های
اصفهان به شمار می رود.
در سفر به اصفهان می توانید به این موزه تاریخ طبیعی سری بزنید و از
گونه های متنوع گیاهی و جانوری دیدن کنید و با تاریخ طبیعت و جهان
آفرینش آشنا شوید.
هر کدام از سالن های موزه دریچه ای رو به دنیای شگفت انگیز جهان
آفرینش است که می تواند برایتان جذاب باشد.
این بنا دارای چند تاالر بزرگ و یک ایوان است که با تزئینات گچبری
و مقرنس تزئین شده است .هنگام ورود به موزه با تعدادی دایناسورهای
پالستیکی روبروی بنا مواجه می شوید که البته با نوع معماری تناسب
چندانی ندارند.
موزه هنرهای معاصر و عمارت چهل ستون در نزدیکی موزه تاریخ طبیعی
قرار گرفته اند که می توانید زمانی را برای بازدید از آن ها اختصاص دهید.
تاریخچه موزه تاریخ طبیعی اصفهان
این موزه در  15اسفند  1367در تاالر تیموری ،یکی از بناهای عصر
تیموریان افتتاح شده و هدف اصلی آن باال بردن اطالعات عمومی مردم
درباره عظمت جهان آفرینش ،حیات وحش و حفظ میراث طبیعی ارزنده
کشور از تخریب ،جبران کمبود وسایل آموزشی ،ایجاد محیطی سالم برای
تفریح ،فراهم کردن امکان تحقیق در زمینه علوم طبیعی و کمک به
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آشنایی با موزه تاریخ طبیعی اصفهان

افزایش جذب توریست به شهر اصفهان است.
تمام اثرهای به نمایش گذاشته شده در این موزه توسط دکتر جعفریان،

استاد دانشگاه اصفهان در طول  37سال و با سرمایه شخصی ایشان از نقاط
مختلف ایران و جهان گردآوری شده است.

بخش های مختلف موزه تاریخ طبیعی اصفهان
مهم ترین اشیای موزه شامل فسیل های دوره های گذشته ایران،
صدف های اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر و اسفنج های نواحی اطراف
استرالیا است.
موزه تاریخ طبیعی اصفهان  7سالن مجزا دارد که می توانید ساعت ها وقت
در هر کدام از سالن ها صرف کنید و اطالعات مفیدی از تاریخ طبیعیت
ایران و جهان کسب کنید.
سالن راهنمای موزه
سالن جانوران بی مهره که شامل انواع اسفنج ها ،تک سلولی ها ،مرجان ها،
نرم تنان ،خارپوستان ،حشرات ،بندپایان و صدف های کمیاب است که اغلب
متعلق به اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس هستند.
سالن جانوران مهره دار که بزرگترین سالن موزه است و شامل انواع
دوزیستان ،ماهیان ،پرندگان ،خزندگان و پستانداران تاکسیدرمی است.
سالن گیاه شناسی که دارای انواع گیاهان بی گل و گلدار ،گیاهان دارویی
و صنعتی و تنه درختان متعلق به جنگل های  180میلیون سال پیش ایران
است .سالن زمین شناسی دارای انواع کانی ها ،کریستال ها ،سنگهای
رسوبی و معدنی است.
سالن جغرافیای طبیعی و نقشه ها که شامل انواع نقشه های زمین شناسی،
گیاه شناسی و جانور شناسی ایران است.
سالن دیدنی های جهان خلقت و کمک آموزشی که دارای اسالید و
عکسهای آموزشی است .سالن کمک آموزشی دارای تابلوهای آموزشی
علوم طبیعی و موالژهای انسان شناسی و جانور شناسی ،وسایل آموزشی
زمین شناسی و زیست شناسی ،جنین های عجیب الخلقه ،مراحل تشکیل
فسیل مهره داران و بی مهرگان ،نمونه های انسان شناسی ،طرز تهیه
نقشه های برجسته و قالب گیری ،مراحل مختلف رشد جنین انسان به
شکل موالژ طبیعی است که برای دانش آموزان و دانشجویان رشته های
مختلف گردآوری شده است.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001813مــورخ  1400/3/9هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علیرضا حســینی نژاد
کارآزما فرزند عباسعلی به شــماره شناسنامه  415صادره از شیراز
در ششدانگ اعیانی یکباب کارواش به مساحت  1023مترمربع پالک
 4569فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  38فرعی از
 2071اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه
زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه
عادی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/8 :
/1753م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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

برگ سبز وانت نیسان آبی رنگ مدل  1389به شماره پالک
841ن 17ایران  63و شــماره موتور  530853و شماره شاسی
 NAZPL140TBM237739بــه نام مریم تجلی کیا مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی حصر وراثت
فاطمه فراروئی فرد دارای شناســنامه شماره  2570220051به شرح
دادخواســت به کالســه /1400/20ح ش ایج از این دادگاه درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکرم
دیندارلو به شماره شناسنامه  698در تاریخ  1395/6/17در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر (همسر متوفی)
 -2علی دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 903
 -3ولی دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 905
 -4محمد دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 1067
 -5حجت اله دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 56
 -6جواد دیندارلونیا فرزند اکرم به شــماره شناســنامه ( 54پسران
متوفی)
 -7معصومه دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 904
 -8جمیله دیندارلونیا فرزند اکرم به شماره شناسنامه 35995
 -9افســانه دیندارلونیــا فرزند اکرم به شــماره ملی 256459175
(دختران متوفی)وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی
در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /776م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهي تجدید مناقصه عمومي 1400-200
نوبت اول  1400/03 /23:روزنامه دنیای اقتصاد
نوبت دوم 1400/03 /24 :روزنامه عصرمردم
معاونت حمل و نقل و ترافيك شــهرداري شيراز در نظر
دارد تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل
هوایــی عابرپیاده بصورت تیر و ورق در بلوار مدرس مقابل خیابان محراب
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه
اشــخاص حقیقی یا حقوقی داراي حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه از سازمان
برنامه و بودجه یــا پروانه بهره برداری مرتبط از ســازمان صنعت معدن
تجارت همراه با ســابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آيد با
توجه به موارد زیر برای دریافت اســناد مناقصه به آدرس :شیراز-خیابان
انقالب-نبــش خیابــان هدایت-طبقه چهارم پارکینــگ طبقاتی هدایت-
معاونت حمل و نقل و ترافیک -واحــد قراردادها مراجعه نمايند .ضمن َا در
صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32304159 :تماس نمایند.
 برآورد اولیه  12.927.882.749ریال
 مدت انجام کار  4ماه شمسی
 مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه 647.000.000 :ريال بصورت ضمانت نامه
بانکــی دارای اعتبار و قابل تمدید تا ســه ماه دیگر يا فيــش واريزی نقدی
بحساب سپرده  7001849657011بانک شهر بنام معاونت حمل و نقل و ترافیک
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت حسن
اجرای تعهــدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد که پس از اتمام
عملیات اجرایی و تحویل پروژه حسب ماده  34شرایط عمومی پیمان و ارائه
مفاصا حساب بیمه قابل استرداد می باشد.
 تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شــماره  101/173073مورخ 82/9/15
سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد
 آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات روز پنجشنبه ســاعت  13:00مورخ
 1400/04/03می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات روز شــنبه مورخ  1400/ 04 /05در محل چهار راه
خلدبرین – جنب آتش نشــانی – طبقه ســوم مدیریت حقوقی شهرداری
شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري در
رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد.
 شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج
است.
آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1147493 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

گواهی موقت فارغ التحصیلی کاردانی و کارشناسی
اینجانب سامان متین فرزند بهزاد با شماره ملی
 2282105011مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
پروانــه وکالت ،گواهینامه وکالت و کارت شناســایی وکالت
مخصوص وکال به شــماره پروانه  2192متعلق به خانم سلمه
براتی فرزند امراله مفقود گردیده اســت لذا از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
آگهی حصر وراثت
امید رنجبر دارای شناسنامه شماره  2520054468به شرح دادخواست
به کالســه /140/70ح ش ایج از این دادگاه درخواســت گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا رنجبر به
شماره شناســنامه  3617در تاریخ  1400/3/2در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2زهرا رنجبر فرزند محمدرضا به شماره ملی 2520116811
 -3نسرین رنجبر فرزند محمدرضا به شماره ملی 2529946787
 -4اســماء رنجبر فرزند محمدرضا به شــماره ملی 2529941882
(دختران متوفی)
 -5زرافشان رنجبر فرزند امان اله به شــماره ملی 2529772398
(همسر متوفی) وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /775م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی

آگهي مناقصه عمومي 1400-198

نوبت اول آگهی 1400/03/23 :روزنامه سبحان
نوبت دوم آگهی 1400/03/24 :روزنامه عصرمردم
سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
شــیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای
سبز پارک آزادی را از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش
خصوصی واگذار نمايد .لذا ازكليه شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل
مي آيــد ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس:
شیراز – میدان شــهید مطهری – نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان
ســیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نياز
به اطالعات بيشتر شماره تلفن 07138431279 -07138431270آماده
پاسخگوئي مي باشد.
 -1مبلغ برآورد اوليه 54/828/685/316 :ریال
 -2مدت انجام کار 24 :ماه
 -3مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  2/742/000/000ريال است كه
بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت
( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
الف  -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شیراز با شناسه ملي14002091671 :
و كداقتصادي411364877455 :
ب – فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره 700792254289
بانک شهر
 -4ارائه حداقل رتبه  5کشاورزی از ســازمان برنامه و بودجه یا ارائه
صالحیــت معتبر مرتبط با موضوع مناقصــه از اداره تعاون ،کار و امور
اجتماعی اســتان فارس الزامی است در صورتی که صالحیت مذکور از
سایر استان ها باشد اخذ مجوز فعالیت در استان فارس از اداره تعاون،

آگهی اخطاریه دفترخانه
آقــای جعفر حســنی ســوره مجهولالمکان چــون به موجــب نامه
 399012004465026مــورخ  99/4/25اجرای احکام شــورای حل اختالف
شــماره یک شــیراز محکوم گردیدهاید مبنی بر حضور در دفترخانه و
امضاء سند خودرو وانت نیســان یخچالدار 168ن 59ایران  63به آقای
ابوذر کشاورزی لذا به شما اخطار میگردد ظرف مدت ده روز به این
دفترخانه واقع در فلکه قصردشت اول ایمان شمالی کوچه  40پالک 52
دفتر اسناد رسمی  69شیراز تلفن  36300202مراجعه نمایید در غیر این
صورت دادگاه از طرف شما اقدام به اجراء حکم می نماید.
 /1754م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکوئی
آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه 85/99ح این شــورا و به لحاظ فوت
مرحوم صمد آقاخانی فرزند رضاقلی به شــماره شناســنامه  11ساکن
مادرســلیمان و در اجرای درخواســت خانم لیال خانی (احدی از وراث)
قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز
شنبه مورخ  1400/3/29ساعت  17عصر تعیین و اعالم گردیده است لذا
بدینوســیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی و به موجب
این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران از
متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی بر ترکه متوفی
دارد ابالغ میگردد که رأس ساعت و تاریخ اعالم شده در شورای حل
اختالف شعبه مادرسلیمان واقع در مادرســلیمان جنب خانه بهداشت
ساختمان بخشداری جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
 /1755م الف
رئیس شورای حل اختالف مادرسلیمان
غالمرضا خلج
کار و امور اجتماعی فارس و ارائه آن الزامی می باشد.
 -5مدیرعامل یا یکی از اعضاء هيات مديره شرکت الزام ًا می بایست
داراي مدرك کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در
رشــته های مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار ودارای حق امضا در
اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
 -6ارائه سه سال سابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز
توسط شرکت ،الزامی می باشد.
 -7خدمات حفظ و نگهداری فضای ســبز می بایســت جزء موضوع
اساسنامه شرکت باشد.
 -8زمان بازدید میدانی ساعت  8صــــبح مورخه  1400/03/30و محل
تجمع سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری می باشد
 -9آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها :تا ســاعت  12مورخه 1400/04/05
می باشد.
 -10زمان تشــکیل کمیســیون بازگشایی پاکت ها ســاعت  13مورخه
 1400/04/05در محل سالن جلســات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز
واقع در چهار راه خلدبرين خواهد بود.
 -11هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد
یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
 -12بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه
شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
 -13سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
 -14آگهـــــی و اطلــــــاعات مربوطـــه از طریــق ســایـــت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مــــشاهده می باشد.
شناسه آگهی1147497 :
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

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

شناسه آگهی1147631 :

ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻘﺪ -ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ-

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )رﻳﺎل(

24/236/188/200

ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

1/212/000/000

/2581م الف

ﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎن )ﻣﺎه(
10

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

روابط عمومی نوسازی مدارس فارس
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فوت  187بیمار کووید ۱۹در کشور
شناسایی  ۸۱۹۵ابتالی جدید کرونا
بنابــر اعالم روابــط عمومی   وزارت بهداشــت
در طول  ۲۴ســاعت در کشور  ۸هزار و  ۱۹۵بیمار
جدید کووید ۱۹شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۸۷تن
نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
به گــزارش ایســنا ،بنابر اعالم مرکــز روابط
عمومی   و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون ۴
میلیون و  ۳۲۷هزار و  ۵۳۳نفر ُدز اول واکسن کرونا و
 ۸۲۷هــزار و  ۱۰۶نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده
اند و مجموع واکسن   های تزریق شده در کشور به
 ۵میلیون و  ۱۵۴هزار و ُ ۶۳۹دز رسید.

از روز شنبه تا دیروز  ۲۳خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۸ ،هزار و  ۱۹۵بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که هزار
و  ۹۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۲۸هزار و ۷۱۷نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۸۷ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۲هزار و  ۹۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیون و  ۶۵۲هزار و

 ۷۹۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
سه هزار و  ۴۴۵نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش   هــای مراقبت   های ویژه بیمارســتان ها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۱میلیون و  ۵۶۳هزار و  ۱۱۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۰۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۷ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

جزییات جدید پرونده «بابک خرمدین» از زبان رئیس پلیس آگاهی کشور
ایرنا :انعکاس وســیع خبر قتل کارگردان
 ۴۷ســاله ســینمای ایران ،بــا واکنشهای
متفاوتی از ســوی افکار عمومــی   و کاربران
فضای مجازی همراه بود و قتل فجیع «بابک
خرمدین» به دســت پدر و مادر ،جامعه را در
بهت ،حیرت و ترس فرو برد اما رییس پلیس
آگاهی جزییات جدیدی از این پرونده را اعالم
کرده است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنــا از پایگاه
خبــری پلیس ،چنــدی پیش قتــل" بابک
خرمدین " ،خواهر و دامادشان در صدر اخبار
حــوادث قرار گرفت و ماجــرا از این قرار بود
که  ۲۶اردیبهشــت مــاه تکههای بدن یک
مرد در ســطل زبالهای واقع در فاز سه شهرک اکباتان
کشــف شد ،خبرکشف این جســد در رسانه   ها منتشر و
ســاعتی بعد مشــخص شد جسد مثله شــده متعلق به
"بابک خرمدین" کارگردان سینمایی است.
زمانی کــه کارگر ضایعاتی ،محل کشــف جســد
مثله شده را به مأموران پلیس نشان داد ،مأموران پلیس
با بررســی دوربینهای مدار بســته توانستند ماشینی را
که این جســد با آن منتقل شــده بود را شناسایی کنند
و با شناســایی صاحب خودرو یعنــی "اکبر خرمدین"
پــدر "بابک" ،به منــزل آنها رفته و در حمــام خانه با
لکههای خون مواجه شدند ،مأموران پدر و مادر بابک را
به عنوان اولین مظنونان قتل بازداشت کردند.
هنوز ساعتی از بازداشت پدر و مادر "بابک" نگذشته
بود که آنها به قتل "بابک خرمدین" اعتراف کردند.
بعــد از اعترافات هولناک پــدر "بابک خرمدین" به
قتل او ،مثله کردن و اختفای جســد با کمک همسرش،
معمایی جدیدی مطرح شــد که ناپدید شــدن ناگهانی
خواهر بابک بود.
پــدر "بابک خرمدیــن" که در پرونــده قتل فجیع
پســرش دســتگیر شــده بود ،پس از  ۳روز پــرده از
 ۲جنایــت دیگر برداشــت و به قتل دختــر و دامادش
اعتراف کــرد ،به این ترتیب لحظه بــه لحظه بر عمق
فجایع این پرونده افزوده شــد ،پدر بابک به قتل دختر
و دامــاد خود اعتراف کرده و پرده از راز جنایت هولناک
خود برداشت و در تازهترین اعترافات خود گفت در سال
 ۹۰داماد خــود و بعدها در ســال  ۹۷دختر خود را هم
به قتل رســانده و برای رهایی از اجساد آنها را تکهتکه
کرده و هر کدام را در جایی رها کرده است و ...
انعکاس وسیع خبر قتل کارگردان  ۴۷ساله سینمای
ایران ،با واکنش   های متفاوتی از ســوی افکار عمومی   و
کاربران فضــای مجازی همراه بود و قتل فجیع "بابک
خرمدین" به دســت پدر و مــادرش جامعه را در بهت،
حیرت و ترس فرو برد .اگرچه اظهارنظر دقیق درباره این
جنایت نیازمند روشن شدن همه ابعاد ماجرا است ،یا به
قول سردار " محمد قنبری " رئیس پلیس آگاهی کشور
باید پس از بررســی   های روانشناسی ،جامعه  شناسی و
پلیســی اظهار نظر قطعی کــرد و  ...ولی تا این اندازه
معلوم است که پدر و مادرش ،او را کشته و سپس جنازه
را مثله کرده و در ســطل زباله انداختهاند و ظاهرا هنوز
هم از این اقدام خود خشنود هستند.
و حاال بــرای اطالع از جزئیــات جدیدتری از این
پرونده با ســردار محمد قنبــری؛ رئیس پلیس آگاهی
کشور به گفت و گو نشستیم.
آیا روند قتل   های خانوادگی افزایشی شده
است؟
ســردار قنبری در پاســخ به این ســوال که بررسی
صفحه اخبار حوادث این القــاء را به وجود می   آورد که
گویی میزان قتل   های خانوادگی رو به افزایش اســت،
مطرح کرد :خیر! آمارهای ما حاکی از افزایش قتل  های
خانوادگی نیست! قتل خانوادگی داریم اما اینکه بگوییم
زیاد شــده ،خیر! این گونه نیســت .بازتاب رســانه ای،
پرداختن به این دست پرونده   ها در شبکه   های اجتماعی
و اطالع رســانی به مردم این القاء و شائبه را به وجود
می   آورد که قتل   های خانوادگی زیاد شــده اســت در
حالی که بنده قویا این ادعا را رد می   کنم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاســخ به این سوال که
به نظر شــما چرا پرونده   هــای جنایی چون پرونده قتل
" بابک خرمدین" چنین بازتاب گسترده ای دارد؟ گفت:
از آنجایی که مقتول از چهره   های هنری و آشــنا برای
جامعه هنرمندان و اهالی رســانه بوده بنابراین رسانه   ها
به این پرونده قتل ،ورود گســترده ای داشتند و شاهد
بازتاب وســیع این جنایت در رســانه   ها و شبکه   های
مجازی بودیم.
وی افزود :چه بسا از ابتدای خدمتم در پلیس آگاهی
با پرونده   های مشابهی مواجه بوده ام و اینکه چرا این
گونه بازتاب نداشته است می   تواند دالیل مختلفی داشته
باشــد از جمله اینکه امروزه اســتفاده گسترده از فضای
مجازی دلیل نشر اخبار این چنینی است.
این مقام انتظامی    با ذکر چند مثال در وقوع چنین
پرونده   های جنایی در ســکوت خبری بیان کرد :چندی
پیش ،در یکی از اســتان   ها ،فردی دختر  ۷ســاله خود
را با ســاتور به  ۴۰قســمت تقســیم کرده بود در حالی
کــه بازتاب رســانه ای نداشــت؛ گویی اخبــار مربوط
به پرونده   هایی جنایی تهران نســبت به سایر استان   ها

بازتاب گسترده تری دارد!
وی اضافــه کــرد :متاســفانه علیرغــم انعکاس
گسترده رســانه   ها و پرداختن به پرونده   های جنایی به
دلیل تحریک حس کنجــکاوی و جذب مخاطب ،پس
از اینکه این دســت پرونده   ها در جریان رســیدگی و
نتیجه گیری قرار می   گیرد ،گویی موضوع به فراموشی
ســپرده می   شود و کســی به این نمی   پردازد یا از من
نوعی یا کارشــناس ســوال نمی   شــود " علت و ریشه
این مسئله در چیســت؟ " و یا به این محورها پرداخته
شــود که " پیامد   ها و تاثیرات منفی نشر گسترده این
ســوژه   های جنایی برافکار عمومــی   و جامعه به لحاظ
روانشناختی و یا جامعه شناختی چیست؟ "
اما و اگرها
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از اینکه
مفقــودی دامــاد به پلیس گــزارش میشــود و بعد از
چند روز ادعا میشود داماد به خارج از کشور رفته است
پلیس تحقیقات بیشــتری برای صحت و ســقم ماجرا
انجام نداده است ،گفت :در بحث مفقودی داماد خانواده
پرونده تشکیل شده بود اما خانواده به آن صورت پیگیر
نبودند.
وی افــزود :نمی   شــود هر موضوع مفقــودی را به
"قتل" تعمیم داد و در تشــکیل پرونده   های مربوط به
قتل در پی مفقودی ،وجود شــاکی مهم اســت .باید
دالیلی وجود داشته باشــد ،بله! فردی مثال مفقود شده
و در پرونــده اش همه اقداماتی که پلیــس باید انجام
دهد ،صــورت گرفته  ...در رابطه بــا دالیل و مدارک
کافی برای اینکه اثبات شــود در آن زمان داماد خانواده
به قتل رسیده به دســت نیامده و با فاش شدن راز این
جنایات فجیع مشخص است که قاتل شگرد پیچیده ای
را انتخــاب کــرده و حتــی نزدیکترین افــراد به پدر
"بابک "هم کوچکترین شکی به این فرد مبنی بر اینکه
شــاید داماد خانواده به قتل رسیده باشــد ،نداشته اند!
در هر صورت دالیل و مدارکی در زمان مذکور مبنی بر
قتل به دست نیامده است.
ســردار قنبری یاد آور شــد :هرچند در زمان اعالم
مفقودی دامــاد خانواده این اظهارات هم مبنی بر اینکه
دامادشان با ماشین مسافر قاچاق به یکی از مرزها برده
است ،مطرح شده اســت ...اما باید تمام اعترافات آنها
"صحت سنجی" شــود ،چراکه داماد ،خواهرزاده آقای
قاتل اســت و در حال حاضر فقط مادرش در قید حیات
است و باید تمامی   ابعاد ماجرا بررسی شود.
بررسی پرونده   های افراد مفقودی
وی در رابطــه بــا پرونده   هــای افــراد مفقودی
خاطر نشــان کرد :چندی است طرحی در پلیس آگاهی
دربــاره پرونده   های افراد مفقــودی اجرایی می   کنیم؛
بدین گونه که هر ســه ماه یکبار وضعیت پرونده   های
افراد فقدانی را به طور "کامل " بازنگری می   کنیم ،تمام
زوایــای پیدا و پنهان پرونده را طی این طرح بررســی
و مرور می   کنیم ،ولی به هر حال سرنوشــت درصدی
از فقدانی   ها هنوز برای ما مشــخص نشده و در دست
بررســی قرار می   گیرد که ممکن است دریابیم برخی از
این افراد مفقودی به قتل رسیده اند یا به خارج از کشور
رفته اند و ...
رئیس پلیس آگاهی ناجا یادآور شــد :قاتل به علت
یک سری موضوعاتی که وجود دارد و بنا به دالیلی که
از منظر جرم شناســی ،جامعه شناختی و روانشناختی ...
قابل بررسی اســت ،قتل را فجیع انجام داده است و از
لحاظ حقوقی جنایت بر " میت " هم کرده اســت؛ بعد
از کشتن مقتول ،یک جرم جداگانه انجام داده است.
وی افزود :کشــتن یک انسان و قتل یک جرم است
و جنایت بر " میت " جرم دیگری ،که ما در پرونده قتل
" بابک خرمدیــن " می   بینیم که قاتل جرم   های مکرر
انجام داده است و خودش صراحتا به این موضوع اذعان
داشته است.
ســرعت عمل پلیس در شناسایی هویت
مقتول
ســردار قنبری اضافه کرد :پلیس بــا چند قطعه از
یک جســد مثله شــده مواجه شــد و از روی یک تکه
از جســد هویت آن شناسایی شده اســت و این بیانگر
"هوشــمندی" و "توانمندی" پلیس اســت؛ از طریق
بانک   های اطالعاتی کمتر از دو ســاعت هویت جسد
مشــخص شد؛ با هویت جســد منزل شناسایی شد ،در
داخل منزل خونی که شسته شده بود و پاک کرده بودند،
پلیس بــا ابزارهای دقیق نگری توانســت آثار خونی

را کشــف کند و در عرض  ۶ســاعت قاتل را
شناسایی کرد.
آیا پدر و مــادر "بابک خرمدین"
اعتراف به قتل کردند؟
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا
پــس از ورود پلیــس بــه ماجــرا قاتــان
اعتــراف بــه قتــل " بابــک خرمدیــن "
کردنــد؟ پاســخ داد :خیــر! در ابتــدا خانواده
مقتــول اعالم کردنــد از مقتول خبــر ندارند،
قاتــان در مواجهه اولیه بــا پلیس منکر قتل
شــدند و از قضیه اظهار بــی اطالعی کردند
و پــس از اینکــه پلیــس تشــخیص داد که
" بابک " در داخل خانه به قتل رسیده است و
پدر و مادرش وقتی با دالیل پلیس مبنی بر قتل مواجه
شدند لب به اعتراف گشودند.
ســردار قنبــری تصریح کرد :در واقــع ،پدر و مادر
مرحوم " بابــک خرمدین " در مواجهه با دالیل پلیس
اقــرار به قتل کردند ،اگر بنا بود که پیش از مســتندات
پلیس لب به اعتراف بگشــایند در رابطــه با قتل داماد
و دخترشــان نزد پلیس می   آمدند و طی این ســال   ها
اعتراف می   کردند!
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشــاره به گفت و گوی
مستقیم با قاتالن این پرونده ،در پاسخ به این سوال که
به نظر شما ریشه این اتفاق چیست؟ گفت :ابعاد مختلفی
دارد؛ چه بسا نمی   شود یک بعدی به ماجرا نگریست و در
حال حاضر مطالعات درباره شــخصیت این فرد در حال
انجام است؛ گروهی متشکل از روانشناس ،جامعه شناس
و جرم شناس ،در حال بررســی هستند و منتظر اعالم
نتیجه کارشناسان امر هستیم؛ در واقع مد نظر این است
که از همه زوایا به موضوع پرداخت شود.
وی بــا بیان اینکــه " اکبر خرمدیــن" انگیزه   های
مختلفی را برای ســه قتل عنوان می   کند ،مطرح کرد:
با تکمیل شــدن تحقیقات ،ریشه   های وقوع این جنایت
مشخص و روشن می   شود.
رد پای قتل دیگری در پرونده " خرمدین   ها
" مطرح است؟
این مقام ارشــد انتظامی   در پاسخ به این سوال که
ممکن اســت عالوه بر این سه قتل که قاتالن اعتراف
کــرده اند ،در این پرونده موضــوع قتل دیگری در کار
باشــد که تاکنون مشــخص نشده اســت؟ خاطرنشان
کرد:حدس اولیه ما نیز این بود اما پس از بررســی   های
فنی ،باید بگویم تاکنون دالیلی مبنی بر وقوع قتل دیگر
توسط این افراد وجود ندارد.
ســردار قنبری با بیــان اینکه قتل بــا انگیزه   های
مختلفی صــورت می   گیرد ،بیان کرد :پــدر "بابک"
هنــوز اعتقاد دارد اگر زمان به عقب برگردد ،باز همین
جنایــت را تکرار می   کرد یعنی به قــدری خودش را از
نظر روانی اشــباع کرده کــه اقدامات خــود را توجیه
می   کند کــه این موضــوع از دیــدگاه روانشــناختی
قابل بررسی است.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا همسر
قاتل تحت فشار از طرف فرد قاتل دست به این جنایات
زده اســت یا خیر؟ گفت :مادر خانواده در اعترافات خود
به مشارکت بر قتل اقرار کرده است .به هر حال به نظر
می   رسد مادر خانواده در تمام مراحل زندگی تابع همسر
خود بوده و از وی اطاعت می   کرده است.
ســردار قنبری در پاسخ به این سوال که آیا بازتاب
رســانه ای موضوع یــا ارتباط پرونده بــا یک هنرمند
باعث شده که پلیس در پیگیری این پرونده نگاه ویژه ای
داشته باشــد؟ تصریح کرد :کشــف قطعاتی از جسد و
ســرعت عمل پلیس برای شناسایی هویت مقتول ،این
اندیشــه را باید از ذهن دور کند که به این دالیل مورد
اشاره شما ،ممکن است پلیس پیگیری ویژه تری را برای
بررسی و پیگیری این پرونده لحاظ کرده باشد.
تبعیضی در پیگیری پرونده   ها نداریم
وی تاکیــد کرد :ما تبعیضــی در پیگیری پرونده   ها
نداریم ۹۷ ،درصد اجســاد ناشــناس (هرچند تعداد کم
است) را پلیس در کوتاه ترین زمان شناسایی می   کند و
خیلی سریع اولیای دم جسد را پیدا می   کند و یا اگر ماجرا
قتل باشــد ،قاتل یا قاتالن شناسایی می   شوند ،برای ما
فرقی نمی   کند پرونده مربوط به کیست!
نقش رسانه   ها در بازتاب یک موضوع
رئیس پلیس آگاهی ناجــا اضافه کرد :وقتی فردی
به پلیس مراجعه می   کند برای ما فرقی نمی   کند وابسته
بــه یک نهاد و جایگاه خاصی باشــد ،مــا خود را خادم
همه مردم می   دانیم و در عمل هم اثبات کرده ایم.
وی یادآور شــد :یک نکته که وجــود دارد گویی
پرونده مربوط به اشــخاص معروف بازتاب بیشتری پیدا
می   کند و این باعث می   شــود شائبه   هایی در مورد روند
پیگیری پیش آیــد ،به طور مثال در پرونده ای که اتفاقا
یکی از ورزشکاران مالباخته بود همزمان با آن پرونده،
 ۴۰مورد سرقت دیگر از سارق مورد نظر کشف شد ،اما
کسی به این موضوع نپرداخت.
رئیس پلیس آگاهی ناجــا اضافه کرد :برخی مواقع
رسانه   ها و شــبکه   های اجتماعی برای جذب مخاطب
بیشــتر روی پرونده   های مربوط بــه هنرمندان و افراد
مشهور مانور گسترده تری می   دهند.

سال بیست و    ششم
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انفجار منزل مسکونی در شیراز

رئیس سازمان آتش نشانی شــیراز گفت :نشت گاز سیلندر  ۱۱کیلویی گاز
در شــیراز باعث انفجار در منزل مســکونی شــد اما این حادثه خسارت جانی
به همراه نداشت.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر ،محمد   هادی قانــع بعد از ظهر یکشــنبه در
جمع خبرنگاران با اشــاره به جزئیات این حادثه اعالم کرد :ســتاد فرماندهی
آتش نشانی شیراز همزمان با دریافت خبر آتش سوزی در یک منزل مسکونی
در سلطان آباد ،ساعت  ۱۲و  ۲۲دقیقه ظهر دیروز زنگ ایستگاه  ۱۸را به صدا
درآورد و نیروهای عملیات را به همراه تیم نجات عازم محل حادثه کرد.
قانــع افزود :در محل حادثه یک منزل مســکونی دو طبقه که در هر طبقه
 ۲واحد مســکونی قرار داشت ،دیده میشــد که یکی از واحدها در طبقه دوم
آن بر اثر نشــت گاز از سیلندر  ۱۱کیلویی در زمان تعویض سیلندر در مجاورت
پیک نیک روشــن دچار آتش سوزی شده و شــعلههای آتش به سرعت لوازم
آشپزخانه را در بر گرفته و گسترش یافته بود.
رئیس سازمان آتش نشانی شــیراز تصریح کرد :با رسیدن آتش نشانان در
محل با توجه به اظهار نگرانی ســاکنین ساختمان نسبت به کودک  ۶سالهای
کــه در مجاورت این واحد مســکونی تنها در منزل حضور داشــت ،نیروهای
آتش نشــانی ســریع ًا بــه دو گروه عملیاتی تقســیم شــدند که گــروه اول
با اقدامی   ســریع ،خود را بوسیله نردبان به واحد مســکونی مجاور رسانده و از
طریق پنجره ساختمان کودک  ۶ساله را از منزل خارج کردند.
وی ادامــه داد :گروه دوم نیز همزمان پس از قطع برق ســاختمان خود را
به کانون آتش رســانده و با مهار و اطفای کامل آتش ،از سرایت آن به منازل
دیگر جلوگیری به  عمل آوردند آتش نشــانان پس از اطفای کامل و جلوگیری
از ســرایت شــعلههای آتش به دیگر واحدهای ســاختمان و منازل مجاور ،با
لکه گیری و ایمن ســازی محل حادثه و تحویل آن به مالک ،عملیات خود را
به پایان رساندند.

آتشسوزی  ۱۴هکتار مزرعه گندم را خاکستر کرد

ایســنا :مســئول مرکز جهاد کشــاورزی درودزن در مرودشــت گفت :بر
اثر برخــورد کمباین با کابل فشــار قوی برق حین برداشــت محصول ،یک
دســتگاه کمباین و  ۱۴هکتار گندم در بخش درودزن از توابع این شهرســتان
در آتش سوخت.
عادل امینی یکشــنبه  ۲۳خرداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مزارع
گندم متعلق به هشــت بهره بردار بود ،اظهار کــرد :بر اثر این حادثه قریب به
یکصد تن گندم از بین رفت.
او افزود :با توجه به بُعد مســافت و زمان رســیدن نیروهای آتش نشــانی،
آتش گسترش یافت و به مزارع مجاور سرایت کرد.
امینی خاطرنشان کرد :آتش پس از چند ساعت با تالش نیروهای مردمی   و
عملیات آتشنشانان مهار شد.
مســئول مرکز جهاد کشــاورزی درودزن با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در
حین برداشــت گفت :فاصله مکانی زیاد اراضی کشاورزی از مرکز بخش باعث
میشود تا بر میزان خسارت ناشی از آتشسوزی افزوده شود.
امینی از کشــاورزان درخواست کرد که از آتش زدن کاه و کلش مزارع خود
پرهیز کرده و با توجه به گرمای هوا و احتمال آتش ســوزی ،هر چه ســریعتر
نسبت به جمعآوری محصول گندم و جو خود اقدام کنند.

تويوتاهاي قاچاق در شيراز توقيف شدند

فرمانده انتظامي اســتان از توقيف  2دستگاه خودرو تويوتا قاچاق به ارزش
 32میلیارد ريال در يكي از محلههاي شيراز خبر داد.
سردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :ماموران پليس امنيت اقتصادي اســتان با اقدامات فني و تخصصي از
نگهداري  2دســتگاه خودرو تويوتا در  2پاركينگ در يكي از محلههاي شيراز
مطلع شدند و رسيدگي به موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي خاطــر نشــان كــرد :مامــوران انتظامي ســريعا ضمــن هماهنگي با
مقام قضایي به محلهاي مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مكانها موفق شدند
 2دســتگاه سواري تويوتا قاچاق و فاقد هرگونه مدارك گمركي را كشف كنند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكــه در اين خصوص  2نفر مالك
پس از تشكيل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند ،گفت :برابر نظر كارشناسان
مربوطــه ارزش خودروهاي مكشــوفه 32 ،میلیارد ريال برآورد شــده اســت.

كشف  134کیلو ترياك در الرستان

جانشــین فرمانده انتظامی   استان از کشــف  134کیلو ترياك در محورهاي
فرعي منتهي به شهرستان الرستان خبر داد.
سردار یوســف ملکزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :مأموران انتظامي الرستان در راستاي طرح برخورد با قاچاقچيان هنگام
نظارت بر وســايط نقليه عبــوری در محور فرعی و خاکی دشــت کوران اين
شهرســتان ،به  2دستگاه سواري پرايد و موتورسيكلت مشكوك شدند و دستور
ایست را صادر كردند.
وي عنوان داشــت :ماموران انتظامي پس از طي مســافتي تعقيب و گريز
موفق شــدند خودرو پرايد را توقيف و با توجه به كوهستاني بودن منطقه راكب
موتورسيكلت با استفاده از پوشش گياهي منطقه متواري شد.
جانشــین فرمانده انتظامی   اســتان با بيان اينكه در بازرسي از سواري پرايد
 96كيلو ترياك و در پاكســازي محــل تردد موتورســيكلت  38كيلو ترياك
(در مجموع  134كيلو) كشــف شد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري راكب
متواري با جديت ادامه دارد.
سردار ملكزاده با اشاره به اينكه راننده و سرنشين پرايد پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شــدند ،گفت :اســتان فارس محل ناامني براي قاچاقچيان
ميباشد و پليس برابر قانون به شدت با سوداگران مرگ برخورد ميكند.

جلوگيري از خروج  160راس گوسفند قاچاق
از كشور

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از كشــف  160رأس گوسفند قاچاق
به ارزش  2ميليارد و  600میلیون ريال خبر داد.
ســرهنگ ابراهيم يگانــه در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،در
تشریح این خبر بيان كرد :مأموران پليس امنيت اقتصادي استان هنگام نظارت
بر خودروهاي عبوري در محور شــيراز -اصفهان به  2دســتگاه كاميون حامل
احشام مشكوك شدند و آنها را براي بررسی بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازديد از اين خودروها 160 ،راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز
که در حال انتقال به اســتانهاي ساحلي و خروج از کشور بود کشف و در این
رابطه  2نفر نیز دستگیر شدند.
رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان با اشاره به اينكه ارزش گوسفندهاي
کشف شده بنا به نظر کارشناســان 2 ،ميليارد و  600میلیون ريال برآورد شده
است ،افزود :متهمان براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

دستگیری  2سارق با  40فقره سرقت در شیراز

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دستگیری  2سارق و کشف  40فقره سرقت
قطعات خودرو و اماکن خصوصی در شهرستان شیراز خبر داد.

ســرهنگ کاووس حبیبــی در گفت و گو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر سرقت قطعات خودرو در سطح
شهرستان شیراز ،رســیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وی افــزود :مأمــوران پس از تالش   های شــبانه روزی و انجــام اقدامات
اطالعاتی و پلیسی ،موفق شدند  2سارق سابقه دار را در این خصوص شناسایی
و طی دو عملیات جداگانه آن   ها را دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه در بازجویی   های انجام گرفته
مشخص شــد این متهمان عالوه بر ســرقت قطعات خودرو ،اقدام به سرقت
از اماکــن خصوصی نیز می   کرده اند ،گفت :ســارقان در تحقیقات تکمیلی به
 40فقره انواع سرقت قطعات خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

کشف  35رأس احشام مسروقه در فیروزآباد

فرمانده انتظامی   شهرســتان فیروزآباد از کشف  35رأس احشام مسروقه در
آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :با توجه به وقوع چندين فقره سرقت احشام در شهرستان فیروزآباد ،پليس
با جديت وارد عمل شــد و در مدت كوتاهي با انجام كارهاي عملياتي باند اين
سارقان را شناسايي كردند.
وي با بيان اينكه پليس شهرستان فیروزآباد با اقدامات فني و تخصيي موفق
شدند در اين خصوص  2نفر سارق را دستگير كنند ،تصريح كرد :در بازرسي از
مخفيگاه متهمان  35راس گوسفند مسروقه کشف شد و متهمان پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شدند

کشف موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در ممسنی

فرمانده انتظامی   شهرســتان ممسنی از کشف موتورسیکلت قاچاق به ارزش
 4میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخــت در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بیان داشــت :ماموران انتظامی   ممسني در راستای مبارزه
بــا قاچــاق کاال هنگام نظــارت بر محورهــای مواصالتي به يك دســتگاه
موتورسيكلت سنگين مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي افزود :پس از طي مسافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شدند
با اقدامات فني موتورسيكلت را توقيف كنند.
وی با بيان اينكه موتورســيكلت مذكور قاچــاق و از مبادي غيرقانوني وارد
كشور شده است ،گفت :كارشناسان ارزش ان را  4ميليارد ريال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان ممسنی خاطر نشــان كرد :راكب براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

ناکامی   سودجویان در قاچاق احشام

فرمانده انتظامی   فسا از کشف  24راس گوسفند در آن شهرستان خبر داد که
با  2دستگاه پژو  405به استان   های مرزی قاچاق می   شد.
ســرهنگ محمدهاشم قســام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در سطح
حوزه اســتحفاظی به  2دستگاه پژو  405حامل احشام مشکوک شدند و آنها را
متوقف کردند.
وی بــا بيان اينكه مامــوران انتظامی   در بازرســی از آن خودروها  24راس
گوســفند قاچاق را كشف كردند ،افزود :كارشناســان ارزش آن را یک میلیارد
ریال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامی   فســا با بیان اینکه رانندگان خودروها با پرونده متشــکله
تحويل مراجع قضایی شدند ،تصريح کرد :احشام مکشوفه تحویل ستاد تملیکی
استان شد.

کشف کاالی قاچاق در خرمبيد

جانشــین فرمانده انتظامي خرمبيد از کشــف انواع کاالی قاچاق به ارزش
 2ميليارد و  550ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ دوم سیدرحمان   هاشــمی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامي ايســت و بازرســی شهید جنتی فر خرمبيد
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به  3دســتگاه خودرو ســبك و سنگين
مشکوک شدند و آنها را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســی از اين خودروها 2 ،دســتگاه آبمیوه گیری 97 ،عدد
در زود پز 30 ،دســتگاه دوچرخه ،یک دســتگاه ماشــین لباسشويی و  4عدد
گیربکس خارجي قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف كردند.
جانشــین فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه كارشناســان ارزش اموال
مكشوفه را  2ميليارد و  550ميليون ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در اين
خصوص  3نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

كشف بيش از  39كيلو ترياك
در عمليات مشترك پليس

فرمانده انتظامي آباده از كشــف  39كيلو و  700گرم ترياك و دســتگيري
 2قاچاقچي در عمليات مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آباده و
استان چهارمحال و بختياري خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مسعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در راستاي مبارزه با ســوداگران مرگ ،روز شنبه ماموران پليس
مبارزه با مواد مخــدر چهارمحال و بختياري با اقدامات فني و تخصصي مطلع
شــدند  2ســوداگر مرگ قصد انتقال يك محموله ترياك از شيراز به اصفهان
را دارند كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران آباده قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران پليس مبــارزه با مواد مخدر آبــاده پس از هماهنگي
با مقام قضایي به محور شيراز -اصفهان اعزام شدند و يك دستگاه پژو پارس
متعلق به قاچاقچيان را مشاهده و دستور ايست صادر كردند.
فرمانــده انتظامي آبــاده با بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقيب و گريز
ماموران موفق شــدند خودرو را توقيف كنند ،گفت :در بازرســي از آن  39كيلو
و  700گرم ترياك كشــف شد و در اين خصوص  2نفر دستگير و براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

پایان کار موتورسواران هنجارشکن در فسا

فرمانده انتظامی   فســا از شناسایی عامالن انتشــار فراخوانهای راهاندازی
کاروان موتورســواری در آن شهرســتان خبر داد که با حرکات نمایشی موجب
اخالل در نظم عمومی    و آرامش شهروندان میشدند.
ســرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر بيان كرد :در پی نارضایتی شهروندان از حرکات نمایشی برخی
موتورسواران در ســطح شهر ،افسران پلیس فتا شهرستان فسا موفق شدند در
رصد فضای مجازی و شبکه   های اجتماعی ،صفحه اینستاگرام و گروه واتساپی
که با انگیزه   های مختلف نوجوانان را به حضور در کاروانهای موتوری ترغیب
می   کردند را شناسایی کنند.
وی افزود :با اقدامات فنی انجام شــده ماموران انتظامی    5نفر ادمین صفحه
و گروه مجازی که از عاملین انتشــار فرخوان   ها بودند را شناسایی و به پلیس
فتــا احضار کردند و پرونده متهمان براي انجــام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.
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آیا درآمد سیاه  ۲.۵میلیارد دالری متوقف میشود؟

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران از موافقت شــورای رقابت
بــا نهاد تنظیم گر مناســبات بازیافت خبــر داد و گفت که درآمد
سیاه وابســته به جریان پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به
پیمانکاران که جلوه آن در زباله گردی ،سوء استفاده از کودکان کار،
کارگران مهاجر و معتادان است ،حدود  ۲.۵میلیارد دالر تخمین زده
میشــود ،اما با اجرای این مصوبه انتظار میرود همه زیر پوشش
قانون برگردند و اپلیکیشن هایی که میتوانند ضایعات ارزشمند را
از مردم بخرند فعال شود.
ســید توحید صدرنژاد در گفتوگو با ایســنا ،اظهــار کرد :این
مصوبه باید به صورت یک اساســنامه بــه تصویب هیأت دولت و
تایید مجلس برسد.
وی با بیان اینکه بارها تاکید شــده شــاه بیت مشکالت حوزه
مدیریت پسماند ،قانون مدیریت پسماند است ،تصریح کرد :قانون
مدیریت پســماند توســط افرادی در حاکمیت نوشته شده و در آن
اشارهای به نقش شــهروندان نشده است و در کل متن این قانون
از عباراتی مثل مردم ،شــهروند و حتی بخش خصوصی اســتفاده
نشــده است .نگاه قانون این بوده که برخی دستگاهها مسئول رفع
چالشهای حوزه پســماند شــوند که با این نگاه وضعیت مدیریت
پسماند در کشور مناسب نیست.
به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در قانون مدیریت پسماند
حقوق مالکیت یا وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و در نتیجه
حقوق رقابت نیز دیده نشده اســت .در چنین شرایطی شهرداری،
پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران که جلوه آن در
زباله گردی ،سوء استفاده از کودکان کار ،کارگران مهاجر و معتادان
است به راحتی عملی میشود و برای خود شبکه ایجاد میکند.
درآمد سیاه  ۲.۵میلیارد دالری!
وی "درآمد ســیاه" وابســته به جریان یاد شــده را ســاالنه
 ۲.۵میلیارد دالر عنوان کرد و گفت :در برگشــت کاالیی که جمع

میشــود مواد مخدر ،مشــروبات الکلی و غیره به کشــور قاچاق
میشود .این موضوع در قانون سیاستهای کلی اصل  ۴۴به طور
جامع دیده شــده که موارد نقض این حقــوق و اخالل در رقابت
چیست و راهکارها کدامند .بر اساس این قانون اعالم شده اگر در
بازاری اخالل در رقابت وجود داشــته باشد شورای رقابت میتواند
دســتورالعمل تصویب کند و اگر در بازاری انحصار مســتمر باشد
میتواند نهاد تنظیمگر تعیین کند.
صدرنــژاد با بیان اینکه اتحادیه از حدود ســه ســال پیش این
تقاضا را از شورای رقابت مطرح کره بود ،اظهار کرد :در این مدت
جریان دامنه دار قانونی برای تصویب سیاستهای حمایتی شروع
شــد که سال گذشــته آقای روحانی این قانون را ابالغ کرد و در
زمینه مناســبات بازار شورای رقابت پروندهای در جریان داشت که
 ۲۷اردیبهشــت ماه دســتورالعمل آن تصویب شــد و به زودی
اساسنامه نیز تصویب خواهد شد.
ضایعات ارزشمند بی واسطه به صنعت میرسد
به گفته وی اگر این مصوبه و سامانههای زیرمجموعه آن عملی
شود ،فضای مبادالت و مدیریت پسماند و بازیافت به سمت شفافیت
خواهد رفت و از مالیات نیز معاف خواهد شــد .در چنین شرایطی
بخش زیادی از کســانی که معتقدنــد پرداخت مالیات برای آنها
صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل غیرقانونی فعالیت میکنند،
وارد پوشــش قانونی خواهند شد .عالوه بر این اپلیکیشن  هایی که
میتوانند ضایعات ارزشمند را از مردم بخرند فعال خواهد شد؛ چرا
که بعد از این فضا رقابتی است و کسی از رانت استفاده نمیکند و
این افراد میتوانند با حذف واسطه به طور مستقیم نهادههای خود
را به صنعت بفروشند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت افزود :اگر این سیســتم در کشور
فراگیر شــود و کسی ضایعات ارزشــمند خود را دور نریزد ،پدیده
زباله گردی نیز حذف خواهد شد .این قدم ارزشمند است ،اما حیف

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت:

نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی
در ذوب آهن اصفهان

حبیب صادقی  /اصفهان

اجــرای عملیات دمونتاژ برج های خنک کننده طرح قدیم و نصب تجهیزات برج های خنک کننده
هیبریدی ایســتگاه ریخته گری شــماره پنج بخش فوالدسازی درخردادماه ســال جاری با موفقیت
اجرا گردید.
محمدرضــا یزدان پناه مدیر برنامه ریــزی و نظارت بر نگهداری و تعمیــرات کارخانه ذوب آهن
اصفهان با اشــاره به این که اجرای پروژه های متعدد مربوط به اصالح و بهینه سازی الگوی مصرف
آب ســابقه طوالنی مدت در کارخانه ذوب آهن دارد ،گفت :در سیســتم قبلی برج های خنک کننده
ایستگاه ریخته گری شماره پنج با توجه به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای موردنیاز ،تصمیم
به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و جایگزینی با طرح های جدید در برج مذکور گردید .در برج  های
جدید نصب شده که از نسل جدید برج های موجود در سطح کشور می باشد ،با قابلیت داشتن مکانیزم
تقطیر کننده یا کندانســه گیر و الیمیناتور (رطوبت گیر) و وجود آب بندها ،تلفات آب و بخارات حاصل
از فرآیند را کاهش داده و سطح اتالف انرژی را به حداقل ممکن می رساند.
وی اضافه کرد :کلیه عملیات فوق ظرف مدت  ۲۱شبانه روز شامل دمونتاژ کلیه تجهیزات برج های
قبلی و پیش مونتاژ قطعات و در نهایت نصب ،تســت و راه اندازی با موفقیت به انجام رسید و با اتمام
عملیــات فوق کارخانه ذوب آهن اصفهان به جمع چنــد کارخانه محدود دارنده برج های خنک کننده
هیبریدی در کشور پیوست.
یزدان پناه تاکید کرد :با توجه به عدم حضور ســوپروایزر کره ای به دلیل محدودیت های کرونایی
عنوان شده از طرف ایشان با نصب دوربین های آنالین مدار بسته در نقاط مختلف پروژه ،کلیه مراحل
پروژه بدون حضور کارشناســان خارجی به صورت شبانه روزی و به صورت آنالین کنترل و با بهترین
کیفیت ممکن به اتمام رسید.
مهرداد اســماعیلی مدیر مهندسی آبرســانی در این ارتباط گفت :برج های خنک کننده مربوط به
ایستگاه  ۵به دلیل پایین بودن راندمان و پرت شدید آب و لرزش زیاد برج ها که قابل اصالح نیز نبود
همواره با مشکل باال بودن درجه حرارت آب ارسالی به فوالد سازی مواجه بود .بنابراین جهت رفع این
مشکل و با بررسی های به عمل آمده و با نظر مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید مقرر گردید برج  های
فوق تعویض گردد .لذا با توجه به کوچک تر بودن ابن برج ها نســبت به ســایر برج های خنک کننده
در سطح کارخانه تصمیم به استفاده از برج های خنک کننده نوع هیبرید گرفته شد تا در صورت امکان
بتوانیم بر روی سایر برج ها نیز مورد فوق به اجرا گذاشته شود.
وی در ادامه افزود :تمامی برج های خنک کننده موجود در کارخانه از نوع تر می باشــد که اساس
کار برج های خنک کننده نوع تر تبخیر آب است ،یعنی تبخیر آب در این نوع از برج ها باعث کاهش
گرمای نهان آب می گردد و مقدار تبخیر در برج ها بستگی به درجه حرارت آب ورودی و درجه حرارت
آب خروجی و دبی آب ورودی به برج دارد که امکان کاهش تبخیر آب در برج ها نمی باشد ،مگر این
که از برج های خنک کننده نوع هیبرید استفاده گردد.
مدیر مهندســی آب رسانی اظهار داشــت :اسناد مناقصه طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی این
نوع از برج ها که برای اولین بار در کارخانه نصب می گردد ،تهیه و مناقصه برگزار و شرکت دونگ هی
کره جنوبی با نمایندگی شرکت نیک انرژی در این مناقصه برنده و پس از عقد قرارداد و نقشه برداری
از محل موجود ،تجهیزات ســاخته و در آبان ماه ســال  ۹۹وارد کارخانه گردید .شرکت مذکور گراف
اجرایی نصب و راه اندازی را حدود  ۳۵روز ارائه نموده بود که طی جلساتی با این زمان موافقت نگردید
و با مذاکره با شرکت نیک انرژی و با بررسی نقشه های اجرایی و هماهنگی جهت پیش مونتاژ بخشی
از قطعات قبل از توقف ایســتگاه ،گراف ارائه شده  ۱۵روز اعالم شد که کار دمونتاژ برج های قدیمی
از  ۲۵اردیبهشت ماه با استقرار دو دستگاه جرثقیل  ۹۰تن و ۳۰تن آغاز شد و با توجه به محدود بودن
فضای عملیاتی و به صورت ســه شیفت و با نظارت مستمر ۹ ،خرداد ماه عملیات نصب به اتمام رسید
و تجهیز راه اندازی شد.
مدیرعامل شــرکت توســعه صنعت لنجان نیز در این رابطه گفت :اجرای پروژه کولینگ تاورهای
 Aو  Bایســتگاه ریخته گری شــماره  ۵با توجه به اعتماد مدیریت های آبرســانی و مهندسی نت
به توان داخلی و قدرت اجرایی شرکت های زیر مجموعه در دو مقطع زمانی شامل پیش مونتاژ قطعات
که امکان آماده ســازی آن قبل از شروع فعالیت دمونتاژ و اجرای پروژه صورت گرفت ،در فاز نهایی با
توقف ایستگاه ریخته گری شماره  ،۵عملیات دمونتاژ و نصب آغاز گردید.

برقی کردن چاه های کشاورزی با انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد

که دیر تصویب شــد و درباره همراهی دولت آینده نیز نگرانیهایی
وجود دارد .اما اگر با همین ســرعتی که به اینجا رسیده پیش رود
احتماال تا یک سال دیگر شاهد تغییرات در ظاهر مدیریت پسماند
نیز خواهیم بود.
دستورالعمل تنظیم بازار پسماند
به گزارش ایســنا ،شورای رقابت در جلســه  ۲۷اردیبهشتماه
امسال بند ( )۵ماده ( )۵۸قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساســی ،به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در
دو حــوزه جمــع آوری و دسترســی فعاالن صنعــت بازیافت به
انواع پســماند قابل بازیافت ،دســتورالعمل تنظیم بازار پسماند را
تصویب کرد.
برپایه این دســتورالعمل ،شهرداریهای سراسر کشور با رعایت
قوانین و مقررات مربوط مکلفاند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز
برای اشــخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند،
با اعالم عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی همه داوطلبان واجد شرایط
به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشــخص اقدام و مجوز یا پروانه
صــادره را فقط در محــدوده جغرافیایی و زمانــی محدود و معین
صادر کنند.
همچنین همه اشــخاص حقیقی و حقوقی کــه مجوز یا پروانه
جمعآوری پسماند را کســب کردهاند مکلفاند مواد قابل بازیافت
را تفکیــک و بهصورت قابــل فروش و واگــذاری فقط از طریق
ســامانههای بورس کاال یا ســامانههای دیگری کــه با همکاری
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور و اتحادیه صنایع
بازیافت ایجاد میشــود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به
واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.
بر اساس این دستورالعمل ،هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص
حقیقــی و حقوقی خارج از روش های مذکــور ،همچنین هرگونه
عرضه مواد جمعآوری شــده و قابل اســتفاده و پســماند از سوی
اشــخاص دارای مجوز جمعآوری پســماند خارج از رویه مشروح،
بهعنوان رویه ضدرقابتی ســوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت توانیر و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،برای نخستین بار در
کشور ،برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد.
به گزارش ایسنا ،براساس این تفاهم نامه  ۶۰هزار چاه کشاورزی در طول سه سال برقدار خواهد شد .در
همین خصوص علی مبینی دهکردی  -مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت :در فاز اول این
طرح ۱۱ ،هزار چاه کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر برقی خواهد شد.
به گفته وی براســاس این تفاهم نامه ،کشــاورزان بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و تجهیزات مورد
نیاز شــبکه ،هزینه ای پرداخــت نخواهند کرد و تنها برای خرید تجهیــزات اختصاصی مانند ترانس هزینه
خواهندکرد.
مبینی دهکردی با بیان این که این تفاهم نامه براساس مصوبه سال شورای اقتصاد و قانون بودجه ۱۴۰۰
کل کشــور میان دو شرکت به امضا رسید ،خاطرنشان کرد :براساس مصوبه شورای اقتصاد  ۱.۶میلیارد دالر
از محل صرفه جویی ســوخت مایع چاه های کشــاورزی برای برقی کردن چاه های کشــاورزی با سوخت
گازوئیل ،اختصاص یافته است.
وی با اشــاره به این که با اجرای این کار تنوع بخشی در منابع تولید برق بیش از گذشته پیگیری خواهد
شــد ،افزود :با اجرای این طرح صنعت سلول های خورشیدی توسعه خواهد یافت و بسترهایی برای فعالیت
این صنعت در مقیاس های بزرگتر فراهم خواهد شد.
مبینی دهکردی گفت :همچنین اجرای این طرح باعث پاکتر شدن محیط زیست می شود و زنجیره ارزش
ایجاد می کند .درعین حال شرکت های اسکو و بهره برداری را بکار خواهد گرفت که در نهایت رونق بیشتر
اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
طبق اعالم توانیر ،مدیرعامل شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت در عین حال خاطرنشــان کرد:
با برقی کردن چاه های کشــاورزی در قالب این تفاهم نامه ،در زمســتان که چاه های کشــاورزی خاموش
اســت ،برق خورشیدی به شبکه تزریق و در زمستان نیز برق بخشی از مصرف کنندگان عمده از این طریق
تامین خواهد شد.
احداث  ۲۰۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی با اجرای کامل این طرح
همچنین محمدحســن متولی زاده -مدیرعامل توانیر نیز در این مراسم گفت :با اجرای کامل این طرح
 ۲۰۰۰مگاوات نیروگاه خورشــیدی احداث خواهد شــد و این طرح در راســتای اجرای سیاست های اقتصاد
مقاومتی و رونق تولید است چرا که با تحقق صرفه جویی در مصرف نفت گاز و آزاد کردن این ظرفیت برای
صادرات به ویژه در شرایط کنونی ،اهمیتی دوچندان می یابد.
وی با بیان اینکه با برق دار شدن چاه های کشاورزی ،هزینه های کشاورزان کاهش می یابد و  ۸۰درصد
هزینه های جاری آن ها نسبت به زمان استفاده از سیستم دیزلی کمتر می شود ،ادامه داد :همچنین با آمدن
برق سر چاه ،امکان آبیاری نوین فراهم می شود و بهره وری آبیاری افزایش می یابد.
به گفته این مقام مســئول ،برای سوخت رسانی به چاه های کشاورزی دیزلی باید ساالنه بیش از  ۴۰تا
 ۵۰هــزار نفتکش جاده پیما در جاده های کشــور تردد کنند که حذف ایــن حجم تردد نیز نقش مهمی در
کاهش حوادث جاده ای ایفا خواهد کرد.

پیش بینی عراق از قیمت نفت در شش ماه آینده
عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱بین  ۶۸تا  ۷۵دالر خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،احسان عبدالجبار ،وزیر نفت عراق در نمایشــگاه کتاب بین المللی به خبرنگاران گفت :این محدوده قیمت به دلیل پایبندی اوپک پالس به محدودیت عرضه
پیش بینی می شود.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود که هفته پیش منتشــر شــد ،پیش بینی کرد همزمان با آماده شدن این گروه برای تسهیل محدودیت عرضه ،رشد تقاضای جهانی برای
نفت در نیمه دوم ســال میالدی جاری شــتاب خواهد گرفت .اوپک پیش بینی کرد با خروج جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا ،مصرف نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری
حدود پنج میلیون بشکه معادل پنج درصد رشد می کند.
اوپک و متحدانش  ۴۰درصدی که از محدودیت عرضه ای که از زمان شــیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشــته بودند را احیا کرده اند و در نشست اول ژوییه احیای بیشتر تولید را
بررسی خواهند کرد.
قیمت نفت روز جمعه به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرد و نفت برنت  ۱۷سنت افزایش یافت و در  ۷۲دالر و  ۶۹سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۶۲سنت افزایش ،در  ۷۰دالر و  ۹۱سنت در هر بشکه بسته شد.
بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به افزایش نرخ واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی جهانی ،پیش بینی کرده که روند صعودی جاری بازار نفت ادامه
پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به  ۸۰دالر در هر بشکه صعود می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،عراق در ماه مه اعالم کرد در حال بررسی خرید سهم شرکت اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی  ۱است که یکی از بزرگترین میدان  های نفتی
جهان است .وزیر نفت عراق در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اکسون ،گفت :این شرکت هنوز از میدان قرنه غربی  ۱خارج نشده و عراق سرگرم بررسی گزینه موجود است.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار مطرح کرد:

تعامل با بخش خصوصی در راس شرکت فوالد مبارکه هدف گذاری شده است
با تزریق پروژه های پیمانکاری و اجرای طرح تحول دیجیتال حامی بخش خصوصی هستیم
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در نشســت
چندســاعته مشــترک شــرکت فوالد مبارکه و
شرکای تجاری کسب و کار (پیمانکاران توسعه)
مطرح کرد« :شــرکت فوالد مبارکــه» با تزریق
پروژه های پیمانکاری و اجرای ویژه طرح تحول
دیجیتال در بخش پروژه های توســعه ای حامی
بخش خصوصی است.
به گزارش ایراســین ،نشست مشترک شرکت
فــوالد مبارکه و شــرکای تجاری کســب و کار
(پیمانکاران توسعه) ،صبح روز شنبه ۲۱ ،خردادماه،
در ســالن اجتماعات دفتر شــرکت فوالد مبارکه
با حضور حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل و برخی
دیگر از معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد
و در این نشست چندساعته پیمانکاران توسعه این
شرکت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
تقویــت بازوهای پیمانــکاری برای
توسعه توانمندی فوالد مبارکه
حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه ،با اســتقبال از برگزاری نشست مشترک
شــرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و
کار (پیمانکاران توســعه) اظهار کرد :دولت  هایی
موفق هســتند کــه در راســتای تقویت بخش
خصوصــی برآیند و به واســطه توانمندی بخش
خصوصی بتوانند تحول بزرگی در صنایع حاصل
کنند .بر همین اساس نیز فوالدمبارکه بر آن است
تــا با تقویت بازوهای پیمانکاری خود در شــاخه
توسعه بتواند از توانمندی شرکتهای برتر در این
حوزه استفاده نماید.
تعامل برد-برد فوالد مبارکه با بخش
خصوصی
وی از گفتگوی شــفاف بین شرکای تجاری
کسب و کار با شرکت فوالدمبارکه استقبال کرد،
گفت :نگاه به بخش خصوصی تاکنون در کشور به
خوبی نبوده است؛ چرا که دولت باید در رفاه عمومی
جامعــه از قبیل آموزش و درمــان و حمل ونقل
ورود کنــد و بخش های دیگــر در اختیار بخش
خصوصــی باشــد؛ این نــگاه در راس شــرکت
فوالدمبارکه هدف گذاری شده است چراکه تعامل
با بخش خصوصی باید به صورت برد-برد باشــد
و هر دو طرف به منافع مشترک پایبند بوده تا در
این راه ،ضمن اعتماد کامل به همدیگر ،به تقویت
هر دو مجموعه بیانجامد.

تشکیل کمیته مشترک مدیران فوالد
مبارکه و نمایندگان پیمانکاران
وی سیســتماتیک بودن شرکت فوالد مبارکه
را بــا مزیت به نتیجه رســیدن اقدامات و نقص
افزایش ایستگاه های تصمیم گیری تبیین کرد و
گفت :وظیفه داریم در تعامل دو طرفه مشکالت
سیســتم های موجود را نیز مرتفع کرده و بهبود
مســتمر را در تمامی مراحــل کاری خود در نظر
بگیریم؛ نیاز اســت کمیته مشــترکی از مدیران
فوالد مبارکه و نمایندگان پیمانکاران تشــکیل و
به طور فصلی جلســاتی برگزار شود تا آنچه که
موجب میگردد اجرای پروژه های توسعه شرکت
را با کندی همراه ســازد شناسایی شده و راهکار
رفع موانع پیش بینی و به اجرا در آید.
استقبال از نقد سازنده و کارشناسانه
متخصصان
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه به تشــکیل
کمیته رفع اشــکال در خصوص بررسی گزارش
ضرر و زیان مالی و زمانی پیمانکاران اشاره کرد و
گفت :در راستای تحقق شعار سال و مانع زدایی،
از نقد سازنده و کارشناسانه متخصصان استقبال
می کنیــم و از تمامی پیمانکاران پروژه ها تقاضا
داریم همکاران و تیم فوالدمبارکه را در رســیدن
به این هدف یاری نمایند.
چابکی و چاالکی در اجرای پروژه ها
وی شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه
کشورهای خارجی را درخواست کرد و گفت :نیاز
اســت که در شــرکت های پیمانکاری شرایطی

ایجاد شود که مجریان پروژه به صورت سه شیفت
زمانــی کار کنند تا هم پــروژه ها زودتر به اتمام
برســد و هم چابکی و چاالکی را شــاهد باشیم.
حتما با ایــن نگاه ویــژه از ســوی پیمانکاران
شــرایط تحویل پروژه ها به کارفرما نیز تسهیل
تر می شود.
اجرای پروژه ملی انتقال نفت گوره-
جاسک با اتکا به توان بخش خصوصی
عظیمیان از بهــره برداری ابرپــروژه انتقال
نفت گوره-جاســک در آینده نزدیــک با تامین
تختال  های  APIمورد نیاز این خط توسط این
شــرکت خبر داد و گفــت :همانگونه که همگان
اطالع دارید این حرکت در رفع مانع زدایی تولید

با تامین تختال در فوالدمبارکه آغاز شد و در کنار
آن دیگــر صنایع به حرکت درآمدند و در حقیقت
از یک پروژه ملی توانســتیم بهره های متعدد و
وافی ببریم و این میســر نبود مگر با اتکا به توان
بخش خصوصــی و در ادامه همین راه امیدواریم
به زودی پروژه های پیمانکاری  ۲۰۰هزار میلیارد
تومانی را که برای گروه فوالدمبارکه برنامه ریزی
کرده ایم به نتیجه برســد و بــا رفع موانع پیش
پای پروژه نورد گرم  ۲بعد از ماه ها انتظار شــاهد
به سرانجام رسیدن این ابرپروژه نیز باشیم.
حل مســائل با عملیاتی شدن طرح
تحول دیجیتال
وی به طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد
مبارکه هم اشاره کرد و توضیح داد :این طرح که
از مردادماه ســال گذشته در شرکت فوالدمبارکه
اجرایی شده درصدد است تا این شرکت را به جمع
شرکت های عضو باشگاه فانوس دریایی راهی کند
و بسیاری از مسائل مطرح شده با عملیاتی شدن
این طرح برطرف می شود.
همفزایی و همگرایــی پیمانکاران با
تشکیل یک کانال ارتباطی
وی در پایــان بــاز هم بر هــم افزایی بخش
خصوصی تاکید کرد و گفت :پیشــنهاد می کنم
صورتجلسه و شرح موضوعاتی که در این جلسه
طرح شــد برای همه پیمانکاران ارســال شود و
کانال ارتباطی مشــخصی در راستای همگرایی
این بخش با شرکت فوالد مبارکه ایجاد شود.

گسترش مقابله با ماینرهای بیت کوین در چین
مقابله رمزارزها به جنوب غرب چین گســترش پیدا کرده و کارزاری علیه ســوء مصرف برق از ســوی
ماینرهای بیت کوین در استان یونان شکل گرفته است.
بــه گــزارش ایســنا ،عالوه بــر میــزان عظیمــی نیرو کــه برای قــدرت رایانشــی بــه منظور
اســتخراج رمزارزهــا نیاز اســت ،دولت مرکــزی چین نگران ســفته بازی بــه دنبــال افزایش قیمت
بیت کوین است .چین در بیش از نیمی از تولید جهانی بیت کوین سهم دارد اما بعضی از استخراج کنندگان
بیت کوین پس از این که هیات دولت چین ماه گذشــته اعالم کرد با اســتخراج و تجارت بیت کوین مقابله
خواهد کرد ،قصد دارند به نقاط دیگری نقل مکان کنند.
اداره انرژی اســتان یونان روز جمعه با صدور اطالعیه ای ،خواهــان تحقیقات درباره مصرف غیرمجاز و
نامتناسب برق از سوی استخراج کنندگان بیت کوین شد و وعده داد متخلفان مجازات می شوند.
تحقیقات در استان یونان که چهارمین قطب بزرگ استخراج بیت کوین در چین است به دنبال محدودیت
ها در چندین منطقه دیگر این کشــور صورت می گیرد .استان کینگای در شمال غربی چین و منطقه ای در
همســایگی شین جیانگ دستور داده اند پروژه های استخراج بیت کوین تعطیل شوند .مغولستان داخلی هم
تدابیری برای ریشــه کن کردن استخراج بیت کوین اعالم کرده در حالی که سیچوآن در حال تحقیق از این
صنعت است .بر اساس گزارش رویترز ،لی تونگ ،مدیر خدمات مالی شرکت بابل فاینانس اظهار کرد شمار
زیادی از استخراج کنندگان بیت کوین چینی در نظر دارند کسب و کار خود در چین را جمع کرده و به خارج
از کشور نقل مکان کنند.
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مصاف شیرازیها با تیمهای شمالی
در لیگ فوتبال دسته یک

مربی تیم قشقایی شیراز:

پخش تلویزیونی لیگ دسته یک،
حق مردم است

ایرنا :مربی تیم شهدای قشقایی شیراز با اشاره به اینکه
پخش بازی   های فوتبال از صدا و ســیما حق مردم اســت،
گفت :امیدوارم مدیران سیمای فارس تدبیری اتخاد کنند تا
شاهد پخش دوباره این بازی   ها باشیم.
این ســخنان پس از آن مطرح شــد که صدا و سیمای
فــارس در چند هفته گذشــته ،دیدار تیم   های فجر شــهید
سپاسی و قشقایی شــیراز را به دلیل آنچه که بدهی قبلی
اعالم شده است ،پخش نمیکند.
رشید طهماســبی یکشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا
تاکید کرد :با توجه به اینکه تماشاگران حق ورود به ورزشگاه
به دلیل شــیوع کرونا را ندارند ٰ،بهترین تفریح آنها نشستن
پای تلویزیون است تا بازی تیم محبوبشان را تماشا کنند.
وی در مورد دیدار این هفته تیمش مقابل شهرداری آستارا
گفت :به جز گودرز داوودی دروازهبان تیم ،بقیه بازیکنان را
در اختیار داریم اما شرجی بودن هوای شمال و بازی کردن
در ســاعت  ۱۸کار را بــرای هــر تیمی ســخت می کند.
طهماسبی ادامه داد :تیم شهرداری آستارا از تیم   های خوب
لیگ بود و حتی چند صباحی هم صدرنشــین شــد اما این
روزها اوضاع خوبی ندارد و این بازی هم برای تیم ما و هم
تیم حریف حساس است.
وی اظهار امیدواری کرد تا یاران قشــقایی از آســتارا با
دست پر به شیراز باز گردند.
مربی تیم قشقایی با اظهار اینکه تیم جوان و بسیار خوبی
داریــم که می تواند در لیگ فصل بعد مدعی باشــد ،افزود:
زیر ســاخت خوبی داریم اما باید این تیم را برای لیگ آینده
تقویت کنیم تا مدعی باشــیم هــر چند در این فصل هم به
دنبال قرار گرفتن در جایگاه خوبی هستیم.
طهماســبی افزود :امیدوارم در پایان لیگ دســته یک،
تیم فجر سپاســی به لیگ برتــر صعود کند و ما هم جایگاه
بهتری در جدول دسته یک کسب کنیم.

روزنامه تونسی هم عالقه پرسپولیس
به جذب ساسی را تایید کرد

یک روزنامه تونسی از پیشنهاد وسوسه انگیز پرسپولیس
به فرجانی ساسی خبر داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از الوطن ،به نظر می رسد که
عالقه پرســپولیس به جذب فرجانی ساسی بازیکن تونسی
الزمالک جدی است.
روزنامه الیوم الســابع مصر برای نخستین بار این خبر را
منتشــر کرد که البته باشگاه پرســپولیس آن را رد کرد اما
به نظر می رسد که این خبر جدی است.
روزنامه تونس الرقمیه اعالم کرد که پرسپولیس پیشنهاد
وسوسه انگیزی به ساسی داده است.
این روزنامه نوشــت :قرارداد ساسی با الزمالک به پایان
رسیده اســت و او می خواهد تیم را ترک کند .پرسپولیس
پیشنهاد وسوسه انگیزی به ساسی داده است و می خواهد
از تجربــه بــاالی این بازیکــن برای قهرمانــی در لیگ
قهرمانان آسیا استفاده کند.
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ایرنا :فجر شهید سپاسی و شهدای قشقایی
شــیراز در هفته  ۲۹رقابتهای فوتبال دســته
یک باشــگاههای کشــور به مصاف تیمهای
شمالی میروند.
به گــزارش خبرنگار ایرنا تیــم فجر امروز
دوشــنبه  ۲۴خــرداد ماه در ورزشــگاه پارس
میزبان تیم رایکا بابل است و تیم قشقایی هم
در آستارا با شهرداری این شهر بازی دارد.
تیم فجر سپاســی همچنــان مدعی صعود
به لیــگ برتــر و تیم قشــقایی هــم برای
قرار گرفتن در حاشیه امنیت نیاز به هر سه امتیاز
بازی دارد.
شاگردان علی اصغر کالنتری سرمربی تیم
فجر که هفته گذشته با گرفتن یک امتیاز خوب
از تیم خیبرخرم آباد به خانه بازگشــتند گفت:
در این هفته تمــام بازیکنان حضور دارند و در
اندشیه بردن هستند.
تیم هوادار تهران صدرنشــین لیگ با خیبر
دیــدار می کند ،بــادران تهران هــم که دوم
اســت به مصاف تیم مس کرمان سوم جدولی
می رود همچنین خوشــه طالیی ساوه هم با
ملوان بازی دارد و تیم استقالل خوزستان هم
به مصاف شاهین بوشهر می رود.
این بهتریــن فرصت برای فجر سپاســی
اســت و آنچه کــه ایــن تیم را خوشــحال
می کند مساوی حریفان است مشروط به اینکه
فجری   ها بازی را ببرند ،آمارهای گذشته نشان
می دهد هرگاه تیم   های باالی جدول متوقف
شدند برای تیم فجر هم این اتفاق افتاده و آنها
هم نتیجه نگرفتند و گرنه این تیم می توانست
حتی صدرنشین شود.
هنوز  ۶بازی تا پایان لیگ باقی مانده است

گالیه دختر وزنهبردار از فدراسیون:

ناعادالنه المپیک را از من گرفتند

دختر وزنه بردار ایران گفت :فدراســیون نه در مورد شــانس کسب سهمیه با من
صحبتی کرد و نه پیگیر مصدومیتم بود.
پریســا جهانفکریان در گفتگو با ایسنا درباره اعزام نشدنش به مسابقات قهرمانی
آســیای ازبکستان که اکنون منجر به از دســت رفتن شانس کسب سهمیه المپیک
برای او شــده اســت ،بیان کرد :در اردوی یکی مانده به آخر مینیســک زانوی من
ملتهب شــد و با هر زحمتی بود آن اردو را به پایان رســاندم و پس از آن از زانویم
 MRIگرفتم و پزشک عنوان کرد که مینیسک زانویم دچار پارگی جزئی شده است و
باید به سرعت درمان شود و نیاز است که  ۱۰جلسه فیزیوتراپی داشته باشم تا پس از
آن بتوانم به تمرینات برگردم اما اگر درمانش نکنم ممکن است پارگی کامل شود و
در آن صورت نیاز به عمل جراحی وجود دارد.
او ادامــه داد :زمانی که اردو شــروع شــد با خانم منظمــی نایبرئیس بانوان
فدراسیون تماس گرفتم و وضعیتم را شرح دادم و عنوان کردم که با تأخیر به اردوی
تیم ملی اضافه میشوم تا درمانم را کامل کنم.
او به من گفت که باید با رئیس فدراســیون مشــورت کند ســپس اطالع داد که
آقــای مرادی گفته اص ً
ال من بــه اردو نیایم .پس از آن دوباره با آقای خورشــیدی
مشــاور فنی تیم بانوان تماس گرفتم و گفتم هر موقع که بخواهند آماده دادن تست
دوپینگ هســتم که او هم اعالم کرد آقای بیرانوند دبیر فدراسیون عنوان کرده که
نیازی نیست تست دوپینگ بدهم و به همین صورت از مسابقات قهرمانی آسیا کنار
گذاشته شدم.
این در حالی بود که برای کســب سهمیه المپیک امتیاز جمع می کردم و نیاز بود
که در آن مســابقه شرکت کنم اما آن را از دست دادم و اکنون هم المپیک را که از
ابتدا تالش زیادی برای آن داشتم را از دست دادم.
جهانفکریان در پاســخ به این پرسش که فدراســیون درباره احتماالتی که وجود
داشــت تا او ســهمیه المپیک بگیرد تاکنون با او صحبتی نکــرده بود ،تصریح کرد:
به هیچ وجه با من هیچ صحبتی نشده بود و حتی در مدتی که آسیب دیده بودم اصال
بامن تماس نگرفتند و تمام هزینه   های درمانی ام را نیز خودم پرداخت کردم .اکنون
هم هیچ کسی پاسخگوی من نیست و جوابم را نمی دهند.
وزنهبردار دســته  +۸۷کیلوگرم زنان ایران در پاســخ به پرســش دیگری مبنی
بر اینکه پس از گالیه   هایی که نســبت به فدراسیون داشت و حتی آن را در صفحه
شخصی خود نیز مطرح کرد نگران نیست که دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشود،
تاکید کرد :آرزوی هر ورزشــکاری رفتن به المپیک است وقتی آن را ناعادالنه از من
گرفتنــد االن باید از حق و حقوقم دفاع کنم .باید برای زحمتی که کشــیدم ،حرف
می زدم و دیگر نمی خواســتم ســکوت کنم و هیچ جایی هم جز صفحه شــخصی
خودم نداشتم.
او ادامه داد :باید به همان اندازه که برای تیم مردان جهت کسب سهمیه تالش
شــد ،به خانم   ها هم اهمیت می دادند .نمی دانم چرا برای کســب سهمیه در تیم
مردان آنقدر تالش شــد اما برای کسی که در تیم بانوان می توانست سهمیه بگیرد
نه تنها تالشی نشد بلکه سنگاندازی هم کردند .من به عنوان ورزشکار وظیفه ام را
انجام دادم و کم کاری نکردم و این وظیفه فدراســیون بود که پیگیر وضعیت کسب
سهمیه من برای المپیک باشد.

و  ۱۰تیم هنوز شــانس دارند از این رو شــاید
تیم   هــای اول و دوم هفته آخر و یا یک هفته
مانده به لیگ مشــخص شــوند ،فشردگی در
باالی جدول کار را برای همه تیم   های مدعی
سخت کرده است.
تجدید نظــر در آییــن نامه لیگ
دسته یک
اما آنچه که بایــد در آیین نامه لیگ آینده
دســته یک تجدید نظرشــود این اســت که
بــا وجود  ۱۸تیم و انجام  ۳۴بازی تیم   ها دچار
فرســودگی می شــوند و حداقل سهمیه این
تیم   هــا برای لیگ برتر باید افزایش یابد و تیم
سوم جدول لیگ یک هم در پلی آف به مصاف
تیم پانزدهم لیگ برتر برود تا شــانس صعود
داشته باشد.
مربیــان تیم   هــای لیــگ دســته یک بر
این باور هســتند که چرا از این دســته ،سه
تیم ســقوط می کند اما  ۲تیــم به لیگ برتر
می روند برای همین هم خواستار تجدید نظر
در لیگ برتر شدند.
رایکا بابل حاشیه امنیت ندارد
اما حریــف تیم فجر در این هفته تیم رایکا
بابل با  ۳۴امتیاز در رده ســیزدهم جدول است
و حاشــیه امنیت برای بقا ندارد از این رو سعی
می کند در بازی   های خارج از خانه بسته بازی
کند و دنبال یک امتیاز باشــد برای همین هم
فجری   ها کار آســانی ندارند و باید این تیم را
جدی بگیرند.
این تیم شمالی از خط حمله خوبی برخورد دار
اســت و تاکنون  ۲۸گل به ثمر رسانده که در
بیــن تیم   ها آمار خوبی اســت هر چند در خط
دفاع ضعیف هستند و  ۳۱گل دریافت کرده اند.

سرمربی فجرسپاسی شیراز:

با تمام قوا به مصاف رایکا بابل میرویم

جنگندگی و دوندگی از خصوصیات تیم   های
شــمالی اســت و تا آخرین لحظــه مقاومت
می کنند برای همیــن بازیکنان تیم فجر باید
مواظب این تیم باشند تا در پایان بازی افسوس
نخورند.
قشــقایی شــیراز بازی سختی با
شهرداری آستارا دارد
تیم قشــقایی دیگر نماینده شیراز در شهر
آستارا بازی سختی با تیم شهرداری این شهر
دارد ،زیرا این تیم هم در حاشــیه امنیت قرار
ندارد از این رو این بازی برای هر  ۲تیم بسیار
حســاس است و حتی گرفتن یک امتیاز از تیم
میزبان برای قشقایی خوب است.
هر  ۲تیم از خط حمله یکســانی برخوردار
هســتند و  ۲۵گل زده دارند اما تیم شهرداری
 ۳۵گل دریافــت کــرده و تیم قشــقایی هم
 ۳۱گل که آمار دفاع این تیم نسبت به حریفش
بهتر است.
افت و خیز قشقایی
شــاگردان داریــوش هرمــزی ســرمربی
تیــم قشــقایی طی  ۲۸بــازی برگزار شــده
افــت و خیز   های زیادی داشــته انــد و حتی
تیم   های مدعی را شکست داده اند اما در برابر
تیم   های همردیف نتایــج خوبی نگرفته اند با
این حال تیم قشقایی جوان است و سختکوش
و فوتبــال روان و شــاداب هــم از ایــن تیم
شاهد بوده ایم.
هم اینک در جدول رده بندی پس از انجام
 ۲۸بــازی تیم   های هوادار و بــادران تهران با
 ۴۷امیتاز اول و دوم هســتند و مس کرمان با
 ۴۶امتیاز سوم است.
همچنین تیم فجر سپاســی با  ۴۴امتیاز در
رده چهارم ایســتاده  ،خوشــه طالیی ساوه و
شاهین بوشــهر هم  ۴۳امتیازی هستند ،خیبر
خرم آباد و استقالل خوزستان هم با  ۴۲امتیاز
به ترتیب در رده پنجم تا هشتم قرار دارند.
تیم قشــقایی هم با  ۳۳امتیــاز در همان
مکان پانزدهم است.
در رقابت   های فوتبال دســته یک کشــور
 ۱۸تیم شرکت دارند و پس از انجام  ۳۴بازی
تیم   های اول و دوم جدول جواز صعود به لیگ
برتر دوره بیســت یکم کســب خواهند کرد و
ســه تیم انتهای جدول هم راهی دســته دوم
می شوند.
چوکا تالش ،نود ارومیه و گل ریحان البرز در
خطر سقوط قرار دارند هر چند گل ریحانی   ها
سقوطشان قطعی شده است.

ایرنا :ســرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه با تمام قوا به مصاف تیم رایکا بابل
می رویمٰ ،گفت :برای این بازی ،بازیکن مصدوم و محروم نداریم.
علی اصغر کالنتری یکشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرناٰ بیان داشــت :بازی آسانی نداریم و
به هیچ عنوان این تیم را دست کم نخواهیم گرفت.
وی اضافه کرد :لیگ دســته یک روزهای حساســی را پشت سر می گذارد از این رو باید همه
کمک کنند تا همچنان به عنوان مدعی باقی بمانیم.
کالنتــری ادامــه داد :هنوز  ۶بــازی باقی مانده و نمی شــود پیش بینی کرد کــه در پایان
چه تیم   هایی صعود می کنند زیرا بر اساس جدول رده بندی  ۱۰تیم مدعی هستند.
وی با اشــاره به اینکه هفته گذشته در خرمآباد برابر تیم خیبر ،یک امتیاز خوب گرفتیم ،افزود:
بازی کردن در خرم آباد سخت است و بسیاری از تیم   ها در این شهر شکست خورده اند.
ســرمربی تیم فجر بیان داشت :از آنجا که در هفته بیست و نهم تیم   های باالی جدول با هم
بازی دارندٰ ما باید از این فرصت اســتفاده کنیم تا هر سه امتیاز بازی با رایکا را بگیریم و به صدر
جدول نزدیکتر شویم.
دیدار تیم   های فجر سپاسی و رایکا بابل از هفته  ۲۹مسابقات فوتبال لیگ آزادگان  ۲۴خرداد ماه
در ساعت  ۱۹:۲۵در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود.

شکرچی مطرح کرد؛

بوکسوران جهرم آماده برای شرکت در مسابقات

رئیــس هیات بوکس شهرســتان جهــرم گفت:
بوکسوران جهرمی با آمادگی کامل در تمام رده   های
سنی در اردو   های استانی حاضر می شوند.
ایمــان شــکرچی در گفــت و گــو بــا خبرنگار
ورزش پارس ،در تشــریح تقویــم  ۱۴۰۰این هیات،
اظهار داشــت :بوکســوران جهرمی از آمادگی خوبی
برخوردارند و در تمام رده   های سنی به اردو   های تیم
استان با هماهنگی   های الزم اعزام خواهند شد.
وی افزود :بوکس جهرم ســال گذشــته علیرغم
توانایی پایین مالی به عنوان اولین نماینده بوکس استان در تاریخ این ورزش به لیگ برتر کشور
راه یافت و جز  ۱۰تیم برتر کشــور بود در ســال جاری نیز ســعی داریم با توانایی و قدرت مالی
بیشتری تیم اعزام کنیم.
رئیــس هیات بوکس جهرم با بیان اینکه هزینه   های ورزشــکاران جهرم از جمله هزینه   های
بلیط رفت و برگشت از طرف هیات به بوکسوران این رشته پرداخت می شود ،بیان کرد :مسابقات
قهرمانی کشــور نوجوانــان در نیمه اول مرداد ،قهرمانی کشــور جوانان در نیمه اول شــهریور،
قهرمانی کشور بزرگساالن در نیمه اول مهر ،قهرمانی کشور امیدها در آذرماه ،فستیوال نونهاالن
در بهمن ماه ،لیگ برتر از جمله مســابقاتی است که هیات بوکس جهرم سعی دارد با حامی مالی
قوی از شهرستان جهرم تیم اعزام کند.
شــکرچی در ادامه به معرفی اعضای این هیات پرداخت و گفت :در جلســه ای که با حضور
ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم عبدالرحیم خداجو در دفتر هیات بوکس شهرستان
جهرم برگزار شد ،اعضای جدید هیات بوکس این شهرستان معرفی شدند.
وی افزود :فرهاد یابنده به عنوان دبیر هیأت ،حشمت شاکری به عنوان رئیس کمیته بازرسی،
اســکندر نیری پور به عنوان ئیس کمیته انضباطی ،امین کوشــکی رئیس کمیته آموزش ،محمد
دهقانیان مسئول برگزاری مسابقات ،سجاد   هادوی ،مسئول کمیته استعدادیابی ،وحید ارجمند مدیر
روابط عمومی ،خانم شــعبانی نایب رئیس و طاهره اسماعیلی به عنوان خزانه دار معرفی شدند و
از رضا شیخی نایب رئیس و بهرام ابراهیمی خزانه دار اسبق هیأت بوکس جهرم به دلیل سال   ها
تالش در حوزه قهرمانی ورزش بوکس شهرستان با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.
رئیس هیات بوکس شهرستان جهرم در خاتمه بیان داشت :برای اولین بار در تاریخ این رشته
ورزشــی در سطح اســتان از بانوان این رشته ورزشــی در حوزه ورزش بوکس و بدنه هیات خود
استفاده می کند.

شهنازی:

پیروزی مقابل آمریکا را بزرگ کردیم
برد و باخت در لیگ ملتها مهم نیست
کارشــناس والیبال ایران می گوید که پیروزی
مقابل آمریکا را به قدری بزرگنمایی کردیم که پس از
باخت به صربستان احساس شد که کار بسیار بدی
انجام داده ایم!
به گزارش ایسنا ،تیم ملی والیبال مردان ایران در
هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال مقابل
آمریکا به پیروزی رســید و برابر صربستان و آلمان
نتیجه را واگذار کرد.
ناصر شــهنازی در گفت و گو با ایســنا در باره
عملکرد ملی پوشــان والیبال در هفته ســوم لیگ
ملتهــای والیبال ،گفــت :هنگامی کــه قبل از
مسابقات اهداف تیم ملی مشخص بوده و سرمربی
والیبال ایران قصد دارد از بازیکنان شناخت بیشتری
پیدا کنــد و به جوانــان بازی دهد تــا هماهنگی
بین آنها و باتجربه   ها ایجاد شود ،می توان گفت که
دیگر برد و باخت نباید مهم باشد.
او ادامــه داد :معتقدم هنگامی که هدف ایران از
حضور در این رقابت   ها مشخص است نباید برد   ها
را بزرگنمایــی کرد و باخت   ها را هم فاجعه بار تلقی
کنیم .بنابراین در لیــگ ملتهای والیبال عملکرد
بازیکنان و پیشرفت آنها مهم است.
وی افزود :هدف این اســت که بازیکنان جوان
با شرایط مســابقات آشنا شــوند و هماهنگی بین
اعضای تیم ملی ایران به وجود آید.
کارشــناس والیبال ایران ادامه داد :مقابل آمریکا
بازی کردیم به پیروزی رســیدیم اما باید بگویم که
تعداد زیادی از بازیکنان شــاخص آمریکا در میدان
نبودند .پس از پیروزی بســیار خوشحال بودیم اما
اگر واقع بینانه نگاه می کردیم متوجه می شــدیم
که آمریکا با بازیکنان شــاخص خود در این میدان
حضور نداشــت و تنها لیبــرو آمریکا جز تیم اصلی
بود .بازی را به قدری بزرگنمایی کردیم که پس از
باخت به صربستان احساس کرده که کار بسیار بدی
انجام داده ایم!
شــهنازی گفت :برد و باخت در لیگ ملت   های
والیبــال به دلیل اهداف تیم ملی والیبال ایران مهم

نیســت .هدف اصلی این اســت کــه بازیکنان در
شرایط سخت و دشــوار بتوانند مقاوم شده تا برای
بازی   های بزرگ و سخت المپیک آماده شوند .باید
گفت که المپیک جای آزمون و خطا و اشتباه نیست.
المپیک برای اهالی والیبال و مردم حساسیت باالیی
دارد و هدف ما این است که در المپیک از گروه خود
صعود کنیم و اگر بتوانیم بر روی سکو بایستیم کار
بسیار بزرگی را انجام داده ایم.
شهنازی با بیان اینکه آلکنو قصد دارد بازیکنان
را به ترتیب در لیگ ملت   های والیبال آزمایش کند،
ادامه داد :با آزمایــش بازیکنان ،آلکنو قصد دارد به
ترکیب اصلی خود در المپیک برســد و هدفش این
اســت که هماهنگی بین بازیکنان جوان و باتجربه
بیشــتر شود .این سرمربی روســی قصد دار تجربه
بازیکنان جوان را بیشتر کرده و همچنین بازیکنان
باتجربه را آماده کند.
کارشــناس والیبال ادامــه داد :فکر می کنم اگر
قضیه از این دید نگاه شــود دیگــر برد و باخت   ها
برای تیم ملی والیبال حساســیت نخواهند داشت.
معتقدم اولین ســالی اســت که هدف ایران در این
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مســابقات مشخص بوده و باید گفت که این هدف
روشن و درست است .فلسفه جام ملت   های والیبال
با المپیک ،بازی   های جام جهانی و  ...متفاوت است.
آلکنو اکنون به بازیکنان شناخت بیشتری پیدا کرده
و امیدوارم که در المپیک نتیجه بگیریم.
شــهنازی در پایان گفت :نباید حساســیت روی
برد و باخت ایران در این رقابت   ها داشــته باشــیم
هرچند که خودم پس از پیروزی خوشــحال و بعد
از باخــت ناراحت خواهم شــد .هنگامی که هدف
مشخص شده باید همگی دست به دست هم دهیم
و به بازیکنان و تیم ملی والیبال ایران کمک کنیم.
بازیکنــان گاهی روز خوب و گاهــی روز بد دارند
اما همین بازیکنان ســالها شــادی را برای مردم
به ارمغان آورده اند .اگر در المپیک شرایط ایده آل را
نداشته و نتیجه نگیریم آن موقع می توان انتقاد کرد
اما اکنون که هدف مشــخص است باید تیم ملی و
بازیکنان را حمایت کنیم .بازی   ها در لیگ ملتهای
والیبال ســخت است چرا که رقابتها فشرده بود و
بازیکنان در یک محیط بسته باید رقابت کنند .باید
همه کمک کنند تا در المپیک نتیجه بگیریم.

فراخوان ثبت نام هیات وزنه برداری
استان فارس اعالم شد

روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان فارس
با انتشــار اطالعیه ای برای ثبــت نام از عالقمندان به
تصدی مســوولیت در هیات وزنه برداری استان فارس
دعوت کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس ،در
ایــن اطالعیه آمده اســت :بــا توجه به اتمــام دوره
چهــار ســاله رییس هیــات وزنه بــرداری اســتان،
به اطالع آن دســته از افرادی کــه توانمندی مدیریت
هیات   های ورزشی را دارند و مایل به کاندیداتوری جهت
احراز پست ریاست این هیات می باشند می رساند با توجه
به شرایط ذیل جهت تکمیل فرم ثبت نام در تاریخ   های
اعالم شــده به غیر از روزهای تعطیل شخصا به اداره
کل ورزش و جوانان ( گروه ورزش قهرمانی ) اداره کل
ورزش و جوانان اســتان فارس واقع در میدان گلستان
مراجعه نمایند.
در این اطالعیه همچنین بیان شــده است :تابعیت و
اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران ،معتقد به یکی
از ادیان رسمی کشور ،نداشتن سوء سابقه کیفری ،دارا
بودن حداقل  25ســال سن ،داشتن حداقل تحصیالت
لیســانس و اقامت دائمی در اســتان مربوطه از جمله
شرایط اصلی ثبت  نام داوطلبان می باشد.
ضمنا بازنشستگان در صورت داشتن یکی از شرایط
 3سال ســابقه اسارت ،فرزند شــهدا و جانبازان باالی
 50درصد مجاز به ثبت نام می باشند.
روابط عمومی اداره کل همچنین اعالم کرده است:
همراه داشــتن تصویر آخرین مدرک تحصیلی ،تصویر
تمام صفحات شناســنامه ،تصویــر کارت ملی ،تصویر
کارت پایان خدمت یا معافیــت دائم مخصوص آقایان
( برابر با اصل ) ،دو قطعه عکس  ، 3*4پوشــه و ارائه
برنامه چهار ساله پیشنهادی الزامی است.
گفتنی است زمان ثبت نام متقاضیان از روز دوشنبه
 1400/03/24الــی پایــان وقت اداری روز دوشــنبه
 1400/03/31به مدت یک هفتــه کاری و اداری می
باشــد و بعد از آن هیچگونه درخواســتی قابل پذیرش
نخواهد بود.
در پایان این اطالعیه گفته شده است :افراد معترض
به فرآیند انتخابات و نتیجه آن می توانند حداکثر ظرف
مدت  10روز از برگزاری انتخابات ،شــکایات خود را به
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع
وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

دوشنبه  24خرداد    3 - 1400ذی   القعده  - 1442شماره 7216

انگارنهراگنا

اذان صبح

04:   25

طلوع آفتاب

05   :    59

اذان ظهر

13 : 00

اذان مغرب

20:    20

صاحب امتیاز و مد       یر مسئول :محمد        عسلی
سرد      بیر :اسماعیل عسلی

رتبه43:

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

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

ISSN: 1557 - 2008

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

تلفن23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
سازمان آگهی ها32341000 -1 :
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
لیتوگرافی وآگهی
تلفن های سازمان
چاپ :روزنامه عصر مرد       م  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.com
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

امروز

19

از افشاى اسرار و رياست جويى بپرهيز؛ زيرا اين دو به هالكت كشانند.

39

امام حسن عسکری (ع)

صاف همراه با غبارمحلی دربعدازظهر وزش باد

ورود احمدرضا سهرابی

احمد     رضا سهرابی

به میدان بین المللی داوری کاریکاتور
گروه خبر   

احمدرضا سهرابی از ایران به همراه
کارتونیســت هایــی از کشــورهای
کرواســی ،صربستان و ســوریه ،آثار
مســابقه بینالمللی کارتون سوریه را
داوری می کنند.
او که پیش  تر دبیری جشنواره های
بینالمللی کارتون "متروی شیراز" و
"صلح و ســامت" را بر عهده داشته
است در این زمینه می گوید :کارتون و
کاریکاتور از هنرهایی است که ظرفیت
و اثرگذاری جهانــی دارد و بر همین
اســاس ،هــم اکنــون بســیاری از
کشــورهای جهــان بــا درک ایــن
موضــوع و بــا برگزاری جشــنواره
هــای بینالمللــی کارتــون در پی
معرفــی ظرفیــت ها و داشــته های
فرهنگــی ،گردشــگری ،اقتصــادی
و اجتماعی خود هستند.
ســهرابی نمونه وار به بهره گیری
کشور ترکیه از ظرفیت جهانی کارتون
در جهــت جذب گردشــگر و معرفی
داشته ها و اماکن گردشگری خود اشاره
کرد و گفت :بســیاری از شــهرهای
بزرگ گردشــگری ترکیــه همچون

«قورباغه» در بازار جشنواره کن

کمپانی آمریکایی «اکسچنج»
ســریال ایرانــی «قورباغــه»
را در بازار جشــنواره فیلم کن به
خریدران بینالمللی عرضه خواهد
کرد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از
ددالیــن ،بــا توجه بــه افزایش
جهانی تقاضا برای ســریال های خارجــی ،کمپانی آمریکایی
«اکسچنج» اعالم کرد سریال موفق و ایرانی «قورباغه» ساخته
هومن سیدی را در بازار هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن به
خریداران بین المللی عرضه خواهد کرد.
عرضه سریال های تلویزیونی در بازار جشنواره فیلم به ندرت
روی می دهد اما مفهوم بازارهای سینمایی در چند سال اخیر و
بویژه در دوران کرونا دستخوش تغییر شده است و کمپانی های
فیلمســازی نیز روز به روز فعالیت خود را در عرصه محصوالت
تلویزیونی افزایش می دهند.
در سریال «قورباغه» به نویسندگی و کارگرانی هومن سیدی
بازیگرانی چون صابر ابر ،ســحر دولتشــاهی و نوید محمدزاده
نقش آفرینی کرده اند .محمدزاده در سال  ۲۰۱۷برای بازی در
فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» موفق به کســب جایزه بهترین
بازیگر بخش افق های جشنواره فیلم ونیز شد.
«برایان اوشِ ی» مدیر عامل کمپانی «اکسچنج» در این باره
توضیح داد« :هومن سیدی یک استعداد غیرقابل انکار و ستاره ای
نوظهور اســت که فیلم بلند ســاخته او نیز تکامل بخش نگاه
فوق العــاده و توانایی او در پرداخت داســتان های پرتعلیق و
ســاخت جهانی پیچیده است که مخاطبان هر ژانری را سرگرم
می کند .بسیار خوشحالیم که این سریال فوق العاده را به تمام
جهان عرضه می کنیم و این سریال خارجی می تواند در سراسر
جهان بسیار موفق و محبوب شود».
هفتاد و چهارمین دوره جشــنواره کــن از  ۶تا  ۱۷جوالی
( ۱۵تا  ۲۶تیر) به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
جمهوری اسالمی ایران با نمایش  ۱۲۰۰عنوان کتاب
به زبانهای فارســی و عربی در بیستودومین نمایشگاه
کتاب بغداد حضور دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ،بیســتودومین دوره
نمایشــگاه بینالمللی کتاب بغداد با شعار «کتاب میهن»
با حضور  ۲۲۸انتشارات از  ۱۴کشور از جمله ایران ،لبنان،
مصر ،ســوریه ،ســودان و ...آغاز به کار کرد و به مدت
 ۱۰روز دایر خواهد بود.
غرفــه ناشــران در چهــار ســالن مجزا کــه به نام
فرهیختگان کشور عراق نامگذاری شده ،قرار گرفته است
و به گفته مســئوالن برگزاری نمایشــگاه در سالنهای
جانبی رویدادهای فرهنگی از قبیل سمینارهای فرهنگی
و هنری ،جشــن امضای کتاب ،شــب شــعر ،میزگرد و
سمینارهایی با عنوانهای مختلف با حضور شخصیتهای
فرهنگی ،هنری و سیاســی محلی و خارجی و همچنین
نمایشگاههای مختلف هنری برگزار خواهد شد.
عمــده کتابهای این نمایشــگاه را کتابهای ادبی،
هنــری ،دینی و تاریخی شــکل داده و حضــور جوانان
قابل توجه است.
در این نمایشگاه با همکاری غرفههای رایزنی فرهنگی
ایران در بغداد ،خانه کتاب و ادبیات ایران و مؤسسه ابرار

محمــد صیــاد ،عــکاس خبــری
پیشکســوت که در روزگار کرونا فعالیت
خود را کمتــر کرده اســت ،میگوید که
دلش برای عکاسی تنگ و از خانهنشینی
خسته شده است .او همچنین با بیان اینکه
«کرونا مردم را گرفتار مشکالتی کرد که
هیچ وقت در زندگی شان وجود نداشت»،
معتقد اســت که کرونا پدیدهای باالتر از
جنگ است.
محمدصیاد،عکاسپیشکسوتیکهتجربه
عکاسی از رویدادهای مهم معاصر کشور
همانند انقالب و جنگ را داشــته اســت،
در گفتوگویی با ایســنا درباره اینکه آیا
از نگاه عکاســانه میتوان دوران کرونا را
با بحرانهای دیگــری همچون انقالب،
جنگ ،زلزله و  ...مقایســه کرد ،میگوید:
کرونا بالیی اســت که هیچوقت در هیچ
دنیایی پیش نیامده بود .این بال مردم را در
تمام دنیا فلج و گرفتاری ای ایجاد کرد که
تا سالهای سال طول میکشد.
او بــا بیــان اینکــه «کرونا مــردم را
گرفتار مشــکالتی کرد که هیچ وقت در
زندگی  شان وجود نداشت» ،ادامه میدهد:
جنگ چیز دیگری اســت و به نظرم کرونا
باالتر از جنگ اســت! مــا غافلیم از این
داســتان که خیلی هم داستان بدی است.
مــرگ و میــر آن زیاد اســت و با وجود
تمام هشــدارها برای رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،عدهای از مردم اصال توجهی
ندارند و فکر میکنند مرگ برای همسایه
است ،اما برای خودشان هم هست.
صیــاد دربــاره تاثیــر دوران کرونا بر
فعالیت حرفهای اش نیــز اظهار میکند:

اســتانبول ،ســاالنه چندین جشنواره
معتبــر جهانــی کارتــون در زمینه
" گردشــگری" برگزار مــی کنند لذا
به نظر می رسد اگر مسوالن فرهنگی
خواهان معرفی کالنشــهر شیراز در
عرصه های بینالمللی هســتند ،باید
در گام نخست  ،فارغ از فعالیت های
محفلی و دورهمی " تفکر بینالمللی"
داشته باشــند و سپس متناسب با این
تفکر ،اقدام بین المللی انجام دهند.

محمد صیاد:

کرونا از جنگ باالتر است!

کرونــا  ۱۰۰درصد تاثیرگذار بوده اســت.
از اینکــه در برنامههــا حضــور پیدا کنم
میترســم؛ چراکه کرونا خطری است که
اطرافیــان را هم تهدیــد میکند .از خانه
نشستن خسته شــدهام و دلم بسیار برای
عکاسی تنگ میشود .روزهای عید برای
 ۱۰دقیقه پیادهروی از خانه خارج شدم ،اما

چشــممان به عکسها میخورد و بعد به
ســراغ تیتر میرویم .در تمام دنیا اینگونه
اســت که برای عکس بسیار ارزش قائل
میشــوند و امیدوارم که ما نیز بیشــتر به
عکس توجه کنیم.
این عکاس پیشکســوت با بیان اینکه
«در حق عکاسهــا کملطفیهای زیادی

بدون اینکه متوجه شوم از خیابان فاطمی
تا شانزلیزه را پیاده رفتم و عکاسی کردم و
بعد از سه ساعت به خانه برگشتم.
او همچنین با تاکیــد بر اهمیت حرفه
عکاســی و با بیان اینکه «عکس ماندگار
اســت» ،میگویــد :هــر روز صبــح که
روزنامهها را نگاه میکنیــم ،اول از همه

میشود» ،خاطرنشــان میکند :به عنوان
مثــال وقتی در خیابان در حال عکاســی
هســتم ،رهگذری به سراغم میآید ،وارد
کارم میشود و بحث میشود .در صورتی
که اگر این افراد توجه داشته باشند که ما
چه کاری انجام میدهیم ،از ما تشکر هم
میکنند .این درحالی است که به طور کلی

حضور ایران در نمایشگاه کتاب بغداد

معاصران ،غرفه ملی جمهوری اســامی ایران در سالن
چهار نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد افتتاح شد.
غرفه ملــی جمهوری اســامی ایران در مســاحت
 ۷۵متربع با حدود  ۱۲۰۰عنوان کتاب در قالب  ۱۳۰۰۰جلد
با موضوعات مذهبی ،فرهنگی ،هنری ،شــعر و ادبیات،

سیاسی ،ایرانشناســی و  ...به زبانهای فارسی و عربی
پذیرای بازدیدکنندگان عراقی است.
از جمله کتابهای ارائهشــده در غرفه ملی جمهوری
اســامی ایران در نمایشگاه کتاب بغداد ،جلد اول کتاب
«اإلمــام الخمینــی بأقالم عراقیه» اســت که توســط

او که بــه تازگی دیپلم مســابقه
بین المللی کارتون روســیه و پیشتر
حدود  50جایــزه از جشــنواره ملی
و بینالمللــی کارتــون و مطبوعات،
دریافت کرده است ،تصریح کرد :در
چنین شــرایطی است که می توان با
پرهیز از روزمره  گی و شــعار زدگی،
بر پایه احتــرام متقابــل و تعامالت
بینالمللی ،شیراز را در شأن شیراز به
جهانیان معرفی کرد.
گاهی مردم با لحن نامناسبی با عکاسها
صحبت میکنند .از سوی متولیان امر نیز
کملطفــی وجــود دارد و در واقع میتوان
گفت که این کملطفی عمومی از کملطفی
متولیان نشأت میگیرد.
****
محمــد صیاد صبــور (متولــد ،۱۳۲۶
بندرانزلی ،ایــران) یا «م .صیاد» ـ آنگونه
که پشــت عکسهایش ُمهر میزند ـ از
پیشکسوتان عکاسی خبری در ایران است.
او از ســال  ۱۳۴۸وارد کانون خبرنگاران
شــد و فعالیت حرفهای خود را آغاز کرد.
در سالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۷با روزنامهی
آیندگان در بخشهای سیاســی ،ورزشی
و اجتماعی همکاری کرد و در آســتانهی
انقــاب ،همکاری خود را بــا خبرگزاری
آسوشیتدپرس آغاز کرد که تا سال ۱۳۸۰
ادامه یافت.
صیــاد از همان آغاز جنــگ تحمیلی
به صورت مســتمر بــرای تهیه عکس و
ارسال آن به جبههها میرفت .عکسهای
مربوط به دوران انقــاب و جنگ محمد
صیــاد در کتاب  های مختلفــی به چاپ
رسیده است.
صیــاد در ســال  ۱۳۵۹بــه خاطــر
عکسهای مربوط به شکســت نیروهای
دلتــا در عملیــات طبــس موفــق بــه
دریافــت جایزهای بــرای بهترین عکاس
خبــری خاورمیانــه خبرگــزاری ای.پی.
(آسوشیتدپرس) شد.
او در حال حاضر عضو انجمن عکاسان
مطبوعات ایران اســت و در تهران زندگی
و کار میکند.

رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی ایران تدوین و چاپ
شده است.
این کتاب شــامل مجموعه یادداشــتهای  ۱۹چهره
سیاســی ،مذهبی و علمی کشــور عراق اعم از شیعه و
سنی است که درباره شــخصیت امام خمینی(ره) منتشر
شده است .نوری مالکی ،خالد المال ،آیتا ...سیدعلیاکبر
حائری ،شیخ همام الهمودی از چهرههایی هستند که در
این کتاب یادداشــتهایی از آنها به چاپ رسیده است.
این کتاب توسط حجتاالســام والمسلمین شیخ اسعد
تمیمی گردآوری و تنظیم شده است.
"نقــش امــام خمینــی(ره) و انقالب اســامی در
بیداری دولتهای اســامی منطقه ،اهم اهداف نهضت
امــام خمینــی(ره) ،دالیل پیــروزی انقالب اســامی،
چگونگــی روابط بین اخالق معنــوی و آثار اجتماعی در
اندیشــه و عمل امام خمینی(ره) ،مهمترین رهنمودهای
امــام خمینــی(ره) در هدایــت جوانان به پاســداری از
ارزشهای انســانی ،اثرات عرفانی و فلســفی شخصیت
امــام خمینــی(ره) در حرکتهای جهانی مســتضعفین
و نظام مردمســاالری دینــی به عنوان ثمــره نهضت
امام خمینی(ره)" از موضوعات اشاره شده در یاداشتهای
این کتاب است .جلد دوم این کتاب نیز تدوین شده و آماده
چاپ است.

اعالم وقت اضافه برای «بهارانه کتاب»

طــرح «بهارانه کتاب  »۱۴۰۰به مدت دو روز تمدید شــد و
تا سهشنبه ( ۲۵خردادماه) در کتابفروشیهای عضو طرح ادامه
خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات
ایــران ،با توجه به اســتقبال عمومی از طــرح بهارانه  ۱۴۰۰و
مطالبه کتابفروشــان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی
بــر افزایش اعتبــار و مدت زمان اجرای طــرح ،بهارانه ۱۴۰۰
به مدت دو روز تمدید شد.
بنا بر اعــام ،از ابتدای اجرای طــرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰
تاکنــون بیــش از  ١٥٥میلیــارد ریال کتاب از ســوی مردم
خریداری شده است.
سقف مجاز خرید برای هر خریدار در «بهارانه کتاب »١٤٠٠
دو میلیون ریال اســت و خریداران میتواننــد تا  ۲۵خردادماه
با مراجعه به کتابفروشــیهای عضو طرح ،کتابهای عمومی،
کــودک و نوجوان و دانشــگاهی را بــا یارانــه  ٢٠درصدی
خریداری کنند.
اســامی و مشــخصات کتابفروشــیهای عضــو طــرح
«بهارانه کتاب  »١٤٠٠به تفکیک هر اســتان بر روی ســایت
 tarh.ketab.irقابل مشاهده است.

جایزه هیات داوران جشنواره «انیمافست»
زاگرب به محبوبه کالیی رسید

هیات داوران ســی و یکمین
دوره جشــنواره بیــن المللــی
انیمافســت زاگرب جایزه بهترین
فیلــم تولیــد اول خــود را بــه
خانــم محبوبــه کالیــی بخاطر
انیمیشن «دیوار چهارم» اهدا کرد.
به گزارش ایســنا ،در مراســم
اختتامیه این جشــنواره که شنبه شــب در زاگرب برگزار شد،
این جایزه موســوم به «زالتکو گرگیچ» (Zlatko Grgić
 )Awardبه فیلمساز جوان کشورمان تعلق گرفت.
در بیانیه هیات داوران جشنواره انیمافست آمده است که فیلم
ایرانی دیوار چهارم ساخته خانم محبوبه کالیی بخاطر تکنیک
تجربی ارزندهاش که بیننده را به درون ذهن قهرمان داســتان
برده و بر پویایی خانواده و اصالح سیاستهای اجتماعی تاکید
دارد ،به عنــوان بهترین فیلم تولید اول در بخش موســوم به
زالتکو گرگیچ انتخاب شده است.
این فیلم  10دقیقهای در مرکز گســترش سینمای مستند و
تجربی تولید شده است.
سفارت کشورمان در کرواسی این موفقیت را به خانم کالیی
و جامعه هنری کشورمان تبریک گفت.

نمایش خاطراتی از «مارمولک»
پس از دو دهه

دســتاندرکاران فیلــم «مارمولــک» بــه دنبــال پخش
پشــت صحنه این فیلم پس از نزدیک به  20ســال در شبکه
نمایش خانگی هستند.
به گزارش ایســنا« ،مارمولک» یکی از نوســتالژیکترین و
محبوبترین فیلمهای تاریخ ســینمای ایران اســت که سال
 1382بــه کارگردانی کمــال تبریــزی ،تهیهکنندگی منوچهر
محمدی و نویسندگی پیمان قاسمخانی ساخته شد.
این فیلم که در همان ســال ســاخت در جشنواره فجر چند
جایــزه گرفت ،پس از اکرانی کوتاه مدت اما پرمخاطب ،بخاطر
فشــار مخالفان از پرده سینماها پایین کشیده شد و حاال پس از
گذشت حدود دو دهه قرار است نسخهای از پشت صحنه آن در
شبکه نمایش خانگی توزیع شود.
در این باره علی تبریزی  -تصویربردار و کارگردان پشــت
صحنه «مارمولک» در گفتوگویی با ایســنا بیان کرد :ســال
گذشته قصد داشتیم فیلم را در گروه هنر و تجربه اکران کنیم،
ولی فعال این کار منتفی اســت و در حــال پیگیری و مذاکره
برای انتخاب یکی از پلتفرمهــای نمایش خانگی برای پخش
آن هستیم.
او دربــاره اینکــه چرا پس از چند ســال به فکــر نمایش
پشــت صحنه «مارمولک» افتاده است؟ گفت :شرایط این فیلم
به گونهای بود که فکر نمیکردم ،بتوانیم برایش مجوز نمایش
بگیریم ،اما با فعالیت گســترده پلتفرمهــا امکان بهتری برای
نمایش این نوع کارها فراهم شده است و ما هم با گرفتن مجوز
به دنبال پخش پشت صحنه این فیلم نوستالژیک هستیم بویژه
اینکه با حضور آقای پرستویی جذابیتهای زیادی دارد .البته ما
اصال سراغ گفتوگو با عوامل فیلم و بازیگرها هم نرفتیم و خود
پشت صحنه «مارمولک» به تنهایی پتانسیل و قابلیت کافی را
برای دیده شدن دارد.
«مارمولک» یکی از فیلمهای کمدی موفق ســینمای ایران
است که پرویز پرستویی نقش اصلی آن را در کاراکتر یک دزد
به نام «رضا مارمولک» که با پوشــیدن لباس یک روحانی فرار
میکند ،بازی کرده است.
بهرام ابراهیمی ،شاهرخ فروتنیان ،فریده سپاهمنصور ،سهیال
رضوی ،مائده طهماســبی ،رعنا آزادیور ،مرحوم نقی ســیف
جمالی ،مهران رجبی ،رضا ســعیدی ،حسین سلیمانی ،سیروس
همتی و ســید مهرداد ضیایی از جملــه بازیگران «مارمولک»
هستند.
این فیلم سال گذشته در دوران رکورد سینما در کرونا و پس از
حدود  17ســال توقیف ،به صورت رســمی در شــبکه نمایش
خانگی و سامانههای  vodتوزیع شد.

