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سهم ورزش فارس در
«عزت و اقتدار ملی»
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کتاب «در انزوای یک
شب قطبی» در شیراز
منتشر شد
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ترابی عضو شورای شهر شیراز:

انجام نادرترین جراحی
مغز بر روی کودک
 ۸ساله در شیراز

اگر شهرداریها متولی مدیریت شهر هستند ،
مدیریت یکپارچه شهری را تصویب نمایید
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دستور اسماعیلی برای
راهاندازی اتاق فکر
در حوزههای تخصصی
وزارت فرهنگ

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری
از فضاسازی کاذب در قیمت ارز

قالیباف:

طرح حمایت از
کاربران در فضای
مجازی علنی
بررسی میشود 1

سلیمی:

مجلس یازدهم مصوبهای در مورد
محرمانه بودن اموال مسئوالن
نداشته است
محسنی اژهای در نشست با قهرمانان المپیک،
پارالمپیک و جهانی اعالم کرد:

ادعای رسانه صهیونیستی
مبنی بر ایجاد پایگاه
ویژه جاسوسی از برنامه
هستهای ایران

آمادگی قوه قضاییه برای رفع
خالءهای موجود در مسیر حمایت
حقوقی و معنوی از ورزشکاران
2

2

مدیرعامل اتحادیه مرکزی
دام سبک کشور مطرح کرد

یک میلیون دامدار ترک فعالیت کردند

تبعات قطعی برق صنایع فوالدی

کاهش شدید تولید فوالد
در  ۳ماهه دوم سال
10

10

استاندار در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تأکید کرد :لزوم بازنگری فوری سند آمایش فارس

دستور اسماعیلی برای راهاندازی اتاق فکر
در حوزههای تخصصی وزارت فرهنگ
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در جلسـه شـورای
معاونـان ایـن وزارتخانـه ،گفت :بـه منظور اسـتفاده
از ظرفیـت نخبـگان ،صاحبنظـران و فعـاالن
فرهنگـی ضـروری اسـت حوزههـای تخصصـی
نسـبت بـه راهانـدازی هیأتهـای اندیشـهورز اقـدام
کننـد.
بـه گـزارش گـروه فرهنگـی ایرنـا بـه نقـل از مرکـز
روابـط عمومـی و اطاعرسـانی وزارت فرهنـگ

تکمیـل پـروژه تـاالر مرکـزی شـیراز در مـدت سـه
سـال اختصـاص پیـدا کـرد و همچنیـن مقـرر شـد
بـا موافقـت رئیـس جمهور نسـبت بـه تاسـیس مرکز
حافظپژوهـی اقـدام شـود.
وی بـا اشـاره بـه سـفر قریبالوقـوع اسـتانی بـه
اردبیـل نیز خاطرنشـان کـرد :برای سـفر اردبیل هم
 ۲۰۰میلیـارد تومـان برای تـاالر مرکزی این اسـتان
مدنظـر قـرار گرفتـه و در مجمـوع شـش مصوبـه از

و ارشـاد اسـامی ،جلسـه شـورای معاونـان ایـن
وزارتخانـه بـا دسـتور جلسـه «معارفـه مدیـران جدید
و قدردانـی از مدیـران پیشـین» و بیـان اخبـار و ارائه
گزارشـی از مهمتریـن عناویـن فرهنگـی ،برگـزار
شد .
محمدمهـدی اسـماعیلی در ایـن جلسـه بـا ارائـه
گزارشـی از سـفر بـه اسـتان فـارس گفـت :در
جریـان ایـن سـفر مبلـغ  ۲۰۰میلیـارد تومـان بـرای

محـل اعتبارات سـفرهای اسـتانی برای این اسـتان
خواهیـم داشـت ،تمـام تـاش مـا براین اسـت که از
ظرفیـت سـفرهای اسـتانی بـرای تکمیـل پروژههـا
نهایـت اسـتفاده را داشـته باشـیم.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی با بیـان ضـرورت
تشـکیل هیأتهـای اندیشـهورز در همـه
مجموعههـای محتوایـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسـامی ،ابـراز کرد :به همین منظور شـب گذشـته

در خصـوص معاونـت امـور مطبوعاتـی جلسـهای با
صاحبنظـران رسـانه داشـتیم ،از این رو الزم اسـت
ایـن امـر در سـایر حوزهها نیـز راه انـدازی و کار خود
را بـه سـرعت آغـاز کننـد.
اسـماعیلی در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه یکـی
از ملزومـات مدیریـت را تسـهیل ارتبـاط بـا جامعـه
عنـوان کـرد و گفت :مدیـران بایـد راه ارتباطی مردم
بـا خودشـان را آسـان کننـد ،در همیـن خصـوص
از مجموعـه روابـط عمومی خواسـتهام شـرایطی را
فراهـم کنـد تـا بتوانیـم ارتبـاط بیشـتری بـا جامعـه
داشـته باشـیم و از سـایر مدیـران هـم میخواهـم
عـاوه بـر کارکنـان خـود بـا عمـوم جامعـه راههـای
ارتباطـی را ایجـاد کننـد.
وی افـزود :مدیـر بـودن یـک فرصـت اسـت کـه
امـکان خدمتگـذاری را برای ما فراهم کرده و شـاید
بـه دلیـل مراجعـات گاهـی بـا خسـتگی زیـاد روبهرو
شـویم ،امـا ایـن یـک نعمـت اسـت کـه خداونـد بـه
همـه مـا عنایـت کـرده کـه براسـاس آن میتوانیـم
کار مـردم را انجـام دهیـم.
در ابتـدای ایـن جلسـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد
اسـامی از زحمـات حسـین انتظامی رئیـس پیشـین
سـازمان امـور سـینمایی ،سـیدمحمد مجتبـی
حسـینی معـاون پیشـین امـور هنـری و محمدرضـا
نوروزپـور مدیرعامـل پیشـین سـازمان خبرگـزاری
جمهـوری اسـامی(ایرنا) قدردانـی کـرد.
همچنیـن حکـم انتصـاب سـعید کرمی بـه عنـوان
مشـاور حقوقـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و
محمدحسـین ایمانـی خوشـخو بـه عنـوان مشـاور
وزیـر در امـور سیاسـتگذاریهای کان و توسـعه
فعالیتهـای فناورانـه فرهنگـی و هنـری از سـوی
اسـماعیلی بـه آنـان اعطـاء شـد.

آموزشگاه مکانیک پیرنیا
برگزارکننده دوره های آموزشی:

مکانیک خودرو  -برق خودرو  -تنظیم موتور  -مالتی پلکس  -ایسیوCNG -

شماره های تماس09336797044 ، 37257240 :

** با کادری مجرب و مدیریت قوی
** تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار
**ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای با کد بین المللی قابل ترجمه ،امتیاز جواز کسب و وام خود اشتغالی ...
**معرفی خوابگاه مختص کارآموزان شهرستانی

شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :
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رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مطرح کرد:

1

مشاوره رایگان از ساعت  8صبح تا  6عصر

12

وب سایتwww.farsfair.ir :

3

هشدار پلیس درمورد کالهبرداری
با کارت واکسن کرونا
9

قالیباف:

طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی علنی بررسی میشود
رئیـس مجلس شـورای اسـامی گفت :طـرح حمایت
از کاربـران در فضـای مجـازی بـه صـورت علنی مورد
رسـیدگی قـرار میگیرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از خانـه ملـت،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شـورای اسـامی در
نشسـت کمیسـیون مشـترک بررسـی طـرح حمایت از
کاربـران در فضـای مجـازی عنـوان کـرد :خداونـد را
شـاکرم کـه امـروز بـا زحمات صـورت گرفته بـه ویژه از
جانـب کمیسـیونهای فرهنگـی و صنایـع و معاونـت
قوانیـن امـروز شـاهد تشـکیل کمیسـیون مشـترک
حمایـت از کاربـران در فضـای مجـازی هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کمیسـیون مشـترک بـرای
یـک امـر مهـم و تأثیرگذار اولین جلسـه رسـمی خود را
تشـکیل میدهـد ،افـزود :البتـه پیـش از ایـن نیز یک

جلسـه مقدماتـی بـرای تعییـن ترکیـب هیئترئیسـه
ایـن کمیسـیون نیـز تشـکیل شـده اسـت و امـروز این
کمیسـیون از جهـت قانونـی شـکل رسـمی به خـود
گرفتـه اسـت.
رئیـس مجلـس شـورای اسـامی با بـر شـمردن
اهمیـت فضـای مجـازی تأکیـد کـرد :واقعیـت ایـن
اسـت کـه امـروز فضـای مجـازی وارد فضـای حقیقی
زندگـی مـردم در ابعـاد مختلـف ،چـه در حوزه مسـائل
فرهنگـی و اجتماعـی ،حـوزه مسـائل علمـی و حـوزه
حتمـا همـه مـا
مسـائل اقتصـادی شـده اسـت ،لـذا
ً
بایـد ایـن توجه را داشـته باشـیم کـه به عنـوان نماینده
مـردم ایـن فضـا و محیـط را در بسـتری امـن تـوأم بـا
اطمینـان خاطـر بـرای اسـتفاده مـردم فراهـم کنیـم.
قالیبـاف با اشـاره به اسـتفاده حـوزه آمـوزش از فضای

مجـازی از مقطـع مهدکـودک تـا تحصیـات تکمیلی
عنـوان کـرد :در حـوزه کسـب و کار نیـز بـه همیـن
شـکل بـوده و اولویـت کار بـا فضـای مجـازی در
شـرایط کرونایـی اسـت ،بـه همیـن دلیـل دقـت مـا در
قانونگـذاری در ایـن حوزه بسـیار مهم و حیاتی اسـت.
وی اضافـه کـرد :امـروز جوانـان و نوجوانـان مـا بـا
هـر سـلیقه و گرایـش ،از آن جوانـی کـه در فضـای
مجـازی موسـیقی کـرهای را دنبـال میکنـد تـا آن
جـوان و نوجوانـی کـه در همیـن فضـا آمـوزش قرآن و
برنامههـای دینـی و مذهبـی را پیگیـری میکند ،همه
و همـه بـا فضـای مجـازی سـر و کار دارنـد و اوقـات
فراغـت خـود را در ایـن فضـا میگذراننـد ،بـه همیـن
دلیـل بایـد در حـوزه قانونگـذاری بـه این مسـائل توجه
داشـته باشـیم.

اعتراضات گسترده در عراق در اعتراض به نتایج انتخابات
مـردم عـراق بعـد از ظهـر یکشـنبه در اعتـراض بـه
نتایـج انتخابـات پارلمانـی بـه خیابانهـای شـهرهای
مختلـف ایـن کشـور از جمله بغـداد رفته و شـعارهای
ضـد اسـرائیلی و آمریکایـی سـر دادنـد.
به گزارش ایسـنا ،سـاعاتی پس از اعام رسـمی نتایج
انتخابـات عـراق ،شـمار زیـادی از عراقیهـا بـا رفتن
بـه خیابانهـای بغـداد مخالفـت خـود را بـا ایـن نتایج
اعـام شـده از سـوی کمیسـیون انتخابـات اعـام
کردند.
بـه نقـل از شـفق نیوز ،دیـروز ایـن تظاهرات گسـترده
در بسـیاری از مناطـق عـراق از جملـه بصـره ،موصل
المحمودیـه ،تلعفـر و بغـداد در جریـان بود.
تظاهرکننـدگان بـا بسـتن جادههـا و به آتش کشـیدن
السـتیکها اعتـراض خـود را بـه نتایـج انتخابـات
پارلمانـی اخیـر در ایـن کشـور اعـام کردنـد.
معترضـان در بغـداد پرچمهـای حسـینی در دسـت
داشـته و شـعارهای ضـد اسـرائیلی و ضـد آمریکایـی
سـر دادند.
بـه گفتـه شـاهدان عینـی ،اولیـن تظاهـرات از
شهرسـتانها و اطـراف بصره در جنوب کشـیده شـده
تـا بـه مناطـق شـمال الحریـه و منطقـه الحسـینیه
در شـرق بغـداد کشـیده شـد .آنهـا شـعارهایی در

پنجمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی طال و جواهر
نقره ،ساعت ،گوهر سنگ ها و صنایع وابسته

محکومیـت عملکرد کمیسـیون انتخابـات و مخالفت
بـا تقلـب در انتخابـات سـر دادنـد.
حسـام العامـری یکـی از فعـاالن در اعتراضـات
چارچـوب هماهنگـی گفـت :اعتراضـات ادامـه

خواهنـد یافـت و احتمـاال تبدیـل بـه تحصنهـای
مسـالمتآمیز شـوند و تـا زمـان بـرآورده نشـدن
مطالبـات مـا در بازشـماری آرای تمـام صندوقهـای
رای یـا برگـزاری مجـدد انتخابـات پایـان نخواهـد
یافـت.

زمان 27 :الی  30مهرماه 1400

همزمـان هیئـت هماهنگـی مقاومـت عـراق در
بیانیـهای شـدید اللحـن اعـام کـرد کـه معترضـان
حـق تظاهـرات داشـته و بـه کسـانی کـه حـق آنهـا را
مصـادر کـرده اسـت ،اعتـراض میکننـد.

در ایـن بیانیـه همچنیـن آمـده کـه دسـتکاری در
نتایـج انتخابـات از سـوی ایـادی خارجی و بـروز تقلب
در انتخابـات تحـت نظـارت دولـت ،باعـث شکسـت
عملکـرد کمیسـیون انتخابـات عـراق و ناتوانـی آن از
ایسـتادگی در برابـر اراده خارجـی شـده اسـت.

ساعت بازدید 16 :الی 21

بد ینوسیله از عموم مرد م جهت بازد ید از نمایشگاه های فوق دعوت به عمل می آید .

تلفن 36200040-44 :نمابر 362107070

 071-6001مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

بازار راه خودش را می رود
کارکردهـای متفـاوت بـازار قبـل و بعـد از
انقلاب نشـان دهنـده ی نقـش شـاخه ای از
طبقـه ی متوسـط در شـکل گیـری جریان هـای
اجتماعـی و سیاسـی اسـت  .در این میـان نباید
از کنـار جایـگاه متفاوت بازارهای سـنتی و عمده
فروش هـا و بازرگانـان در مقایسـه بـا خـرده
فروشـان و مغـازه دارانـی کـه در محالت شـکل
می گرفتنـد بـه سـادگی عبـور کـرد  .پیونـد بازار
خصوصـا بـازار سـنتی بـا متولیـان امـور دینـی
هـم در جریـان انقلاب مشـروطیت برجسـته
بـود و پـس از آن هـم در زمـان وقـوع انقلاب
بـه اوج خود رسـید .بازاریان سـنتی تـا پیش از
انقلاب و اندکـی پـس از آن رابطـه ای معنـادار
و هویـت بخـش در پیونـد بـا جایـگاه طبقاتـی
خـود بـا حوزه هـای علمیه داشـته اند بـه طوری
کـه برخـی از بازاریـان بخشـی از وقت خـود را
صـرف رفـت و آمـد و بعضـا تعلیـم در حوزه های
علمیـه می کردنـد و اغلـب بـا پرداخـت خمـس
و زکات بـه عنـوان پشـتوانه ی اقتصـادی ،
تاثیرگـذاری باالیـی در جهـت حراسـت از
موجودیـت حوزه هـای علمیـه داشـتند  .تامیـن
مخـارج آیین های مذهبی  ،مشـارکت در سـاخت
مسـاجد  ،حسـینیه ها  ،فاطمیه هـا  ،مهدیه هـا
و همچنیـن تکیه هـای ثابـت و فصلـی در ایـام
محـرم و صفـر اغلـب بـر دوش بازاریـان بـود .
شـخصیت های باالدسـتی بـازار و بازرگانـان
متشـرع نیـز نقـش برجسـته ای در گـرم نگـه
داشـتن بازار وقف داشـته انـد  .البته تعـدادی از
اشـخاص متمـول و برخـوردار از تمکـن مالی که
بـا طبقه ی روحانیـت و حوزه های علمیـه پیوندی
نداشـته اند نیـز بـر اسـاس تشـخیصی کـه از
نیازهـا و اولویت ها ی جامعه داشـته اند  ،مبادرت
به تاسـیس مدرسـه  ،درمانگاه  ،خانه بهداشـت و
ایجـاد تاسیسـات زیربنایی در شـهرها کرده اند
و برخـی از بازاریـان هم بـا تغییر سـبک زندگی
و تحـت تاثیـر روحیـه فرزنـدان تحصیلکـرده ی
خـود ضمـن حفـظ ارتبـاط مویرگـی بـا طبقه ی
روحانیـت بـا دغدغه هایـی متفـاوت بـه
اسـتقبال تجـدد و تغییـرات شـکلی و سـلوک با
رویکردهـای بورژوایـی رفتـه انـد تـا بتواننـد از
امتیـازات آن در شـرایط خاص برخوردار شـوند .
گاهـی فرزندان برخـی از بازاریان بـا تحصیل در
حوزه هـای علمیـه بـه تحکیـم مناسـبات حوزه و
بـازار کمک شـایانی کرده اند  .همراهـی بازاریان
بـا روحانیـت در مباحثـی نظیـر تحریـم تنباکـو ،
انقلاب مشـروطیت  ،نهضـت ملی شـدن صنعت
نفـت  ،مخالفـت با انجمن هـای ایالتـی و والیتی ،
اعتصـاب و همراهـی بـا انقالب خصوصا از سـال
 42بـه بعـد نیـاز بـه توضیح نـدارد.
پرسـش در خـور توجه این اسـت که چـرا بازار
پـس از انقلاب تدریجـا از نقـش سـنتی خـود
فاصلـه می گیـرد و اگـر هـم شـاهد تالش هایی
از سـوی بازاریـان در راسـتای حفـظ ارتبـاط با
حوزه هـای علمیـه هسـتیم چنیـن رویکـردی
از برخـی جهـات بـا همـان اهـداف قبلـی دنبال
نمی شـود .
بعضـی بـر ایـن بـاور هسـتند کـه پیوسـتن
نیروهای تصفیه شـده در ادارات و وزارتخانه ها و
نهادهـای دولتـی پـس از انقالب به بـازار موجب
شـد کـه دیگـر شـاهد همنوایـی کلیـت بـازار با
رویکردهای قبلـی اش نباشـیم  .برخـی دیگـر نیز
تفـاوت عملکـرد پـس از انقلاب بازاریـان را در
سـهم خواهـی جریان هایـی منسـوب بـه ایـن
طبقـه و عضویـت چهره هـای خـاص بـازاری در
برخـی از جناح هـای سیاسـی جسـتجو می کنند .
امـا عـده ای دیگـر بـر ایـن بـاور هسـتند کـه
بعضـی از بازاریـان بـه دلیـل برداشـت سـنتی
و دیرینـه ای کـه از مفاهیـم دینـی و اعتقـادی
داشـتند  ،چـون تغییـر نگرش هـای روی داده
تحـت تاثیـر مقتضیـات زمـان را برنمی تافتنـد ،
تدریجـا از نقـش سـنتی خـود در پیونـد بـا
روحانیـت فاصلـه گرفتنـد .عـده ای دیگـر بـر
ایـن باور هسـتند کـه احسـاس عدم وابسـتگی
حـوزه بـه بـازار پـس از انقلاب و فراهم شـدن
زمینه هـای گوناگـون بـرای بهره گیـری حوزه ها
از بودجه هـای دولتـی بـر سسـت شـدن رابطـه
بـازار بـا حوزه هـا بی تاثیـر نبوده اسـت  .گروهی
نیـز بـدون ایـن کـه بـه دنبـال دلیـل و تحلیلی
برای دگردیسـی های رخ داده داشـته باشـند  ،بر
تفاوت هـای ایجـاد شـده صحـه می گذارنـد .
هـر چـه هسـت ایـن بـازاری کـه هـم اکنـون
مسـتقل از هر نهاد و تشـکل اجتماعی عملکردی
متفـاوت دارد و از کنتـرل دولـت خـارج شـده و
سـاز خـودش را می زنـد آن بازاری نیسـت که با
یـک اعالمیـه تعطیـل می شـد و تامیـن کننده ی
بخشـی از اقالم مـورد نیاز جبهه هـای جنگ بود .
هـر چنـد دگرگونی هـای ایجـاد شـده در رابطـه
بیـن حوزه هـای علمیـه بـا بـازار  ،قابـل تسـری
بـه سـایر اقشـار اجتماعـی نیز هسـت چـرا که
هـم اکنـون حوزه هـای علمیـه شـباهت چندانی
بـه یـک نهاد غیـر دولتـی ندارنـد هر چنـد هنوز
هـم افراد صاحـب نفوذی بـه دنبال این هسـتند
کـه مخـارج اداره ی حوزه های علمیه کمـاکان از
مجاری سـنتی تامین شـود اما سـازماندهی های
صـورت گرفتـه بـرای افزایـش کیفیـت خروجی
اد امه د  ر ستون روبرو
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سلیمی:

دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از مجلس یازدهم مصوبهای در مورد محرمانه
بودن اموال مسئوالن نداشته است
فضاسازی کاذب در قیمت ارز

رئیــس جمهــور همــه وزارتخانههــا و دســتگاهها را موظــف کــرد در خنثیســازی تحریمهــا
و تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی همــکاری کننــد و مقــرر شــد معــاون اول رئیــس جمهــور،
مســئولیت هماهنگــی فعالیتهــای دولــت بــرای خنثیســازی تحریمهــا را برعهــده گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی روز یکشــنبه در جلســه ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت ،بــا اشــاره بــه نقــش دالالن در فضــای مجــازی بــرای بیثبــات کــردن
بــازار ارز ،بــه بانــک مرکــزی و دســتگاههای مربــوط دســتور داد از فضاســازیهای کاذب
در قیمــت ارز و کاال ،بــا جدیــت جلوگیــری کننــد.
رئیســی همچنیــن بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را موظــف کــرد
مدیریــت تــراز بانک هــا بــه ویــژه بانک هــای خصوصــی و تمرکــز بــر مهــار و هدایــت
نقدینگــی بــه ســمت تولیــد را در اولویــت قــرار دهنــد.

یــک عضــو هیــأت رئیســه مجلــس گفــت :مجلــس یازدهــم
مصوبــه ای دربــاره محرمانــه بــودن امــوال مســئوالن نداشــته
اســت و ایــن مــوارد مطــرح شــده شــایعه و دروغــی اســت کــه
علیــه مجلــس ســاخته انــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام علیرضــا ســلیمی در جلســه
علنــی امــروز یکشــنبه مجلــس در تذکــری گفــت :مجلــس
یازدهــم مصوبــه ای دربــاره محرمانــه بــودن امــوال مســئوالن
نداشــته اســت ،امــا شــایعه و دروغــی علیه مجلــس در ایــن باره
ســاخته انــد ،ایــن نشــان می دهــد اتــاق عملیــات علیــه مجلــس و دولــت شــکل گرفتــه
اســت.
وی افــزود :متاســفانه آقایــان اتــاق عملیانــی را علیــه دولــت و مجلــس ایجــاد کــرده کــه
سیاستشــان دروغ ســازی و دغلبــازی اســت ،جالــب آن اســت کســانی ایــن دروغهــا را
می ســازند کــه خودشــان خــدای مســائل محرمانــه بودنــد و قراردادهــای محرمانــه داشــتند
کــه از جملــه آن می تــوان بــه قراردادهــای نفتــی ،هواپیمــا ،پالرمــو و توتــال و ده هــا قــرارداد
محرمانــه دیگــر اشــاره کــرد.
ایــن عضــو هیــأت رئیســه مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد افــکار عمومــی را جــدی
گرفــت ،گفــت :مــردم دقیــق مســائل را درک می کننــد و اســیر فضاســازی نمی شــوند.
ســلیمی با اشــاره بــه روز عصــای ســفید ابــراز امیــدواری کــرد کــه رســانه ها بــه ایــن
موضــوع بپردازنــد و کارهــا بــرای نابینایــان تســهیل شــود.

واکنش مداخلهجویانه وزیر خارجه
انگلیس به حکم نازنین زاغری

ادعای رسانه صهیونیستی مبنی بر ایجاد پایگاه
ویژه جاسوسی از برنامه هستهای ایران

وزیــر امورخارجــه انگلیــس در بیانیــهای مداخلهجویانــه بــه
حکــم دادگاه تجدیــد نظــر نازنیــن زاغــری واکنــش نشــان داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامــه ایندیپندنــت ،لیــز
تــراس وزیــر امورخارجــه انگلیــس در واکنــش به حکــم دادگاه
تجدیــد نظــر نازنیــن زاغــری کــه بــه دلیــل اتهامــات امنیتــی
علیــه او صــادر شــده اســت ،واکنــش نشــان داد و در اظهــارات
مداخلهجویانــه خــود از ایــران خواســت تــا هرچــه فــوری او
را آزاد کنــد.
لیــز تــراس در بیانیــه خــود مدعــی شــد :تصمیــم ایــران بــرای
پیگیــری اتهامــات بیاســاس علیــه نازنیــن زاغــری رتکلیــف

کامـ ً
ا غیرقابــل قبــول اســت.
وی در ادامــه ادعاهــای خــود گفــت :هیــچ دلیــل معتبــری بــرای ادامــه حبــس زاغــری وجــود
نــدارد و او بایــد بهطــور دائمــی آزاد شــود .مــن هــر آنچــه بتوانــم بــرای کمــک بــه او و
خانــوادهاش انجــام خواهــم داد.

یــک رســانه صهیونیســتی گــزارش داد کــه ارتــش
اســرائیل یــک پایــگاه اطالعاتــی ویــژه بــرای
جاسوســی از برنامــه هســتهای ایــران ایجــاد کــرده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری اســپوتنیک بــه
نقــل از پایــگاه خبــری واال متعلــق بــه رژیــم
صهیونیســتی گــزارش داد :ارتــش اســرائیل یــک
پایــگاه اطالعاتــی و تحلیلــی بــرای جاسوســی از
فعالیتهــای ایــران ،بهویــژه برنامــه هســتهای ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت.
یــک افســر ارتــش رژیــم صهیونیســتی مدعــی شــد کــه ایــن پایــگاه بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای خــود و امکانــات هــوش مصنوعــی توانســته اســت اطالعــات زیــادی در
ارتبــاط بــا برنامــه هســتهای ایــران جمـعآوری کنــد و بهعــاوه نقــش کلیــدی در شناســایی
آنچــه تحــرکات ایــران در ســوریه عنــوان کــرده و مقابلــه بــا گروههــای طرفــدار ایــران در
آن منطقــه ایفــا میکنــد.

درخواست قالیباف از وزارت خارجه و روشنگری درباره قانون
مربوط به اموال مسئوالن

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفت :از
وزارت امــور خارجــه می خواهیــم کــه در
ایــن شــرایط حســاس و در راســتای حفــظ
امنیــت و ثبــات منطقــه ضمــن انجــام
اقدامــات الزم ،مواضــع حکیمانــه و عاقالنــه
جمهــوری اســامی ایران را فعاالنــه
منعکــس و پیگیــری کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف
در جلســه علنــی دیــروز (یکشــنبه)
مجلــس شــورای اســامی بیان کــرد:
منطقــه غــرب آســیا امــروز در شــرایط
بســیار حساســی قــرار دارد ،طرح هــای
پیچیــده ای بــرای درگیــر کــردن کشــورهای
منطقــه در جنگ هــای داخلــی در جریــان
اســت .همچنیــن اختــاف افکنــی میــان
کشــورهای منطقــه بــرای جلوگیــری از بــه
وقــوع پیوســتن همکاری هــای اقتصــادی و
ایجــاد صلــح پایــدار در سراســر منطقــه در
دســتور کار آمریــکا و نیروهــای وابســته بــه

آنهــا قــرار دارد.
وی در ادامــه گفــت :از وزارت محتــرم امــور
خارجــه می خواهیــم کــه در ایــن شــرایط
حســاس و در راســتای حفــظ امنیــت و
ثبــات منطقــه ضمــن انجــام اقدامــات الزم،
مواضــع حکیمانــه و عاقالنــه جمهــوری
اســامی ایران را فعاالنــه منعکــس و

پیگیــری کنند.رئیــس مجلــس شــورای
اســامی در ادامــه اظهــار کــرد :فرارســیدن
ســالروز آغــاز امامــت و والیــت حضــرت
صاحــب الزمــان (عــج) را بــه تمامی عدالــت
جویــان ،حقیقــت طلبــان و مســلمین جهــان
تبریــک و تهنیــت می گویــم .ایــن روز عیــد
امیــد و انتظــار بــرای برقــراری عدالــت در

سراســر جهــان و از بیــن بــردن تاریکــی،
ظلــم و ناعدالتــی اســت .تمامی عالــم در
ســایه حضــور امــام زمان(عــج) بــه آســایش
و راحتــی دســت خواهنــد یافــت ،ان شــاءاهلل.
و از شــر ســتمگران و چپاولگــران رهــا
خواهنــد شــد ،ســامتی و تعجیــل در ظهــور
آن حضــرت را از خداونــد متعــال مســالت
دارم.رئیــس مجلــس تصریــح کــرد :در
خصــوص مطالبــی کــه در روزهــای اخیــر
بــدون بررســی دقیــق در برخــی رســانه ها
انتشــار یافــت توضیحاتــی الزم اســت کــه
بایــد بگویــم کــه مجلــس یازدهــم بــرای
محرمانــه بــودن امــوال مســئوالن هیــچ
مصوبــه ای نداشــته اســت ،فراینــد تصویــب
قانــون در مجلــس کامــا مشــخص
اســت و نماینــدگان در ایــن خصــوص
تصمیمی نگرفتــه انــد ،ایــن تصمیــم مربــوط
بــه مجلــس هشــتم اســت و در فرآینــد
دیگــری بررســی و تصویــب شــده اســت.

محسنی اژهای در نشست با قهرمانان المپیک ،پارالمپیک و جهانی اعالم کرد:

آمادگی قوه قضاییه برای رفع خالءهای موجود در مسیر حمایت
حقوقی و معنوی از ورزشکاران
رئیــس قــوه قضاییــه در واکنــش بــه
درخواســت برخــی ورزشــکاران بــرای ایجــاد
شــعب اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه
مشــکالت و دعــاوی حقوقــی ورزشــکاران
تصریــح کــرد :بــه دعــاوی حقوقــی ورزشــی
بــه صــورت تخصصــی رســیدگی خواهــد
شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز رســانه
قــوه قضاییــه ،حجتاالسالموالمســلمین
محســنی اژهای صبــح دیــروز شــنبه (۲۵
مهــر مــاه) در نشســت صمیمی بــا قهرمانــان
المپیــک ،پارالمپیــک و جهانــی کــه در آســتانه
روز ملــی تربیــت بدنــی و ورزش برگــزار شــد،
نشــاط را از ضروریــات زندگــی دانســت و
بــا اشــاره بــه ابــراز شــادی مــردم پــس از
افتخارآفرینــی ورزشــکاران گفــت :انســان
یــک بــار وقتــی داغ بــر دلــش بگذارنــد
اشــک میریــزد و یــک بــار هــم از فــرط

خوشــحالی اشــک شــوق میریــزد و مــدال
آوران در شــادی مــردم شــریک هســتند.
وی تصریــح کــرد :ارتبــاط ورزش قهرمانــی
بــا نشــاط و ســامت روحــی جامعــه ارتباطــی
تنگاتنــگ اســت و نــه تنهــا ورزشــکاری کــه

روی ســکوی قهرمانــی میایســتد و خانــواده
و اطرافیــان او بلکــه خیــل عظیمــی از مــردم
از پیــروزی یــک ورزشــکار ملــی خوشــحال
میشــوند.
رئیــس قــوه قضاییــه از ورزشــکاران بــه

عنــوان بــه عنــوان یکــی از پرمخاطبتریــن
اقشــار جامعــه یــاد کــرد و گفــت :وقتــی یــک
مســابقه ورزشــی شــروع میشــود ،هــم در
زمــان برگــزاری مســابقه و هــم پــس از آن
مــردم درد و رنــج خــود را فرامــوش میکننــد
و نشــاط وجودشــان را فــرا میگیــرد کــه
هیــچ مشــاور حقوقــی و فرهنگــی نمیتوانــد
چنیــن کار بزرگــی را انجــام دهــد.
حجتاالسالموالمســلمین محســنی اژهای
غلیــان روح ملــی و مذهبــی در جامعــه را از
دیگــر دســتاوردهای قهرمانــی ورزشــکاران
کشــورمان دانســت و افــزود :بســیاری از
مــردم مــا خصوص ـ ًا افــراد مذهبیتــر جامعــه
در زمــان مشــاهده مســابقات جهانــی تســبیح
بــه دســت بــرای پیــروزی ورزشــکاران
عزیــز کشــورمان دعــا میکننــد کــه شــما
نمونــه آن را حتــی پــای منابــر هــم کمتــر
میبینید.

نماینده حزباهلل لبنان:
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عادت نداریم از خونهایی که
از ما ریخته میشود ،بگذریم
یکــی از نماینــدگان حــزباهلل لبنــان حــوادث بیــروت را
«کشــتار» توصیــف کــرد و خواســتار بازخواســت و مجــازات
عامــان آن شــد.

بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت المیادیــن ،حســن
فضــل اهلل ،یکــی از نماینــدگان حــزباهلل در پارلمــان
لبنــان خاطرنشــان کــرد :درگیریهــای خونینــی کــه روز
پنجشــنبه در بیــروت رخ داد «کشــتار» بــوده و مــا خواهــان
بازخواســت کســانی هســتیم کــه در ایــن حادثــه دســت
داشــتهاند.
فضــل اهلل افــزود ،آنچــه جنایتــکاران در «الطیونــه» انجــام
دادنــد ،کشــتاری اســت کــه پیامدهــای بزرگــی بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
نماینــده حــزب اهلل اظهــار کــرد :مــا تحــرکات
مســالمت آمیــزی را ســازماندهی کردیــم و اقدامــات
احتیاطــی را انجــام دادیــم و ارتــش نیــز متعهــد شــده کــه
تدابیــر امنیتــی شــدیدی را اتخــاذ کنــد.
وی ادامــه داد :ســرویسهای امنیتــی متعهــد بــه پیگیــری
ایــن حادثــه شــده و آنهــا گفتنــد همــه چیــز خــوب اســت.
فضــل اهلل همچنیــن تاکیــد کــرد :مــا عــادت نداریــم
خونهایــی را کــه از مــا ریختــه میشــود ،روی زمیــن
رهــا کنیــم و از آن بگذریــم .مــا بــه خوبــی میدانیــم
چگونــه بــه دفــاع از آنهــا بپردازیــم.
نماینــده حــزباهلل لبنــان در پایــان تصریــح کــرد :بیــش
از یــک ســال اســت کــه مــا اطالعاتــی مبنــی بــر تــاش
بــرای ایجــاد فتنــه در ســفارتخانههای آمریــکا و عربســتان
دریافــت کردهایــم.
اوایــل روز پنجشــنبه درگیریهــای مســلحانهای کــه در
آن از مسلسـلهای ســبک و آر پــی جــی اســتفاده شــد ،در
منطقــه "الطیونــة" رخ داد.
ایــن درگیــری در جریــان تجمــع طرفــداران جنبــش
"حــزب اهلل لبنــان" و "جنبــش أمــل" علیــه قاضــی بیطــار،
بازپــرس پرونــده انفجــار مهیــب بنــدر بیــروت و در اطــراف
مقــر دادگســتری بــه ویــژه منطقــه الطیونــه صــورت
گرفــت و بــه دنبــال آن ارتــش لبنــان وارد عمــل شــده و
از دســتگیری  ۹تــن در ارتبــاط بــا درگیریهایــی کــه در
بیــروت پایتخــت رخ داد و منجــر بــه کشــته شــدن هفــت
تــن و زخمی شــدن  ۳۳تــن دیگــر شــد ،خبــر داد.
قاضــی بیطــار در مــاه ژوئیه  ۱۰مســؤول و افســر از جمله دو
نماینــده از جنبــش امــل را بــه دادگاه فراخوانــد؛ امــا برخــی
از گروههــای سیاســی لبنــان از جملــه حــزباهلل بــا ایــن
تصمیــم قاضــی مخالفــت کــرده و هــدف از آن را سیاســی
دانســتند نــه قضایــی.
اد  امه از ستون روبرو

حوزه هـا و گنجانیـده شـدن دروس جدیـد
در برنامه هـای درسـی طلاب  ،لـزوم ارتبـاط
حـوزه بـا دانشـگاه کـه مسـتلزم آشـنایی آنـان
بـا علـوم جدیـد اسـت و همچنیـن شـکل گیری
کانون هـای نظریه پـردازی در حوزه هـای علمیـه
و ایـن کـه واگـذاری مسـئولیت ها به هـر فردی
در گـرو برخـورداری او از دیدگاه هـای حاکمیتـی
اسـت و مسـائلی از این دسـت موجب می شـود
کـه دسـتورالعمل های ثابـت و مشـخصی بـرای
نظـارت بـر فعالیـت حوزه هـای علمیـه از سـوی
اداره کننـدگان کشـور مطمـح نظـر باشـد .
بعضـی اصـرار دارنـد کـه کمرنـگ شـدن برخی
از نشـانه های ارتبـاط سـنتی بیـن روحانیـت و
بـازار را بـا هماغوشـی دیـن و سیاسـت ارتبـاط
دهنـد کـه البته در ایـن مـورد اتفاق نظـری بین
تحلیلگـران مسـائل اجتماعـی وجـود نـدارد .
زمانـی بـا اطمینـان گفتـه می شـد کـه بـا درآمد
حاصـل از اوقـاف می تـوان کشـور را اداره کـرد ،
اوقافـی کـه از پشـتوانه بـازار برخـوردار بـود اما
هـم اکنـون برخـی از بازاریـان حاضر بـه روزآمد
کـردن اجـاره مغازه هـا و اماکـن تجـاری وقفـی
هـم نیسـتند و بعضا حتـی در خوداظهـاری برای
تعییـن مالیـات نیـز بـا اداره ی دارایـی چانـه
می زننـد و برخـی از نهادهـا کـه بودجـه خـود را
از دولـت می گیرند در مـواردی ناگزیر می شـوند
هزینـه ی برپایـی مجالـس عـزاداری را بپردازند
و مسـائلی از ایـن دسـت کـه قابل تامل اسـت .
در حـال حاضـر هنـوز هـم کسـانی کـه در راس
اتحادیه هـای صنفی خـود را موظف بـه هماهنگ
کـردن بـازار بـا دیدگاه هـای رسـمی می دانند
کمـاکان تلاش می کننـد بازاریـان را بـه ایفای
نقـش سـنتی خـود ترغیـب کننـد ولـی نتیجه ی
چنیـن تالش هایـی الزامـا همـان چیزی نیسـت
کـه مطلوب نهادهای باالدسـتی باشـد  .با عنایت
بـه این که بخشـی از تغییرات ایجاد شـده سـر
در آبشـخور دگرگونـی شـرایطی دارد کـه قابـل
بازگشـت نیسـت  ،نمی تـوان انتظـار داشـت که
مناسـبات مخـدوش شـده بـازار بـا نهادهـای
سـنتی قابـل ترمیـم باشـد  .هـر چه هسـت باید
بپذیریـم کـه بـازار راه خـودش را می رود !

فارس
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اســتاندار فارس با بیان این که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اهمیتی به پرورش
مدیران توانمند نمی دهد و برنامه ریزی جامعی ...

دولت برای پیشگیری از خاموشی تابستان  ۱۴۰۱تدبیر کند
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه به اینکه در گذشته
چهار نیروگاه یک هزار مگاواتی در استان فارس ...

اراده خدمات درمانی به بیش از  10هزار مددجوی فارس
عصرمردم:
در  6ماهـه امسـال  10200نفـر از مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد
فـارس خدمـات درمانـی دریافـت کردنـد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس از ارائـه خدمـات درمانـی بـه
 10هـزار و  200نفـر از مددجویـان تحت حمایت این نهاد در اسـتان خبر داد
و گفـت :میـزان هزینه هـای درمانـی ایـن افـراد در بـازه زمانی مذکـور حدود
 50میلیـارد ریـال اسـت کـه تاکنـون  33میلیـارد ریـال آن ثبـت شـده اسـت.
وی تعـداد افـراد زمیـن گیر و صعـب العالج تحت حمایت را در اسـتان فارس
 8161هـزار نفـر اعلام کـرد و افـزود :تـا پایـان سـال گذشـته  703نفـر بازنشسـته و از چرخـه حمایتـی خـارج
شدند.
بذرافشـان خاطـر نشـان کـرد :بـرای  7848نفر با اعتبار بیـش از  103میلیـارد ریال حق بیمـه تامین اجتماعی
در  6ماهه امسـال پرداخت شـده است.
و بـرای تعـداد  6953نفـر از روسـتاییان و عشـایر تحـت حمایـت کـه مشـمول واریـز حـق بیمـه روسـتایی و
می شـدند تـا پایـان سـال جـاری بالـغ بـر  55میلیـارد ریـال بیمـه آنـان واریـز و پرداخـت شـده اسـت.
مدیـر کل امـداد فـارس در پایـان یادآور شـد :در طـرح تغذیه مادران شـیرده در مدت مذکور بـرای  3719نفر از
مادران شیرده تحت حمایت میزان  12میلیارد و  758میلیون ریال و در طرح سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال
برای  3170کودک میزان  11میلیارد و  650میلیون ریال هزینه شده است.
سید محمود موسوی خبرداد

برگزاری نمایشگاه تخصصی طال و جواهر در شیراز
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس از برگـزاری
پنجمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی و تخصصـی طلا و جواهـر ،نقـره ،سـاعت،
گوهـر سـنگ ها و صنایـع وابسـته بـا رعایـت کامـل دسـتورالعمل های
بهداشـتی،الزامات سلامت محیـط و فاصلـه گـذاری اجتماعـی در مقابلـه با
شـیوع ویـروس کرونـا در شـیراز خبـر داد و گفـت :ایـن نمایشـگاه از روز سـه
شـنبه مـورخ  27مهـر  1400شـروع بـه کار خواهـد کـرد و تـا روز جمعه مورخ
 30مهـر  1400دایـر می باشـد.
بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از  70شـرکت تولیـد کننـده طلا و جواهـر و صنایـع مرتبـط با حـوزه این هنـر صنعت
از سراسـر نقـاط کشـور در سـه سـالن حافـظ ،بهـار و سـرو بـه ارائه و نمایـش جدیدتریـن محصـوالت و خدمات
خـود می پردازنـد گفـت :در ایـن نمایشـگاه سـعی شـده تا بـا حمایـت از تولیـدات داخلـی و فراهـم آوردن زمینه
ای مناسـب جهـت ارتبـاط مسـتقیم و بـدون واسـطه بیـن تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان به پیشـبرد اهداف
اقتصـادی کشـور کمک شـود.
وی اعلام کـرد :روزانـه دو سـانس از سـاعت  16تـا  18:20و از سـاعت  18:40تـا  21بـرای ایـن نمایشـگاه
کاملا رایـگان از
تعییـن شـده اسـت و بازدیدکننـدگان می بایسـت جهـت تهیـه نوبـت ورود خـود بـه صـورت ً
وبسـایت شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس بـه آدرس  www.farsfair.irاقـدام نماینـد.
موسـوی بـر ایـن موضـوع تاکیـد داشـت کـه بازدیدکننـدگان قبـل از مراجعـه بـه نمایشـگاه حتمـا بلیـت تهیـه
نماینـد زیـرا ورود بـه سـالن های ایـن نمایشـگاه و بازدیـد از غرفه هـا صرفـا بـا همـراه داشـتن بلیـت نمایشـگاه
و کارت شناسـایی معتبـر میسـر می باشـد و در صـورت رزرو نشـدن بلیـت از قبـل ،علاوه بـر هـدر رفتـن وقـت
بازدیدکننـدگان در هنـگام ورود ،چنانچـه ظرفیـت هـر سـانس نمایشـگاه بـه اتمـام برسـد ورود بـه سـالن ها
امکان پذیر نمی باشد.
مدیـر عامـل نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس همچنیـن اعلام کـرد بـا توجـه بـه اجـرای سیسـتم بازرسـی
امنیتـی ،همـراه داشـتن سـاک یـا کیـف دسـتی بـزرگ و ورود هرگونه اشـیا ممنوعه اعم از سلاح سـرد و گرم،
چاقـو ،تیـغ ،اسـپری ،مـواد محترقـه وغیـره بـه داخـل سـالن ممنـوع می باشـد و بازدیدکننـدگان جهـت رعایت
مسـائل امنیتـی بـه این مـوارد توجه داشـته باشـند.
بازدیدکننـدگان محتـرم می تواننـد جهـت بازدید از پنجمین نمایشـگاه تخصصی طال و جواهر از روز سـه شـنبه
مـورخ  27مهـر  1400تـا روز جمعـه مـورخ  30مهر  1400همه روزه از سـاعت  16تا  21با همراه داشـتن بلیت
و کارت شناسـایی معتبـر و رعایـت مسـائل بهداشـتی و امنیتـی بـه محـل دایمی نمایشـگاه های بیـن المللـی
اسـتان فارس مراجعـه نمایند.

انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان آتش نشانی شیراز
و سازمان دانش آموزی فارس
عصرمردم:
در مسـیر آغاز سـومین جشـنواره بزرگ شـهر ایمن با مشـارکت شـهروندان توسـط سـازمان آتش نشـانی شـیراز
و بـا توجـه بـه اختصـاص یکـی از محوریت هـای ایـن جشـنواره بـه آموزش دانـش آمـوزان صبح روز شـنبه ۲۴
مهـر مـاه  1400بـا حضـور امیـد اسـماعیلی مدیـر سـازمان دانـش آمـوزی فـارس و محمد هـادی قانـع رییس
سـازمان آتـش نشـانی شـیراز تفاهمنامـه همـکاری بـا هـدف ارائـه خدمـات آموزشـی و بازدیدهـای ایمنـی از
مـدارس منعقـد گردید.
بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش ایمنی به خصوص در مراکز آموزشـی و ارائه آموزشـی ها و بازدیدهـای ایمنی مورد
نیـاز در ایـن حـوزه و بـا انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه آموزش هـای الزم جهت دانـش آمـوزان و بازدیدهـای ایمنی از
مراکز آموزشـی ایـن همکاری صـورت پذیرفت.
در راسـتای ایـن تفاهـم نامـه دانشآمـوزان ،معلمـان و حتی والدین در سـه مقاطـع ابتدایی ،متوسـطه مدارس
دولتـی و غیردولتـی براسـاس شـرایط بهداشـتی جامعـه به صـورت مجـازی و یا حضوری تـا ابتدای اسـفند ماه
سـال جـاری آموزش هـای الزم را فـرا می گیرند.
سـومین جشـنواره شـهر ایمـن بـا مشـارکت شـهروندان از هفتم مهرمـاه و همزمان بـا روز ایمنی و آتش نشـانی
رسـما کار خـود را در شـش محـور آغـاز نموده و تا پایان اسـفندماه سـال جـاری ادامه خواهد داشـت.

لزوم بازنگری فوری سند آمایش فارس
زهرا جعفری

اسـتاندار فـارس بـا بیان ایـن که سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اهمیتی به
پـرورش مدیـران توانمنـد نمی دهـد و برنامه ریـزی جامعـی در ایـن خصـوص
وجـود نـدارد ،گفـت :امـروز اگر مدیـری در عرصه کاری خویش به شـکوفایی
رسـیده حاصـل تلاش و خالقیـت خـودش بـوده اسـت واال برنامـه ای وجود
نـدارد کـه بدانیـم تـا فالن سـال ایـن تعداد مدیـر توانمنـد پـرورش می یابد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه افـزود :ایـن در حالی اسـت که آمادگی و شـرایط
کامال فراهم اسـت و با وجود دانشـگاه های
پـرورش مدیـر توانمنـد در اسـتان ً
اسـتان و مرکـز آمـوزش مدیریـت وابسـته بـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی
می تـوان بـه خوبی مدیـران توانمند ،انقالبـی و جهادی را پـرورش داده و وارد
عرصـه مدیریـت اجرایی اسـتان و کشـور کرد.
وی کـه در آییـن تودیـع و مارفـه رؤسـای سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی
اسـتان سـخن می گفـت :از نحـوه برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه بـرای
توسـعه اسـتان انتقـاد کـرد و گفـت :در حـوزه برنامه ریـزی ،روی برنامـه ای
 2سـال وقـت گذاشـته می شـود و بـر سـر یـک واو کـه اول یـا آخر باشـد دعوا
می شـود و باالخـره بعـد از بحـث و جدل هـای بسـیار و رونمایـی بایگانـی
می شـود.
دکتـر ایمانیـه خاطرنشـان کـرد :درخصـوص میزان تحقـق برنامه هـم اعالم
می شـود کـه  15درصـد برنامـه محقـق یافتـه اسـت ،ایـن در حالی اسـت که
اگـر برنامـه هـم نداشـتیم این میـزان تحقـق می یافت.
بازنگری فوری
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان خواسـتار بازنگـری فـوری سـند آمایـش
فـارس شـد و گفـت :بایـد بـا همـکاری سـایر دسـتگاه های اجرایـی و بـه دور
از کاغذبازی هـا ،چشـم انداز توسـعه ای اسـتان را بـرای برنامـه توسـعه هفتـم
آمـاده کـرده و بـرش اسـتانی آن را پیشـنهاد دهیـد و در این مسـیر پیشـقدم و
پیشـگام باشـید.
وی افزود :در برنامه توسـعه  5سـاله پیشـنهادی برای فارس باید واقع گرایانه
عمـل کـرد و دنبال برنامه های بلندپروازانه و آسـمانی نبود.
اسـتاندار فـارس در ادامـه سـخنانش بـا اشـاره بـه ارایـه آمارهـای عجیـب و
غریـب در برخـی حـوزه هـا اشـاره کـرد و گفـت :آمارهـای فراوانـی ارایـه
می شـود امـا خداوکیلـی مدیـران خودشـان ایـن آمارهـا را می خواننـد .ارایـه
کاملا دقیق
آمـار بـرای تصمیم گیری هـای مدیریتـی اسـت و مهم اسـت که
ً
باشـد ،لـذا کسـانی کـه ارایه آمـار می نمایند باید پاسـخگوی صحت آمـار ارایه
شـده نیـز باشـند زیـرا بـا دسترسـی بـه آمار صحیح اسـت کـه می تـوان تحول
و تأثیرگـذاری را ایجـاد کـرد و رفتارهـای مدیریتـی را متناسـب بـا آن تعریـف
نمود.
وی برقـرار گرفتـن تیـم اقتصـادی اسـتان در کنـار هـم در راسـتای عملیاتـی
نمـودن فضـای سـرمایه گذاری در اسـتان ،خـروج ضعـف اسـتان از حالـت
رکـود ،دقـت در کیفیـت پروژه هـای عمرانـی ،رعایـت پاک دسـتی و مدیریـت
بهینـه بودجـه تأکیـد کـرد و گفـت :همه بایـد به صـورت جهـادی وارد میدان
شوند.
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان ایـن کـه امـروز بودجـه عمرانـی اسـتان متناسـب بـا
مسـاحت و جمعیـت آن نیسـت ،گفـت :بایـد تمـام پتانسـیل ها و ظرفیت ها را
پـای کار آورده و از حضـور خیریـن ،سـرمایه گذاران و بـزرگان در عرصه هـای
مختلـف اسـتفاده کرد.
وی یـادآور شـد :اگـر بخـش دولتی خوب عمـل و همکاری نمایـد و یک قدم
بـردارد بخـش خصوصی  10قدم گام برخواهد داشـت.
ریل گذاری ها باید تغییر کند
معـاون توسـعه مدیریـت و امـور مجلـس سـازمان برنامـه و بودجـه ،گفـت:
احسـاس دولـت سـیزدهم بر این اسـت که دیگر بـا ادبیات گذشـته نمی توان
در حـوزه نظـام برنامه ریـزی حرکت کـرد و ریل گذاری هـا باید تغییـر پیدا کند.

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد  م

محمد بذرافشان مطرح کرد :

انجام نادرترین جراحی مغز بر روی کودک  ۸سال در شیراز
رئیس بخش صرع بیمارســتان نمازی شیراز از انجام موفقیت آمیز نادرترین جراحی
مغز بر روی یک کودک  ۸ساله خبر داد و ...

استاندار در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تأکید کرد:

انجام نادرترین جراحی مغز بر روی کودک  ۸ساله در شیراز
مهر:رئیـس بخـش صـرع بیمارسـتان نمـازی شـیراز از انجـام موفقیـت آمیز
نادرتریـن جراحـی مغـز بـر روی یـک کـودک  ۸سـاله خبـر داد و گفـت :بـا
برداشـتن نیـم کـره مغـزی ،ایـن کـودک از تشـنجهای روزانـه نجـات یافـت.
دکتـر علیاکبـر اسـدی پویا گفت :اولین بار نیسـت که در بیمارسـتان نمازی
شـیراز نادرتریـن جراحـی مغـز بـرای درمـان تشـنج انجام میشـود بلکـه نوع
دیگـری از عملهـای پیشـرفته تحـت عنـوان «هامارتـوم هیپوتاالموس» نیز
بـه تازگـی برای دو بیمـار با موفقیت انجام شـده اسـت.
او افـزود :سـاالنه حـدود  ۱۰۰جراحـی صـرع در بیمارسـتان نمـازی شـیراز
تحـت نظـر اسـاتید جـراح و مغـز و اعصـاب انجـام میشـود.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا بیان اینکـه این نـوع جراحیهـا در مرکز متبوع بـا هزینه
چنـد میلیـون تومانـی در مقابـل هزینـه میلیـاردی در مراکـز اروپایـی انجـام میشـود ،گفـت :بخـش صـرع
بیمارسـتان نمـازی شـیراز علاوه بر درمـان صرع به روشهـای متداول و بـا دارو انواع جراحی صـرع در موارد
مقـاوم بـه دارو نیـز بـرای بیمـاران تجویز میشـود.
دکتـر اسـدی پویـا بـا اشـاره به تعـداد و نـوع جراحیهای مرکز صـرع بیمارسـتان نمازی شـیراز ،گفت :سـاالنه
حـدود  ۱۱۰بیمـار بـا تشـخیص دقیق در این مرکـز جراحی میشـوند و همچنین حدود  ١٠٠٠بیمار از سراسـر
ایـران بـه ایـن مرکـز مراجعـه و هـم اکنـون یـک هـزار نفـر بیمـار مبتال بـه صرع بـرای تشـخیص و درمـان در
لیسـت انتظـار بسـتری در بخش تشـنج بیمارسـتان نمازی قـرار دارند.
او از آمـار قابـل توجـه جراحـی صـرع در بیمارسـتان نمـازی در مقایسـه بـا مراکـز درمانـی دنیـا هماننـد آمریکا
اشـاره کـرد و افـزود :تیـم بخـش تشـنج ایـن بیمارسـتان بـا وجـود تمام مشـکالت قـادر هسـتند سـاالنه ١١٠
جراحـی را انجـام دهنـد در حالیکـه مراکـز بـزرگ درمانـی آمریـکا سـاالنه  ۴۰مـورد جراحی گزارش میشـود.
ایـن پزشـک فلوشـیپ فـوق تخصـص صـرع و نـوار مغـز افـزود :چنانچـه شـرایطی فراهـم شـود کـه خیریـن
بتواننـد یـک میلیـارد تومـان بـرای تهیه دسـتگاه به ایـن مرکز کمک کننـد ،میتوانیـم ارائه خدمات بـه بیماران
صـرع در ایـن مرکـز را سـاالنه بـه ١٥٠٠بیمـار افزایـش دهیم.
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محمدحسـین فروزان مهـر ،نقطـه آغـاز ایـن تغییـر را ،تقسـیم کار در نقـش
اسـتان ها متناسـب بـا پتانسـیل ها و سـهم آمایش هر سـرزمین اعلام کرد و
افـزود :در برنامه ریزی هـای جدیـد مأموریت هایـی بـرای هـر اسـتان تعریف
و متناسـب بـا آن منابـع و اختیـارات واگـذار خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد :در بودجـه  1401بـه عنـوان مقدمـه برنامـه هفتـم توسـعه
نقـش اسـتان ها در تقسـیم کار ملـی و اسـتانی پررنـگ خواهـد شـد تـا سـهم
تعمیم سـازی و تصمیم گیـری اسـتانی تقویـت گـردد و اسـتانها نیـز پاسـخگو
شوند.
فـروزان مهـر اظهـار امیـدواری کـرد :بـا ایـن تدبیـر و چرخش هـای تحـول
آفریـن بتـوان ظرفیت هـای مختلف را پـای کار آورد و متناسـب با مزیت های
نسـبی و رقابتـی در هـر منطقـه رونـد توسـعه را دنبـال کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :بایـد سـهم ارزش افـزوده بخش هـای مختلـف
مشـخص و معیـن شـود و سـازمان برنامـه و بودجـه بـا رصـد نحـوه اجـرای
برنامه هـا ،از مجریـان توضیـح خواهـد خواسـت.
معـاون امـور مجلـس سـازمان برنامـه و بودجه در بخشـی دیگر از سـخنانش
بـا اشـاره بـه داشـته ها ،ظرفیت هـا ،مزیت ها و پتانسـیل های فـارس در ابعاد
مختلـف ،گفـت :فـارس بـه عنـوان اسـتان معیـن اسـتانهای جنـوب کشـور
می توانـد متناسـب بـا ظرفیت هـا و پتانسـیل ها و پهنـه مسـاحتی وسـیع ،در
توسـعه جنـوب کشـور و ارتباطات منطقه ای با کشـورهای حـوزه خلیج فارس
نقش آفریـن باشـد.
وی افـزود :در بحـث اجرایـی شـدن مصوبـه ارتبـاط اسـتان بـا خلیـج فارس،
سـازمان برنامـه و بودجـه همراهی و اهتمام الزم را خواهد داشـت زیرا اجرای
ایـن مصوبـه سـرآغاز تحـوالت بـزرگ اقتصـادی ،بویـژه در حـوزه صـادرات
غیرنفتـی ،جـذب سـرمایه گذاری خارجـی و رونـق اقتصـادی خواهـد بود.
**
فروزان مهـر در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل خطای
محاسـباتی و تکیـه بیـش از حد بر دیپلماسـی خارجی و بحث مذاکره ،شـاهد
غافـل شـدن از پتانسـیل ها و ظرفیت هـای عمومـی کشـور بودیـم و ایـن امر
سـبب شـد تـا رشـد اقتصادی کشـور رونـد کاهنـده و نزولی پیـدا کند.
وی بـا اشـاره بـه هدف گذاری هـای صـورت گرفتـه بـرای اسـتان در
عرصه هـای مختلـف و جـذب سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی ،گفـت :در
کنـار جلـب مشـارکت های مـردم در حوزه هـای اقتصـادی بایـد بـه دنبـال

ارتقـاء بهـره-وری بـود تـا بتـوان در مسـیر جهـش اقتصـادی گام برداشـت.
وی تأکیـد کـرد :شـورای برنامه ریـزی از حالـت خمودگـی خـارج شـود و
دسـتگاه های اجرایـی بـه جـای محدود کـردن خود بـه هزینه کرد ،بـه دنبال
تولیـد ثروت باشـند.
وی یـادآور شـد :در ایـن رونـد نقـش فرمانـداران نیـز بایـد برجسـته شـده و
پاسـخگو باشـند زیـرا کنتـرل ،رصـد و رتبه بنـدی اسـتانها بـر همیـن اسـاس
انجـام خواهـد شـد.
فروزان مهـر ادامـه داد :تمـام بخش هـا بایـد توجـه داشـته باشـند در شـرایط
کمبـود منابـع بایـد بـه دنبـال مشـخص کـردن بخش هـای پیشـران وتقویت
آنهـا بـه عنـوان هسـته های کلیـدی خط دهنـده سـایر حوزه هـا باشـند.
وی تصریح کرد :اسـتان فارس باید  5تا  6هسـته کلیدی و محوری پیشـران
را تعریـف نمایـد تـا هدف گـذاری و جهت گیری هـای حرکت هـا متناسـب بـا
آن شـکل گیرد.
وی در پایـان یـادآور شـد :در برنامـه توسـعه هفتـم نـگاه برنامه ریـزی از پایین
بـه بـاال خواهـد بـود و سیاسـت ها ،راهبردهـا و تقسـیم کارهـا متناسـب با آن
مشـخص می شـود.
سهم نامناسب فارس در تولید ناخالص ملی
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان هـم بـا بیـان اینکـه فـارس
سـهم مناسـبی در تولیـد ناخالصـی داخلـی ( )GDPکشـور نـدارد ،گفـت:
کارهایـی کـه در گذشـته در اسـتان انجـام شـده متناسـب بـا پتانسـیل ها و
امکانـان فـارس نبـوده لذا در این حوزه از متوسـط کشـوری پایین تر هسـتیم.
محمدعلـی افـکاری از لـزوم اصالح رویه و تفویض اختیار به اسـتانها سـخن
گفـت و اظهـار داشـت :در حـوزه برنامه ریـزی نیـز نـگاه بـه اسـتان متناسـب
نبوده اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه جایـگاه و رویکـرد تدویـن برنامـه بایـد تغییـر پیـدا
کنـد ،گفـت :اگـر انتظـار داریـم بخـش خصوصـی در تولیـد ناخالـص ملـی
نقش آفرینـی کنـد بایـد دسـتگاه های اجرایـی ،روش هـا و شـیوه های
خدمات-رسانی شـان را تغییـر داده و اصلاح نماینـد.
وی تصریـح کـرد :تـا زمانـی کـه روش هـا و شـیوه های خدمت رسـانی را
اصلاح نکنیـم نبایـد انتظـار فعـال شـدن بخش خصوصی را داشـته باشـیم.
افـکاری افـزود :امـروز مـا بخـش خصوصـی را گرفتـار دسـتگاه های اجرایی
کرده ایـم.

علیزاده نماینده مجلس:

دولت برای پیشگیری از خاموشی تابستان  ۱۴۰۱تدبیر کند
ایرنـا :عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسلامی گفت :بـا توجـه بـه اینکـه در گذشـته چهـار
نیـروگاه یـک هـزار مگاواتـی در اسـتان فـارس مصوب
شـده امـا ایـن نیروگاه هـا راهانـدازی نشـده اسـت ،از
دولـت سـیزدهم میخواهیـم کـه ایـن نیروگاههـا را
عملیاتی و برای پیشـگیری از خاموشـی تابسـتانهای
آتـی تدبیـر کند.
دفتـر نماینـده سـپیدان و بیضـا در مجلـس شـورای
اسلامی در مطلـب ارسـالی روز یکشـنبه از قـول
محسـن علیـزاده افـزود :بـا توجـه بـه مشـکالت بـرق
در سـال های آینـده راه انـدازی ایـن نیـروگاه می توانـد
تاثیـرات مثبتـی در حوزه انرژی و تامیـن نیازهای مردم
و بخشهـای صنعـت و کشـاورزی داشـته باشـد.
نماینـده مـردم شهرسـتان های سـپیدان و بیضـا در
مجلـس بـا اشـاره بـه سـفر اسـتانی  ۲۲مهرمـاه ۱۴۰۰
دولـت بـه اسـتان فـارس گفـت :اتصـال فـارس بـه
دریـا از موضوعـات و نکاتـی بـوده کـه در دو دولـت
گذشـته مطـرح شـده اسـت و ضمـن تاکیـد مقامهـای

عالـی کشـور بـر ایـن موضـوع امـا هنـوز بـه صـورت
نهایـی عملیاتـی نشـده اسـت ،از ایـن رو از دولتمـردان
سـیزدهم انتظـار مـیرود گامهای عملـی در این زمینه

بردارنـد.
علیـزاده بـا بیـان اینکـه اتصال فـارس به خلیـج فارس
از نکاتـی اسـت کـه انتظـار داریـم در دولـت سـیزدهم
انجـام شـود ،افـزود :قطعـا ایـن مهـم بـه عنـوان یـک
آرزوی دیرینـه مـردم اسـتان اسـت.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان اینکـه
اسـتان هایی کـه مسیرشـان از دریا به نسـبت به فارس
دور تر اسـت توانسـته اند در سـال های گذشـته به دریا
متصـل شـوند ادامـه داد :امـا متاسـفانه فـارس از ایـن
مهـم محـروم مانـده و بـا وجـود لحـاظ شـدن تمـام
پیوسـتهای امنیتـی امـا اسـتان پهنـاور فـارس هنـوز
نتوانسـته بـه دریـا متصل شـود.
نماینـده مـردم سـپیدان و بیضـا در مجلـس بـا بیـان
اینکـه هـر چنـد کـه در دولت یازدهـم و دوازدهـم بارها
عنـوان شـد کـه آزاد راه شـیراز بـه اصفهـان افتتـاح
می شـود امـا ایـن اتفـاق هنـوز رخ نـداده اسـت ،بیـان
کـرد :طـی بازدیـد کـه وزیـر راه و شهرسـازی از ایـن
پـروژه داشـت ،بـه نظـر رسـید کـه تکمیـل ایـن آزاد راه

نیازمنـد اعتبـارات بیشـتری اسـت.
علیـزاده بـا در ادامـه بـا تاکید بـر عملیاتی شـدن قطعه
 ۸آزاد راه شـیراز اصفهـان و اتصـال ایـن مسـیر بـه
جنـوب کشـور بـه عنـوان کریـدور اتصـال شـمال بـه
جنـوب ادامـه داد :قطعـا اتصـال ایـن کریـدور بایـد از
محـور دالیـن نـور آبـاد انجـام شـود.
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس با اشـاره بـه اینکه
تکمیل پروژه آبرسـانی از سـد درودزن به شـهر شـیراز،
بیضـا ،شهرسـتان خرامـه ،زرقـان ،مرودشـت نیازمنـد
تامیـن اعتبـار اسـت ،ادامـه داد :قطعـا ایـن موضـوع
بایـد بـه جـد در دسـتور کار دولـت قـرار گیرد.
علیـزاده بـا اشـاره بـه اینکـه حمایـت از طـرح انتقـال
آب بـه فـارس از مطالبـات اصلی مسـئوالن اسـتان به
شـمار مـی رود کـه بایـد در دولـت سـیزدهم عملیاتـی
شـود افـزود :هرچنـد کـه اسـتان فـارس از گذشـته
تاکنـون بـه عنـوان یـک اسـتان در بخـش کشـاورزی
میشناسـند امـا ایـن اسـتان نتوانسـته بهـره چندانی از
کشـاورزی ببـرد.

تدابیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای گریز استهبان از وضعیت قرمز کرونا
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز با اشـاره
به حاکم شـدن وضعیت قرمز در شهرسـتان اسـتهبان،
تاکیـد کـرد کـه زنـگ خطـر احتمـال شـکلگیری مـوج
ششـم شـیوع کروناویـروس در فـارس ،بـه صـدا درآمده
است.
مهـرزاد لطفـی در نشسـت روزانـه سـتاد دانشـگاهی
مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹بـا اشـاره به وضعیـت قرمز
شهرسـتان اسـتهبان و رونـد افزایشـی آمـار مراجعـه بـه
مراکـز  ۱۶سـاعته در برخـی از شهرسـتانهای اسـتان،
از بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطـر آغاز مـوج ششـم کرونا
در فـارس خبـر داد.
وی بـا اشـاره بـه صـدور دسـتور اعـزام سـریع تیم هـای
نظارتـی دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه شهرسـتان
اسـتهبان ،خاطرنشـان کـرد :الزم اسـت بـا هماهنگـی
و همـکاری مسـووالن و مدیران شهرسـتان اسـتهبان،

دالیـل افزایـش ابتال بـه کروناویروس در این شهرسـتان
بررسـی و راهکارهـای پیشـگیری از آن ارایـه شـود.
لطفـی سـهل انـگاری بـرای دریافـت واکسـن و کاهش
رعایـت پروتکل های بهداشـتی در برابـر کروناویروس در
اسـتان را خطـری جـدی بـرای مواجهـه بـا مـوج ششـم
کرونـا عنـوان و اضافـه کـرد :هـم اکنـون شهرسـتان
اسـتهبان در اسـتان فـارس در وضعیـت قرمـز کرونایـی
بـه سـر می بـرد و بـرای پیشـگیری از گسـترش آن و
دوری از وضعیـت قرمـز در اسـتان ،نیـاز بـه مشـارکت،
همـکاری و همدلـی بیـش از پیـش مـردم وجـود دارد.
رئیـس علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن بـا اشـاره بـه
رونـد افزایشـی مراجعـه افـراد مثبـت و دارای عالئـم
کروناویـروس بـه مراکـز  ۱۶سـاعته در برخـی از
شهرسـتان های فـارس ،بیـان کـرد :بـرای کنتـرل و
قطـع زنجیـره انتقـال بیمـاری کوویـد ،۱۹علاوه بـر

واکسیناسـیون و ایمـن سـازی عمومـی ،نظارت بیشـتر
مسـووالن اجرایی بـر رعایت پروتکل های بهداشـتی در
اماکـن پرتـردد و پایبنـدی مردم به این امـر اهمیت دارد.
او بـا اشـاره بـه وجـود خطـر مواجهـه بـا مـوج ششـم
بیمـاری کوویـد ،۱۹واکسیناسـیون و رعایـت
پروتکل هـای بهداشـتی را دو سـد پیشـگیرانه در برابـر
ایـن تهدیـد برشـمرد و افـزود :در شـرایط فعلـی بـا توجه
بـه سـرعت انجـام واکسیناسـیون کروناویـروس در
فـارس ،سـهل انـگاری برخـی از هم اسـتانی ها نسـبت
بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی پـس از دریافـت
واکسـن ،بسـیار نگـران کننده اسـت و در صـورت تداوم
ایـن امـر ،بایـد آماده موج جدیـد کروناویروس در اسـتان
باشـیم.
لطفـی هرگونـه بـی توجهـی و رعایـت نکـردن
پروتکل هـای بهداشـتی را زمینـه سـاز افزایـش مـوارد

ابتلا بـه ایـن بیمـاری عنـوان کـرد و افـزود :قطـع
زنجیره هـای انتقـال بیماری در اسـتان تنها با مشـارکت
مـردم بـا مجموعـه سلامت در جـدی گرفتـن ایـن
ویـروس و رعایت پروتکل های بهداشـتی دسـت یافتنی
اسـت.
رئیـس علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن آخریـن
آمارهـای مربـوط بـه واکسیناسـیون ،آمـار مبتالیـان به
کروناویـروس و جانباختـگان ایـن بیمـاری در شـیراز و
مناطـق مختلـف اسـتان ،رونـد انجـام تسـت های pcr
در مراکـز  ۱۶سـاعته ،تسـت های سـریع ،فعالیـت
آزمایشـگاه های تشـخیصی کوویـد ،۱۹نحـوه خدمـت
رسـانی بـه بیمـاران در بخش هـای عـادی و ویـژه
بیمارسـتان های اسـتان و اقدامـات کارگروه هـای
مختلـف سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیمـاری کوویـد۱۹
را ارزیابـی کـرد.
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اگر شهرداریها متولی مدیریت شهر هستند ،مدیریت یکپارچه
شهری را تصویب نمایید
رییس کمیسیون معماری وشهرداری شیراز هشدار داد ...
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نیکوکاران ۱۳۲میلیارد تومان پروژه فرهنگی و شهری در شیراز اجرا کردند
رییس کمیســیون گردشــگری و زیارت شورای شهر شــیراز گفت:مجمع خیرین
شهرساز و فرهنگ ساز شیراز از هشت سال پیش ...

ایمانیه در دومين نشست هم انديشى با اصحاب رسانه :

صفد ر د وام

اهالـى روسـتاى شـعاع پنـج كيلومتـرى تخـت جمشـيد مبنـى بـر حفـظ حريـم
ايشـان دسـتور نظـر كارشناسـى بـر ايـن موضـوع صـادر كردند.
وى افـزود :در بحـث توسـعه اطـراف حـرم هـم موضـوع ابنيـه هـاى ميراثـى
مـورد توجـه قـرار مـى گيـرد بـر ايـن اسـاس هيـأت سـه نفـره كارشناسـى براى
تعـداد  ٢٠٠خانـه در ايـن مسـير در نظـر گرفتـه شـده انـد،
ايمانيـه در رابطـه بـا انتصـاب مديـران جديـد در اسـتان هـم گفـت :شايسـته
سـاالرى و تخصـص همـراه بـا ضوابـط سياسـى از محورهاى انتخـاب مديران
اسـتان اسـت از ايـن رو سـعى داريـم در ايـن رهگـذر دچـار سياسـت بـازى و
سياسـى كارى نشويم.اسـتاندار فـارس بـا تأكيـد بـر رشـد سـرمايه گـذارى
در اسـتان فـارس ،اضافـه كـرد :رسـانه هـا در جهـت جلـب و جـذب سـرمايه
گـذار در اسـتان همـكارى كننـد .ايمانيـه در عيـن حـال خاطر نشـان كـرد :در
صـورت سـنگ انـدازى در زمينـه سـرمايه گـذارى بنـده شـخصأ ورود خواهـم
كـرد و چنانچـه دسـتگاه يـا مديـرى مانـع ايجـاد كـرد رسـانه هـا اينگونـه افـراد
و دسـتگاهها را بـه مـردم معرفـى كننـد.وى در رابطـه بـا آبرسـانی سـیار بـه
روسـتاهاى كـم برخـوردار نيـز اشـاره كـرد و گفـت :تلاش میشـود تـا تیرمـاه
سـال آینـده حتـی یـک روسـتا نیـز بـا تانکـر آبرسـانی نشـود چراکـه ابرسـانی با
تانکـر بـرای مـا خجالـتآور اسـت و تلاش میکنیـم کـه ایـن امـر حـل شـود.
ايجـاد شـوراى رسـانه اى جهـت پيگيـرى مطالبـات اصحاب رسـانه اسـتان از
ديگـر تأكيـدات اسـتاندار فـارس در نشسـت هـم انديشـى بـا اصحـاب رسـانه
اسـتان بـود.در ايـن نشسـت همچنيـن تعـدادى از فعـاالن رسـانه اى اسـتان
بـه بيـان انتقـادات ،پيشـنهادات و راهكارهـاى توسـعه اجتماعـى ،فرهنگـى و
عمرانـى اسـتان پرداختنـد.

تصویب یک طرح دوفوریتی درشورای شهر شیراز
عصرمردم:
طـرح دوفوریتـی جمعی از اعضای محترم شـورا ،درباره
ممنوعیـت صـدور مجـوز و پایـان کار بـرای سـاختمان
هـای مـورد مسـیر و یـا دارای مـورد مسـیر حـد اكثـري
با حضور  13نفر أز اعضای شـورا بررسـی شـد و مسـتند
بـه مـاده  80قانـون تشـکیالت ،وظایـف و انتخابـات

شـوراهای اسلامی کشـور و انتخـاب شـهرداران بـه
تصویـب رسـید.ماده واحده:ضمـن تصویـب دوفوریـت
طـرح مذکور ،شـهرداری مکلف اسـت اقدامـات الزم در
راسـتای صـدور حکم تخریـب سـاختمانهای فاقد مجوز
واقـع در مسـیر یـا سـاختمانهای فاقد مجـوز دارای مورد
مسـیر حداکثـری ،در کمیسـیون ماده صد انجـام داده و

از صـدور مجـوز یـا پایـان کار سـاختمانهای مـورد اشـاره
خـودداری نمـوده و پرونـده های جـاری را متوقف نماید.
تبصـره : 1شـهرداری مکلف اسـت اقدامـات الزم جهت
انجـام تملـک املاک مـورد اشـاره از طریـق نقـدی،
تنظیـم توافقنامـه تهاتـر بـا عـوارض یـا تخصیـص اوراق
بسـتانکاری اقـدام نمایـد.

تبصـره :2شـهرداری در زمـان ارجـاع پرونـده املاک
بـه کمیسـیون مـاده  100مـی بایسـت کاربـری و میزان
مـورد مسـیر احتمالـی آن را بـه اعضای کمیسـیون ماده
صـد ارائـه نمایـد و در صـورت داشـتن مـورد مسـیر در
ً
سـاختمانهای فاقـد مجـوز صرفـا مطالبـه حکـم تخریب
نماید.

 ترابی عضو شورای شهر شیراز :

اگر شهرداریها متولی مدیریت شهر هستند ،مدیریت یکپارچه شهری را تصویب نمایید
زهرا جعفری

رییـس کمیسـیون معمـاری وشـهرداری شـیراز هشـدار
داد « :میخواهنـد حـدود  ۲۵۰هکتـار از اراضـی واقـع
بـر روی غـار هـای آهکـی و در مسـیر گسـل را تبدیـل به
بافـت مسـکونی و اداری نماینـد و جـان صدهـا هـزار نفر
از مـردم شـیراز را بـه خطـر اندازنـد».
غالمعلـی ترابـی بـا اسـتناد بـه سـخنان مقـام معظـم
رهبری:پیرامـون دسـت اندازی سـودجویان بـه زمین ها
وکـوه خـواری افـزود:
ً
متأسـفانه اخیـرا بحثـی در حـوزه توسـعه شـهر شـیراز از
سـمت شـمال غـرب مطـرح اسـت کـه باعـث نگرانـی
فـراوان در جامعـه علمـی و شهرسـازی و دوسـتداران
شـیراز و محیـط زیسـت شـهری شـده اسـت.
اتفاقـی کـه در سـنوات گذشـته افتـاده و باعـث ایجـاد
شـائبه کـوه خـواری و زمین خواری توسـط دسـتگاههای
دولتـی را فراهـم نمـوده اسـت سـوال اینجاسـت آیـا در
توسـعه شـهرها ضوابـط شهرسـازی جایگاهـی دارد یـا
خیر ؟
آیا مالک توسـعه شـهرها ضابطه است یا نفوذ و رابطه ؟!
وی تصریـح کـرد :وقتـی کارشناسـان حـوزه شـهری ،
خطرناکتریـن توسـعه بـرای شـیراز را از سـمت شـمال
غـرب مطـرح میکننـد چگونـه کارگـروه امـور زیربنایـی
اسـتان بـدون لحـاظ کوچکتریـن دیـدگاه شهرسـازی
پهنههـای غیـر قابـل سـکونت را بـه عنـوان پهنـه اداری

و مسـکونی ،مـورد تصویـب قـرار میدهـد؟
ترابـی خاطـر نشـان کـرد :آقایـان مدیـر کل دادگسـتری
اسـتان فـارس و دسـتگاه هـای نظارتـی و امنیتـی  ،اگـر
اکنـون جلـوی ایـن فاجعـه انسـانی و زیسـت محیطـی
گرفتـه نشـود در آینـده نزدیـک ،بسـیار دیـر خواهدشـد. .
وی ادامه داد:دستگاه محترم قضایی به فرموده آیت الله
رئیسـی ریاسـت جمهـور و رئیـس پیشـین دسـتگاه قضا:
" بعضـی از مسـئولین بـه واسـطه تخلفـات انجـام شـده
بایـد مـورد مواخـذه قـرار گیرنـد و بعضـی از مسـئولین بـه
واسـطه کارهـای انجـام نـداده"

امـروز آن روز اسـت هشـدار مـی دهـم  .اگـر مانند سـیل
شـیراز جـان شـهروندان و مسـافران مـورد تهدیـد قـرار
گرفـت و خانـواده هـای بـی شـماری داغـدار و عـزادار
شـدند و به فرمـوده رهبر معظـم انقالب ":ایرانـی عزادار
گشـت"؛ نگوییـد چـرا هیـچ یـک از مسـئولین هشـدار
ندادنـد و اعلام خطر نکردهانـد؛ این گـوی و این میدان.
وی تأکیـد کرد:درمقابـل رسـانهها و مـردم شـریف و
نجیـب شـیراز عـرض مـی کنـم :خطرنـاک تریـن محـل
بـرای سـکونت بـر روی گسـل اسـت کـه بـا وقـوع زلزلـه
خسـارات جبرانناپذیـری بـه مـردم وارد مـی شـود.
شـیراز بـه شـهر هـوای پـاک و شـهر گل و بلبـل مشـهور
اسـت مـی خواهنـد بـا سـاخت و سـازهای غیـر فنـی و
اصولـی ،جلـوی ورود هوای پاک به شـیراز گرفته شـود و
بـا ایجـاد وارونگـی هوا سـاالنه خطـرات جانی بیشـماری
جـان مـردم را تهدیـد نماید.
عضوشـورای اسلامی شـهر شـیراز گفت :قبـل از وقوع
فاجعـه به داد شـیراز برسـید !!
وي ادامـه داد :دسـتگاههای دولتـی بنـا بـه وظیفـه
قانونـی خـود گـزارش دهنـد در دو دهـه گذشـته چنـد
واحـد مسـکونی بـرای پرسـنل شـریف خـود سـاخته انـد
و هـم اکنـون چنـد درصـد از کارمنـدان شـریف دولـت
از تالشهـای شـرکتهای تعاونـی مسـکن ادارات بهـره
میبرنـد و چنـد درصـد از دالالن زمیـن قبـل از احـداث
واحـد مسـکونی زمیـن هـای کارمنـدان و کارگـران

ضعیـف را بـه ثمن بخس خریـداری کرده و بـه قیمتهای
گـزاف میفروشـند؛
ترابـی افزود؛سـوداگری زمیـن تـا کـی بایـد در این شـهر
ادامـه یابـد و مـردم مسـتضعف تـاوان اقدامـات اشـتباه
متولیـان امـر را بدهنـد .
وی خطـاب بـه نماینـدگان و مدیـران ارشـد اسـتان
گفت:متولـی امـر مدیریـت کالن شـهرها چـه نهـاد و
دسـتگاهی اسـت کـه پاسـخگوی اقدامات خود باشـند؟
اگر وزارت راه و شهرسـازی اسـت شهرداری ها را تعطیل
نماییـد و آنـان را مبسـوط الیـد قـرار دهیـد تا ضمـن اداره
شـهرها پاسـخگوی اقدامات خود باشـند .
اگـر شـهرداریها متولـی مدیریـت شـهر هسـتند،
مدیریـت یکپارچـه شـهری را تصویب نمایید تا شـهرداری
بتوانـد در رابطـه بـا شـهر تصمیـم بگیـرد.
ترابـي ادامـه داد:اگـر تخلفـی در اداره شـهرها صـورت
بگیرد هر دسـتگاهی می گوید وظیفه او نبوده و دسـتگاه
دیگـر متولـی اسـت و اگـر قـرار باشـد کاری انجـام شـود
همـه از زیـر بـار مسـئولیت خـود شـانه خالـی میکننـد .
اصلاح "مدیریـت شـهری" و "فسادسـتیزی" کـه جـزء
میثاقنامـه دولـت سـیزدهم می باشـد جـزء الینفک هم
هسـتند و تـا زمانـی کـه محقق نشـود فسادسـتیزی معنا
و مفهومـی پیـدا نمـی کنـد لـذا ایـن موضوع می بایسـت
جـزء اولویتهـای دولـت و مدیـران صدیـق و پرتلاش
قرارگیرد.

نیکوکاران ۱۳۲میلیارد تومان پروژه فرهنگی و شهری در شیراز اجرا کردند
ایرنـا :رییـس کمیسـیون گردشـگری و زیـارت شـورای
شـهر شـیراز گفت:مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ
سـاز شـیراز از هشـت سـال پیـش تاکنـون  ۵۸پـروژه
فرهنگـی و کالبـدی بـا اعتبـار بیـش از  ۱۳۲میلیـارد
تومـان در شـیراز اجـرا کردهانـد.
محمـد فـرخ زاده در صـد و چهاردهمیـن جلسـه هیـأت
مدیره مجمع خیرین فرهنگ سـاز و شهرسـاز شهرداری
شـیراز افـزود :اقدامات نیک اندیشـانه خیرین در شـیراز
بـرگ زرینـی بـر سـینه ایـن شـهر اسـت و فعالیتهـای
اجتماعـی گروههـای مـردم نهـاد میتوانـد ایـن شـهر را
در عرصـه کالن سـربلند کنـد و ضـروری اسـت کـه این
فعالیتهـای مـردم نهـاد در جامعـه را گسـترش داد.
وی اضافـه کـرد :ارائـه خدمـات بـه دیگـران و گسـترش
خیـر و خوبـی بایـد تبدیـل بـه فرهنگـی در جامعـه شـود
کـه سـینه بـه سـینه میـان نسـلهای مختلـف منتقـل
شـود البتـه در ایـن میـان شـورای آمـوزش و پـرورش نیز
میتوانـد در توسـعه فرهنگـی اقدامـات فعالیتهـای
مـردم نهـاد کمک کننده باشـد از ایـن رو نباید از موضوع
آمـوزش بـه نسـلهای جدیـد بـی توجـه بـود.
ایـن عضـو شـورای شـهر شـیراز گفـت :فعالیتهـای
انجمنهـای مـردم نهـاد بایـد مسـتقل و برپایـه
فعالیتهـای مردمی باشـد و میتـوان بـا بهـره بـرداری
از ظرفیـت تبلیغـی دسـتگاههای مختلـف زمینه توسـعه
فعالیتهـای گروههـای مردمـی را گسـترش داد.

او ادامـه داد :محلـه محـوری و هویـت بخشـی بـه
محلههـای شـهر شـیراز حائـز اهمیـت اسـت از ایـن رو
بـا ایجـاد مراکـز تجمعـی در محلههـای شـهر شـیراز
میتـوان نسـبت بـه برطـرف کـردن مشـکالت محلات
توسـط فعالیتهـای سـاکنین محلـه اقـدام کـرد.
 ۳۷۵۰معتـاد متجاهـر زن و مـرد و  ۱۲۰۰کـودک
کار در شـیراز
مدیرعامـل خانـه سلامت ،امیـد و زندگـی شـیراز نیـز بـا
بیـان اینکـه مـواد مخـدر سرمنشـاء اغلـب فسـادهای
جامعـه اسـت،گفت :اغلـب معتادیـن متجاهـر شـیراز

از شـهرها و اسـتان های مجـاور روانـه ایـن کالنشـهر
شـده اند.
خلیـل رحمتـی افـزود :براسـاس بررسـی های انجـام
شـده  ۳هـزار و  ۷۵۰نفـر معتـاد متجاهر در شـیراز وجود
دارد کـه  ۱۷۰نفـر آنها زن هسـتند و این افـراد و خانواده
آنهـا با انواع مشـکالت و معضالت اخالقـی و اجتماعی
مواجـه اند.
وی ادامـه داد :هـزار و  ۲۰۰کـودک کار نیـز در شـیراز
فعـال انـد کـه حـدود  ۷۵درصـد آنهـا اتبـاع بیگانـه
هسـتند .

در انتخاب مدیران دچار سياست بازى و سياسى كارى نخواهیم شد
اســتاندار فارس گفت :از اصحاب رسانه انتظار دارم كه با هر نگاه سياسى در جهت
توسعه همه جانبه استان تالش و با مديريت ارشد استان ...
یاد  داشت

در انتخاب مدیران دچار سياست بازى و سياسى كارى نخواهیم شد
اسـتاندار فـارس گفـت :از اصحـاب رسـانه انتظـار دارم كـه با هر نگاه سياسـى
در جهت توسـعه همه جانبه اسـتان تالش و با مديريت ارشـد اسـتان همكارى
داشـته باشـند.دكتر محمـد هـادى ايمانيـه عصر ديـروز در دومين نشسـت هم
انديشـى بـا اصحـاب رسـانه كه در محـل تاالر شـهيد قاضى اسـتاندارى فارس
برگـزار شـد ،اظهـار داشـت :اگـر اصحاب رسـانه در راسـتاى توسـعه اسـتان با
مديـران هميـارى و همكارى داشـته باشـند بدون ترديد موجب توسـعه اسـتان
و ايجـاد اميـد و نشـاط در بيـن مردم خواهد شـد.
وى در ادامـه بـه اجـراى پـروژه آزاد راه شـيراز -اصفهـان اشـاره كـرد و گفـت:
تلاش داريـم كـه تـا نـوروز آينـده بهـره بـردارى از بخشـى از اين پـروژه صورت
پذيرد.مقـام عالـى دولـت در اسـتان فـارس بـه مشـكالت حاشـيه نشـينى در
كالن شـهر شـيرازو نقاط محروم اسـتان اشـاره كرد و گفت :با رايزنى و توافق
صـورت گرفتـه بـا قرارگاه سـپاه احمد بن موسـى(ع) و اختصـاص  ١٠٠ميليارد
تومـان اقدامـات عمرانـى ،اجتماعى ،بهداشـتى و فرهنگـى در اينگونه مناطق
انجـام خواهـد شـد.ايمانيه افـزود :البته مى بايسـت بـا تدابيـر الزم و عقالنيت
رونق اشـتغال در روسـتاهاى اسـتان انجام شـود تا از رشـد مهاجرت روستاييان
و در پى آن افزايش حاشـيه نشـينى پيشـگيرى شـود.
او بـا اشـاره بـه درصـد آمـار بيـكارى در اسـتان ادامـه داد :البتـه رقـم مراكـز
آمـارى متفـاوت اسـت بنابرايـن اين رقم بيكارى در شـأن جايگاه اسـتان فارس
نيست.اسـتاندار فـارس همچنيـن به اهميت ميراث فرهنگى در اسـتان اشـاره
كـردو گفـت :آيـت اللـه رئيسـى در جريـان بازديـد از بنـاى تخـت جمشـيد بـه
اهميـت ايـن ميـراث و هنـر ايـران باسـتان تأكيـد داشـتند و در پـى اعتـراض
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وی بـا بیـان اینکـه بـرای بهبـود وضعیـت هر معتـاد ۱۷
دسـتگاه دولتـی و نهـاد و ارگان دخیـل اسـت،گفت:
محلـی بـرای آمـوزش معتادیـن بـه انـواع مـواد مخـدر
و الـکل در خیابـان گل کـوب شـیراز پیـش بینـی شـده
اسـت.مدیرعامل خانـه سلامت ،امیـد و زندگـی شـیراز
افـزود :ایـن مرکـز در  ۳مـاه گذشـته کـه فعالیـت خـود
را آغـاز کـرده بـه  ۱۱هـزار و  ۵۰۰نفـر معتـاد بـه مـواد
مخدر،الـکل و  ...آموزش هایـی ارایـه کـرده اسـت.
فرهنگ سازی نیازمند زیرساخت است
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز در ایـن جلسـه گفـت :در برخـی از خیابانهـای
شـهر شـیراز هیـچ گونـه خـط کشـی عابـر پیـاده وجـود
نـدارد البتـه در برخـی از خیابانهـا هـم بـه قدری نشـان
محـل عبـور عابـر پیـاده کـم رنـگ اسـت کـه عابـر پیاده
خطـی را مشـاهده نمیکنـد.
سـید عبدالرضـا دسـتغیب ادامـه داد :شـیراز الگویـی
مناسـب بـرای کشـور در زمینـه فعالیتهـای اجتماعـی
اسـت از ایـن رو بایـد شـیراز در عرصـه کشـور درخشـان
باشد،سـرعت پیشـرفت در فعالیتهـای اجتماعـی نباید
کاهـش یابد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز گفـت :ایـن مجمـع نیازمند کم های مالی نیسـت
بلکـه نیازمنـد کمـک معنـوی مدیـران اسـتان فـارس و
کالن شـهر شـیراز اسـت.

مریم کشاورز

واکسننزدهها!
محمولههـای خریـداری شـده واکسـنهای ضـد کرونـا پشـت سـرهم وارد کشـور میشـوند و اخبـار ورود ایـن
محمولههـا بـه گمـرک کشـور ،امیـد و شـادی را بـرای مـردم ایران بـه ارمغان مـیآورد .تا پیـش از ایـن ،ترس از
ابتلا بـه بیمـاری کرونـا ،بـروز ایسـت قلبـی ،تشـدید عفونت ریه ،به شـماره افتـادن نفسهـا و در نهایتـا مرگ در
دل بسـیاری از هموطنـان مـوج مـیزد .چـه بسـیار افرادی کـه غریبانـه و ناگزیر به سـوی مرگ شـتافتند و آالم
بازماندگانشـان هیـچگاه کـم نشـد! چـه فرهیختـگان ،اندیشـهورزان و افـراد توانمنـد و مسـتعدی کـه بـه دلیـل
ابتلا بـه ویـروس کوویـد  19از آرزوهـای دور و درازشـان دسـت کشـیدند و بـا دنیایـی از حسـرت چشـم از جهان
فروبستند!
امـا سـرانجام ایـن بیمـاری مهلـک قـرن کـه افسارگسـیخته میتـازد و بـه قربانیـان خـود ،درد ،رنـج و حتـی
مـرگ را هدیـه میکنـد ،بـا دسـتان توانمنـد دانشـمندان کشـورهای مختلـف کنتـرل شـد .هـر چنـد هیـچ یـک
از واکسـنهای تأییـد شـده کنونـی قابلیـت مهـار  100درصـدی بیمـاری را ندارنـد اما بـا افزایش ایمنـی در برابر
ویـروس کوویـد  ،19خطـر ابتلا بـه بیمـاری و مـرگ را کاهـش دادهانـد تا دوبـاره در و دیوار شـهر از امید و شـور
زندگـی پر شـود.
امـا برخـی افـراد بنـا بـه دالیـل مختلـف هنـوز بـرای واکسیناسـیون اقـدام نکردهانـد .برخـی افـراد ،قصـد
فـرار از واکسیناسـیون را ندارنـد و بـه لـزوم واکسـینه شـدن اکثـر افـراد جامعـه نیـز معتقدنـد امـا تحـت تأثیـر
سیاسـتهای خارجـی اتخـاذ شـده توسـط برخـی کشـورها ،مبنـی بـر پذیـرش واکسـنهایی خـاص ،بـا چالـش
مواجـه شـدهاند .از یکسـو بـه خـود میگوینـد؛ "اگر واکسـن نزنـم ،کرونا خـودم و اطرافیانـم را درگیـر میکند و
اگـر هـم واکسـن بزنـم نمیتوانـم بـه خارج از کشـور سـفر کنـم" .بسـیاری از ایـن افراد نه با سـودای سـیاحت و
سـرگرمی بلکه بـه دلیـل انجـام مأموریـت کاری ،ادامـه تحصیل ،اشـتغال ،دیدار خانـواده و دوسـتان و ...ناگزیر
بـه خـروج از کشـور هسـتند و نمیتـوان دغدغههـای آنـان را نادیـده گرفـت یـا کماهمیـت دانسـت .بـا توجـه به
اینکـه پیشبینـی دقیقـی در خصـوص زمـان پایـان بیمـاری کرونـا در جهـان وجـود نـدارد و بـه دلیـل کمبـود
واکسـن ،احتمـال دریافـت دوز یـادآور واکسـن نیـز برای بسـیاری از گروههـای مردم وجـود ندارد ،این دسـته از
افـراد بـر سـر دو راهـی قـرار گرفتهاند.
تعداد واکسـنهای تأیید شـده توسـط بسـیاری از کشـورها در کشـور محدود اسـت و واکسـنهای تولید شده در
داخـل کشـور نیـز کلیـه تأییدیههـای الزم را دریافـت نکردهانـد .همیـن امـر موجب میشـود ایـن دسـته از افراد
بـرای دریافـت واکسـن تردیـد داشـته باشـند .از سـوی دیگـر ،دریافـت واکسـنهای مـورد تأییـد سـایر کشـورها
نیازمنـد ارائـه روادیـد ،بلیـط سـفر و ...اسـت کـه ارائـه چنین مدارکی از سـوی فـردی کـه قصـد دارد در چند ماه
آینـده از کشـور عزیمـت نمایـد و یـا هنـوز فراینـد دریافت ویزا را به اتمام نرسـانده ،غیرممکن اسـت! کم نیسـتند
ایـن جامانـدگان از قافلـه واکسـنزدهها ،چـه بایـد بکننـد؟ کجـای کارشـان میلنگـد؟ چـرا بـا در نظـر گرفتـن
تدابیـر مناسـب ،موانـع واکسیناسـیون ایـن دسـته از افـراد از میان برداشـته نمیشـود ؟و ...
ویزا ندارها هم محروم نماندهاند!
بـه برخـی از مراکز 18گانه سـطح شـهر مراجعه میکنم؛ سـالن هالل احمر ،سـالن بهزیسـتی ،پایـگاه خودرویی
حسینیالهاشـمی ،سـالن غدیـر ،سـالن ورزشـی سـرداران و  ....برخـی کارکنـان ایـن مراکـز مدعـی میشـوند
بهدلیـل ایـن کـه امـکان نگهـداری ویالهـای باز شـده واکسـن وجـود نـدارد ،در ماههـا و هفتههای گذشـته به
برخـی مراجعهکنندگانـی کـه فاقـد ویـزا و بلیـط سـفر خارجـی بودهانـد نیز واکسـنهای مـورد تقاضا تزریق شـده
اسـت امـا تعـداد واکسـنهای مذکور محدود اسـت و به ناچـار بـه مراجعهکنندگانی که دوز اول واکسـن مربوطه
را دریافـت کردهانـد یـا بـه افرادیکـه دارای شـرایط خـاص هسـتند تخصیـص مییابـد .ایـن افـراد میبایسـت
در شـیفت کاری صبـح و در زمانـی کـه نماینـده دانشـگاه علـوم پزشـکی در مرکـز واکسیناسـیون حضـور دارد
بـا در دسـت داشـتن ویـزا ،بلیـط سـفر یـا نامـه پذیـرش از دانشـگاههای خارجی معتبـر مراجعـه نمایند تـا تزریق
واکسـنهای تأیید شـده سـایر کشـورها صـورت پذیرد.
ً
آنهـا خیلـی واضـح و شـفاف میگوینـد :بـرای دوز اول فعلا دو واکسـن بیشـتر در اختیـار نداریم که متأسـفانه
توسـط برخـی کشـورها تأییـد نشـده اسـت .سـایر واکسـنهای مورد پذیـرش کشـورهای مذکـور تنها بـه افرادی
تزریـق میشـود کـه دوز اول ایـن نـوع واکسـن را دریافـت نمودهانـد یـا مسـافر مقصدهـای خارجی میباشـند.
 1819و 4030
اپراتـور شـماره  138پلیـس مراقبتهـای درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز مثل سـایر همکاران خـود ،در
ایـن رابطـه جـواب میدهـد :احتمـال دارد کـه اواسـط و یـا اواخـر هفتـه در اختیـار مراکـز واکسیناسـیون قـرار
بگیـرد و طـی ایـن دو زمـان بـا شـمارههای  1819و یـا  4030تمـاس بگیریـد تـا همـکاران ما اطالعـات الزم را
در اختیـار شـما قـرار دهند.
بـه تنـاوب بـا شـمارههای مربوطـه تمـاس میگیـرم و تـا بـه امـروز کـه گـزارش تکمیـل شـده و انتشـار مییابـد،
هنـوز بـرای اسـتفاده جامانـدگان ،اشـخاصی کـه در آینـده قصـد سـفرهای بینالمللـی دارنـد و یـا آندسـته از
افـرادی کـه بنـا بـه انگیزههـای شـخصی قصـد دریافـت واکسـنهای خـاص را دارنـد؛ پاسـخ اپراتورهـا همـان
اسـت" :نیامـده" !
سختگیریها برداشته شده ،جای نگرانی نیست
بـه سـراغ معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز مـیروم و دربـاره واکسـنهای تأییـد شـده توسـط
برخـی کشـورها و اینکـه راهـکار مسـافران احتمالـی مسـیرهای خارجـی چیسـت سـوال میپرسـم .ایشـان
در پاسـخ اظهـار میکنـد :در شـرایطی کـه وضعیـت بیشـتر شـهرهای کشـور قرمـز بـود ،برخـی کشـورها از
پذیـرش ایرانیانـی کـه واکسـن تأییـد نشـده توسـط آن کشـورها را دریافـت کـرده بودنـد ،امتنـاع میکردنـد و یـا
در نهایـت مهماننـوازی ،مسـافران را دو سـه روز قرنطینـه مینمودنـد و سـپس اجـازه پـا گذاشـتن بـه خـاک
خـود را صـادر میکردنـد .امـا خوشـبختانه در رنگبنـدی فعلـی کـه بیشـتر نقاط ایـران؛ نارنجـی و زرد شـدهاند،
ایـن سـختگیری دربـاره نـوع واکسـن دریافتی برداشـته شـده و مسـافران مسـیرهای خارجـی میتواننـد بدون
نگرانـی بـه برنامهریـزی سـفر بپردازنـد.
نیـره اوجـی افـزود :هـم اینـک نیز مانعـی بـرای دریافت واکسـنهای خاص بـرای مسـافران بینالمللـی وجود
نـدارد .ایـن افـراد میتواننـد هـر روز ،بین سـاعات  10الی  12به مرکز واکسیناسـیون سـرداران مراجعـه نموده و
بـا ارائـه ویـزا یـا کارت اقامـت و یـا مـدارک معتبـر مبنی بر درخواسـت ویـزا اقدام بـه واکسـینه کردن خـود کنند.
ً
ضمنـا دانشـجویانی کـه قصـد ادامـه تحصیـل در خـارج از کشـور دارنـد نیـز پـس از ارائـه پذیرشنامـه معتبـر از
دانشـگاه مقصـد یـا معرفینامـه معتبـر دانشـگاه قـادر به دریافت واکسـن مـورد نظر میباشـند.
وی دربـاره سـایر افـراد متقاضـی ایـن گونـه واکسـنها گفت :تنهـا راه برای پاسـخگویی بـه نیازهای این دسـته
ن درخواسـتی
از متقاضیـان ایـن اسـت کـه سـهمیه واکسـن اسـتان فـارس افزایـش یابد تا امـکان تزریق واکسـ 
بـرای سـایرین نیز فراهم شـود.

تزریق بیش از  ۴.۵میلیون ُدز واکسن کرونا در فارس
ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز اعالم کـرد که تاکنـون بیـش از  ۴میلیـون و  ۵۰۰هزار
ُدز واکسـن کرونـا بـه افـراد گروههـای هـدف در اسـتان فارس تزریق شـده اسـت.
عبدالرسـول همتـی یکشـنبه  ۲۵مهـر در جمـع خبرنگاران گفـت :از ابتدای شـیوع این بیماری تاکنـون ،با انجام
یـک میلیـون و  ۳۹۳هـزار و  ۵۷تسـت تشـخیصی مولکولی و  ۲۰۴هزار و  ۵۰۹مورد تسـت سـریع در قالب طرح
شـهید سـلیمانی ۴۶۳ ،هزار و  ۴۲۲بیمار مثبت مبتال به کروناویروس در فارس شناسـایی شـده اسـت.
او از بهبـودی  ۴۴۸هـزار و  ۷۸۰نفـر از ایـن بیمـاران در فـارس خبـر داد و گفت :از مجمـوع  ۱۶۹۹بیمار مثبت و
مشـکوک دارای عالیـم کـه هم اکنون در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند ۱۷۷ ،بیمار بـه دلیل وخامت
شـرایط جسـمی ،در بخشهـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانی دریافـت می کنند.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز افـزود :طـی شـبانه روز گذشـته ،هـزار و  ۷۷۶نفـر مشـکوک و
دارای عالئـم کروناویـروس بـه مراکـز  ۱۶سـاعته فـارس مراجعـه کـرده و بـه صـورت سـرپایی تحت درمـان قرار
گرفتهانـد.
همتـی در ادامـه بـا اعلام جـان باختن  ۶هم اسـتانی دیگـر در اثر این بیماری طی روز گذشـته تاکنـون ،مجموع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتدای شـیوع بیماری تا کنـون را  ۶هزار و  ۸۳۲نفـر اعالم کرد.
او بـا اعلام اینکـه تـا کنـون ،دو میلیـون و  ۸۱۱هـزار و ُ ۳۱۹دز نوبت اول و یـک میلیون و  ۷۰۲هـزار و ُ ۴۸۱دز
نوبـت دوم در مراکـز واکسیناسـیون ،واکسـن بـه مـردم اسـتان فـارس تزریـق شـده اسـت ،افـزود :بـا  ۶۳هزار و
ُ ۳۷۵دز تزریـق شـده طـی روز گذشـته ،مجمـوع تعداد دوز تزریق شـده واکسـن کرونـا تا کنون در فـارس به چهار
میلیـون و  ۵۱۳هزار و ُ ۸۰۰دز رسـید.
معـاون بهداشـت دانشـگاه بـا اشـاره بـه انجام سـریع واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس در فـارس ،اظهـار کرد:
واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس بـه تنهایـی نمی توانـد در برابـر ایـن بیمـاری ایمنـی ایجـاد کنـد ،بنابرایـن الزم
اسـت در کنـار دریافـت واکسـن ،پروتکل هـای بهداشـتی ماننـد اسـتفاده از ماسـک ،رعایـت فاصلـه فیزیکـی،
پرهیـز از ترددهـای غیـر ضـرور و دوری از دورهمی هـای خانوادگـی نیـز جـدی گرفتـه شـود.
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بیماران قلبی در معرض خطر
عوارض جدی آنفلوانزا

مهر :بر اســاس یک مطالعه جدید،
بیمــاران مبتال به بیمــاری های قلبی
عروقی در معرض خطر عوارض جدی
آنفلوانزا هســتند .این مطالعه نشان داد
که پیامدهای شــناخته شده مربوط به
آنفلوانــزا نه تنها در برخــی از بیماران
قلبــی عروقی شــدیدتر اســت ،بلکه
عفونت در این بیمــاران نیز با افزایش
خطر حوادث قلبی عروقی همراه است.
با ایــن حال محققــان تاکید میکنند
دریافت واکسن آنفلوانزا خطرات قلبی عروقی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
محققان اذعان دارند که ابتالء به آنفلوانزا در بیماران قلبی میتواند به طور قابل توجهی خطر
یک رویداد قلبی جدی یا حتی ُکشنده را افزایش دهد یا حتی دریافت واکسن آنفوالنزا میتواند
این خطر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
به خوبی مشــخص شده است که آنفلوانزا میتواند منجر به عالئم تنفسی قابل توجهی مانند
ذات الریه ،برونشیت و عفونت باکتریایی ریهها شود .تجزیه و تحلیل اثرات ویروس بر قلب نشان
میدهد که رویداد قلبی اغلب هفتهها پس از شروع آنفوالنزا رخ میدهد.
یافتهها نشــان میدهد مرگ و میرهای قلبی عروقی و همــه گیری آنفلوانزا تقریب ًا همزمان
افزایش مییابند .بیماران قلبی در مدت یک هفته بعد از عفونت آنفلوانزا  ۶برابر بیشتر در معرض
حمله قلبی قرار دارند تا هر زمان دیگری در طول سال.
نتایج مطالعه نشان داد که از هر هشت بیمار قلبی ،یا  ۱۲.۵درصد ،یک بیمار مبتال به آنفلوانزا
در بیمارســتان بستری شده اســت و  ۳۱درصد از آنها نیاز به مراقبتهای ویژه دارند و  ۷درصد
در نتیجه این واقعه جان خود را از دســت دادهاند .دلیل تأثیر آنفلوانزا بر قلب و سیستم عروقی،
مربوط به واکنش التهابی بدن به عفونت است.
التهاب زمانی اتفاق میافتد که «اولین پاسخ دهندگان» بدن یعنی گلبولهای سفید خون در
منطقهای گرد هم آمده و با عفونت ،باکتری یا ویروس مبارزه میکنند .معمو ًال در زمان بیماری،
آثار این واکنش به شکل تورم ،حساسیت ،درد ،ضعف و گاهی قرمزی و افزایش دمای مفاصل،
ماهیچهها و غدد لنفاوی بروز میکند.
افزایش فعالیت واکنشــی به التهاب میتواند منجر به لخته شدن خون ،افزایش فشار خون و
حتی تورم یا زخم در قلب شــود .فشارهای اضافی ،پالکهای داخل رگها را بیشتر در معرض
پارگی قرار میدهد و باعث توقف اکســیژن رســانی به قلب و مغز میشود و در نتیجه منجر به
حمالت قلبی یا سکته مغزی میشود.

ارتباط شاخص توده بدنی باال
و افزایش احتمال مرگ بیماران کرونایی

مهر :در یک مطالعه بزرگ مشخص شد بیماران چاق دو برابر بیشتر در معرض بستری شدن
طوالنی مدت یا مرگ ناشی از کووید ۱۹قرار دارند.
بر اساس یک مطالعه جدید ،در بیماران مبتال به کووید  ،۱۹شاخص توده بدنی باال ()BMI
با افزایش خطر مرگ و بســتری شدن طوالنی مدت در بخش مراقبتهای ویژه ( )ICUهمراه
است.
مطالعات قبلی نشان داده بود که  BMIباال یک فاکتور خطر ابتالء به نوع شدید کووید ۱۹
است .چاقی با خطر وجود بیماریهای همزمان مانند دیابت نوع  ۲و فشار خون باال همراه است
و ثابت شــده اســت که نیاز به تهویه مکانیکی را در ارتباط با سایر بیماریهای عفونی تنفسی
مانند آنفلوانزا و ذات الریه افزایش میدهد .در مطالعه جدید ،محققان دانشــگاه گوتنبرگ سوئد،
دادههای  ۱۶۴۹بیمار مبتال به کووید  ۱۹را تجزیه و تحلیل کردند .همه بیماران باالی  ۱۸سال
سن داشتند و دادههای وزن و قد فعلی شان در دسترس بود.
اکثــر گروههای مورد مطالعه  BMIباالیی داشــتند؛  ۷۸.۳درصد دارای اضافه وزن یا چاق
بودند .محققان مشــاهده کردند ارتباط معنی داری بین افزایــش  BMIو نتیجه مرکب مرگ
در بخش مراقبتهای ویژه یا بســتری شــدن طوالنی مدت تــر در  ICUبیش از  ۱۴روز در
بازماندگان وجود داشــت .یافتهها نشان داد افراد دارای  BMIبیش از  ۳۵کیلوگرم بر متر مربع،
دو برابر بیشتر در معرض یکی از پیامدهای مرگ یا بستری شدن طوالنی مدت در  ICUبودند.
از این رو محققان به این نتیجه رســیدند که چاقی یک عامل خطر مســتقل برای پیامدهای
شدید مراقبتهای ویژه در بیماران مبتال به کووید  ۱۹است.

ارتباط بین مواد شیمیایی مصنوعی در مواد غذایی
با مرگ زودهنگام

مهر :به گفته محققان ،فتاالت ها ،مواد شــیمیایی موجود در بسیاری از محصوالت روزمره،
ممکن است بر متابولیسم تأثیر گذاشته و باعث التهاب در بدن شوند.
نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد که قرار گرفتن روزانه ما در معرض طبقهای از مواد
شیمیایی موسوم به فتاالت ها ممکن است ساالنه منجر به مرگ زودهنگام حدود  ۱۰۰هزار نفر
در میان آمریکاییهای مسن شود.
مواد شیمیایی موســوم به فتاالت ها در بسیاری از محصوالت رایج در زندگی روزمره یافت
میشــود .از آنها در اســباب بازیها ،کفپوشها ،بســته بندی و نگهداری مواد غذایی ،شامپو و
بسیاری از لوازم آرایشی و پاک کنندههایی که دارای عطر هستند استفاده میشود.
طبق اعالم مؤسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست آمریکا ،فتاالت ها یکی از مواد شیمیایی
هستند که هورمونهای بدن را که بخشی از سیستم غدد درون ریز هستند کاهش داده یا تداخل
ایجاد میکنند .سیســتم غدد درون ریز ،کلیه فرآیندهای بیولوژیکی بدن را از زمان تولد تا مرگ
فرد تنظیم میکنند ،از جمله رشــد مغز و سیســتم عصبی ،متابولیسم و سطح قند خون و رشد و
عملکرد سیســتم تولیدمثل .محققان این مطالعه پی بردند غلظت باالی فتاالت با مرگ زودرس
و مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبط است.
در این مطالعه ،دادههای مربوط به  ۵۳۰۳نفر بررسی شد .محققان دریافتند شرکت کنندگان
در رده ســنی  ۵۵تا  ۶۴ســال با بیشترین غلظت فتاالت در ادرارشــان ،بیشتر از افرادی که در
معرض کمتر این ماده شیمیایی بودند ،بر اثر بیماری قلبی فوت کرده بودند.

نباید داروی ضد کرونا را چشم بسته قبول کنیم

مهر :عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا گفت :برای مقابله با ویروس کووید  ،۱۹عالوه
بر واکسیناسیون باید بقیه ملزومات را هم رعایت کنیم.
حمید عمادی ،افزود :در درجه نخست باید با واکسیناسیون پیشگیری کنیم ،اما هیچ وقت این
پیشگیری  ۱۰۰درصدی نیست و باید در کنار پیشگیری ،تمهیدات درمانی مناسبی را هم داشته
باشیم تا بتوانیم درمان به موقع و مناسب این بیماری را نیز انجام دهیم.
وی ادامه داد :نباید تبلیغات صرف مبنی بر وجود داروی ضد کرونا را باور کنیم بلکه تحقیقات
علمی الزم باید طی شود تا از آن دارو اطمینان پیدا کنیم و نباید چشم بسته قبول کنیم.
عمادی اضافه کرد :دســتورالعمل دارویی برای بیماران کرونایی از ابتدای شــیوع آن تاکنون
تغییرات زیادی داشــته اســت و بــر مبنای آخرین پیشــرفتهای علمــی و تجربیات عملی،
تصمیم گیری میشود.

داروی ضد تهوع «زوفران» در کاهش ریسک
مرگ های کرونایی موثر است

مهر :محققان پی بردند داروی ضداســتفراغ «زوفران» ریسک مرگ و میر بیماران کرونایی
تحت دستگاه ونتیالتور را کاهش می دهد .محققان دانشگاه تنسی در مطالعات خود پی بردند که
داروی زوفران با افزایش احتمال زنده ماندن بیماران کرونایی نیازمند به دستگاه تنفسی مکانیکی
مرتبط اســت .داروی زوفران دارویی است که برای پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ ناشی از
شیمی درمانی ،رادیوتراپی یا جراحی در بیماران سرطانی استفاده میشود.
این دارو جزو گروه داروهای موســوم به آنتاگونیست های گیرنده سروتونین  HT۳-۵است
که با مسدودکردن عملکرد سروتونین ،ماده طبیعی عامل تهوع و استفراغ ،عمل میکند.
در ایــن مطالعه  ۲۷۹,۲۸۱بیمار کرونایی مورد بررســی قرار گرفتند .یافتهها نشــان داد که
استفاده از داروی زوفران با بهبود نرخ بقا در بیماران تحت دستگاه تنفسی ونتیالتور مرتبط است.
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بیتوتــه :کمبود ویتامین  Aبه خــودی خود نادر
است و بر اثر بیماری های زمینه ای ایجاد می شود.
کمبود ایــن ویتامین در برخی از نوزادان زودرس نیز
دیده می شود .ویتامین آ در هشت نوع ماده شیمیایی
وجود دارد که یک نوع آن آلفا توکوفرول می باشــد
و پزشک می تواند از طریق آزمایش خون مقدار این
نوع را در بدن فرد تشــخیص دهد .پزشک با استفاده
از این اطالعات مجموع میزان ویتامین  Aرا در بدن
بسنجد.
به طور طبیعی در هر لیتر از خون بدن یک انسان
بالغ باید حدود  5/5الی  17میلی گرم ویتامین آ وجود
داشته باشد .این میزان در نوزادان زودرس و کودکان
زیر هفده سال متفاوت است .میزان طبیعی ویتامین آ
در آزمایشگاه ها نیز متغیر است .در صورتی که میزان
ویتامین موجود در خون بزرگســاالن از  4میلی گرم
در یک لیتر کمتر باشد یعنی دچار کمبود ویتامین A
می باشد و باید مکمل مصرف کند.
سیســتم عصبی مرکزی با مغز و نخاع در ارتباط
است و اگر میزان ویتامین آ در بدن کمتر از حد الزم
باشد ،آنتی اکســیدان کمتری تولید شده و عملکرد
طبیعی سیستم عصبی دچار اختالل می شود.
کمبود ویتامین آ در کودکان از مسائل بسیار مهم
اســت و باید آن را جدی گرفت .کمبود این ویتامین
مــی تواند باعث بروز مشــکالتی در بینایی کودک،
ایجاد اختالل در سیســتم ایمنی و ســوخت و ساز
طبیعی بدن و سالمت پوست شود.
کمبود ویتامین  Aدر کودکان می تواند به دالیل
مختلف بروز کند که یکی از آنها کمبود ویتامین آ در
شــیر مادران و یا عدم تغذیه نوزاد با غذاهای سرشار
از ویتامین آ می باشــد .هر ویتامینی باید بر اســاس
یک میزان معینی مصرف شــود زیرا مصرف بیش از
حد ویتامین ها می تواند برای کودکان مشکالتی را
ایجاد کند .برای جبران کمبود ویتامین آ در کودکان
می توان با مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین A
به آنها کمک کرد.
عالئم کمبود ویتامین  Aدر کودکان
کمبود ویتامین آ در کودکان دارای عالئمی است
که اگر به آن توجه کافی شود می توان از بروز برخی
از بیمــاری ها در کودکان جلوگیری کرد .این عالئم
در ادامه ذکر می شود.
خشکی پوست
یکــی از وظایــف ویتامیــن  Aدر بــدن ایجاد
ســلول های جدید و ترمیم ســلول های پوســتی
می باشد .همچنین باعث رفع التهابات ناشی از برخی
مشــکالت پوستی می شود .این ویتامین در سالمت
پوســت نقش مهمی دارد و در صورت کمبود آن در
بدن انواع بیماری های پوســتی مانند اگزما و ســایر
مشکالت پوستی بروز می کند.
بیماری پوستی اگزما باعث ایجاد خشکی ،خارش
و قرمزی و التهاب پوست می شود .یکی از داروهایی
که برای درمان اگزما تجویز می شود حاوی ویتامین
آ به نــام آلی ترتینوئین می باشــد که در درمان آن
بسیار مؤثر اســت .از این رو می توان نتیجه گرفت
که ویتامین  Aنقش مهمی در سالمت پوست دارد و
کمبود آن باعث ایجاد اگزما می شود.
در یــک آزمایش بــه افرادی که دچــار بیماری
اگزمــای مزمــن بودند به مــدت  12روز بین  10تا
 40میلی گرم در روز از این دارو (آلی ترینوئین) داده
شــد .وقتی که عالئم آنها مورد بررســی قرار گرفت
نتایج آن بســیار جالب بود .عالئم بیماری در آنها با
مصرف این دارو تا  53درصد بهبود یافته بودند که این
رقم بســیار قابل توجه است .خشکی پوست می تواند
دالیل بســیاری داشته باشد اما خشکی شدید پوست
به خصــوص در نوزادان به علت کمبــود ویتامین آ
می باشــد .ویتامیــن  Aدر ترمیم پوســت و مبارزه
با التهابات پوســتی نقش مهمــی دارد و کمبود آن
می تواند منجر به بیماری های التهابی پوستی شود.
خشکی چشم ها
یکی از شــایع ترین عالئم کمبــود ویتامین در
کودکان مشکالت چشــمی می باشد .کمبود شدید
ویتامیــن آ می تواند باعث ایجــاد کوری کامل و یا
باشگاه خبرنگاران :ترک خوردن لبها زمانی اتفاق
میافتد که هوا سرد یا خشک است یا بدن شما دچار
کم آبی میشود و برای رهایی از این مشکل ،توصیه
میشــود از دســتورالعملهای طبیعی برای مرطوب
کردن لبهای خشک استفاده کنید.
ژل آلوئه ورا
آلوئــه ورا دارای مولکولهایــی بــه نــام
پلی ساکاریدهاست که به مرطوب شدن پوست و لبها
کمک میکنــد ،بنابراین توصیه میشــود روزانه ژل
آلوئه ورا را روی لبها قرار دهید تا نتیجه مثبت آن را
ببینیــد البته در افرادی که از واکنشهای آلرژیک رنج
میبرند ،بهتر است از مصرف آلوئه ورا اجتناب کنند.
ایسنا :بیماری کبد چرب بر اثر انباشت چربی مازاد
در کبد ایجاد می شــود و در چند دهه اخیر ،ســبک
زندگی ناســالم موجب افزایش موارد ابتال به بیماری
کبد چرب غیرالکلی در بزرگساالن شده است.
مطالعات اپیدمیولوژیک نشــان می دهد که حدود
 ۹تــا  ۳۲درصد از مــردم عادی در هنــد از بیماری
کبد چــرب غیرالکلی رنج می برند و افرادی که دچار
اضافه وزن یا چاقی هســتند و نیز مبتالیان به دیابت
یا پیش دیابت ،بیشــتر در معرض ابتال به این بیماری
قــرار دارند .دو نوع بیماری کبد چرب غیرالکلی وجود
دارد .اولین مورد بیماری ســاده کبد چرب است و به
این مفهوم است که چربی مازاد در کبد وجود دارد اما
هیچ التهابی مشاهده نشــده و آسیبی به سلول های
کبد وارد نمی شود.
در مورد دوم موســوم به التهاب کبدی غیرالکلی
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عالئم کمبود ویتامین A
در کودکان
قرنیه در حال مرگ شــود کــه عالئم آن به صورت
لکه های بیتوت مشــخص می شود .لکه های بیتوت
به رنگ سفید یا خاکستری هستند که در چشم ظاهر
می شــوند و نوعی ضایعات رسوبی هستند که بر اثر
تجمع کراتین بر روی قرنیه ایجاد می شوند.
کودکانــی کــه دارای کمبود ویتامین آ هســتند
معموال دارای چشــم های خشکی بوده و چشم آنها
قادر به تولید اشــک نمی باشــد .این حالت از اولین
عالئم کمبود ویتامین آ در کودکان می باشــد و باید
به آن توجه خاصی کرد تا منجر به بروز مشــکالت
جدی تر نشود .خشکی چشم ناشی از کمبود ویتامین
آ در کــودکان منطقه هند ،آفریقا و آســیای جنوب
شرقی بیشتر از بقیه هم ساالن در سایر نقاط جهان،
با این مشکل مواجه می شوند.
هر چند مشــکل خشــکی چشــم بر اثر کمبود
ویتامین  Aدر کودکان یک مشــکل جدی می باشد
اما اگر به موقع تشــخیص داده شــود می توان آن

را بــا مصرف مکمل های ویتامین آ بهبود بخشــید.
بر اساس مطالعات انجام شده ،کودکان و نوزادانی که
دچار چنین مشــکلی بودند با مصرف دوزهای باالی
این ویتامین به طور روزانه و به مدت  16ماه ،میزان
خشکی چشم در آنها تا  63درصد کاهش یافت.
شب کوری
کمبود شدید ویتامین  Aهمچنین باعث بروز شب
کوری می شــود ،این نتیجه بر اســاس تحقیقات و
مطالعات فراوان به دست آمده است .میزان شب کوری
و یا نابینایی در شــب هنگام در کشــور های در حال
توسعه شــیوع باالتری داشته است .متخصصانی که
در زمینــه تغذیه فعالیت دارند بر مصرف این ویتامین
برای افرادی که در معرض خطر ابتال به شب کوری
هستند بسیار تأکید کرده اند.
در یــک آزمایــش به تعــدادی از زنانــی که به
شب کوری مبتال بودند ،میزان قابل توجهی ویتامین
آ از طریق مواد غذایی یا مکمل ها داده شــد .بعد از
مصرف شش هفته مداوم از این ویتامین تا 50درصد
عالئم این بیماری در آنها کاهش پیدا کرد و قادر به
تطبیق با تاریکی بودند .نتیجه این آزمایش نشان داد
کــه مصرف ویتامین آ چه به صورت مکمل و یا مواد
غذایی می تواند شب کوری را بهبود بخشد.
به طور کلی ویتامین آ برای ســامتی چشــم ها
بسیار ضروری اســت و در نتیجه عدم دریافت کافی
این ویتامین ممکن است مشکالتی مانند شب کوری
و یا خشکی چشــم بروز کند که در این صورت باید
فورا اقدام به رفع این مشکالت با مصرف میزان قابل
توجهی از این ویتامین کرد.
عفونت گلو و قفسه سینه
اگر کودک شــما به طور مرتــب دچار عفونت ها
به ویژه عفونت ناحیه قفســه ســینه و گلو می شود
می تواند نشانه کمبود ویتامین  Aدر آنها باشد .اما در

این مورد بر خالف تصور شما ،رفع مشکل عفونت در
ایــن ناحیه ها با مصرف ویتامین  Aبرطرف نخواهد
شــد و نتیجه تحقیقات در این زمینــه متفاوت بوده
است.
در یک بررسی انجام شده در این زمینه مشخص
شــد کودکانی که دچار عفونت هــای مکرر در این
نواحی می شوند با مصرف مکمل های ویتامین آ نه
تنها بهبود نمی یابند بلکه ممکن است خطر ابتال به
عفونت های گلو و قفســه سینه را تا  8درصد در آنها
افزایش دهد .پژوهش گران در این زمینه پیشــنهاد
می کنند تنها کسانی باید از مکمل های ویتامین A
اســتفاده کنند که دارای کمبود واقعی هستند و این
کمبــود در آنها با انجام آزمایش ها به تأیید رســیده
است.
همچنیــن در یک بررســی انجام شــده بر روی
افراد مســن ،مشخص شد که میزان باالی کارتنوئید
بتاکاروتــن پروویتامیــن  Aمــی توانــد در برابــر

عفونت های تنفسی اثر محافظتی داشته باشد .از این
رو بایــد نتیجه گرفت که اگــر مصرف مکمل های
ویتامین  Aممکن است از کودکان کم وزن در برابر
عفونــت ها محافظت کند ولی در ســایر افراد باعث
افزایش خطر ابتال به عفونت شود ،پس نباید به طور
خودســرانه از این ویتامین Aستفاده شود .همچنین
افراد بزرگسالی که میزان ویتامین آ در خون آنها باال
می باشــد ممکن اســت کمتر به عفونت های گلو و
قفسه سینه مبتال شوند.
آهنگ رشد کند
ویتامین  Aبرای رشد بدن ضروری است و کمبود
آن در کودکان باعث تأخیر در رشد آنها می شود.
بر اســاس تحقیقاتــی که بر روی کــودکان در
کشورهای در حال توسعه انجام شد مشخص شد که
مصرف مکمل های ویتامین  Aبه رشــد آنها کمک
زیادی می کند .نتیجه آزمایشــاتی که بر روی هزار
کودک در کشــور اندونزی انجام شــد نشان داد که
مصــرف ویتامین  Aبه مدت  4ماه به صورت غذا یا
مکمل ،باعث رشد قدی آنها تا میزان  39/0سانتیمتر
نسبت به سایر کودکان بود.
همچنین ثابت شد که مصرف مکمل ها به همراه
مواد مغذی اثر بیشتری در تسریع رشد دارد.
تأخیر در بهبودی وضع زخم ها
افرادی که زخم های بدن شان به مدت طوالنی
برای ترمیم شدن نیاز دارند و یا به اصطالح بد زخم
هستند ممکن اســت دچار کمبود ویتامین  Aباشند.
به گفته محققان عــدم بهبودی به موقع زخم ها در
کودکان می تواند از نشــانه هــای کمبود ویتامین آ
باشد .ویتامین  Aدر ســاختن کالژن در بدن نقش
مهمی دارد .کالژن در ســامتی پوست بدن بسیار
مؤثر اســت .مصرف ویتامین آ هــم به صورت مواد
غذایــی و هم به صــورت مکمل ها مــی تواند در

روش های خانگی برای
درمان خشکی لب در پاییز
عسل
عسل به مرطوب کردن لبها و پوست و همچنین
عفونت ناشــی از این ترکها کمــک میکند ،زیرا
عســل دارای خواص ضد باکتریایی اســت ،بنابراین
توصیه میشود ،پنبهای تمیز را در عسل آغشته کنید

و روی لــب ها بگذارید .ایــن کار را برای  ۲۰تا ۳۰
دقیقه انجام دهید و سپس عسل را پاک کنید.
روغن نارگیل
روغن نارگیل دارای خواص ضد التهابی است و به
مرطوب شدن پوست و لبها کمک میکند ،بنابراین

توصیه هایی برای بهبود عملکرد کبد

( )NASHممکن است التهاب یا آسیب به سلولهای
کبدی وارد شود و مشکالت جدی مانند فیبروز ،سیروز
و سرطان کبد را ایجاد کند.
عوامــل مختلفی می توانــد در ایجاد بیماری کبد
چرب غیر الکلی نقش داشــته باشــد که کلســترول
بــاال ،چاقی ،ســطح باالی قند خون ،ســطح باالی
تری گلیســیرید ،ســندرم متابولیک ،سندرم تخمدان
پلی کیستیک و آپنه خواب از جمله آنهاست.
راهکارهایی وجود دارد کــه رعایت آنها می تواند
عملکرد کبد را بهبود بخشــد و نشــریه «هندوستان
تایمز» در مطلبی به برخی از آنها اشاره کرده است:
 -خودداری از مصــرف گلوتن ،لبنیات و

گوشــت :هضم این مواد خوراکی سخت است و به
همین دلیل بهتر اســت که از مصرف آنها خودداری
شود .هنگامی که کبد عملکرد ضعیفی دارد حتی الزم
اســت از مصرف غذای خام نیز اجتناب شود .عالوه
بر این ،مصرف غذاهای سرخ شده ،فراوری شده ،مواد
غذایی آماده و حاوی مواد قندی توصیه نمی شــود.
بهتر اســت انواعی از مواد خوراکــی در رژیم غذایی
گنجانده شود که هضم آنها راحت است.
 خــودداری از مصرف مــواد الکلی وکافئیــن :مصرف الکل و نوشــیدنی هــای حاوی
کافئیــن مانند چای و قهوه می توانــد باعث التهاب
بیشــتر کبد شود به همین دلیل مصرف دمنوش های
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سالمتی پوست بدن نقش مهمی داشته باشد.
مصرف اشــکال خوراکی و موضعی ویتامین A
می تواند باعث بهبود زخم ها شــود .به ویژه افرادی
کــه دچار بیماری هایی مانند دیابت هســتند و بدن
آنها مســتعد زخم شدن است باید از این ویتامین A
استفاده کنند.
علت های بروز کمبود ویتامین A
علت بــروز کمبود ویتامین آ را مــی توان به دو
گروه ژنتیک و ابتال به برخی از بیماری های زمینه ای
تقسیم کرد.
 .ژنتیک
کمبود ویتامیــن  Aغالبا ارثی می باشــد .برای
سهولت در تشــخیص برخی از بیماری های ارثی و
نادر باید از سابقه خانوادگی اطالعاتی کسب کرد .از
بیمــاری های زمینه ای که باعث کمبود ویتامین A
در افراد می شود می توان آبتالیپوتنینمی مادر زادی و
کمبود ویتامین  Aارثی مزمن را عنوان کرد.
 .بیماری
یکی دیگــر از علت های بروز کمبــود ویتامین
آ وجــود برخی از بیمــاری ها می باشــد .برخی از
بیماری هــا باعث کاهش جذب چربی می شــوند و
کمبود ویتامین  Aرا به دنبال خواهند داشــت ،زیرا
بدن برای جذب بهتر ویتامین  Aنیاز به چربی دارد.
از جمله بیمــاری هایی که ممکن اســت باعث
کمبود ویتامین آ شــوند می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
• پانکراتیت مزمن
• بیماری سلیاک
• بیماری کستاز کبد
• فیبروز کبد
کمبود ویتامین  Aدر نوزادان و کودکان زودرس
که با وزن پایین متولد می شوند و چربی کمی دارند
نیز شایع اســت .کودکان زودرس بیشتر در معرض
خطر ابتال به کمبود ویتامین آ هســتند .این کودکان
معموال دارای دستگاه گوارش نارس می باشند و بدن
آنهــا نمی تواند چربی و ویتامین  Aرا به اندازه کافی
دریافت کند .کمبود ویتامین آ در این دسته از کودکان
ممکن است باعث ایجاد کم خونی هموالیتیم شده و
گلبول های قرمز آنها را از بین ببرد.
مواد غذایی حاوی ویتامین A
ویتامین  Aدر انواع آجیل به وفور یافت می شود
ویتامین  Aدر مواد غذایی به وفور یافت می شود.
از آنجایی که بدن به تنهایی نمی تواند آن را بسازد،
باید از طریق مصرف مواد غذایی آن را تأمین کرد.
از جمله مواد غذایی که حاوی ویتامین  Aهستند
شامل موارد زیر است:
• انواع روغن های سالم گیاهی مانند روغن جوانه
گندم ،روغن بادام زمینی و روغن زیتون
• انواع آجیل و تخمه
• غالت کامل
• شیر
• ســبزیجات مانند اســفناج ،چغندر برگی ،فلفل
قرمز و آووکادو
عوارض مصرف بیش از حد ویتامین آ
اگر چه ویتامین  Aبرای بدن ضروری اســت اما
مصرف بیــش از حد آن می تواند خطرناک باشــد.
مصرف بیــش از حد مکمل هــای ویتامین آ باعث
ایجاد مســمومیت می شود .ویتامین آ در کبد ذخیره
می شــود و باعث بروز مسمومیت و مشکالتی مانند
اختالالت بینایی ،ورم استخوان ها ،خشکی و زبری
پوست ،زخم در ناحیه دهان و گیجی می شود .زنان
باردار باید در میزان مصرف این ویتامین دقت کافی
داشــته باشــند تا نوزاد آنها دچار نارسایی مادر زادی
نشود.
درمان نــوزادان و کــودکان زودرس با
ویتامین A
مکمــل ویتامیــن آ از طریق قــرار دادن لوله در
شکم نوزاد به او داده می شود .همچنین می توان در
صورت لزوم از تزریق نیز اســتفاده کرد .برای درمان
کمبود ویتامین آ در نوزادان و کودکان ممکن اســت
چند دوز مورد نیاز باشد.
توصیه میشود آن را با مقداری شکر مخلوط کرده تا
لبی نرم داشته باشید.
شکر
هنگامی که ســلولهای مرده پوست روی لبها
جمع میشوند ،مانع از رســیدن رطوبت مورد نیاز به
لبها میشــوند ،بنابراین توصیه میشود با قرار دادن
یک قاشق غذاخوری شــکر با یک قاشق غذاخوری
روغــن نارگیــل یا عســل در یک کاســه ،لبها را
الیه برداری کنیــد .مخلــوط را روی لبها بمالید و
آن را بــه صورت دورانی مالش دهید ،ســپس لبها
را بشــویید و مقداری وازلین یا مقداری روغن نارگیل
برای مرطوب کردن لبها بگذارید.
گیاهی توصیه می شود.
 مصرف میزان کافی آب :آب نقش بســیارمهمی در بهبود متابولیسم بدن دارد .عدم مصرف آب
کافی باعث می شــود تجزیه مولکول های غذایی به
منظور جذب بهتر آنها به دشواری انجام شود.
 مصــرف وعده های غذایــی در زمانمشخص :عدم توجه به مصرف به موقع وعده های
غذایی یکــی از دالیل اصلی کبد چــرب در جوانان
است.
 مشــخص کردن برنامه خواب :تنظیمبرنامه خواب حائز اهمیت اســت چــرا که خوابیدن
در یک ساعت مشــخص باعث بهبود سوخت و ساز
در بدن می شــود ،تعادل هورمونی را حفظ کرده ،به
متعادل کردن وزن کمک می کند و میزان استرس را
نیز کاهش می دهد.
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راههای تقویت عشق و عالقه بین زوجین

باشگاه خبرنگاران :انجام کارهای قدیمی و تکراری روز به روز در زندگی
مشترک میتواند عواطف شما را از بین ببرد و شما را کسل کند و روابط شما
و همسرتان را خستهکننده و عادی نماید .اما انجام کارهای جدید میتواند
عشق و عالقه را در زندگی مشترک بیشتر کند.
نیاز به صحبت و عشق و عالقه میان همسران خصوصیتی ذاتی است و
زندگی واقعی یعنی رابطهای سرشار از مهر و محبت میان زن و شوهری که
به یکدیگر اعتماد و عالقه دارند.
تمام ازدواجها در ابتدا با یک حال خوب آغاز میشود .دوست داشتن ،دوست
داشته شدن و رسیدن به فردی که پسندیده اند و به دلشان نشسته است،
هیجانی را ایجاد میکند که زندگی را شیرین و دلچسب میکند ،اما بعد
از مدتی این رفتارهای عاشقانه و شیرین عادی میشود .با استفاده از این
راهکارها که خیلی هزینه بر نیست میتوان عشق و عالقه را در میان همسران
تقویت کرد .کارهایی از قبیل داشتن دفترچه خاطرات مشترک ،کمک کردن
در کارهای خانه ،سریال و فیلم تماشا کردن و ...میتواند در تقویت رابطه
موثر باشد.
در این میان و برای جلوگیری از ایجاد تنش و اختالف ،ابراز عالقه زوجین
نسبت به یکدیگر بسیار مهم و حیاتی است .البته ابراز عالقه در هر دورهای
میتواند شکلی متفاوت داشته باشد .خشم یکی از ویژگیهایی است که عدم
کنترل آن میتواند آسیبهای روانی شدیدی به افراد و خانواده آنها وارد کند.
معصومه حاتمی روانشناس درباره تکنیک تقویت عشق گفت :تمام
زندگیهای مشترک وقتی از سالهای اولیه میگذرد ،مقدار شور و هیجان
کمتر میشود و فرد احساس سرخوردگی میکند و مدام با خود میگوید شاید
شریک زندگی خود را اشتباه انتخاب کرده ام و با گذر زمان فرد زندگی خود را
با زندگی دیگران که در دوران عقد و یا نامزدی به سر میبرند مقایسه میکند
و خود را سرزنش میکند.
وی بیان کرد :تمام پژوهشهای دنیا بر این اعتقاد هستند که رابطهی عاطفی
مانند یک گلدان است .کسانی که به گل و گیاه عالقه دارند ،از خاک و کود
مرغوب استفاده میکنند و به موقع آبیاری میکنند .در رابطهی عاطفی هم
الزم است که زوجین سرکشیهایی انجام دهند .به موقع باید متوجه شد

مه روی عشق موجود بین طرفین را گرفته و چگونه باید آن را برطرف کرد.
این مه میتواند ناشی از خستگی ،اقتصاد نابه سامان ،بیماری و مشکالت
زندگی و ...باشد.

بیتوته :جدا شدن فرزندان از خانواده و تشکیل زندگی مستقل از مسائلی است
که اغلب برای پدر و مادرها چالش به وجود می آورد .اغلب والدین میترسند
که فرزندشان در انتخاب راه درست در زندگی دچار اشتباه شود.
علل تمایل جوانان به زندگی مجردی
اختالف والدین
خیلی از جوانان به دلیل اینکه مادر و پدرشان از دوران کودکی تا بزرگسالی
او با هم اختالف و نزاع داشته اند و آرامش و آسایش او را گرفته اند میل به
تنها زندگی کردن دارند.
این جوانان بیشتر بعد از انتخاب شغل و کسب در آمد تصمیم به جدایی از
خانواده می گیرند و حتی با وجود مشکالتی مثل حاضر نبودن غذا و امکانات
رفاهی ،نظافت و ...هم حاضر نیستند آرامش و استقاللشان را با چیزی عوض
کنند .این جوانان بعضی اوقات از فامیل هم طرد می شوند چون افراد فامیل
می ترسند که فرزندشان از آنها الگو برداری کند.
زندگی مجردی به این آسانی نیست مخصوصا اگر فرد مجرد ،دختر باشد
چون بعضی از آقایان سودجو با فهمیدن شرایطشان به آنها پیشنهاد می دهند
که پیش از ازدواج با یکدیگر مدتی را در منزل او زندگی کنند تا بفهمند با
هم تفاهم دارند یا خیر .همینطور از دیگر مشکالت این جوانان این است که
دوستان و همکارانشان از آنها انتظار دارند آخر هفته ها در منزلشان میهمانی
برپا کنند و آنها دور هم جمع شوند.
فرار از تعهدات
بعضی از جوانان هم به این علت زندگی مجردی را انتخاب می کنند که فکر
می کنند برای زندگی خانوادگی و تاهل به دنیا نیامده اند و بهتر می دانند به
دور از تعهدات و ...زندگی کنند .این افراد زیر بار هیچ مسئولیتی نمی روند و
این رفتارشان باعث مشکل و دعوا با خانواده می شود پس میل دارند تنها
زندگی کنند.
ازدواج سفید
ازدواج سفید ،آغاز و تشکیل پیوند زناشویی میان یک زن و مرد به دور از
چارچوب قانونی ،حقوقی ،شرعی و عرفی می باشد .بعضی از جوانان دوست
ندارند مسئولیت زندگی را قبول کنند پس در چارچوب قانون و شرع ازدواج
نمی کنند و ازدواج سفید می کنند و برای همین از خانواده خود جدا شده و
خانه مجردی می گیرند.
در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی موضوع ازدواج و بدون

هزینه بر و زمان بر باشد .عشق فقط هدیه دادن نیست .گاهی عشق با گفتن
واژههای کالمی ،خدمت رسانی ،اختصاص وقت نشان داده میشود.
صمیمیت در رابطه زوجین به معنی داشتن آرامش و اعتماد به فردی است
که بدون نگرانی از سوء استفاده طرف مقابل میتواند نقاط ضعف خودش را
بیان کند .داشتن صمیمیت عاطفی نقش بسیار زیادی در رضایتمندی افراد
در زندگی مشترک ایفا میکند.
حاتمی تصریح کرد :بهتر است هرکدام از زوجین خواستهها و نیازهای خود
را در کاغذی بنویسند و هرکدام در ظرفهای مجزا قرار دهند سپس هر
کدام کاغذهای ظرف دیگری را بردارد و آن خواستهها را برآورده کند .به این
تکنیک ،تکنیک ظرف شیرینی میگویند .این تکنیک ،باعث نشاط ،خنده و
صمیمیت اعضای خانواده میشود .خواستهها میتواند به صورت هفتگی یا
روزانه شارژ شود.
این رواشناس ادامه داد :در این تکنیک نباید گفتگوی بالغانه وجود داشته باشد؛
و باید به صورت اخباری یا احساسی با یکدیگر صحبت کرد .تکنیک دیگری
به نام تکنیک کرکره وجود دارد .به این معنا که زوجین گاهیچشمانشان
را ببندند و خیلی چیزها را نبینند و و گوش هایشان را ببندند که بعضی از
صحبتها را نشنوند و گاهی هم دهانشان را ببندند بعضی حرفها را نزنند.
این کار سبب قوی شدن بنیان رابطه میشود.
هرگز اجازه ندهید مشکالت زندگی ،شما را از همسرتان دور سازد ،چون
مشکالت همیشه هست و خواهد بود و در هر حال ،ابراز عالقه و عشق به
همسر ،بهترین و واالترین هدیه به اوست و نباید این هدیه را از وی دریغ کرد.
یکی از شاخصهایی که امروزه باعث آشفتگی در ارتباط همسران میشود،
کمبود صمیمیت است و یکی از مهمترین و کم هزینهترین روشهای ایجاد
صمیمیت بین همسران ،گفتگو و تعامل سازنده است.
یکی دیگر از مواردی که در افزایش صمیمیت بین زوجین بسیار مورد توجه
میباشد ،احترام گذاشتن زوجین به یکدیگر است.
سخت گیری و یا بهانه گیری در زندگی مشترک هر دو ریشهای واحد دارند و
هر دو نیز باعث بر هم خوردن آرامش زوجین در زندگی مشترک و صمیمیت
مابین آنها میشود .هر فردی دارای نکات مثبت و منفی مختلفی میباشد.

این روانشناس ادامه داد :یکی از تکنیکهای تقویت عشق ،نوشتن انتظارات
و خواستههایی است که از همسرمان داریم .هرکدام از زوجین درخواستهایی
که باعث حال خوبشان میشود را یادداشت کنند .این درخواستها نباید

نیست ،کسب کنند.
افزایش سن ازدواج
یکی از مهم ترین علل میل جوانان به زندگی مجردی افزایش سن ازدواج
است چون سبب می شود جوانی که نمی تواند ازدواج کند میل استقالل طلبی
خود را در خانه مجردی جستجو کند.
دختران و پسرانی که زندگی مجردی را انتخاب کرده اند به علت داشتن
استقالل مالی و ...میلی به برگشت به محیط خانواده و حتی ازدواج ندارند.
فرق داشتن نسل ها با هم
با بزرگ شدن بچه ها ،تفاوتی در دنیای امروز میان آن ها و نسل قبل به
وجود می آید .نسل جدید افکارش ،گرایش هایش و عالقه هایش نسبت به
موضوعات گوناگون عوض شده و فرزندان امروزه به علت سرعت رشدی که
در جهان وجود دارد از پدر و مادر دور می شوند.
مهاجرت های تحصیلی
مهاجرت های تحصیلی دلیل دیگری برای میل جوانان به زندگی مجردی
است .بیشتر دانشجویانی که شهر محل زندگی خود را برای تحصیل ترک
می کنند به شهر خود بر نمی گردند و به زندگی مجردی ادامه می دهند.
نظر بیشتر جامعه به این مساله منفی است و تنها زندگی مجردی از طرف
پسران و مردان جوانان در جامعه پذیرفته شده ولی در مقابل ،زندگی مجردی
برای دختران را اشتباه می دانند و چنانچه دختری بخواهد زندگی مجردی
داشته باشد با انگ ها و تهمت های گاه ناروا روبرو می شود.
راهکاری برای پدر و مادرها
چنانچه در مورد زندگی مستقل فرزندان دچار مشکالت و درگیریهای زیادی
با او شدهاید دقت به این نکته مهم است که نگذارید ارتباطات صمیمانه شما
تحت تاثیر این موضوعات صدمه ببیند.
چنانچه نمیتوانید گفت وگوی اثرگذاری با فرزند خود داشته باشید ،باید
ابتدا مهارتهای ارتباطی اثرگذار در رابطه با جوانان را به دست بیاورید آنگاه
با او وارد گفت و گو شوید .چنانچه رابطه شما با او تحت تاثیر این بحثها
صدمه های جدی دیده است ،توصیه میشود که از یک روانشناس خانواده
برای برطرف کردن مشکل خود کمک بگیرید.
روانشناس خانواده در آسیب شناسی مشکلتان به شما کمک خواهد کرد.
همین طور با پرورش و تقویت مهارتهای ارتباطی طرفین در جلوگیری از رودﻛﻲ ﺟﺪول 450
صدمه های بعدی هم اثرگذار خواهد بود.

علل تمایل جوانان به زندگی جدا از خانواده

گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی ،آغاز زندگی شان را
زیر یک سقف پایه ریزی می کنند .در چنین رابطه ای طرفین تعهد قانونی و
شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به
یکدیگر باشند و پس از چند وقت به آسانی می توانند جدا شوند.
بیشتر جوانان بی بند بار این زندگی را انتخاب می کنند و جدا از خانواده
زندگی می کنند چون خانواده آنها با کارهایشان مخالف است .آنها معموال
دوست دارند دوستانشان را به خانه دعوت کنند در میهمانی های مجردی
نوشیدنیها و ...سرو شود که این کارها را خانواده ها نمی پسندند ولی در خانه

خودشان به راحتی می توانند هرکاری انجام دهد.
به آرامش رسیدن و انجام کارهای مورد عالقه
بعضی از جوانان هم بعضی وقتها زندگی با خانواده را کسالت آور می دانند و
دوست دارند تنها چند روز در هفته را در منزل مجردی بگذرانند و آرامش داشته
باشند تا بتوانند به انجام کارهای مورد عالقه شان بپردازند.
به دست آوردن استقالل
2
بعضی جوانان هم به این علت زندگی مجردی را دوست دارند که استقالل
مالی و شخصیتی الزم را که در محیط خانه پدری تا اندازه زیادی ممکن
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جوان
دوشنبه  26مهر 1400

می توانم برایت بگویم ،از همه ی آن چیزها که نمی توانم تغییرشان
بدهم.
می توانم برایت بنویسم ،از تمام آن کسان که نمی توانم دردهایشان
را حتی تقلیل بدهم.
اینست آنچه که می توانم.
و اینست آنچه که نمی توانم
شنبه ی پیش از این ،وقتی می خواستم به کالس بروم پاهای
نامتعادل و نگاه التماس کننده ی یکی از شاگردهایم مرا شکست .برایم
ممکن نبود به چشم های او آنقدر که بدانم ،نگاه کنم .شاید اگر چند ثانیه
هم نگاه می کردم ،چیزی می خواست که می توانستم به او بدهم .چیزی
که دادن آن حتی ایثار هم نبود ،اما نمی توانستم ،نه به چشم های او و
نه هیچ کس دیگر.
پیش از این از تو خواسته بودم کاری کنی که مرا به بخش دیگری
بفرستند ،این کار ،دیگر بی فایده است.
سعی نکن که پیش این و آن خودت را سبک کنی .سعی نکن بهانه
بیاوری که منزل ما از بخش ما دور است .سعی نکن آشنایانت را به جان
کسانی بیاندازی که من برای همیشه ایشان را به نداشتن روح و انسانیت
محکوم کرده ام .زیرا ،اینجا من مغلوب شیاطین فقر شده ام و اینها قلب
مرا شکسته اند و دیگر این بلور شکسته بند نخواهد خورد.
بگذار همین جا بمانم و گاه گاه برایت بنویسم که چگونه ریشه ی گیاه
می پوسد و چگونه این آیه های باطل پیغمبران دروغین عصر بیهودگی
خود را اثبات می کنند.
برایت می گفتم که وقتی به کالس می رفتم یکی از این شیاطین
مرا به وحشت انداخت .رفتم ،پشت میز نشستم و سرم را پایین انداختم.
شاید نیمی از وقتشان در سکوت گذشت و بعد با صدایی غریبانه گفت:
هر کدامتان یک نامه برای من بنویسید .بنویسید که پدر و مادرتان -اگر
دارید -چه کار می کنند .بنویسید که چند تا برادر و خواهر دارید ،هر چه
دلتان می خواهد و هر آرزویی دارید برای من بنویسید...
یکی گفت :خانم ،اینها را برای چه می خواهید؟
گفتم :می خواهم بدانم می توانید درباره ی خودتان چیزی بنویسید
یا نه.
یکی پرسید :خانم اینها را که می گویید ما بنویسیم ،بلند می خوانید؟
گفتم :نه جانم ...نه ...می برم منزل می خوانم.
بچه های من مدتی به من نگاه کردند .حس کردم که باور نمی کنند
چنین موضوعی را از آنها بخواهم .با این وجود آهسته آهسته صدای
باز شدن کیف ها ،تیز شدن مدادها ،به کار افتادن قلم ها ،باز شدن
کتابچه ها ،پاره شدن کاغذها را شنیدم و آرام گرفتم.
هنوز هم چند نفرشان دست به کاغذ و قلم نبرده بودند .همان طور
ساکت نشسته بودند و به من نگاه می کردند.
گفتم :هما جان ،این کار هیچ عیب ندارد و من می خواهم شما را
بیشتر بشناسم .من مثل مادر شما هستم.
«هما» که شاگرد اول کالس من است و پارسال هم شاگرد اول بوده
با اکراه کاغذ و قلمی درآورد و نوشتن را شروع کرد.
باز هم سه نفر آرام نشسته بودند و مرا نگاه می کردند.
از یکی شان پرسیدم :تو نمی نویسی؟
جواب داد :نوچ!
پرسیدم :چرا؟
جوابی نداد.
گفتم :هر طور که دلت می خواهد بنویس .و باز هم جوابی نداد .جالی
قطره ای اشک را در دیدگان او دیدم و صورتم را برگرداندم.
در طول بیست دقیقه بارها صدای جمع شدن کاغذها در مشت،
صدای پاره شدن کاغذها ،صدای خط خوردن سطرها و صدای قلم ها
را شنیدم .از زیر چشم دیدم که یکی می نویسد و پاره می کند ،یکی
می نویسد و آهسته در کیف می گذارد ،یکی می نویسد ،مچاله می کند و
می اندازد پشت بخاری.
یکی پرسید :خانم شما به بابای ما نمی گویید که اینها را ما نوشته ایم؟
گفتم :نه ...نه ...من این کار را نمی کنم .مطمئن باشید.
یکی گفت :خانم ،شما اینها را می برید منزل می خوانید و نمره
می دهید؟
گفتم :بله ...می برم خانه می خوانم.
و یکی باز پرسید :خانم ،این جا صدایمان نمی کنید که بیاییم و
بخوانیم؟
جواب دادم :نه ،اصال الزم نیست که شما اینها را بخوانید.
***
بعضی از این نامه ها را برایت می فرستم .شاید بتوانی احساس کنی
مقصود من از این که گفتم این شیاطین مرا شکست داده اند چیست.
شاید دلت بخواهد و بتوانی این نامه ها را جایی چاپ کنی .عیبی
ندارد.
فکر می کنم ممکن است مفید هم باشد .ممکن است ،درست
نمی دانم .اما کمی تغییرشان بده .آن جمله ها را که به نظرت گنگ
می آید خودت درست کن .اسم هیچ کدام از بچه های مرا باالی نامه ها
ننویس .من به آنها قول داده ام.
می توانی ،اگر دلت نخواست آنها را چاپ کنی و صالح هم ندانستی،
بخوانی و برایم پس بفرستی .به هر حال آنها را برایم پس بفرست.
من نمی خواهم که این نامه ها حتی پیش خود من هم بماند .این
خط های کج و معوج و این نوشته های به ظاهر بی معنی دست های من
و باطن مرا می سوزاند...
***
نامه ی اول:
خانم شغل پدر من کفاش است و بعد فوت نموده است .ما  5تا
هستیم آن سه تای دیگر برادرهای من هستند .یکی هم مادر من
هست .پدر خیلی خوب چیزی هست اما پدر من کفاش بود .یک روز او
را گرفتند بردن حبس و فوت نمود .مادر ما خیلی کار می کند .ما یک
اتاق داریم بزرگ خیلی بزرگ من احمد حسن مهدی و مادرم در آن
می خوابیم .باز هم جا هست که معصومه خانم بیاید بخوابد ما چراغ سه
فتیله داریم کرسی هم داریم .مادر ما صبح می رود شب برمی گردد او
خیلی کار می کند .مادر ما شب که برمی گردد پلو خورش دارد نان هم
دارد توی کیسه .ما می خوریم .برادرهای من بعضی کوچک تر هستند
بعضی بزرگ تر هستند احمد آهنگر است .او بلد است میخ درست کند.
ما خیلی میخ داریم .توی اتاق .اما احمد کفش ندارد .اگر کفش مرا بپوشد
من گریه می کنم چون آبروی آدم می رود در مدرسه .من آرزو دارم.
درس می خوانم که دکتر بشوم دست حسن را که زخم دارد خوب بکنم.
خانم من شما را خیلی دوست دارم.
زیادی ارزی نیست.
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هدیه برای روزهای خوب
نادر ابراهیمی

نامه ی دوم:
آموزگار عزیزم .مادر روحانی.
من خجالت می کشم برایتان چیز بنویسم اما اگر پدرم بفهمد مرا
کتک می زند .شما خیلی خوب شد انشاء را دادید بنویسم .پدر من لبنیات
درست می کند .او خیلی پیر است و با عصا راه می رود .پارسال او با عصا
مادرم را زد .عصای پدرم شکست او عصا را با میخ چسباند .حاال عصا
شکل پدر است .مادرم هم پیر است.
آموزگار محترم .ما روی هم رفته چهار تا خواهر چهار تا برادر هستیم.
آموزگار محترم .ما بیشتر لوبیا می خوریم .لوبیا خیلی چیز
خوشمزه ایست اما من دیگر دوست ندارم .ما شیر هم می خوریم .ماست
هم می خوریم من پول اتوبوس را از مادرم می گیرم ولی سوار اتوبوس
نمی شوم .اگر دیر بشود سوار اتوبوس می شوم .وقتی سوار بشوم ممکن

ندارد و مامان لباس های او را وسله می کند .وقتی یک روز مامانم لباس
بابا را بشورد بابام در اتاق می ماند ما خیلی همسایه داریم .همسایه های
ما خیلی خیلی آدم های خوب هستند .بابام می گوید مردم خوب زیاد
هست .ما خوب نیستیم.
خانم آموزگار .قربان شکل ماهت بروم .یک وقت این نامه را بلند
نخوانی .من تو را دوست دارم .من شما را به اندازه مامانم و بابایم و
علی دوست دارم.
اگر یک وقت شما یک طور بشوید من از غصه می میرم شما به من
خیلی رسیدگی می کنی اما من درباره شما کاری نمی کنم که تالفی این
چیزهائی که شما دادی باشد.
قربان خانم آموزگار عزیز.
پایان
***

***

هست بلیت را ندهم.
آموزگار عزیز .اگر سال سه فصل داشت خیلی خوب بود .چون وقتی
سقف خانه سوراخ می شود باید برویم بون غلتون بزنیم و کاه بریزیم.
هیچ فایده ندارد گلیم را جمع می کنیم روی زمین چاله درست می شود
پدرم که می آید ما آن گوشه خشک می نشینیم سفره را می اندازیم ما
رادیو داریم پدرم وقتی می آید خانه هی آن را می پیچاند و حرف ها
را گوش می دهد که من دوست ندارم .آنجا توی رادیو همه اش دعوا
می کنند و داد می کشند من دلم می خواهد قصه شب را گوش بدهم.
پدر نمی گذارد مرا با عصا می زند.
یک شال گردن با پول خودم خریدم پدرم مرا زد و پاره کرد .گفت تو
آن را از مدرسه دزدیدی.
خانم آموزگار عزیز به خدا قسم من ندزدیدم خودم خریدم.
پایان شرح دادن زندگی
***
نامه ی سوم:
شغل پدر
اسم
برادر  3تا
خواهر  2تا
یکی از خواهرها مریض است .ما هر دکتر بردیم پول می خواست
زیاد.
بردیم یکی بی پول هیچ خوب نشد .هر روز مادرم می برد اما خوب
نمی شود .هیچ دکتر او را قبول نکرده اند و ما هم از دست او خسته
شده ایم.
پریروز شب بود که ما رفته بودیم دوا بخریم او از پله ها افتاد پائین
سرش شکست .حاال او کمی نفس می کشد .زندگی ما خیلی سیاه است
اگر او خوب بشود ما تابستان می رویم زیارت.
اما خوب نمی شود و زندگی ما خیلی سخت است .مادر فرش را هم
فروخته اما پول نداریم .با پول فرش دوا خریدیم اما خوب نمی شود.
خانم آموزگار مهربانم دعا کنید که او خوب بشود ما می رویم زیارت.
من فقط همین آرزو را در زندگی دارم.
شما هم خیلی خوب هستید و من خیلی شما را دوست دارم و هیچ
گله ندارم.
***
نامه ی چهارم:
آموزگار مهربان .آن دفه که شما برای من کفش خریدید و یواشکی
دادید به من مامان خیلی خیلی سر نماز شما را دعا کرد .مامان همیشه
شما را دعا می کند .من نمی شنوم که مامان چه جوری برای شما دعا
می کند ولی خودش می گوید دعا می کند .آن دفه که شما به من پارچه
دادی بابام می خواست بیاید مدرسه پای شما را ماچ کند مامان گفت
خوب نیست این کار را بکنی .بابام حرف های مامانم را گوش می کند.
آنها خیلی خوب و مهربان هستند .آنها بیخودی گریه می کنند .من دلم
برای آنها خیلی می سوزد .من دلم می خواهد بلیت بخت آزمائی بابام
پول ببرد .دویست تومن را ببرد .بابام می گوید اگر ببرد مرا با ماشین
می آورد مدرسه و برای شما یک ماشین می خرد .من یک برادر داشتم
اسمش علی بود .علی یک جور شد مرد .علی را چشم زدند .مامان
می گوید علی را چشم زدند حاال یک برادر دارم اما چون کله اش گنده
است و هی می افتد پائین او را چشم نمی زنند .شما گفتید ما بنویسیم
پدرم چکاره است .نمی دانم پدرم چکار می کند اما لباس نو هیچ وقت

نامه ی پنجم:
مادر فداکارم.
من پیش خاله ام هستم .از پدر و مادر خود جدا هستم.
مادرم منزل داشت گران قیمت و ماشین داشت و او را مردمان
هروئینی کردند و او هم داد به دست پدرم .پدرم کارمند بود توی
بانک .خیلی خوب کار داشت .ما زندگی خوب داشتیم .من می رفتم
کودکستان ...خاله من پدر و مادرم را هفت بار ترک داد ولی ترک نکردند
و من غمگین هستم .من گریه می کنم از اینکه ترک نمی کنند .باز هم
پدرم را بیشتر دوست دارم .مادرم را دوست دارم ولی او پدرم را بدبخت
کرد .مردمان می آمدند منزل ما .آنها مادرم را بدبخت کردن من خیلی
غمگین هستم .دلم می خواهد که پدرم ترک کند و برگردد آنجا خانه
خوب و کار کند .اما نمی تواند.
مادر مهربانم .خانم آموزگار.
اما من پیش خاله ام خوش و شاد هستم ولی او فکر مرا آرام نمی سازد.
بسیار غمگین هستم .آرزو دارم پدرم ترک کند و شکل پدرهای دیگر
مرا با خودش به بیرون ببرد اما من با پسر خاله ام و خانمشان به بیرون
می رویم ولی باز هم فکرم آرام نمی شود .یک سال هست که مادرم
را ندیده ام .یک دفه که دیدم حالش بد بود و گریه کرد .روی تخت
بود حاال دیگر ندیده ام .من پرسیدم ترک کرده .خاله جان گفت آنها تا
بمیرند ترک نمی کنند .این مرا بدبخت کرد .اگر وقتی مشق و حساب
نمی نویسم شما مرا تنبیه نکنید.
من فکر می کنم برای پدر و مادرم.
دوستان شهر پریشانی من گوش کنید.
قربان آموزگار یگانه ام.
امضاء
***
نامه ی ششم:
نامه ای به آموزگار خود بنویسید و شرح زندگی خود را بدهید.
پدرم بیکار است .مادرم در خانه های حسابی می رود و رخت
می شوید ،جمعه ها من با او می روم .یکجا می رویم که تاب دارد و خیلی
اسباب بازی دارد و دو تا بچه دارد.
ما یک اتاق داریم با آقا مهدی و زن او زندگی می کنیم ،جای ما
خوب نیست .بچه او گریه می کند و کیف مرا برمی دارد .من کیفم را اگر
بگیرم او گریه می کند و مرا می زند .چون مادرم که نیست .پدرم می رود
قهوه خانه چائی می خورد .مادرم االن یک بچه توی شکشمش دارد.
من اگر درس بخوانم ماما می شوم که مادرم را نجات بدهم .من زن آقا
مهدی را دوست ندارم .چون کتکم می زند .و چائی به من نمی دهد .راه
من از مدرسه خیلی جدا هست این است که ظهرها در مدرسه می مانم
و عصر می روم خانه.
من مدرسه را دوست دارم و شما را دوست دارم خانم آموزگار محترم.
اگر جوراب را که داده بودید دیدید نپوشیدم چون زن آقا مهدی از من
گرفت .او به من گفت باز هم از شما چیز بخواهم ولی من نمی خواهم
چون می دانم شما خیلی پول ندارید .اگر چیزی بگیرید زن آقا مهدی
از من می گیرد.
پایان زندگی من همین است.
شاگرد وفادار شما
***
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نامه ی هفتم:
آموزگار گرامی
خانه ما دوطبقه است توی خیابان ...کوچه....
این خانه مال من است مال تقی هم هست .ما دو تا چون پدر نداریم
قیم داریم .او عمو جان ما هست ما همه چیز داریم .امسال یک بخاری
گنده خریدیم من توی سینما مثل مال خودمان را دیدم .ما تلویزیون
هم داریم .من آن قسمت که گربه می رود کره ماه خیلی دوست دارم.
عمو جان در بازار کار می کند .پدر ما سرتان گرفت فوت کرد .عمو جان
بعضی وقت ها مرا می زند .البته ما عموجان را خیلی دوست می داریم
ولی اگر پدر داشتیم عموجان ما را نمی زد .عموجان تقی را بیشتر می زند.
حیوونی را یک دفه زد با مشت زد ،مشت خورد توی چشم تقی .حاال
تقی یک چشمش بسته است .او یک چشم ندارد .البته ما عموجان را
دوست داریم اما حاجی آقای من می گوید او زالم است آنکه پیش شما
می آید و با شما راجه به من حرف می زند و می پرسد او پدر من نیست
عموجان من است او ما را سینما می برد .برایمان کفش و لباس می خرد
او هرچه برای ما بخرد نوشته می گیرد .من می دانم او از پول خود ما
خرج می کند .او شوهر مادر ما هم هست و دو تا هم بچه دارد .من حرف
نمی زنم که او پول ما را خرج می کند چون ما را می زند .تقی باز هم
می گوید چند روز پیش گفت تلویزیون مال من است نه عموجان .من
می خواهم گربه را ببینم که به کره ماه می رود .عموجان او را زد انداخت
بیرون توی سرما .خالصه ما همه چیز داریم .یک وقت نکند به عموجان
بگوئید که چرا من و تقی را می زند .او دوا می خورد .خیلی دوا می خورد.
چشم های او قرمز می شود .او توی بازار دروغی کار می کند .پول
ما را برمی دارد.
خانم آموزگار عزیزم هیچی نگوئید و به او نگوئید این حرف ها را که
می نویسم.
بزرگ می شویم یادمان می رود .وقتی بزرگ شدیم تقی یک چشم
حسابی می گذارد جای چشم خودش .کسی که هرگز شما را فراموش
نمی کند .یک دختر یتیم.
***
نامه ی هشتم:
شرح زندگی خود را بدهید.
شش خاهر و یک برادر .با خودم می شود هفت خاهر و یک برادر.
مامان ندارم .پدر ما رفتگر شهرداری است.
من و حسن و فاطمه هر سه درس می خوانیم.
اما سکینه درس نمی خواند .او در منزل می ماند و کار می کند.
او خوشگل است ما را هم دوست دارد .پدر ما از بعضی خانه ها پول
می گیرد .من خجالت نمی کشم که پدرم رفتگر شهرداری است .کار آر
نیست .آدم باید کار بکند و لقمه نانی به چنگ آورد ما وقتی تحصیل
کنیم به جاهای خوب می رسیم و از پدرمان مواظبت می کنیم .مادر ما
فوت نموده او صقرا را آورد فوت نمود .صقرا کوچک است و توی منزل
می ماند پهلوی سکینه.
خانم آموزگار خوب و مهربان حاال زندگی ما خوب نیست اما بعدن
خوب می شود.
ما خیلی از شما ممنون هستیم که به ما علم می آموزید .زیرا علم
خیلی خوب چیزی است و آدم را از بدبختی و گرسنگی نجات می دهد.
خدا سایه شما را از سر ما کم نکند پایان انشاء.
***
نامه ی نهم:
مادر عزیزتر از جانم .آموزگار خردمندم.
دلم می خواهد یک نامه گنده برایتان بنویسم من می فهمم که شما
بعضی وقت ها چرا سر کالس گریه می کنید .من می فهمم که شما
مهربان هستید و غصه می خورید که ما فقیریم .من فهمیدم آن روز
که شما رفتید از کالس بیرون برای خاطر حمیده بود که بی کفش آمده
بود سر کالس .خانم حمیده کفش دارد .مخصوصا نمی پوشد که شما
را اذیت کند .من به اولیاء خودم گفتم .حمیده وقتی می رود خیابان هم
کفش هایش را قایم می کند .او گدائی می کند او خیلی از مردم پول
می گیرد.
حمیده بدجنس است .من حمیده را هیچ دوست ندارم .او نمی خواهد
برای میهن عزیز ما ایران خدمت کند .حمیده بلد است دستش را کج
کند و تکان بدهد تا مردم خیال کنند او دستش شکسته و به او پول
بدهند.
من می فهمم که شما دلتان برای حمیده می سوزد ،خانم آموزگار
غصه نخورید.
او پول ها را آخر شب می آورد منزل می دهد به مادر ما .اما همه را
نمی دهد بیرون قایم می کند لواشک هم می خرد .او می رود جلو پارک
شهر گدائی می کند .می دود دنبال مردم و لباسشان را می کشد .مردم
هم او را دوست ندارند حمیده نمی خواهد علم و دانش بیاموزد .بعضی
وقت ها که شما جریمه می دهید به او  1و  2ریال می دهد به من که
جریمه هایش را بنویسم اما من نمی نویسم .مادر ما هیچ وقت به حمیده
نمی گوید این کارها را نکن حمیده ساعت  9شب می آید منزل .ساعت
 10هم می آید وقتی تابستان هست کنار خیابان می خوابد اما اگر پدرم
زنده بود نمی گذاشت حمیده گدائی کند .من تابستان بلیط بخت آزمایی
می فروشم هیچ وقت گدائی نمی کنم.
خانم آموزگار عزیز .ترو خدا برای حمیده غصه نخورید .جان هر کی
دوست دارید گریه نکنید .آن دستکش که برایش خریدید فروخت خودم
دیدم اصلن از توی نایلون در نیاورد دو تومان فروخت .حال دیگر هیچ
غصه نخورید من هم خوبم درس هایم را می خوانم پاک نویس حساب
هم دارم .بعد برایتان می نویسم.
آرزوی من این است که شما غصه نخورید.
پایان
***
نامه ی دهم:
خانم خیلی خیلی ببخشید این طوری می نویسم.
شما چه کار دارید که ما چطوری هستیم .من شرح زندگی ندارم که
برای شما بنویسم .ما اگر خیلی بدبخت هستیم در آن دنیا خوشبخت
می شویم .پدرم گفت اگر شما چیزی می دهید من نگیرم چون ما گدا
نیستیم .من گفتم که جایزه گرفتم اما پدرم گفت نمی خواهد جایزه
بگیری شما دیگر به من جایزه ندهید .پدرم مرا کتک می زند می گوید
پس بده .من خجالت می کشم پس بدهم .خانم آموزگار آدم بد در این
دنیا خوشبخت است در آن دنیا بدبخت می شود می سوزد .چون خدا آدم
فقیر بیچاره را خیلی دوست دارد.
خانم آموزگار من نمی خواهم شما را ناراحت کنم ولی شرح زندگی
ندارم.
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بیتوته :خانه انگورستان کاخی منحصر به فرد در ملک اصفهان است
که با عناوین مختلفی نظیر انگورستان ملک التجار و خانه انگورستان
ملک اصفهان شناخته می شود .سرگذشت تاریخی خانه انگورستان به
دوره ناصرالدین شاه قاجار باز می گردد .به استناد از برخی منابع تاریخی
باغ انگورستان در زمان ناصرالدین شاه قاجار توسط نظام حکومتی به عنوان
مالیات از مردم گرفته شد.
در دوره حکومت ناصر الدین شاه قاجار باغ انگورستان زیر سلطه مسئول
امور مالی حکومت اصفهان بود .پس از مدتی به مالکیت شخصی حاج
محمد ابراهیم ملک التجار ،پسر ناصر الدین شاه قاجار مبدل شد.
ملک التجار پس از اذعان مالکیت بر باغ انگورستان ،در راستای تغییر
کاربری باغ اقداماتی انجام داد .یکی از کاربری های مهم این باغ ،تعبیه
مکانی در خصوص برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه است.
ملک التجار جد استاد الهی قمشه ای بوده است .وی یکی از تاجران
ثروتمند در دوره قاجار به شمار می رود که برای نخستین بار فرایند وقف
در ایران را رسم کرد.
طبق وقف نامه ،خانه انگورستان ملک اصفهان در سال  1342هجری
قمری وقف شده است .الزم به ذکر است بخش گسترده ای از خانه
انگورستان ملک اصفهان در خصوص عریض سازی خیابان ملک ،تخریب
شده است .هم اکنون این بنای تاریخی تحت سرپرستی سازمان اوقاف
قرار دارد .خانه انگورستان ملک اصفهان دارای یک سفره خانه و یک حیاط
وسیع است .تحقیقات حاکی از آن است که این بنای تاریخی در خصوص
برگزاری مسابقات قرائت قرآن ،برگزاری مراسم تعزیه و عزاداری های
مختلف کاربری دارد.
به استناد از برخی شواهد ،در گذشته خانه انگورستان ،در راستای
برگزاری مراسم ازدواج برای مردم بی بضاعت مورد استفاده قرار می گرفته
وصیت کرده است حتی پس از مرگ
است .ملک التجار در دوران حیات نیز ّ
او مراسم ازدواج مردم بی بضاعت در این مکان صورت بگیرد ،اما بعد از به
وقوع پیوستن انقالب اسالمی ،این جریان متوقف شد.
معماری منحصر به فرد خانه انگورستان
خانه انگورستان به عنوان یک باغ انگور و عمارت تاریخی در اصفهان،
توسط استاد حسین چی معماری شده است .هنر کاشی کاری ،آینه کاری
و گچ کاری خانه انگورستان حکایت از نبوغ و خالقیت مبتکرانه معمار و
طراح کاخ دارد.
حیاط خانه انگورستان سرپوشیده است .بدین جهت ستون هایی در
میان فضای حیاط و سفره خانه قرار دارد که به عنوان تکیه گاه بنا به شمار
می روند .ستون های خانه انگورستان از روکش چوبی پوشیده هستند و در
قسمت سر ستون و پایه ها به وسیله معمار حسین چی مزین شده است.
معماری شگفت انگیز خانه انگورستان از بخش های مختلفی تشکیل
شده است که در ادامه قسمت های مختلف خانه را به صورت مجزا شرح
می دهیم.
فضای بیرونی خانه انگورستان
در قسمت جنوب شرقی حیاط خانه ی انگورستان یک حمام قرار دارد
که دارای سقف گنبدی است .در اطراف حمام نیز سکو هایی در خصوص
نشستن تعبیه شده است .در قسمت زیرین فضای سفره خانه زیر زمین
طراحی شده است .نور مورد نیاز زیر زمین توسط نورگیرهای مشبک از
طریق حیاط جنوبی تأمین می گردد.
بهتر است بدانید فضای خنک زیرزمین سبب شده بود تا در گذشته از
این مکان به عنوان یخچال و محل ذخیره ی مواد غذایی استفاده شود.
اکثر خانه هایی که به سبک معماری قاجار طراحی شده است دارای دو

آگهــي و اسناد مزايده
()1400/07/ 26 - 600/38175
شــركت آب و فاضالب اســتان فارس در نظر دارد
نسبت به فروش حدود  35000کیلوگرم لوله گالوانیزه
 6اینچ فرســوده و دو عدد مخزن آب هوایی  12هزار
لیتری فلزی مســتعمل  ،واقع در شهرستان الر طبق مشخصات درج
شده در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
 محل اخذ اسناد :شيراز  ،شركت آب و فاضالب استان فارس (ميدان
مطهري ،ابتداي بلوار قدوســي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك 406
طبقه اول اتاق 110امور بازرگاني تلفن  ،) 38435164و سایت اینترنتی
www.abfa-fars.ir
واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
• محل تسليم پيشنهادات :شيراز ،شركت آب و فاضالب استان فارس
(ميدان مطهري ،ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خ سبحانی بلوك 406
طبقه اول ،واحد دبيرخانه)
 آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مزايده  :شنبه1400/08/08
 تاريخ نهايي قبول پيشنهادات  :سه شنبه 1400/08/18
 تاريخ بازگشايي پاكات  :چهارشنبه 1400/08/19
 قيمت پايه كارشناســي هر کیلوگرم لوله گالوانیزه  6اینچ مستعمل:

آگهي تجدید مناقصه عمومي(عمرانی)
1400-739
نوبت اول 1400/07/25 :روزنامه شیرازنوین
نوبت دوم 1400/07/26 :روزنامه عصرمردم
شهرداري شيراز (منطقه  )۱۱در نظر دارد عملیات اجرای جدول
کانیوا و اصالح شیب جداول سطح منطقه  ۱۱را از طريق مناقصه
عمومي واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاران واجد شرایط ،دعوت
بعمل می آید ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه
به آدرس :شــیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر شهرداری
منطقه یازده مراجعه نماينــد .ضمن َا درصورت نياز به اطالعات
بيشتر شماره تلفن  ۷۱۳۷۲۵۹۹۱۸آماده پاسخ گويي ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان:
اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  5در رشــته راه و باند از
سازمان برنامه و بودجه کشور
مبلغ برآورد ۲۱,۶۳۷,۹۷۳,۶۷۵ :ریال
مدت قرارداد  ۴ :ماه
محل انجام کار :کوچه ها و معابر سطح منطقه ۱۱
مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک
شهر شــعبه کاراندیش شماره حســاب  ۷۰۰۸۰۹۸۲۶۲۳۶بنام
شهرداری منطقه یازده شيراز
برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
جهت دریافت اســناد به آدرس شــیراز  ،بلوار مدرس ضلع
غربی پل غدیر شهرداری منطقه یازده مراجعه گردد.
جهت اخذ اســناد مناقصه ،از طریق مراجعه به سایت معامالت
شــهرداری شــیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق
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سال بیست و ششم شماره 7317

معرفی خانه انگورستان اصفهان

حیاط اندرونی و بیرونی می باشد .حیاط بیرونی که بخشی از حیاط به شمار
می رود مکانی است که در طی اجرای مراسم های مختلف محل تجمع
مردان بوده است.
حیاط اندرونی نیز به قسمتی از باغ اختصاص داشته است که در میان
باغچه و حوضی زیبا تعبیه شده است .حیاط اندرونی در تهویه هوای خانه
به شدت تأثیرگذار است.
در داخل باغچه حیاط اندرونی درخت هایی با برگ پهن نظیر توت
و چنار کاشته می شدند .در واقع علت کاشت این نوع درختان به موجب
مزیت هایی است که در فصل تابستان و زمستان به ارمغان می آورد .به
عبارتی در فصل تابستان برگ های پهن درخت سبب سایه اندازی داخل
محوطه حیاط می شود و در فصل زمستان نیز با ریزش برگ ها ،زمینه
تابش نور آفتاب به خانه فراهم می گردد.
ملک التجار دستور داد تا حیاط اندرونی را در خصوص برگزاری مراسم
تعزیه به یک مکان مسقف مبدل سازند .پس از ساخت مکان مسقف ،در
طول اجرای مراسم طبقه ی باال مختص بانوان بود و طبقه ی پایین نیز
در اختیار آقایان قرار می گرفت .الزم به ذکر است از نظر معماری قاجار،
طبقه باالی محوطه ،مهتابی یا غالم گرده نام دارد .اکثر ثروتمندان قاجار
خانه های خود را به صورت مسقف طراحی می کردند .سقف این خانه
متشکل از چوب است و دارای تزییناتی با عنوان لمبه کوبی می باشد.
در اطراف خانه مسقف با هدف اختصاص دادن خانه به مکان حسینیه،
اشعاری از محتشم کاشانی ذکر شده است.
یکی از شاخصه های خانه مسقف قاجاری ،سرستون است .این

سرستون ها نمادی از سی و سه پل به شمار می روند که به وسیله
مقرنس کاری مزین شده اند .بهتر است بدانید سرستون هایی که با رنگ
سبز آبی طراحی می شوند ،نمادی از آب زاینده رود هستند.
در قسمت شرق و غرب حیاط ،اتاق های سه دری تعبیه شده است .از
جلوی هر در چراغ هایی با عنوان “لنتر” آویزان شده است .در گذشته در
داخل لنتر روغن اضافه می کردند و پس از تعبیه ی فیتیله در داخل آن،
چراغ را روشن می کردند.
تاالر
در وسط باغ انگورستان عمارتی باشکوه قرار دارد .یکی از شاخصه های
برجسته تاالر یا شاه نشین تابستانه ،ارسی است .ارسی در معنای پنجره هایی
کاربرد دارد که متشکل از گره چینی است .در سبک گره چین تکه های
چوب عاری از هر گونه میخ و چسب در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
شیشه های تاالر ترکیبی از چند رنگ مختلف است .در واقع هر رنگ
پنجره نمادی از فصل های مختلف سال است .علت تعبیه شیشه های رنگی
در پنجره های تاالر به عوامل مختلفی اختصاص دارد .یکی از علت های
بهره گیری از شیشه رنگارنگ ،خاصیت تعدیل کنندگی نور است.
عالوه بر این ،شیشه های رنگارنگ در زیباسازی فضای داخلی خانه
کمک شایانی می کنند و مانع ورود حشرات موذی در داخل خانه می گردد.
در قسمت باالیی تاالر ،چهار اتاق به صورت قرینه طراحی شده است.
همان طور که بیان کردیم ملک التجار برای دختر و پسرهایی که از بضاعت
مالی مناسب برخوردار نبودند ،جشن عروسی برگزار می کرد .لذا دو اتاق
تاالر با عنوان گوشواره و دو اتاق دیگر به اتاق عروس و داماد شهرت

آگهی
هر کیلوگرم  73000ریال
 قيمت پايه كارشناســي هــر کیلوگرم مخزن فلزی مســتعمل :هر
کیلوگرم  83000ریال
 مبلغ تضمين شركت درمزايده 295.340.000 :ريال (بصورت ضمانتنامه
بانكي در وجه شركت آب و فاضالب استان فارس یا واریز وجه)
 قيمت اسناد  200.000ريال واريز به حساب شماره  1528936404بانك
ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه  240008037112بنام شركت آب و
فاضالب استان فارس.
 به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد
از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شــود مطلقا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج گرديده
است.
 اين آگهي در سايت اينترنتي  www.abfa-fars.irنيز درج گرديده
است.
نوبت اول آگهي 1400 /07 /26 :
نوبت دوم آگهي 1400 /07 /28 :
شناسه آگهی1207477 :
شركت آب و فاضالب استان فارس

مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر ،کارت شناســایی به
آدرس( :شــیراز ،بلوار مدرس ضلع غربی پل غدیر شهرداری
منطقه یازده) اقدام گردد.
آخرین مهلت تحویل پاکات  :ســاعت  13:00روز یکشــنبه مورخ
 1400/08/09به شــیراز  ،بلــوار مدرس ضلع غربــی پل غدیر
شهرداری منطقه یازده می باشد.
تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت :روز چهار شنبه ساعت 15:00
مورخ  1400/08/12در محل شــیراز ،چهارراه خلدبرین ،اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها ( ۳ماه) می باشد.
هیچگونــه وجهی بابــت پیش پرداخــت به این پــروژه تعلق
نمی گیرد.
 -1تعدیل :تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳
مورخ  ۸۲/۹/۱۵ســازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.
شاخص مبنای پیمان سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰می باشد.
بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در این
صورت سپرده ها مسترد می گردد.
شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســامانه شفافیت
شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.
کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
شناسه آگهی1207162 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000396هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه
قاسم نژاد فرزند فضل اله به شــماره شناسنامه 155
صادره از نیریز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 224/25مترمربع پالک  56فرعی از  3624اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  31فرعی از  3624اصلی متخذه از
 3624واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رســمی آقای علی خالدی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/26 :
/552م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

داشت.
اتاق گوشواره در طول اجرای مراسم عروسی ،مخصوص بانوان بود.
در داخل اتاق دو نوع میز و صندلی برای میهمانان باال رتبه و پایین رتبه
تعبیه شده است .ملک التجار میز و صندلی های اتاق گوشواره را از فرانسه
تهیه کرده است.
وی همچنین چندین لوستر باشکوه در داخل اتاق ها قرار داده است که
به سفارش ملک التجار از ایتالیا آورده شده اند.
اتاق آرامگاه
در قسمت شمالی حیاط اندرونی یک اتاق پنج دری طراحی شده است
که با عناوین مختلفی نظیر اتاق آرامگاه و شاه نشین زمستانه شناخته
می شود .در واقع اتاق آرامگاه را در قسمت شمال خانه طراحی کردند تا در
فصل زمستان آفتاب گیر باشد.
در داخل اتاق هنر نقاشی بر روی آینه و گچ به وفور مشاهده می شود.
تزئینات اتاق بیانگر اختصاص شاه نشین زمستانه برای پذیرایی میهمانان
در فصل زمستان است .ملک التجار به شغل تاجری فعالیت داشته است.
در داخل خانه انگورستان ملک اصفهان یک اتاق با عنوان اتاق نظارت
وجود دارد که دارای چهار در است .درهای اتاق نظارت به اتاق پس درونی،
محل زندگی غالمان و شاه نشین راه داشته است.
وصیت نامه قید می کردند که پس از
در قدیم االیام اکثر ثروتمندان در ّ
وصیت
مرگ ،در کربال و نجف به خاک سپرده شوند .اما ملک التجار در ّ
نامه ذکر کرده است که می خواهد در خانه خود دفن شود .بدین جهت
مقبره ملک التجار و همسر وی در شاه نشین زمستانه قرار دارد.
حوض خانه
در قدیم االیام حریم خانه و خانواده به شدت حائز اهمیت بوده است.
اکثر صاحبخانه های قدیم عالقه ای به راه یابی افراد غریبه به حریم خانه
نداشتند.
بدین ترتیب ملک التجار در گوشه ای از خانه در نزدیکی حیاط بیرونی
اتاقی تعبیه کرد که به وسیله ی سه پله از سطح خانه پایین تر می رفت.
در مرکز اتاق که با عنوان اتاق پس درونی شناخته می شود یک حوض
قرار دارد .کاربری اتاق پس درونی مخصوص میهمانان بزرگ و افراد غریبه
بوده است.
در میان اتاق های مختلف خانه انگورستان یک اتاق به دختر ملک التجار،
زهرا خانم اختصاص داشته است .وی به اصرار ملک التجار با پسر عمویش
ازدواج کرد.
ازدواج زهرا خانم پس از مدتی به طالق ختم شد .این چهره پس
از طالق برای مدتی در اتاق مخصوص خود زندگی کرد .سپس به قم
مهاجرت نمود و تا پایان عمر در حرم حضرت معصومه به خدمت پرداخت.
مناسب ترین زمان برای بازدید از خانه انگورستان
خانه تاریخی انگورستان در استان اصفهان قرار دارد .این شهر در جوار
زاینده رود و کوه های زاگرس واقع است.
اصفهان به موجب قرارگیری در یک موقعیت جغرافیایی خاص ،از
سه جهت در اراضی پست و ارتفاعات قرار دارد.
لذا در فصول مختلف سال با تغییرات دمای محسوسی رو به رو نمی گردد.
خانه انگورستان در فصل های بهار از شکوفه های زیبای بهار برخوردار
است .لذا توصیه می شود برای بازدید از زیبایی های شگفت انگیز خانه
انگورستان در فصل بهار و تابستان عازم سفر شوید.
راه های دسترسی به خانه ی انگورستان
اصفهان -خیابان شریف واقفی -خیابان ملک -محله شیخ یوسف -خانه
انگورستان

آگهی حصر وراثت
خانم ســعیده رنجبر فرزند ناصر دارای شناسنامه شــماره  24متولد  1363به شرح
دادخواســت به کالســه  1400/170ح ش رونیز از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کوچکی رونیزی فرزند نادرعلی
به شماره شناســنامه  18در تاریخ  1396/12/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر عروس متوفی
 -2علی کوچکی رونیزی به شــماره شناســنامه  3078صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -3روح اله کوچکی رونیزی به شــماره شناســنامه  17صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -4عبدالعظیم کوچکی رونیزی به شماره شناسنامه  252003312صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -5ماهناز کوچکی رونیزی به شماره شناسنامه  2385صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -6جمیله کوچکی رونیزی به شــماره شناســنامه  62صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -7زهرا کوچکی رونیزی به شماره شناسنامه  27صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -8سیما کوچکی رونیزی به شماره شناســنامه  2808صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -9مدینه کوچکی رونیزی به شــماره شناسنامه  3416صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -10عصمت عزیزی به شــماره شناســنامه  21صادره از حوزه استهبان همسر دائمی
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /836م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-734
نوبت اول 1400/7/26 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم 1400/7/27 :روزنامه نیم نگاه
شهرداري منطقه شــش در نظر دارد عملیات رفع حریم پل
عابر پیاده شهید دینکانی را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد شرايط واگذار نمايد ،لذا از كليه پيمانكاران دارای حداقل
رتبه  5در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل
مي آيد با توجه بــه موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به
آدرس :شــیراز گلدشت معالی آباد – شهرداری منطقه شش
مراجعه نمايند .ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره
تلفن 7136391699 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد۱۲,۵۱۵,۰۲۴,۷۷۱ :ریال
 مدت قرارداد ۳ :ماه
 محل انجام کار :کمربندی جوادیه
 مبلغ تضمين شــرکت در مناقصــه ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ريال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده
بانک شهر شعبه پاسداران شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۰۲۸۷۳بنام
شهرداری شیراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان

ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ
می گردد.
 جهت اخذ اسناد مناقصه ،شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده
به آدرس شیرازمراجعه نمایند.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات :پایان وقت اداری مورخ
 1400/8/10به آدرس شیرازمی باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات :روز ســاعت  13مورخ 1400/8/12
در محل چهارراه خلدبرین ســالن اجتماعات اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها (۳ماه ) می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در
این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1206138 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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 ۱۹۹فوتی جدید کرونا در کشور
 ۱۱۳۹۶بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در
 ۲۴ساعت ۱۱هزار و  ۳۹۶بیمار جدید کووید۱۹
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۹۹تن نیز
جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.

به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز
شــنبه تا دیروز  ۲۵مهرماه  ۱۴۰۰و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۳۹۶بیمار

جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
یک هزار و  ۴۸۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۸۴هزار و  ۸۱۵نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۹۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۲۴هزار و  ۷۵نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۳۲۴هزار و
 ۱۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۴هزار و  ۷۶۹نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۴میلیون و  ۸هزار و  ۶۳۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۹شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۰۶ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۰۵شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعالم کرد

آغاز تزریق دُ ز سوم واکسن کرونا برای کارکنان نظام سالمت

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با
واکسن وزارت بهداشــت از آغاز تزریق دز سوم
واکســن کرونا برای کارکنان نظام سالمت خبر
داد و گفت :طبق مصوبه کمیته فنی کشــوری
واکسیناســیون کوویــد ،افراد براســاس همان
اولویتی که ُدز اول واکسن را دریافت کردندُ ،دز
سوم را هم دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر محسن زهرایی درباره
تزریق دز ســوم (یادآور) واکســن کرونا ،گفت:
طبق مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون
کووید ،۱۹مقرر شــد بــر همــان اولویتی که
همکاران (کادر درمان) ابتدا ُدز اول واکســن را
دریافت کردندُ ،دز یادآور را هم به همان شــکل
دریافت کنند و بر این منوال در بیمارستانهایی
که بیماران کووید ۱۹را بستری میکنند و مراکز
۱۶ساعته که بیماران مشکوک مراجعه میکنند
و آزمایشــگاهها ،تزریق ُدز ســوم واکسن آغاز
میشود و پس از آن کلیه کارکنان نظام سالمت

را در بر میگیرد.
وی درباره زمان آغاز واکسیناسیون دز سوم،
افزود :مکاتبات با دانشــگاههای علوم پزشکی
صورت گرفته و واکسن در اختیار آنها قرار گرفته
اســت و عمال از روز شنبه (  ۲۴مهرماه) تزریق
ُدز سوم آغاز شده است.
او ادامــه داد :در مورد نوع واکســنی که قرار
است تزریق شود باید گفت این موضوع وابسته
به پلتفرم واکسنی است که در نوبت اول و دوم
تزریق شده اســت .افرادی که در سری اول از
واکســنهای ویروس غیرفعال مانند سینوفارم
استفاده کردند در نوبت سوم میتوانند از پلتفرم
غیرفعال یا آســترازنکا و یا پاستوکووک پالس
استفاده کنند .آنهایی هم که در نوبت اول و دوم
واکســن از پلتفرم آدنوویروسی مانند آسترازنکا
یا اســپوتنیک وی تزریق کرده بودند میتوانند
در ُدز سوم از آســترازنکا یا پاستوکووک پالس
استفاده کنند.

زهرایی کــه در یک بخش خبری تلویزیونی
صحبت می کرد ،تاکید کرد :بهتر است بین تزریق
نوبت دوم تا ُدز یادآور فاصله زمانی شــش ماه
رعایت شــود و مصوبه کمیتــه فنی هم بر این
موضــوع تاکید دارد و افرادی که شــش ماه از
دریافت نوبت ُدز دومشان گذشته است میتوانند
برای دریافت نوبت یادآور اقدام کنند.
وی افزود :مــا با کارکنان خــط اول مراکز
بهداشــت و درمانی شروع میکنیم و سپس به
سایر کارکنان نظام ســامت گسترش مییابد.
عالوه بــر آن افرادی که در فاز اول واکســینه
شدند شامل جانبازان شیمیایی ،جانبازان باالی
 ۵۰درصد و افــرادی که در مراکــز نگهداری
ســالمندان و مراکز نگهــداری معلولین ذهنی
جســمی هســتند ،طبق پروتکل واکسیناسیون
نوبت یــادآور هم خواهند گرفــت و پس از آن
طبیعتا به گروه ســنی سالمندان میرسیم و این
روند به تدریج پیش خواهد رفت.

هشدار پلیس درمورد کالهبرداری با کارت واکسن کرونا

ایرنا :کالهبرداری و شــیادی از طریق کارت
واکســن کرونا با واکسیناســیون سراســری در
فضای مجازی آغاز شــده ،بر این اساس پلیس
فتا هشدار داده تا هموطنان مراقب کالهبرداران
باشند.
با توجه به روند رو به رشــد تزریق واکســن
کرونا در کشــور شاهد انتشــار اخبار ،اعالمیهها
و پیامکهــای جعلی در خصوص ثبت نام برای
دریافت واکســن و یا انجام واکسیناسیون برخی
جوامع هدف و گروههای سنی در فضای مجازی
به خصوص شبکههای اجتماعی هستیم.
به گونهای که انتشار این اعالمیهها ،پیامکها
و اخبار جعلی باعث سردرگمی افراد ،کالهبرداری
از طریق ثبت نام در یکسری سایت های نامعتبر
و همچنین ایجاد مشــکالتی برای مراکز تزریق
واکسن کرونا شده است.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنــا از پلیس فتا،
گویا با آغاز واکسیناسیون کالهبرداری و شیادی
به کارت واکســن کرونا رســیده به گونه ای که
عده ای با جعل واکسن مبالغ هنگفتی را به جیب
زده اند.
براســاس این گزارش ،سرهنگ احسان آنقی
رئیس پلیس اســتان مرکزی در ایــن زمینه به
شــهروندان هشدار داد :با توجه به واکسیناسیون
همگانی و لزوم ارائه کارت واکســن کرونا جهت
دریافت خدمات روزانــه ،هموطنان باید مراقب
کالهبرداران فعال در این زمینه باشند.
وی گفت :امروزه سودجویان در کمین نشسته اند
تا از این فرصت استفاده کرده و از راه داللی و جعل
کارت واکســن ،مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند.
آنقی افزود :بــا توجه به این موضوع که برخی

فارس
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس:

کابینتساز متقلب به دام افتاد

ایســنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از بازداشــت فرد متقلبی که
به بهانه ســاخت کابینت از اعتماد مشــتریان سوءاســتفاده کرده و بعد از
دریافت وجه ،بدون ارائه خدمت ،متواری شده بود ،خبر داد.
غالمرضا ســاالری اظهار کرد :در پی شــکایات متعدد شــهروندان از
یک کابینت ســاز متقلب در شــیراز که مبالغ هنگفتی پول را از مشتریان
دریافت کرده و متواری شده بود ،چندین فقره پرونده برای این فرد در شعب
تعزیرات حکومتی اســتان تشــکیل و حکم محکومیت او نیز صادر شد که
با توجه به متواری بودن متهم ،رســیدگی به موضوع به طور ویژه در دستور
کار اجرای احکام این اداره قرار گرفت.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی تعزیرات فــارس ،او افزود:
بر اســاس تحقیقات مشــخص شــد که این فرد با تبلیغ در سایت دیوار،
وعــده انجام کار به قیمت کمتــر از بازار را مــیداد و از این طریق اقدام
به جلب مشــتری کــرده و پس دریافت کل وجــه ،کار را نیمه کاره رها و
متواری میشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه فرد مذکور از ســال ۹۶
متواری بود ،اضافه کرد :پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی موفق
به شناسایی و بازداشــت متهم شد که با تالش ماموران اجرای احکام این
اداره کل ،شــاکیان این فرد در تعزیرات حکومتی ،مطالبات خود را دریافت
و همه پروندهها اجرا شد.
ساالری ضمن هشدار به شهروندان در خصوص دقت کافی در سفارش
از ســایتهای خرید و فروش ،نظارت هر چه بیشتر بر این گونه سایتها را
خواستار شــد و گفت :شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک ،موارد
را به پلیس فتا گزارش دهند تا نســبت به برخــورد با متخلفان اقدام الزم
به عمل آید.

توقيف اتوبوس و كشف  53كيلو ترياك

فرمانده انتظامی نيريز از کشــف  53کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در
بازرسي از يك دستگاه اتوبوس در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای اقدامات مبارزهای با عناصر اصلی قاچاق مواد
مخدر ،مأمــوران انتظامي نيريز هنگام نظارت بــر خودروهای عبوری در
محورهاي مواصالتي به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی افزود :ماموران انتظامي موفق شــدند بــا اقدامات فني و تخصصي
در بازرســي از اين اتوبوس  53کیلو مواد مخــدر از نوع تریاک كه به طرز
ماهرانهاي در باك سوخت جاسازي شده بود كشف كنند.
فرمانده انتظامی نيريز تصريح كرد :در اين خصوص  3نفر دســتگير و
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

كشف  15هزار لیتر گازوئيل قاچاق در فارس

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از کشــف  15هزار لیتر گازوئيل
قاچاق در بازرسی از دو دستگاه كاميون خبر داد.
ســرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح جزئیات این خبر ،اظهار داشــت :روز شــنبه مأمــوران پليس
امنيت اقتصادي اســتان هنــگام نظارت بر خودروهــای عبوری در محور
شــيراز-بندرعباس به دو دســتگاه كاميون حامل بــار مكمل خوراك دام
مشکوک شدند و آنها را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی افزود :مأموران در بازرسی از آن كاميونها موفق شدند  15هزار لیتر
گازوئيل قاچاق كه در دو مخزن و به صورت حرفهاي زير بار مكمل خوراك
دام جاسازي شده بود كشف كنند.
رئيــس پليــس امنيت اقتصادي اســتان تصریح کرد :در این راســتا 2
نفر دســتگیر و با تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دادســرا
معرفی شدند.

اعضای باند سارقان با 60فقره سرقت منهدم شدند

کشــور های خارجی ،خصوصا کشورهای عربی
تنها به افرادی که با واکســن های مشــخص
واکســینه شــده اند مجوز حضور و تردد در آن
کشور را صادر می کنند ،ســودجویان در کمین
نشسته از این فرصت استفاده کرده و از راه داللی
و جعل واکسن مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند.
وی تصریح کــرد :مجرمان ســایبری برای
فروش کارت واکســن های جعلی از برنامههایی
چون اینســتاگرام و تلگرام اســتفاده میکنند و
با اعالم ایــن موضوع که توانایــی ارائه کارت
واکســن معتبر را دارند ،اقدام به ترغیب افراد به
واریز وجه می کنند و اعمال مجرمانه ی خود را
انجام می دهند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود :به هیچ
وجه به افراد ناشــناس در شبکه های اجتماعی
اعتماد نکنید و در نظر داشــته باشــید به راحتی

می توان فردی که واکسن زده و نزده را با ورود
کدملی در سامانه وزارت بهداشت راستی آزمایی
کرد و فقط نام افرادی که واکســن زده باشند در
این سامانه قید شده است.
آنقــی اظهــار داشــت :تنها مــدرک معتبر
واکسیناسیون ایران ،کارت دیجیتال صادرشده از
سوی وزارت بهداشت است که از طریق سامانه
 salamat.gov.irصادر شده و به هیچ وجه
نبایــد به لینک هایی که در پیامک برای شــما
ارسال می شود مراجعه صورت گیرد.
وی درخصوص تعیین اصالت کارت واکســن
دیجیتــال گفت :کاربــران کافی اســت بارکد
دوبعدی  QR-Codeمنــدرج روی کارت
واکسن دیجیتال خود را توسط یک گوشی تلفن
همراه هوشمند اســکن کنند تا از اصلی یا جعل
بودن آن مطلع شوند.

دستگیری  3کارمند متخلف موسسه قرض الحسنه

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری
ســه نفر که با برداشــت غیرمجاز یــک هزار و
 ۵۰۰میلیــارد ریــال از حســاب یک مؤسســه
قرضالحســنه ،اقدام به خرید ملــک ،خودرو و
سرمایه گذاری در بورس کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش رکنا ،سردار محمدرضا میرحیدری
اظهار کرد :مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی
انتظامی استان اصفهان در ادامه اقدامات کنترلی
و نظارتهای هوشمندانه خود از فعالیت مجرمانه
ســه نفر از کارمندان یک مؤسسه قرضالحسنه
که باعث اخالل در نظام اقتصادی کشــور شده
بودند مطلع شدند و بالفاصله موضوع را در دستور
کار قرار دادند.
وی افزود :در تحقیقات صورت گرفته توســط

Oct 18، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7317

کارشناسان این پلیس مشخص شد افراد مذکور
بدون هماهنگی با اعضــای هیأت مدیره بالغ بر
یــک هــزار و  ۵۰۰میلیارد ریــال را به صورت
غیرمجاز از منابع مالی مؤسسه خارج و این مبالغ
را صرف خرید ملک ،خودرو و سرمایه گذاری در
بورس و بانکها کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد:
بــا توجه به حساســیت موضــوع و جلوگیری از
تضییع حقوق ســپرده گذاران مؤسســه مذکور
و ایجــاد نارضایتی در جامعــه مراتب به صورت
ویژه و میدانی در دســتور کار قرار گرفته و با اخذ
مجوزهای قضایی الزم طی یک عملیات ضربتی
متهمان دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان
منتقل شدند.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهمان به جرم
خود گفت :در ادامه با پیگیریهای کارشناســان
پلیــس ،تمامی اموال خریداری شــده توســط
متهمان شــامل پنج دســتگاه خودروی خارجی،
ســه باب مغازه تجاری ،هفت بــاب آپارتمان و
چهار باب باغ شناســایی و به حســاب صندوق
قرضالحسنه بازگردانده شد.
ســردار میرحیدری بــا بیان اینکــه متهمان
دستگیر شــده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی
تحویــل و با قرار قانونی میلیــاردی روانه زندان
شدند از ادامه تحقیقات توسط کارشناسان پلیس
خبر داد و گفت :پلیس با هوشمندی باالیی که بر
جامعه دارد اجازه نخواهد داد عدهای برای کسب
منفعت خود حقوق مردم را پایمال کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان
با  60فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
در ســطح شهرستان مرودشــت ،به دلیل حساســیت موضوع شناسایی و
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی
قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران انتظامــي كالنتري  12بعثت مرودشــت با انجام
یک ســری اقدامات فنی و پلیسی و مراقبتهای شــبانه روزی ،موفق به
شناســايي اعضاي يك باند سارق سابقهدار كه در سطح شهرستان اقدام به
سرقت ميكردند ،شدند.
فرمانده انتظامی مرودشت با بيان اينكه ماموران پس از هماهنگي با مقام
قضائي به مخفيگاه متهمان اعزام و در يك عمليات ضربتي موفق شدند در
اين خصوص  5سارق حرفهاي كه اعضاي يك باند بودند را دستگير كنند،
گفت :اين افراد در بازجويي اوليه به  60فقره ســرقت از ساختمانهای نیمه
کاره ،کابل و تجهیزات مخابراتی ،منهول چاه فاضالب ،محتویات خودرو و
مغازه اقرار كردند و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

دستگیری سارقان منزل و کشف  ۳۰میلیارد ریال
اموال مسروقه در شیراز

رئيس پليس آگاهي اســتان گفت :در بازرسي از سارقان حرفهای منزل
 30ميليارد ريال اموال مسروقه كشف شد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره ســرقت ســريالي منزل با استفاده از
خودرو مدل باال و با شیوه و شگرد تخریب و دیلم زنی در شيراز ،با توجه به
حساسیت موضوع شناسایی و دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور
کار پليس قرار گرفت.
وي افزود :با بررســی دقیق صحنههای جــرم ،کارآگاهان پليس آگاهي
موفق شدند با گشتزنيهاي محسوس و نامحسوس خودرو سراتو متعلق
به ســارقان در حالي كه در يك كوچه پارك و سرنشــينان به قصد سرقت
وارد يك منزل شده بودند را شناسايي كنند.
رئيس پليس آگاهي اســتان با اشــاره به اينكه كارآگاهان موفق شدند
با اقدامات فني و تخصصي هر دو ســارق را حين سرقت دستگير و خودرو
آنــان را نيز توقيف كنند ،عنوان داشــت :در بازرســي از خودرو ســارقان
 2دستگاه دوربین عکاسی ،یک دستگاه موزر 6 ،دستگاه قاب ساعت مچی،

 3دستگاه تلفن همراه و مقداري بدلیجات و طالجات كشف شد.
سرهنگ حبيبي با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را
 30ميليارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :متهمان تا كنون به  10فقره
سرقت از منزل اقرار كردهاند و ســارقان پس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شدند.

اعتراف سارقان به  33فقره سرقت

فرمانده انتظامي ســپیدان از دستگيري سارقان و كشف  33فقره سرقت
در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد فداکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پي وقوع چندین فقره سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در سطح
این شهرســتان ،موضوع به صورت ويژه در دســتور كار ماموران انتظامی
سپيدان قرار گرفت.
وی ادامــه داد :با آغــاز تحقيقات تخصصي از ســوي مأموران آگاهی
ســرنخهايي از فعالیت افرادی در فروش اموال سرقتی در سطح شهرستان
به دســت آمد كه بــا هماهنگي دســتگاه قضائي برای دســتگيري آنان
برنامه ريزيهای الزم انجام شد.
فرمانده انتظامي سپیدان تصريح کرد :سرانجام با پایان یافتن تحقیقات
پلیس  3ســارق مذکور شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفيگاهشان
دستگیر شدند.
ســرهنگ فداكار با اشاره به اعتراف سارقان به  33فقره سرقت از اماکن
عمومی و خصوصی ،افزود :متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به
دستگاه قضائی معرفی شدند.

سرقت در شیراز و کشف در کازرون

فرمانده انتظامي کازرون از کشــف يک دستگاه موتورسيکلت سرقتي و
دستگیری سارق توسط ماموران پاسگاه دادین خبر داد.
سرهنگ اسماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پاســگاه دادین كازرون حین گشتزنی در سطح
حوزه استحفاظی به يک دستگاه موتورسیکلت كه حركات مشكوكي داشت
دستور ايست دادند.
وي عنوان كرد :ماموران پس از طي مسافتي تعقيب و گريز موفق شدند
موتورسیکلت را توقيف و راكب را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون با بيان اينكه در استعالم از سامانه
پليس آگاهي مشخص شد موتورسيكلت سابقه سرقت از شيراز دارد ،گفت:
راكب براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

کشف  ۸۸۰خودرو و موتورسیکلت در مرحله سوم
طرح مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در کشور

رئیس پلیس آگاهی ناجا از کشــف  ۸۸۰دستگاه خودرو و موتورسیلکت
سرقتی در نتیجه اجرای ســومین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سرقت
وسایل نقلیه در کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار محمد قنبری با اشاره به هدف گذاری پلیس
آگاهی ناجا برای تشــدید مبارزه با سرقت وســایل نقلیه ،اظهار داشت :در
ســومین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سرقت وسایل نقلیه که با هدف
شناســایی و دستگیری سارقان و ارتقاء ضریب احساس امنیت اجتماعی در
سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد ۸۸۰ ،دستگاه وسیله نقلیه کشف شد.
وی افزود :از مجموع  ۸۸۰دســتگاه وســیله نقلیه ۴۹۴ ،دستگاه خودرو
و  ۳۸۶دستگاه موتورســیلکت بوده و در خالل اجرای طرح نیز ۲۶۵ ،فقره
ســرقت قطعات و لوازم و  ۲۶۸فقره سرقت محتویات داخل خودرو کشف
شده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :انجام اقدامات مقابله ای در برخورد
با ســارقان خودرو و خریداران اموال مســروقه با اســتفاده از تمام توان و
امکانات و مشــارکت سایر ســازمان های مربوط و رده های تخصصی در
سراسر کشور در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار دارد.
ســردار قنبری در پایان پایین بودن ضریب ایمنی برخی وســایل نقلیه
در مقابل ســرقت ،کمبــود پارکینگ های عمومی و خصوصی در ســطح
شــهرها ،کم توجهی مالباختگان به حفظ و نگهداری اصولی وسایل نقلیه و
عدم رعایت موارد ایمنی توسط شهروندان را از جمله عوامل گرایش سارقان
به سرقت برشمرد.
براســاس گزارش ســایت پلیس؛ برگزاری نشســت هــای تعاملی با
خودروســازان به منظور افزایش ارتقای ایمنی خودروها به صورت مستمر
در اولویت کاری پلیس آگاهی ناجا قرار دارد.

مرگ  ۱۸تن در روسیه بر اثر مسمومیت با الکل

مقامات روســیه از مــرگ  ۱۸تن به دلیل مســومیت ناشــی از الکل
خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،کمیته تحقیقات روســیه روز شنبه اعالم کرد :در پی
مصرف الکل مســموم در شــهر یکاترینبورگ ،دست  کم  ۱۸تن جان خود
را از دست دادند .گفته شــده الکل مصرفی حاوی متانول بوده که معموال
مصرف صنعتی دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،هفته گذشــته نیز در پی
مســمومیت با الکل در یکی از مناطق جنوب غرب روسیه  ۳۴نفر جان خود
را از دست دادند.

قتل مسلحانه در ریگان

فرمانده انتظامی شهرســتان ریگان از دستگیری عامل قتل یک جوان
 ۱۶ساله و کشف این قتل مسلحانه پس از  ۹روز از زمان وقوع آن خبر داد.
به گزارش رکنا ،اسحاق دریجانی اظهار کرد ۱۳ :مهرماه سال جاری در
پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی
منجر به فوت در یکی از روســتاهای شهرستان ،مأموران بالفاصله جهت
بررسی موضوع به این محل اعزام شدند.
فرمانــده انتظامی ریگان افزود :در تحقیقات اولیــه پلیس و با کارهای
اطالعاتی مشخص شــد یک مرد حدودا  ۳۵ساله بهدلیل اختالفات و نزاع
قبلی ،یــک جوان حدودا ۱۶ســاله را از ناحیه گردن مــورد اصابت گلوله
قرار داده و متواری شــده اســت و فرد مجروح هنــگام مداوا فوت میکند
که در این زمینه پرونده تشــکیل و دســتگیری قاتل در دستور کار پلیس
قرار گرفت.
وی تصریح کرد :در همین رابطه پس از  ۹روز تالش شبانهروزی ،عامل
قتل این جوان با همکاری ســران طوایف بــه پلیس آگاهی معرفی و یک
قبضه سالح جنگی نیز از این فرد کشف شد.
دریجانی خاطرنشــان کرد :علت وقوع این قتل برخی اختالفات و نزاع
قبلی بین این دو نفر بوده که متاسفانه منجر به این قتل شده است.
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تبعات قطعی برق صنایع فوالدی

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی خواستار شد:

کاهش شدید تولید فوالد در  ۳ماهه دوم سال
آمــار تولید فوالدیها نشــان میدهــد که از
ابتدای ســال جاری تا پایان شــهریور ماه ،تمامی
فرآوردههای فوالدی اعم از شــمش ،مقاطع تخت
و طویل ،محصوالت و آهن اسفنجی با افت میزان
تولید نســبت به نیمه نخست ســال گذشته روبرو
شــدهاند؛ این در حالی اســت که مقایسه سه ماه
ابتدایی سال با سه ماهه دوم سال جاری نیز بیانگر
کاهش قابل توجه تولید در فصل تابستان نسبت به
بهار امســال است و آمار تماما کاهشی تولید ،ثمره
قطعیهای برق صنایع فوالدی است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان
فــوالد ایران در اختیار ایســنا قــرار گرفت ،تولید
شمش فوالد (فوالد میانی) در نیمه نخست امسال
 ۱۴درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
این درحالی است که شمش فوالد در سه ماهه دوم
سال جاری نسبت به سه ماهه اول امسال ،کاهش
 ۴۰درصدی تولید را تجربه کرده است.
این وضعیت در تولیــد مقاطع طویل فوالدی،
مقاطع تخت فوالدی ،محصوالت فوالدی و آهن
اسفنجی نیز به همین صورت است و عالوهبراینکه
در شــش ماهه ابتدایی امســال تولید فوالدیها
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته کمتر شده
است ،این کاهش تولیدها در تابستان امسال نسبت
به بهار امسال بسیار بیشتر است؛ علت این موضوع
قطعی برق شرکتهای فوالدی بوده است.
طبق آمار ،طی شش ماهه سال جاری  ۱۲میلیون

و  ۹۹۴هزار تن شــمش فوالدی (اســلب ،بیلت و
بلوم) تولید شده اســت که نسبت به  ۱۵میلیون و
 ۲۷هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال ،۱۳۹۹
کاهش  ۱۴درصدی را نشان می دهد.
تولید شــمش فوالد در ســه ماهه دوم امسال
معادل چهار میلیون و  ۸۵۵هزار تن ثبت شــده که
نســبت به هشــت میلیون و  ۷۴هزار تن تولیدی
در ســه ماهه نخست امســال ۴۲۰ ،درصد کمتر
بوده است.
همچنین میزان تولید کل مقاطع طویل فوالدی
(تیرآهن ،میلگرد ،ناودانی ،نبشی وسایر مقاطع) در

کشور طی شش ماهه سال جاری با افت چهار درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،پنج میلیون و
 ۳۱۴هزار تن بوده و در نیمه دوم سال جاری نیز با
کاهش  ۲۸درصدی نســبت به میزان تولید در سه
ماهه اول ســال دو میلیون و  ۲۱۶هزار تن از این
مقاطع تولید شده است.
بــه ترتیب مقاطع طویل تولیدی در شــش ماه
نخست سال گذشته پنج میلیون و  ۵۶۴هزار تن و
در مجموع ســه ماهه ابتدایی امسال سه میلیون و
 ۹۸هزار تن بوده است.
تولیــد کل مقاطع تخت فــوالدی (ورق گرم،

حذف الزام عرضه محصوالت لوله و پروفیل فوالدی در بورس کاال

ورق ســرد و ورق پوششــدار) نیز در نیمه نخست
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته۱۶ ،
درصد کمتر شده و از چهار میلیون و  ۷۲۵هزار تن
به ســه میلیون و  ۹۶۷هزار تن رســیده اســت.
بیشــترین میــزان کاهش تولید شــش ماهه این
گزارش مربوط به این مقاطع است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه،
تولید محصوالت فــوالدی نیز معادل  ۹میلیون و
 ۲۸۱هزار تن ثبت شــده که نسبت به میزان تولید
آن در مدت مشــابه سال گذشــته ( ۱۰میلیون و
 ۲۸۹هزار تن)  ۱۰درصد کمتر است.
بر اســاس آمار کمترین میزان افــت تولید در
مقایســه با آمار تولید در شش ماهه ابتدایی امسال
و شــش ماهه ابتدایی  ،۱۳۹۹متعلق به تولید آهن
اســفنجی اســت که با کاهش پنــج درصدی ،در
مجموع شش ماهه ســال جاری به  ۱۴میلیون و
 ۸۷۸هزار تن رسیده است؛ در حالیکه میزان تولید
این محصول معدنی در مدت مشــابه سال گذشته
معادل  ۱۵میلیون و  ۵۶۲هزار تن ثبت شده است.
البته که الزم به ذکر است ،تولید محصول مهم
معدنی در ســایه قطعیهای برق تابستان امسال
در ســه ماهه دوم سال جاری  ۳۱درصد ،از میزان
تولید در سه ماهه نخست امسال (هشت میلیون و
 ۷۵۸هــزار تن) کمتر اســت .در ســه ماهه دوم
 ۱۴۰۰در مجموع شش میلیون و  ۲۹هزار تن آهن
اسفنجی تولید شد.

چین برای تامین گاز دست به دامن آمریکا شد
شــرکتهای انرژی چینی بزرگ در پی جهش قیمتها و کمبود
داخلی برق ،در مرحله مذاکرات پیشرفته با صادرکنندگان آمریکا برای
امضای قراردادهای بلندمدت تامین گاز طبیعی مایع ( )LNGهستند.
به گزارش ایسنا ،منابع آگاه به رویترز گفتند :حداقل پنج شرکت چینی
شامل شرکتهای دولتی بزرگ سینوپک و شرکت ملی نفت فراساحلی
چین ( )CNOOCو شــرکت توزیع نیــروی "ژیجیانگ انرژی"
ســرگرم مذاکره با صادرکنندگان آمریکایی به خصوص چنیر انرژی
و ونچر گلوبال هستند.
این مذاکــرات میتواند به امضــای قراردادهایی به ارزش دهها
میلیارد دالر منتهی شــود کــه واردات  LNGچین از آمریکا را در
سالهای آینده افزایش می دهد .در اوج جنگ تجاری آمریکا و چین
در ســال  ،۲۰۱۹تجارت گاز برای مدت کوتاهی متوقف شد .ساخت
تاسیسات صادرات  LNGســالها زمان میبرد و چندین پروژه در
آمریکای شمالی در دست کار اســت که انتظار نمیرود صادرات از

آنها تا اواسط دهه جاری آغاز شود.
مذاکرات با صادرکنندگان  LNGآمریکا اوایل امســال آغاز شد
اما در ماههــای اخیر در بحبوحه یکی از بزرگترین کمبودهای تولید
نیرو و سوخت گرمایشی در چند دهه اخیر ،شتاب گرفته است .قیمت
گاز طبیعی در آسیا امسال بیش از پنج برابر افزایش یافته و نگرانیها
نسبت به کمبود برق در زمستان جاری را برانگیخته است.
یک منبع صنعتی آگاه از این مذاکرات گفت :شــرکتها با کمبود
عرضــه و افزایــش قیمتها روبرو هســتند .مذاکــرات از اوت که
قیمتهــای کوتاه مدت به  ۱۵دالر بــه ازای هر واحد mmBtu
صعود کرده بودند ،به شکل جدی دنبال می شد.
یــک منبع چینی دیگر گفت :پس از نوســان شــدید اخیری که
در بازار مشــاهده شــد ،بعضی از خریداران افســوس میخورند که
قراردادهای بلندمدت کافی امضا نکرده اند.
واردات برای زمستان ســال  ۲۰۲۱با افزایش قیمتهای جهانی

دیوان محاسبات گزارش داد

تعلل در تزریق پول صندوق توسعه ملی به بورس

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاســبات حاکی از آن است که شورای عالی بورس در تصویب
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تعلل کرده است.
به گزارش ایســنا ،در بندی از بخش ســوم گزارش تفریغ بودجه ســال  ۱۳۹۹آمده است که
"تأخیــر و تعلل ( )۳ماهه شــورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلــغ  ۱.۵۰۰میلیارد تومان از
محل منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده
از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شــده ی مربوط به خرید و فروش ســهام در ســال ۱۳۹۹
(مبلــغ  ۲۶،۰۰۰میلیارد تومان) در ســاماندهی و حمایت از بازار ســرمایه از مصادیق ترک فعل
بوده است" .
بر اســاس این گــزارش ،یکی از راه های تعادل بخشــی بازار ســرمایه تزریق یک درصد از
منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه بود که همواره حاشیه های زیادی را
در پی داشت.
درواقع با ادامه روند ریزشــی در بازار سرمایه از سال گذشته ،زمزمه های تزریق یک درصد از
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید که مرحله نخست این
قرار ،به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد اما خبری از مراحل بعدی نشد.
در این راستا چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعالم کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت
ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار ســرمایه ،فرایند آن بالفاصله در صندوق بررسی و
در دســتور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکالت
تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است.
البته بورســی ها این ادعا را رد و اعالم کردند که تمامی مکاتبات ،پیگیری ها و پیوست های
مرتبط با دســتور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه
صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.

پاسخ بورسیها به ادعای دیوان محاسبات

گزارش اخیر دیوان محاســبات از تفریغ بودجه  ۱۳۹۹درحالی از تعلل ســه ماهه شورای عالی
بورس در تصویب تزریق مبلغ  ۱.۵۰۰میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار سرمایه حکایت دارد که به گفته مدیرعامل سابق صندوق ثبیت بازار سرمایه رسیدگی
به این منابع اصال در اختیار شورای عالی بورس نیست!
به گزارش ایسنا ،در بخش اهم یافته های حسابرسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه
 ۱۳۹۹به تاخیر سه ماهه شورای عالی بورس اشاره شده و آمده است که " تأخیر و تعلل سه ماهه
شــورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ  ۱.۵۰۰میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.
در این راســتا محمد ابراهیم آقابابائی ،رئیس هیات عامل سابق صندوق تثبیت بازار سرمایه در
گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه متن مذکور اشتباه است ،توضیح داد ۱۵۰۰ :میلیارد تومان ،منابع
داخلی سازمان بورس بوده که شورای عالی بورس در بیست و یکم آبان ماه سال  ۱۳۹۹تصویب
کرد تا به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
وی ادامــه داد :درواقــع ایــن مبلغ ربطی به منابعی کــه قرار بود از صندوق توســعه ملی به
صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شــود ندارد ،چراکه این موضوع اصال در اختیار شورای عالی
بورس نیست.
رئیس هیات عامل ســابق صندوق تثبیت بازار ســرمایه افزود :منظور دیوان محاســبات این
بوده اســت که از زمان شروع ریزش بازار ســرمایه در مردادماه سال قبل تا زمان تصمیم گیری
بیش از ســه ماه گذشته و شــورای عالی بورس در این فاصله برای تقویت منابع صندوق تثبیت
بازار ،تصمیم گیری نکرده است.
به گفته آقابابائی ،متن گزارش دیوان محاســبات در صورتی صحیح است که عبارت "از محل
منابع صندوق توسعه ملی" به عبارت "از محل منابع داخلی سازمان بورس" تبدیل شود.

که به تقاضا آسیب زده ،محدود شده است .خریدهای جدید موقعیت
چیــن به عنوان بزرگترین خریــدار  LNGجهان را تحکیم خواهد
کرد .این کشور امسال ژاپن را به عنوان بزرگترین واردکننده LNG
جهان پشت سر گذاشت.
محمولههــای آمریکایی پیش از این در مقایســه با صادرات گاز
قطر و اســترالیا که مبتنی بر قیمت نفت هستند ،گران بود اما اکنون
ارزانتر شده است.
ارزیابی حجم کلــی قراردادهای خریدی که در دســت مذاکره
هســتند دشوار اســت اما منابع آگاه میگویند ســینوپک به تنهایی
میتواند ســاالنه چهار میلیون تــن  LNGخریداری کند .به گفته
معاملهگــران ،ســینوپک در مراحل نهایی مذاکرات با ســه تا چهار
شــرکت برای خرید ساالنه یک میلیون تن به مدت  ۱۰سال از آغاز
ســال  ۲۰۲۳است و در راستای این نیاز به دنبال خرید محمولههای
آمریکایی است.

ســندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی کشور ،ضمن تاکید براینکه فروش لوله و
پروفیل به ســبب گستردگی طیف مصرفکنندگان و تنوع محصول ،قابلیت عرضه در بورس
کاال ندارنــد و کمیته عرضه در بورس کاال نیز این موضوع را تایید کرده اســت ،از مدیرکل
دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ،خواســت تا الزام عرضه محصوالت لوله و پروفیل فوالدی
در بورس کاال منتفی و حذف شود.
به گزارش ایســنا ،آنوش رحام -دبیر ســندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی-
در نامهای خطاب به ســیفا ...امیری ،مدیرکل دفتر صنایــع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت -به جلســههای برگزار شده در رابطه با بررسی کلیه ابعاد عرضه محصوالت مختلف
در بورس کاالی کشــور طی ســالهای اخیر اشــاره کرده و با بیان اینکه طبق تایید کمیته
عرضــه بورس کاال مبنی براینکه عرضه و فروش محصوالت لوله و پروفیل فوالدی ،باتوجه
به ماهیت ،نوع خریداران و رقابتی نبودن فاقد امکان پذیرش در بورس هستند ،خواستار حذف
الزام عرضه محصوالت مذکور در بورس کاال شد.
در متن نامه وی آمده است:
"احترام ًا پیرو نامه شماره  ۱۷۳۲۳۲/۶۰تاریخ  ٢٠مهر  ١٤٠٠همانگونه که استحضار دارید
در طول ســه سال گذشــته موضوع عرضه محصوالت لوله و پروفیل در بورس کاال طرح و
در تمامی مراجع ذیصالح مورد بررســی و واکاوی قرار گرفته اســت .نتیجت ًا از آنجایی که
مصرفکننــده نهایی محصــوالت لوله و پروفیل ،حلقه آخر زنجیره فــوالد و عمدت ًا اصناف
مختلف هســتند ،پیرو بند  ۱۹صورتجلســه شــماره  ٧٨٦٧٩/٦٠مورخ  ۲۷خرداد ماه ۱۳۹۹
ســتاد تنظیم بازار مشــخص شــد امکان عرضه این محصوالت در بورس کاال وجود ندارد
و عنایتــ ًا موضوع به مراجع ذیصالح ابالغ گردید که پیوســت آن به ضمیمه به حضورتان
ایفاد میگردد.
شایان ذکر است تولیدکنندگان لوله و پروفیل عمده محصوالت خود را به طیف گستردهای
از مشــتریان در اصناف عرضه نموده که خود در تولید بیش از  ۷۰۰قلم کاالی ریز و درشت
اعم از قطعــات و تجهیزات صنایع مختلف کاربرد دارند؛ لــذا فروش این محصوالت عمال
به دلیل گســتردگی ،هم از حیث تنوع محصول و هم طیف مصرفکنندگان مختلف ،قابلیت
عرضه در بورس کاال ندارد.
ضمنــ ًا یادآور می گردد با توجه به عرضه ورق فوالدی در بورس کاال و ضرورت تســویه
بموقع  LCو تعهــدات مالی تولیدکنندگان لوله و پروفیل ،عرضه این محصوالت در بورس
عم ً
ال موجب به همریختگی و اختالل در قراردادهای جاری و آتی تولیدکنندگان با مشتریان
میگــردد .باتوجه به اینکــه کلیه مقادیر تولید ،عرضه و فروش محصــوالت لوله و پروفیل
به منظور ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت ثبت میگردد ،اطالعات کامل سهمیه ورق،
میزان تولید و فروش آن جهت هرگونه رصد و پایش در اختیار وزارتخانه متبوع است.
همچنین برابر دو مورد اســتعالم اعضاء سندیکا از شرکت بورس کاالی ایران ،به شماره
نامههای  ٣٢٨٥١/١٠تاریخ  ٧بهمن  ١٣٩٧به شــرکت تهران شرق و همچنین نامه شماره
 ٤٠٨۱۲/١٠تاریخ  ٢٨تیر  ١٣٩٩به شــرکت کالوپ ،مبنی بــر عرضه و فروش کاالی لوله
و پروفیل فوالدی ،کمیته عرضه بورس کاال در جلســه شــماره  ،٢٥٨محصوالت مذکور را
بــا توجه به ماهیت و نوع خریداران و رقابتی نبودن ،فاقــد امکان پذیرش در بورس کاالی
ایران اعالم نموده است.
در پایان خواهشــمند اســت برابر مســتندات ضمیمه و دو سال جلســات کارشناسی که
کلیــه ابعاد عرضه محصــوالت مختلف در بورس کاالی ایران و همچنین ســاختار اصناف
مصرفکننده مورد بررســی قرار گرفته اســت ،دستور فرمایید نســبت به حذف الزام عرضه
محصوالت لوله و پروفیل فوالدی در بورس کاال اقدامات الزم صورت پذیرد.
شایان ذکر اســت اثر تصمیمهای خلقالساعه به منظور ســاماندهی بازار بدون توجه به
بررســیهای کارشناسی و ســوابق موجود ،نه تنها موجب ســاماندهی بازار نخواهد شد که
برعکس اثرات سوء آن متوجه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد شد".

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور مطرح کرد

یک میلیون دامدار ترک فعالیت کردند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشــور گفت :براساس
آمارها طی  ۱۰،۱۲سال گذشته یعنی از سال  ۱۳۸۷تا ۱۳۹۹حدود
یــک میلیون دامدار به دلیل ضــرر و زیان مجبور به ترک فعالیت
خود شده اند که عدد بسیار باالیی است.
افشــین صدر دادرس در گفت و گو با ایســنا ،در پاسخ به این
ســوال که آیا دولــت برنامه ای برای خریــد تضمینی یا حمایتی
دام های سبک در نظر گرفته است یا خیر؟ گفت :قرار بود از تیرماه
یک میلیون راس دام عشایر خریداری شود ولی تاکنون  ۱۰۰هزار
راس خریداری شــده است .برای دام غیر عشــایر نیز هنوز هیچ
تدبیری اندیشیده نشده و دامداران روز به روز در حال ورشکستگی
هستند .بخشی از دامداران که تاب آوری بیشتری نسبت به شرایط
داشــتند هنوز مشــغول به فعالیتند ولی با ادامه این روند آنها نیز
از بین می روند.
کاهش سهمیه نهاده های دولتی
وی ادامه داد :وارد شــش ماهه دوم سال می شویم .در شرایط
طبیعی دامدار نیاز دارد در این برهه از سال دام هایش را به صورت
دســتی تغذیه کند ولی با کمبود نهاده مواجه هســتیم .از طرفی
سهمیه ماهانه دام سبک در هر ماه ۳کیلو و  ۹۰۰گرم نهاده دولتی
بود که آن هم به همه دامداران نمی رسید که بر اساس گزارشات

دریافتی از برخی اســتانها این عدد به یک کیلو تا یک کیلو ونیم
کاهش یافته اســت .این در حالی است که ماهیانه حدود  ۱۲کیلو
نهاده برای تغذیه دام مولد نیاز اســت .بــه عبارت دیگر دامداران
مجبور هستند بخش عمده نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد
با قیمت های باال تهیه کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد :اولویت
تخصیص نهاده های دولتی به ترتیب مرغ ،دام شیری ،دام گوشتی
اســت .که در دام های گوشتی نیز ابتدا به دام سنگین و سپس به
دام سبک نهاده تعلق می گیرد.
وی تصریــح کرد :گفته می شــود ارز مورد نیاز نهاده ها تا آخر
سال تامین شده است .ســوال اینجاست که چه مقدار ارز در نظر
گرفته شــده و آیا قرار اســت تامین نهاده ها تا آخر ســال مانند
شش ماهه ابتدایی امسال باشد؟
دادرس با بیان اینکه گفته می شــود اگر دامداران دائما در ضرر
هســتند چرا به فعالیت خود ادامه می دهند و واحدهای تولیدی را
تعطیــل نمی کنند،گفت :در جواب کســانی که صحبت های این
چنینی می کنند باید گفت بهتر اســت به آمارهای مرکز آمار ایران
ســری بزنید تا متوجه شــوید که در این  ۱۲-۱۰ســال چه تعداد
دامداری ها را تعطیل کرده اند .براســاس آمارها از سال  ۱۳۸۷تا

 ۱۳۹۹حدود یک میلیون دامدار مجبور به ترک فعالیت خود شده اند
و این عدد بسیاری باالیی است .آیا منظورشان از تعطیلی یعنی از
بین رفتن کل تولید؟
وی در ادامــه گفــت :می گویند بــرای دولــت هزینه اضافه
ایجــاد نکنید .آیا هزینه برای ایجاد اشــتغال و پایداری تولید بهتر
اســت یا اینکه مجبور باشــند هزینه زیادی صرف واردات گوشت
انجام دهند؟
این فعال بخش خصوصی در ادامــه آمارهای واردات نهاده ها
در ســال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹را تشــریح کرد و گفت :واردات ذرت در
 ۱۱ماهه ســال ۱۳۹۹نســبت به مدت مشــابه ســال در ،۱۳۹۸
 ۱۱درصد افزایش داشــته است .یعنی میزان واردات از  ۱۴میلیون
تن به  ۱۶میلیون تن رســیده اســت .واردات  ۱۱ماهه جو هم در
ســال  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۵۵ ،درصد کاهش
داشته اســت .یعنی میزان واردات در ســال  ۱۳۹۸از سه میلیون
 ۷۶۰هزارتن به یک میلیون و  ۷۰۳هزارتن در سال  ۱۳۹۹رسیده
اســت .همچنین کنجاله ســویا نیز در سال  ۱۳۹۹نسبت به مدت
مشابه ســال قبل با کاهش  ۹درصدی همراه شده است .یعنی از
یک میلیون و  ۹۸۵هزارتن به یک میلیون و  ۸۰۰هزارتن در سال
 ۱۳۹۹رسیده است.

سایه قرارداد گازی ترکیه و آذربایجان برسر ایران
به تازگی کشــور ترکیه از امضای قرارداد ســه ساله برای خرید
 ۱۱میلیــارد مترمکعب گاز طبیعی با جمهــوری آذربایجان خبر داد
که طبق گفته کارشناســان امضای این قرارداد خطری برای ایران
محســوب نمیشــود و به نفع این کشــور اســت که بازار ایران را
حفظ کند.
به گزارش ایسنا ،در شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای بلندمدت
تامین گاز که موعد آنها زمســتان امسال به پایان می رسد را تمدید
نکرده ،تقاضای باال برای گاز طبیعی در ســال جاری این کشــور را
مجبور کرده اســت خرید در بازار محمولههای تک را افزایش دهد.
وزیر انرژی ترکیه روز شــنبه اعالم کرده که این کشور یک قرارداد
ســه ساله برای خرید  ۱۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با جمهوری
آذربایجان منعقد کرده و پیشــرفت قابل توجهی در تامین بیشتر گاز
طبیعی داشته است.
ترکیه کــه یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاســت ،به
گازی که از روســیه ،ایــران و جمهوری آذربایجــان از طریق خط
لوله وارد میکند و همچنیــن واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGاز
نیجریه ،الجزایر و بازار محموله های تک متکی اســت .این کشور
چهار قــرارداد واردات بلندمدت به میــزان مجموعا  ۱۶میلیارد متر
مکعب در سال دارد که امسال منقضی می شوند.
در این بین ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد
که از ســال  ۲۰۰۱آغاز شــده و مدت آن  ۲۵سال و تا سال ۲۰۲۶

اعتبار دارد .بر اســاس این قرارداد ،ترکیه باید هر سال حداقل حدود
 ۸.۵میلیارد مترمکعب گاز برداشــت کند و طبق گفته کارشناســان
امضای قــرار جدید ترکیه با آذربایجان ســایه تهدیدی برای ایران
برای از دست دادن بازار ترکیه به حساب نمی آید.
در این باره مرتضی بهروزی فر  -کارشناس ارشد حوزه انرژی -
به ایسنا گفت :مشکلی که قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری
آذربایجان می تواند برای ایران ایجاد کند ،این خواهد بود که ترکیه
گزینه دیگری عالوه بر روســیه و ایران در اختیار خواهد دشــت که
دســتش را برای چانه زنی در مقابل روسیه و ایران بازتر می کند و
راحتتــر می تواند چانه بزند ،تخفیف بگیرید و در مجموع شــرایط
بهتری را کسب کند.
وی افزود :اینکه گمان شــود قــرارداد گازی ترکیه با آذربایجان
موجب کنار گذاشــتن ایران میشود تقریبا دور از ذهن است ،درواقع
واردکننــده ترجیح می دهد گزینههای متعددی را روی میز داشــته
باشد تا اگر مشکل فنی ،سیاسی یا هر مشکل دیگری به وجود آمد،
چالش کمتری را تجربه کند ،باید گفت به نفع وارد کننده اســت که
گزینه های بیشتری داشته باشــد چراکه امکان چانه زنی و گرفتن
امتیازات بیشتر در قراردادهای بعدی را خواهد داشت.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به قرارداد  ۲۵ساله ایران
با ترکیه ،گفت :زمان زیادی تا اتمام این قرارداد باقی نمانده و ایران
از هم اکنون باید به دنبال تمدید آن باشــد ،قرارداد اینگونه است که

کشــور واردکننده می تواند حداقل برداشــت را داشته باشد و یا در
مواردی همچون اتفاقی که ســال گذشته برای خط لوله انتقال گاز
ایران به ترکیه افتاد کشــور وارد کننده عجله ای برای ترمیم نداشته
باشد و یا مساله فنی به وجود آید که فرایند کار را طوالنی کند.
بهروزیفــر با تاکید بر اینکه با وجود تمام این موارد اصال به نفع
ترکیه نیست که ایران را کنار بگذارد ،تصریح کرد :به نفع این کشور
است که از کشورهای بیشتری واردات داشته باشد تا بتواند امتیازات
بیشــتری را برای خود کسب کند اما کنار گذاشــتن ایران به هیچ
عنوان به نفع آن نیست.
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در نشست خبری مدیرکل و معاونین ورزش و جوانان مطرح شد؛

دبیر هیات بسکتبال فارس:

سهم ورزش فارس در «عزت و اقتدار ملی»
عکس :علی گزبلند          /عصر مرد    م

احمد   رضا سهرابی

مدیرکل ورزش و جوانــان فارس می گوید که
ورزش این اســتان در «عزت و اقتدار ملی» سهم
بسزایی داشته است.
عبــاس حاجــی زاده ،درخشــش قهرمانان و
ورزشــکاران فارس در رقابت های اخیر جهانی از
مسابقات ملی گرفته تا المپیک و پاراالمپیک را سند
سخنان خود دانست و یادآور شد :در المپیک ژاپن،
اگرچه  14درصد کاروان ورزشی ایران از فارس بود
اما  32درصد مدال های ایران توســط ورزشکاران
این استان به دست آمد.
او نمونه وار به مسابقات جهانی کشتی اسلو هم
اشــاره کرد و گفت 40 :درصد تیم کشتی فرنگی
ایران ،از استان فارس بود.
حاجی زاده کســب  66مدال جهانی و آسیایی و
همچنین مربیگری  10آقا و  6بانو از ورزشــکاران
استان در رده های ملی را از دیگر افتخارات ورزش
فارس در سالهای اخیر برشمرد.
رهاورد ورزشی سفر رئیس جمهور
مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت :سهم ورزش
استان از اعتبارات سفر اخیر رئیس جمهوری حدود
 60میلیارد تومان است.
حاجــی زاده  30میلیارد تومــان جهت تکمیل
پروژه هــای نیمه تمام 20 ،میلیــارد تومان جهت
تکمیل ســالن  6هزار نفری در شیراز و  10میلیارد
تومان جهت تجهیز و بازســازی ورزشگاه حجاب
را از جملــه مصوبات ورزش این ســفر اعالم کرد
و گفت :اعتبار یاد شــده ،منهای اعتبارات از محل
نفت و گاز اســت که می بایست آن نیز پیگیری و
مشخص شود.
او خاطرنشان کرد :در کنار این اعتبار 5،میلیارد تومان

هــم جهت تجهیز بوســتان های ورزشــی بانوان
اختصاص یافت که احتما ًال در اختیار شهرداری ها
قرار خواهد گرفت.
به گفته حاجی زاده ،اســتان فــارس هم اکنون
 379پروژه ورزشی نیمه تمام دارد.
گالیه از صنایع فارس
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس با اشــاره به
پرداخت  27میلیارد تومان پاداش به ورزشــکاران
و قهرمانان این اســتان ،گفت :فارس از نخستین
اســتان هایی بود که در جهت تجلیل از قهرمانان
خود اقدام کرد.
حاجی زاده در همین رهگذر از مدیران صنایع در
استان هم انتقاد کرد و گفت :صنایع باید در جهت
مســئولیت اجتماعی خود به ورزش فارس کمک
کنند و این یک مطالبه است!

برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در
شیراز
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس از برگزاری
یادواره شهدای ورزشکار این استان خبر داد.
حاجی زاده گفت :پیش یادواره شــهدای ورزشکار
از  31شــهریور بــا  121ویــژه برنامــه مجازی و
حضوری آغاز شــد و مراسم پایانی یادواره در یکی از
روزهــای هفته تربیت بدنــی ( 26مهر تا  2آبان) در
شیراز برگزار می شود.
او شمار شهدای ورزشکار استان فارس را  904شهید
برشــمرد و تأکید کرد :در تالش هستیم تا اسامی و
زندگی نامه این شهدا را مستندسازی کنیم.
مشــارکت  30میلیارد تومانی خیرین در
ورزش فارس
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس از مشــارکت

بازیکنان استان در بعد ملی پیشرفت داشتهاند

 30میلیارد تومانی خیرین این استان در حوزه ورزش
خبر داد.
حاجــی زاده همچنین یادآور شــد :در پی تعامل
ایجــاد شــده بــا نماینــدگان فــارس در مجلس،
بودجه اســتان از محل کمک هــای وزارت نفت از
 17میلیارد تومان به  92میلیارد تومان افزایش یافت.
شیراز ،آماده میزبانی لیگ برتر
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس گفــت:
فراهم ســازی و آماده ســازی ورزشــگاه از وظایف
باشگاه هاست اما در پی صعود تیم فوتبال فجر شهید
سپاسی به لیگ برتر ما خودمان را موظف کردیم که
در این زمینه همراهی کنیم.
حاجــی زاده یادآور شــد :چمن هر دو ورزشــگاه
حافظیه و پارس مناسب نبود لذا باید کاری می کردیم
تا میزانی بازی ها را از دست ندهیم.
او گفت :با پیگیری های انجام گرفته ،کشت چمن
زمین پارس انجام شد و براساس قول پیمانکار ،آذرماه
آماده است و خوشبختانه چمن زمین حافظیه توسط
فدراسیون فوتبال تأیید شده و هم اکنون در  3شیفت
در حال ساخت و تجهیز رختکن و نور ورزشگاه هستیم.
***
به گفته حاجی زاده در هفته «تربیت بدنی»  35پروژه
ورزشــی شامل  5ســالن 3 ،زمین چمن مصنوعی و
 27زمین کوچک ورزشی به بهره برداری خواهد رسید.
***
شــایان ذکر اســت در ایــن نشســت خبری،
محسن ســاالری معاون اداره کل ورزش و جوانان
فارس ،جای تحلیل های ورزشــی را در مطبوعات و
رسانه های استان خالی دانست و تأکید کرد :رسانه ها
و مطبوعات نباید صرف ًا به پوشــش و انتشــار اخبار
ورزشی بپردازند.

تیم دوچرخه سواری بیشاپور کازرون پنجم شد

تیم دوچرخه ســواری بیشــاپور کازرون در مســابقات دوچرخه ســواری کشــور با حضور
 ۹۴دوچرخه سوار از سراسر کشور ،مقام پنجم را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مســابقات دوچرخه سواری کشــور با حضور  ۹۴دوچرخه سوار از
سراسر کشور در محل پیست پوالدکف برگزار شد.
در بخش مســابقه کراس کانتری المپیک مردان بزرگســال ،فرشید صالحیان مقام دوم و
محمد شکوئی مقام دهم از کازرون کسب کردند.
همچنین در بخش کراس کانتری المپیک نوجوانان امیرمحمد ســلوکی مقام اول ،امیرعلی
پیروی مقام دوم از کازرون و همچنین در رده سنی نوجوانان بانوان دنیا زالی مقام دوم را کسب
کردند .در بخش مســابقه کراس کانتری المپیک بانوان بزرگســال فاطمه عباسی مقام دوم را
کسب کرد.
قهرمانان باشــگاه دوچرخه سواری بیشاپور  ۲۹مهر ماه در مسابقات بزرگ تهران به رقابت
با حریفان خود خواهند پرداخت.

طبق ماده  ۱۲قرارداد ،فســخ یکطرفه قرارداد ما با کارگزار باشــگاه،
بستگی به تایید هیات راهبردی نظارتی وزارت ورزش است و باید نظر
این هیات اعمال شود تا ما بتوانیم با کارگزار جدید قرارداد امضا کنیم.
احتماال روز یکشــنبه هیات راهبردی نظارتی وزارت ورزش نظر خود
در خصوص این فســخ قرارداد اعالم میکند و پس از آن ما با کارگزار
جدید قرارداد خواهیم بست.
او همچنین در خصوص شــکایتهای باشــگاه استقالل از برخی
خبرنگاران گفت :ما شکایت باشگاه استقالل را هم از بعضی خبرنگاران
که در دوره مدیریت قبلی تنظیم شــده بود را اعالم رضایت کردیم .ما
حتــی دعاوی ریالی خودمان را داریم حل و فصل میکنیم و درســت
نیست که باشگاه استقالل به این اندازه درگیر دعاوی قضایی باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان المرد خبرداد؛

اجرای  ۴۶برنامه طی هفته تربیت بدنی در المرد

رئیــس اداره ورزش و جوانان المــرد از اجرای  ۴۶برنامه طی هفته تربیت بدنی در
این شهرستان خبرداد.
صــادق فالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :با توجه به اینکه روز  ۲۶مهرماه تا دوم
آبانماه در سراســر کشور تحت عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است،
با همکاری هیات های ورزشــی ،فعالیت های فرهنگی ورزشــی گسترده ای در سطح
شهرستان المرد برگزار می شود.
وی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره عابد نعیمی کارمند خوش برخورد این اداره که
قریب به  ۲۲ســال در اعتالی ورزش شهرستان تالش ها و مجاهدت های بی وقفه و
خوبی را انجام دادند ،اظهار داشت :در هفته تربیت بدنی در شهرستان المرد بیش از ۴۶
برنامه ورزشی خواهیم داشت.
وی افــزود :مســابقات فوتبال ،تنیس روی میــز ،آموزش جودو ،والیبــال بانوان و
آقایان ،طناب کشی ،دوومیدانی ،دوچرخه سواری ،کوهنوردی آقایان و مسابقات دارت،
غباررویی قبور مطهر شهدا ،دیدار با خانواده های شهدای ورزشکار ،همایش پیاده روی
خانوادگــی (عمومــی) ،کوهپیمایی به ســمت قلــه پرچم ،همایش موتورســواری ،و
پاراگالیــدر ،برگــزاری کارگاه های آموزشــی ،و دهها برنامه فرهنگی ورزشــی دیگر
از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان المرد و بخش های تابعه
می باشد.
فالی ،برگزاری المپیادهای ورزشی را یکی دیگر از برنامه های هفته تربیت بدنی در
المرد نام برد و گفت :مرمت و بازســازی سایت دره نوردی پاتخته ،از دیگر برنامه های
هیات کوهنوردی در هفته تربیت بدنی است.
وی به پروژه در حال ساخت زمین چمن مصنوعی ورزشگاه انقالب المرد اشاره کرد
و گفت :ســاخت زمین چمن این ورزشــگاه با اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد تومان در حال
انجام است ،که توسط بخش دولتی ساخته می شود.
وی با اشــاره به اینکه در ورزشــگاه انقالب عالوه بر ساخت زمین چمن مصنوعی،
رختکــن ،جایگاه وی آی پی ،هم دارد ،افزود :خاکبردای و خاک ریزی انجام شــده و
امیدواریم تا پایان سال  ۱۴۰۰به بهره برداری برسد.
این مقام مسئول ورزشی شهرستان المرد تصریح کرد :پروژه ساخت استخر ورزشگاه
انقالب که قریب به  ۱۴ســال راکد مانده بود با تالش های حاجی زاده مدیرکل ورزش
و جوانان استان فارس ،با استناد به ماده  ،۲۷به بخش خصوصی واگذار ،و با هزینه ای
بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان در حال ساخت است.
فالی به ادامه ســاخت سالن رمضان شــهدای چاه حاج ابول نیز اشاره کرد و گفت:
موزاییک کف سالن به اتمام رسیده ،و پیمانکار در حال انجام کار بر روی سقف سرویس
بهداشتی و رختکن است که هزینه ای بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان در حال انجام است.
فالی به ســاخت زمین های چمن مصنوعی در روســتاهای شهرســتان که توسط
موســوی نماینده مجلس کلنگ زنی شده است ،اشاره داشت و گفت :این پروژه ها در
شــرف انجام اســت ،که زمین کدیون ،و کندرکاله بلند زیرسازی آن انجام شده است،
زمین چمن روســتای بریو در حال زیرسازی اســت ،و زمین چمن ترمان هم به زودی
زیرسازی آن شروع خواهد شد.
وی به مجموعه ورزشــی تابناک اشــاره کرد و گفت :با تخصیص اعتبار  ۴میلیارد
تومانی که توســط موســوی نماینده مجلس پیگیری شــده بود ،قرار است بخشی از
مطالبــات و بدهی هــای پیمانکار قبل ،هزینه های آب ،و برق این مجموعه ورزشــی
پرداخت شود.

ایرنا :دبیر هیات بســکتبال فارس اعالم کرد :این رشــته در فارس طی پنج سال گذشته
با هم افزایی رشــد چشمگیری در کشور داشــته و بازیکنان زیادی از این استان در تیمهای
ملی پایه حضور یافته اند.
مهــدی نصراللهی یکشــنبه در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا افزود :تیــم های پایه فارس
موفقیتهای خوبی طی ســال های اخیر در کشور به دست آورده اند هر چند نیز نقاط ضعفی
وجود دارد که بیشتر آن به ساختار ورزش و عدم حمایت الزم بخش خصوصی بازمی گردد.
وی اضافه کرد :اگر در سال  ۱۳۹۵نگاهی به تیمهای پایه داشته باشیم میبینیم که فارس
در ردههای پایه موفقیتی نداشــته است و فارس در مســابقات منطقه هشت که استان های
بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان و هرمزگان حضور داشتند در برابر حریفان با امتیاز
زیادی می باخت و توان رسیدن به مرحله بعد را نداشت.
نصراللهی بیان کرد :حضور در مرحله بعد برای تیم فارس یک آرزو بود اما از ســال  ۹۵به
بعد ســیر صعودی بسکتبال فارس آغاز شد طوری که در سال  ۹۸با تالش فریدون رییسی
رییس هیات در تمام رده ها هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان چهار تیم برتر کشور
شــدند و حتی در مســابقات المپیاد نخبگان ورزش تیم فارس در بین  ۳۱استان کشور رتبه
نخست را کسب کرد.
دبیر هیات بسکتبال فارس با بیان اینکه متاسفانه برخی از افراد برای بسکتبال این استان
مغرضانه قضاوت میکنند ،افزود :این افراد که تعدادشــان اندک اســت و کارنامه خوبی هم
ندارند چگونه به خودشان اجازه می دهند عملکرد خوب هیات را زیر سوال ببرند؟
وی افزود :اینکه گفته می شــود هیات بسکتبال استان فارس در بخش حرفهای تیمداری
نمیکند باید این مسئله را یادآور شد طی سالهای گذشته فارس در لیگ برتر کشور تیمداری
می کرد که بخش خصوصی متولی این کار بود اما چند صباحی است که این بخش اشتیاقی
برای حضور در بسکتبال و سایر رشته ها ندارد.
نصراللهی ادامه داد :یکی از معضل های بزرگ ورزش فارس عدم حضور بخش خصوصی
در ورزش حرفه ای اســت و بر اســاس قانون هیات های ورزشی و حتی اداره کل ورزش و
جوانــان هم اجازه حضــور در ورزش حرفهای را ندارند و حتی مجاز به کمک هم نیســتند
هر چند در این ســال ها هیات بســکتبال از تیم هایش در لیگ برتر آقایان و بانوان و دسته
اول حمایت کرده است.
وی در مورد اظهار نظر یکی از پیشکسوتان بسکتبال فارس در الیو ایسنتاگرامی که گفت
خبرنگاران فارس جایگاهی در بین ما ندارند ،گفت :خبرنگاران فارس سالهاست که با صداقت
و پاکی به ورزش این استان کمک کرده اند و نباید همه را زیر سئوال برد.
نصراللهــی گفت :با توجه به پایان دوره رییس هیات و برگــزاری فراخوان برای انتخاب
رییس جدید ،هفت نفر کاندیدا شــدند که از بین آنها یک نفر با رای مجمع  ۲۸مهرماه برای
مدت چهار سال انتخاب می شود.

در مسابقات کشوری؛

باشگاه استقالل در آستانه فسخ قرارداد با کارگزار
معاون حقوقی باشگاه استقالل در خصوص فسخ قرارداد با کارگزار
فعلی این باشگاه توضیحاتی ارائه داد.
فرشید سمیعی ،معاون حقوقی باشگاه استقالل در گفتوگو با ایسنا،
درباره پرونده کارگزار باشگاه اســتقالل و مذاکرات انجام شده با این
کارگــزار اظهار کرد :تنها پروندهای که بــرای ما مانده ،بحث کارگزار
باشگاه است.
وی افزود :ما روز شــنبه جلسهای با کارگزار باشگاه برگزار کردیم.
جلسه حکمیت با ابالغ و دعوت هیات حکمیت وزارت ورزش و جوانان
در محل وزارت ورزش جوانان شــنبه ساعت  ۱۰برگزار شد و بیش از
 ۲ساعت طول کشید.
او درباره شرایط فسخ قرارداد با کارگزار باشگاه استقالل تاکید کرد:
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گلمحمدی:
سرمربی پرسپولیس میگوید مسئولیت باخت تیماش
به الهالل بر عهده اوست و از همه عذرخواهی میکند.
بــه گزارش ایســنا ،یحیی گلمحمدی ،ســرمربی
پرسپولیس بعد از شکســت سه بر صفر این تیم مقابل
الهالل عربســتان و حذف از لیگ قهرمانان آســیا در
نشســت خبری اظهار کرد :از نتیجه حاصل شده خیلی
ناراحت هســتیم .قبل از صحبت درباره مباحث فنی ،از
هواداران بابت این نتیجه عذرخواهی میکنیم .مسئولیت
این بازی و نتیجه برعهده من است .اینجا از همه آنها
عذرخواهــی میکنم .مقابل یک تیــم فوقالعاده بازی
کردیم و گلهایی که خوردیــم در زمانی بود که توپ
در اختیار خودمان بود و نتوانســتیم از فشار تیم حریف
خارج شویم .این تیم وقتی از تیم مقابل توپ میگیرد،
خیلی خطرناک اســت .این را به بازیکنان گوشزد کرده
بودم .مقابل یک تیم خوب و شایسته بازی داشتیم .کار
خیلی سخت بود که در مقابل تماشاگران و در زمین این
تیم بازی کردیم.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد :ضمن اینکه مشکالت
خیلی زیــادی داریم که باید حل میشــد .نمیخواهم
اینجا درباره مشــکالت حرف بزنــم .واقعا از نتیجهای
که به دست آمد ناراحت هستیم .میتوانستیم وقتی که
یک بر صفر عقب بودیم ،گل تســاوی را بزنیم .از تک
موقعیتها هم خوب استفاده نکردیم و در تصمیمگیری

مسئولیت باخت با من است
شرایط ما و تیمهای عربی برابر نیست

آخر مشکل داشتیم.
وی در واکنش به اینکه چــرا تعویض هایش برای
هجومی شدن پرسپولیس جواب نداد و همچنان تیمش
در حالت دفاعی قرار داشــت ،گفــت :تعویضهای ما

در فاز هجومی بود و ســعی کردیم بــازی را از حریف
بگیریم .فکر میکنم که حریف تیم قدرتمندی در دفاع
تیمــی بود .این اجازه و فضا را برای پاس کاری و قطع
توپ پیدا نکردیم .عملکرد مــا در نیمه دوم با توجه به

مشکالتی که بود ،میتوانست بهتر باشد .در هر صورت
تعویضهای ما هم در فاز هجومی بود اما نتوانستیم از
فضایی که باید به دست میآوردیم و تحت فشار حریف
پاس میدادیم و موقعیت خلق میکردیم ،موفق باشیم.
ضمن اینکه حریف قدرتمند بــود و در انتقال به حمله
قوی بودند .الهالل از نظــر فوتبالی حریف قدرتمندی
بود و انجام این کارها برای ما سخت بود.
او در واکنــش به اینکه تیمش امســال نتوانســت
بــه فینال صعود کند و آیا تیمهای عربســتانی قویتر
شــدهاند ،گفت :ما تغییرات زیادی به نســبت پارسال
داشــتیم .در هر فصل جدیدی ،مشــکالت جدیدی به
ما اضافه میشــد .نمیخواهم زیــاد درباره این مباحث
صحبت کنم .شــرایطی که تیم ما همیشه قبل و بعد از
آســیا دارد ،عجیب و غریب و غیر قابل باور است و اگر
توضیح دهم ،شاید شما هم باور نکنید.
گل محمدی در پایان گفت :تیمهای عربی با توجه
به هزینههای خوب در بحث جــذب بازیکنان خارجی
و ســتارهها از تیمهــای ایرانی جلوتر هســتند .از آن
طرف شــرایطی برای تیم ما در ایران به وجود آمد که
نتوانســتیم ستاره و بازیکن خارجی بگیریم .این مباحث
برای ما اذیتکننده است .نمیخواهم توجیه کنم اما از
لحاظ رقابتی و امکاناتی شــرایط بین تیم ما و تیمهای
دیگر نابرابر است.

تیم ملی امید  ۳۰مهر به دوشنبه میرود
تیــم ملی فوتبال امید با برگزاری هفته اول لیگ برتر ،آماده عزیمت به
تاجیکستان و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا میشود.
یوســف جعفری ،مدیر اجرایی تیم ملی امید در گفتوگو با ایسنا ،درباره
اتمــام اردوی تیم ملی امیــد و برنامه این تیم برای حضور در مســابقات
مقدماتی قهرمانی آســیا در کشور تاجیکستان که از سوم آبان آغاز میشود
گفت :برنامه تیم ملی امید پابرجاست اما بازیکنان برای حضور در مسابقات
لیگ برتر و لیگ دسته یک راهی باشگاههای خود شدهاند .بعد از برگزاری
هفته اول لیگ برتر ،بازیکنان مدنظر خود را معرفی خواهند کرد و  ۳۰مهر
راهی کشور تاجیکستان خواهیم شد.
مدیــر اجرایی تیم ملی امید از اتمام اردوی این تیم در تهران خبر داد و
گفت :ما اردوی آنچنانی در تهران نداریم و تیم بعد از هفته نخســت لیگ
راهی تاجیکستان میشود .پرواز تیم ملی امید به صورت چارتر خواهد بود.
وی از تکمیل کادر فنی تیم ملی امید با حضور ســه دســتیار خارجی و
یک دستیار ایرانی – سوئدی و استقرار این مربیان در اردو خبر داد و گفت
که در حال حاضر دو بازیکن بــه علت تغییر تیم در حال تمرین با مربیان

هستند تا در شرایط مسابقه قرار داشته باشند.
جعفری در واکنش به این ســوال که آیا تیم کنونی شــرایط سنی الزم
برای حضور در مســابقات المپیک فرانســه را دارد یا خیر گفت ۵۰ :درصد
ایــن بازیکنان می توانند در المپیک فرانســه بازی کنند و مابقی بازیکنان
دارای شــرایط ســنی الزم برای حضور در مسابقات زیر  ۲۳سال قهرمانی
آســیا هستند .نیمی از بازیکنان متولدین دو ماه پایانی سال  ۷۷و نیم دیگر
متولدین دو ماه پایانی ســال  ۷۹هستند .علت این تصمیم بهبود نتایج تیم
ملی امید اســت .آقای مهدویکیا اعتقاد دارند با بهبود نتایج تیم ملی مانند
دوره گذشــته مسابقات در سید سوم قرعه کشی مسابقات قرار نمیگیرد و
در نتیجه قرعه بهتری خواهد داشت .او درباره اظهارات مهدویکیا مبنی بر
انتخاب یک پیشکســوت شناخته شده برای سرپرستی تیم ملی امید گفت:
فدراسیون فوتبال با دو نفر برای قبول این سمت مذاکره کرده است.
تیــم ملی فوتبال امید از اواخر شــهریور کار خــود را با هدایت مهدی
مهدویکیا به منظور حضور در مســابقات مقدماتی قهرمانی آسیا و کسب
سهمیه دور نهایی آغاز کرده و بعد از برگزاری دو دوره اردو ،اکنون مهیای

حضور در کشور تاجیکستان است .هدف این تیم شکستن طلسم ناکامی ایران
در صعود به المپیک است که سال  ۲۰۲۴در پاریس فرانسه برگزار میشود.
مرحلــه مقدماتی رقابتهای قهرمانی زیر  ۲۳ســال آســیا در گروه B
به میزبانی شــهر دوشنبه (تاجیکســتان) برگزار میشود که زمان و محل
برگزاری مسابقات به این شرح است:
دوشنبه  ۳آبان :ایران -نپال /ساعت  ۱۶به وقت محلی -استادیوم
دوشنبه
پنجشــنبه  ۶آبان :لبنان -ایران /ســاعت  ۱۶بــه وقت محلی-
استادیوم دوشنبه
یکشنبه  ۹آبان :ایران -تاجیکســتان /ساعت  ۱۹به وقت محلی -
استادیوم دوشنبه
بازیهای مقدماتی قهرمانی زیر  ۲۳ســال آســیا آبان ماه در  ۱۱گروه
برگزار می شــود که تیم های اول به همراه  ۴تیم برتر دوم به دور نهایی
بازیهــا صعود می کنند .مرحله نهایی این مســابقات در خرداد  ۱۴۰۱به
میزبانی ازبکستان برگزار میشود.
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انگارنهراگنا

عزتا ...ضرغامی؛ وزیــر میراث فرهنگی در
سفر اخیر خود به استان فارس ،اعالم کرده بود
کــه قوانین تعیین حریم اماکن تاریخی انقباضی
است و در منطقه پاســارگاد موجب محدودیت
کشاورزی به دلیل ممنوعیت حفر چاه آب شده و
تجدید نظر در این قوانین الزم است.
به گزارش ایســنا ،اظهار نظــر وزیر میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی پیرامون
تجدیــد نظر در تعیین حــدود اماکن تاریخی و
میراثی برای کمک به تامین آب کشــاورزان و
حفر چاه ،منجر به واکنشهای موافق و مخالفان
در سطوح کارشناســان ،عالقهمندان و فعاالن
حوزههای مختلف میراث فرهنگی و گردشگری
و کشاورزی شده است.
مدیر کل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی
منطقه جنوب کشور و مدیر پایگاه میراث جهانی
تختجمشــید ،هرکدام نظــرات متفاوتی را در
واکنش به موضوع مطرح شده از سوی عزتا...
ضرغامی ،ارائه میدهند.
طهمورث یوسفی ،مدیر کل مرکز زمینشناسی
و اکتشــافات معدنــی منطقــه جنوب کشــور
اعتقــاد دارد که موقعیت بناهــای تاریخی نظیر
تخت  جمشــید و پاسارگاد به گونهای است که از
مخاطرات مختلف در امان باشند و حفر چاه آب
در محدوده این آثار ،تاثیر زیانباری برای آنها به
دنبال ندارد.
طهمورث یوســفی به ایسنا گفت :خوشبختانه
اماکنی نظیر تخت جمشید و پاسارگاد در موقعیتی
ســاخته شــده که نســبت به نقاط دیگر استان،
پایداری بیشــتری در برابر آسیبهای مخاطرات
طبیعی دارد.
یوســفی خاطرنشــان کرد که به دلیل محل
قرارگیــری ایــن اماکــن و ســازه آن ،چنین
مکانهایــی در زمــان وقوع حــوادث طبیعی،
آســیب کمتری دیده و موضوعی نظیر حفر چاه
بــرای تامیــن آب ،تاثیر زیــادی ،مانند نقاط و
دشتهای بحرانی ،بر این سازهها نخواهد داشت.
اما حمید فدائی مدیر پایــگاه میراث جهانی
تخت جمشــید ،در ایــن باره به ایســنا گفت:
شــهر پارســه تنها بــه تخــت گاه و بناهای
باالدســت مســتقر بر کوه و صخــره محدود
نمی شود و بناهای زیادی در سطح دشت مانند
نقش رستم در مقابل زمینهای کشاورزی وجود
دارند که زمین لرزه و گسل آنها را تهدید میکند.
فدایی با بیان اینکه تاکنون درز و شکاف  های
زیــادی بر تن این دشــتها و آثــار میراثی و
گردشــگری ،خصوصا کاخهــای بخش جنوبی
تخت جمشــید که خدمات گردشــگری در آن
قســمتها ارائه میشود ،ایجاد شده است و این
مســئله دغدغه زیادی را برای پایــگاه میراث
جهانی تخت جمشید به همراه داشته است.
فدائــی با یادآوری اینکه میــراث فرهنگی و
گردشــگری بخشهای مهمی از اقتصاد کشور
به شــمار می رود ،گفــت :بیتردیــد باید این
بخشها را به عنوان قسمتی مهم از اقتصاد ،آن
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کتاب "در انزوای یک شب قطبی" در شیراز منتشر شد
کتاب در انزوای یک شب قطبی اثر دکتر محمدرضا خالصی
استاد دانشــگاه ،پژوهشــگر ،نویسنده و شــاعر معاصر روانه
بازار شد.
بیســت و ششــمین کتــاب دکتــر محمدرضــا خالصی
تحت عنوان در انزوای یک شب قطبی منتشر شد.
در انزوای یک شب قطبی پنجمین مجموعه شعر این شاعر
معاصر است که پیش از این مجموعه کتاب های:
عشق یعنی تو
فرسایش ها
پیامبر و زیتون زارها
و
از شوق های شرقی
در زمینه ی شعر از او چاپ و منتشر شده است.
کتاب در انزوای یک شب قطبی با جمله ی:
پیشکش به شهر من شیراز ،با همه ی بی مِهری هایش
و این بیت از ابوالعالء معری شاعر و فیلسوف نابینا و شهیر
تازی:
و یوجد بیننا أمد قصی
فأموا سمتهم و أممت سمتی
میان ما بســی فاصله اســت آنان به راه خویش می روند و
من به راه خویش
آغاز می شود.
در این مجموعه  330صفحه ای:
 110شعر ذیل عنوان مغانه
 17شعر ذیل عنوان شوق درنگ های شیشه ای
 5شعر ذیل عنوان اشعیا
 7شعر ذیل عنوان حماسه مویه ها
 10شعر ذیل عنوان بارانی ها
 17شعر ذیل عنوان از شوق های شرقی

 3شعر ذیل عنوان شبانه ها
 10شعر ذیل عنوان زیر پلک های شب
 15شعر ذیل عنوان شهود
 20شعر ذیل عنوان حیرانی ها
و  8شعر ذیل عنوان شب اشارت ها
وجود دارد.
بیشتر حجم این کتاب به غزل اختصاص دارد ولی فرم های
دیگر شعر همچون رباعی ،مثنوی ،غزل ــ مثنوی و شعر سپید
نیز در آن به چشم می خورد.
ایــن کتاب به همت حــوزه هنری فارس منتشــر و چاپ
شده است.

رمان "در را پشت سرش میبندد"
مرتبط با دفاع مقدس منتشر شد

ایرنا :جلیل زارع نویســنده اهل بخش داریون شیراز ،رمان
"در را پشــت سرش میبندد" با موضوع مرتبط با دفاع مقدس
منتشر کرد.
رمان
این نویســنده یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اعالم کردِ :
"در را پشــت ســرش می بندد" ،با ژانری عاشقانه–جنگی در
سیاسی پس از پیروزی
شهر مرزی خرمشهر در فضای ُپرالتهاب
ِ
انقالب اسالمی ،آغاز میشود و فضای دو دستگیهای سیاسی
و پشــت بندش جنگی ویرانگر و خانمان  سوز ،عشقی پرشور را
بهتصویر میکشد.
جلیل زارع نویســنده این رمان ،داســتان را در پنج روزگار
متوالی پرحادثه و پرتعلیق با فراز و نشــیبهای خاص خود به
ِ
تصویر کشیده است.
رمان ،پایانی باز دارد ،در برزخــی از معماهای بالتکلیفی و
انتظار که نویسنده معتقد است سراسر این قصه پرغصه وصل
و هجــران ،از آغاز تا پایان ،تعلیقی از جنس بالتکلیفی و انتظار
داستان پرهیجان ،هم
را با خود بهدوش میکشد .جایجای این
ِ
جنگ اســت و هم دفاع ،هم شکست و هم پیروزی ،هم وصل
و هم هجران ،هم غم و هم شادی ،هم مرگ و هم زندگی.
این کتاب از انتشــارات موزه ملی انقالب اســامی و دفاع
مقدس است و در شمارگان  ۱۰۰۰نسخه منتشر شده است.
نویسنده ،داستان را در سه بُعد به ظاهر متفاوت ولی در عین
حال پیوســته مثل حلقههای یک زنجیر واحد ،گام به گام پیش
می برد که به گفته خودش حلقهی اول شــامل جدال و جنگ
وگریــز خونین بین قومیتها در یک شــهر مرزی ،حلقه دوم
جنگ بین دو کشــور همسایه ،همراه با تجاوز و اشغال و حلقه
سوم بروز اختالف بین دو فامیل که ناخواسته درگیر ماجراهای
عشــقی جنجالی و طوفانی شدهاند و ماجراهای پرشور عشق و
ایثار و در عین حال دسیسه و نیرنگ و خیانت و انتقام.

هشدار درباره عواقب دستکاری در حریم پاسارگاد

اما و اگرهای انقباض و انبساط محدوده آثار تاریخی
هــم اقتصاد پایدار مورد توجه قــرار داد ،زیرا این
بخشها هم به اندازه اقتصاد کشــاورزی ،دارای
اهمیت است.
وی با بیان اینکه میراث و گردشگری را برتر از
کشــاورزی نمیدانیم اما طالب حاکم شدن توازن
و عدالت هســتیم ،گفت :مســئله خشکسالی در
تاریخ نیز مطرح بوده و براســاس نوشته کتیبه ها،
که در دوران گذشــته مردم تالش میکردند که
سرزمینشان را از ســه موضوع "دشمن و دروغ و
خشکسالی" دور نگهدارند و برای آن دعا میکردند،
می توان نتیجه گرفت که کشــاورزی براســاس
شــرایط جوی و محیطی مدیریت شــده اســت.
فدایــی با اشــاره بــه اینکه خشکســالی دهه
اخیر ،منجر به خالی شــدن ســفره آب زیرزمینی
نیــز شــده اســت ،یکــی از مســائل تاثیرگذار
بــر کــم آبــی را ،کشــاورزی غیراصولــی و
پر آب خواه و تداوم شــالیکاری در بخشهایی از
فارس دانســت و گفت :من بــه عنوان یک فعال
حوزه میراث فرهنگی ،مخالف کشــاورزی نیستم،
اما بایــد توازن مناســبی بین اقتصــاد میراث و
کشاورزی ایجاد کنیم.
هشدار درباره عواقب دستکاری در
حریم پاسارگاد
در ادامــه نیز یک باستانشــناس تاکید کرد:
ســخن گفتن از انقباض حریــم میراث جهانی
پاسارگاد ،نه تنها تعرض به نظام علمی و حقوقی
محوطه میراث جهانی پاســارگاد است و باعث
برهم خوردن نظم این محوطه تاریخی میشود،
بلکــه ممکن اســت آن را در فهرســت میراث
جهانی در معرض خطر قرار دهد.
به گزارش ایســنا ،عزتا ...ضرغامی ـ وزیر
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ـ
شامگاه پنجشــنبه  ۲۲مهرماه در جلسه شورای
اداری اســتان فــارس ،اظهاراتــی داشــت که
واکنشهای مختلفی را در پی داشــته اســت،
از جملــه اینکه گفت« :همه جای اســتان در
خصوص ساختوســاز در بخش حریمها دچار
مشکل است ،امروز مردم شهر پاسارگاد بهخاطر
مقبره کوروش و قوانین ما نمیتوانند ســاختمان
دوطبقه بســازند ،درست کشــاورزی کنند ،چاه
بزننــد ،دکل بزنند .من باید این مشــکل را حل
کنــم .یک مقــدار انقباض قوانیــن حریمها را
بردارم و انبســاطی کنم .از جناب آقای رئیسی
هم خواهش میکنم اجازه بدهند هم در شورای
عالی انقالب فرهنگی و هم در دولت این موضوع
را با اولویت مطرح کنیم ،چون این تصمیم یک
تصمیم ویژه و مثل حرکت روی لبه تیغ است».
پاســارگاد مجموعهای از سازههای بهجامانده
از دوران هخامنشیان است که آرامگاه کوروش،
کاخ دروازه ،کاخ بارعــام ،آرامــگاه کمبوجیــه،

ســاختارهای دفاعــی تل  تخت ،کاروانســرای
مظفری و تنگه بالغی در آن واقع شده است که
تیرماه  ۱۳۸۳به عنوان پنجمین اثر تاریخی ایران
در فهرســت میراث جهانی یونسکو با صددرصد
رأی موافق ثبت شد.
سال  ۹۸گزارشی از اداره منابع آب شهرستان
پاسارگاد منتشر شد که حاکی از حفر  ۱۲۷۰حلقه
چاه در سراسر این شهرستان تا آن زمان بود .از
این تعداد ۱۱۰۰ ،حلقه چاه به منظور کشاورزی،
 ۵۰حلقــه چاه برای شــرب و حــدود  ۱۰۰چاه
با  هدف صنعتی حفر شده اســت .عالوهبر این،
صدهــا حلقه چاه بــدون مجوز نیز حفر شــده
اســت .با وجود این ،تا کنون گزارش رسمی از
فرونشست زمین و آثار مخرب برداشت بیرویه
آب در دشــت و محوطه پاسارگاد بیرون نیامده

یک چاه عمیق در نزدیکترین فاصله از محوطه
میراث جهانی پاسارگاد ،نگرانیها را تشدید کرد؛
چاهی که مسؤوالن پایگاه پاسارگاد گفتند پروانه
آن به  ۳۰ ،۲۰ســال پیش برمیگردد ،اما اخیرا
( )۱۳۹۸مجوز کفشکنی چاه گرفته است.
برداشت بیرویه از ذخایر آب زیرزمینی ،نبود
مدیریت منابع ،کشــت محصوالت کشــاورزی
پرآببر و حفر چاههای غیرمجاز از جمله عواملی
است که وضعیت را در فارس بحرانی کرده و زنگ
خطر را در برخی مناطق آن از جمله مرودشــت
که میراث جهانی تخت جمشید در آن واقع شده
به صدا درآورده اســت .کارشناسان زمینشناسی
و آب نیز بارها هشــدار دادهاند باید کشاورزی در
این اســتان کم شود و تا حدامکان ،برداشت آب
از ســفرههای زیرزمینی کاهش یابد و چاههای

است .هرچند ،آمار ســازمان زمینشناسی ایران
نشــان میدهد اســتان فارس از جمله مناطقی
است که پدیده فرونشست در آن به حالت بحران
درآمده است.
ســال  ۹۸مدیر آبفای اســتان فــارس نیز
گفته بود :برداشــتهای بیرویــه آب از منابع
زیرزمینی موجب شده اســتان فارس با بحران
فرونشســتهای اراضــی روبهرو شــود و این
بحران به حدی اســت که این استان را در رده
اول فرونشســت زمین در جهان قرار داده است.
به طوری که اســتاندارد فرونشســت در ســال
چهار میلیمتر اســت ،اما در استان فارس میزان
فرونشست ســاالنه میانگین بین شش تا هشت
سانتیمتر گزارش شده است.
با آنکه اداره منابع آب پاسارگاد گزارش کرده
است ،از سال  ۱۳۹۵پاســارگاد به عنوان دشت
ممنوعه شناخته شده و مجوز جدید برای حفاری
چاه در آن صادر نشــده است ،اما سال  ۹۸حفر

غیرقانونی پلمب شوند.
شــهرام زارع ـ باستانشناس و سردبیر مجله
«باستانپژوهی» ـ در ارتباط با آثار مخرب برخی
فعالیتهای کشاورزی در دشتهای پاسارگاد و
مرودشــت و اظهارنظر وزیر میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع  دســتی درباره مشکالت
کشاورزان به  خاطر حریم مقبره کوروش و قوانین
میراث فرهنگی ،به ایســنا گفــت :در دهههای
گذشــته فعالیتها و اتفاقات بسیاری که تناسبی
با ذات محیطزیســت فالت ایران ندارد ،نه فقط
در اســتان فارس که در بیشــتر مناطق فالت
ایران رخ داده که شــامل برداشت بیرویه آب از
سفرههای زیرزمینی و فرونشست زمین است و
مشکالتی جدی برای محوطههای تاریخی نیز
به وجود آورده است .وقتی وزیر تازه منصوبشده
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
عواقــب اظهارنظرهای خود در اولین بازدیدها از
میراث جهانی ایــران را در نظر نمیگیرد ،قطع ًا

نگرانیهای اهالی این حوزه بیشتر میشود.
او افــزود :البتــه منظور ایشــان بهدرســتی
مشخص نیست که آیا کشــاورزی در عرصه و
حریم محوطه پاســارگاد مدنظر بوده یا خارج از
آن .اگر منظورشان کشاورزی در خارج از حریم و
عرصه بوده باشد که موضوع آن به وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ارتباطی
پیــدا نمیکند .اگر هم منظورشــان در حریم و
عرصه بوده که بهتر اســت مدیر محوطه میراث
جهانی پاســارگاد درباره آن صحبــت کند ،اما
آنچه نگرانی را تشدید کرده استفاده وزیر میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی از تعبیر
«انقباض حریم» اســت که به لحاظ حقوقی و
علمی ،میتواند ابعاد نگرانکنندهای داشته باشد.
زارع با اشــاره به برخی اظهارنظرهای پیشتر
مطرحشــده ،اظهار کرد :مجموع آنها نشــان
میدهد سالهای آرامی پیش  رو نخواهیم داشت
و اهالی میراث فرهنگی باید با دقت بیشــتری
مســائل این حوزه را رصد کننــد .اینکه میراث
فرهنگــی مدتی به اشــتباه زیرمجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد بوده و آقای ضرغامی هم گفتهاند
مدتی در این وزارتخانه مســؤولیت داشتند دلیل
بر آگاهی از میراث فرهنگی نمیشــود؛ دو حوزه
«فرهنگ» و «میراث فرهنگی» تفاوتهایی با
یکدیگر دارند که برای مدیران ما به  درستی فهم
نشده و با یکدیگر خلط شده است.
این باستانشــناس درباره اینکــه با توجه
به اظهارنظر مطرحشــده دربــاره انقباض حریم
پاســارگاد ،آیا میتوان بهراحتــی حریم میراث
جهانی را تحت تاثیر قــرار داد و منقبض کرد؟
گفــت :این اظهارنظر به معنــی تعرض به نظام
علمی و حقوقی محوطه میراث جهانی پاسارگاد
اســت و باعث بههمخوردن نظم میشــود .به
عالوه ،نمیتوان بدون اجازه کمیته حرائم ملّی و
کمیته میراث جهانی یونسکو در عرصه و حریم
پاســارگاد دســت برد و مث ً
ال درصدی از ۱۴۰۰
هکتــار عرصه آن را بذل و بخشــش کرد .این
کار صراحت ًا به معنی تخریب آگاهانه میراث ملّی
و جهانی اســت و یکی از پیامدهای آن خروج از
فهرست میراث جهانی یا قرار گرفتن ذیل میراث
درخطر جهانی میتواند باشــد .پیامدهای بسیار
نامطلوبی هم در گردشگری خواهد داشت.
او این تهدیــد را درباره میراث ملّی ،بزرگتر
و جدیتر دانســت و افزود :در سالهای گذشته
و در زمان رؤســای پیشــین شــاهد بودیم که
اظهارنظرهایی از سوی برخی مسؤوالن سازمان
وقت میراث فرهنگی و گردشگری همچون آقای
بقایی مطرح میشد که ریشه در ناآگاهی داشت
و همچنین بیتأثیر از منافع افردی که در افکار
و اذهان رؤسا اثر میگذاشــتند ،نبود .به  واسطه

همان نگرشها و اظهارنظرها اکنون آمار بزرگی
از تخریب و تسطیح محوطههای باستانی و آثار
تاریخی وجود دارد .بسیاری از محوطهها و آثاری
که حتی برخی از آنها در فهرســت میراث ملّی
ثبت بودند ،مث ً
ال در همان مرودشــت یا دشــت
شوشــان در خوزســتان و جاهای دیگر به کلی
تخریب شــدهاند .این اتفاقها رخ نمیدهد مگر
در شــرایطی که حساســیت و پیگیری از طرف
مقامات مسؤول وزارت میراث فرهنگی ،مقامات
قضایی و مدیران کشور نباشد.
زارع با اشــاره به نگرانیهایی کــه از تفکر
«انقباض حرایم میراث تاریخی» ناشــی شــده
اســت ،گفت :محوطهها و آثاری که در فهرست
میراث جهانی ثبت نشــدهاند و فقط در فهرست
میراث ملّی ثبت شــدهاند ،حتــی با وجود ابالغ
عرصه و حریــم ،مث ً
ال محوطــه ارگان   /ارجان
در بهبهــان ،در معــرض چنیــن خطراتی قرار
دارنــد .در مــورد محوطههای میــراث جهانی
دســتکم پایگاههایی وجــود دارند که پیگیری
و اطالعرســانی نصفه و نیمهای انجام میدهند
و افکار عمومی هم نســبت به آنها حساسیت
بیشتری دارد که تا حدی باعث صیانت میشود،
هرچند بیشــتر این آثار در جایــگاه واقعی خود
قــرار ندارند ،امــا درباره آثار ملّــی این نگرانی
بیشتر اســت ،حتی این نگرانی برای آثاری که
هنوز در فهرســت میراث ملّی ثبت نشدهاند و یا
واجد شرایط ثبت ملّی شناخته نمیشوند بزرگتر
است و به سادگی مورد تعرض ،تجاوز و تخریب
قرار میگیرنــد .بنابراین از وزیر میراث فرهنگی
انتظار مــیرود در درجه اول مدافــع مصالح و
منافع میراث فرهنگی کشور باشد و به اساسنامه
وزارتخانه میراث فرهنگی متعهد بماند.

سازهای قدیمی در بافت تاریخی
شیراز کشف شد

معاون میراثفرهنگی اســتان فارس از کشف
یک سازه قدیمی در بافت تاریخی -فرهنگی شهر
شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از
ادارهکل میراث فرهنگی استان فارس ،عبدالرضا
نصیری اصل با اعــام این خبر اظهار کرد :حین
عملیات کفســازی معابر توسط شهرداری شیراز
در ورودی محله سنگ ســیاه ،یک سازه قدیمی
کشف شده است.
وی با بیان اینکه دستور توقف عملیات بهسازی
کوچه ضلع شــمالی کالنتری عباسیه شیراز صادر
شده است ،افزود :این ســازه قدیمی که در حین
خاکبرداری توســط ماشــین آالت نمایان شده،
بالفاصله توسط شهرداری شیراز به این اداره کل
اطالعرسانی شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی فارس گفت :قدمت
و نوع این ســازه تاریخی که احتما ًال حمام است،
توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان در حال
بررسی است.

