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خالی بودن  ۵۷درصد مخازن سدهای استان فارس

چرایی برگزاری مذاکرات ایران و اروپا در بروکسل
یـک کارشـناس مسـائل بیـن الملـل بـا اشـاره بـه سـفر مسـئول سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا بـه ایـران و تصمیـم طرف هـا بـرای برگـزاری ادامـه مذاکـرات در
بروکسـل و تاثیـر ایـن تصمیـم در نتیجـه مذاکـرات برجامی گفـت :شـاید یکـی از
دالیـل ایـن امـر ایـن باشـد کـه اتحادیـه اروپـا مثـل زمـان مدیریـت خانـم موگرینی
کـه نقـش کلیـدی در توافق داشـت سـعی دارد این مسـیر را احیا کنـد و گام مهم و
تعییـن کننـده ای را در راسـتای بازگشـت بـه برجـام بـردارد.

سـیدرضا میرطاهـر در گفتوگـو بـا ایسـنا افـزود :اتحادیـه اروپـا در راسـتای منافع
خـود در کنـار قدرت هـای بـزرگ بیـن المللـی همیشـه بـه برجام بـه گونـه ای نگاه
کـرده کـه اروپا در انجام آن نقش مهمی داشـته اسـت و سـعی کـرده از آن حفاظت
کند .
وی ادامـه داد :هـر چنـد مذاکـرات وین به نتیجه ملموس در شـش دور نرسـید اما
معتقـدم مذاکـرات در بروکسـل را می تـوان ادامـه همـان مذاکـرات ویـن دانسـت.
البتـه زود اسـت دربـاره محتـوا و نتیجـه مذاکـرات آتی صحبـت کرد اما بـا توجه به

پیشـرفت های فنـی هسـته ای ایـران ،غرب و آمریـکا نگران هسـتند و می خواهند
هـر چـه زودتـر ایـران را بـه پـای میـز مذاکـره بیاورنـد تـا رونـد ایـن پیشـرفت ها را
متوقـف کنند.
ایـن کارشـناس مسـائل بیـن الملـل اظهـار کـرد :ایـن مسـاله موجـب شـده طـرف
آمریکایـی ضمـن دعـوت بـه مذاکره لحـن تهدیدآمیـزی هم داشـته باشـد .آنتونی
بلینکـن گفتـه بـود اگـر ایـران بـه مسـیر مذاکـره برنگـردد آمریـکا آمـاده اسـت
گزینه هـای دیگـر را روی میـز بگـذارد ،البتـه ایـن موضع آمریکا بیشـتر یـک بلوف
اسـت چراکـه بـه خاطـر شـرایط منطقـه و بحـث افغانسـتان آنهـا آمادگـی روی میز
قـرار دادن سـناریوی مداخلـه یـا اقـدام نظامی علیـه ایـران را ندارنـد و ایـن اقـدام و
موضـع گیـری بیشـتر برای واداشـتن تهـران برای بازگشـت بـه میز مذاکره اسـت.
میرطاهـر گفت:آنهـا نگـران هسـتند پیشـرفت های ایـران بـه مرحلـه غیـر قابـل
بازگشـت برسـد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن زمینـه بایـد بـه نقش اسـرائیل نیـز توجه داشـت ،گفت:
آنهـا مـدام بـر ایـران هراسـی تمرکـز کـرده و دربـاره تهدیـدات ادعایـی ناشـی از
پیشـرفت های فنـی ایـران فضـا سـازی می کننـد.
وی تصریـح کـرد :در عیـن حـال از جانـب تهران با توجـه به روند تحریم هـا و لزوم
برداشـته شـدن تحریم هـا بـرای بازیابـی وضعیـت مطلـوب ایـن تمایـل وجـود دارد
کـه مذاکـرات ایـران و  ۴+۱زودتـر از سـر گرفتـه شـود و فکـر می کنم سـفر انریکه
مـورا در رونـد اجرایـی شـدن دور جدید مذاکـرات موثر بوده اسـت.
ایـن کارشـناس مسـائل بین الملل دربـاره رویکرد تیـم مذاکره کننده ایـران تصریح
کـرد :بـا توجـه بـه شـخصیت فـرد مذاکـره کننـده یعنـی آقـای باقـری کـه بـه سـر
سـختی در مذاکـرات معـروف هسـتند ،شـاید بتـوان گفـت کـه ماهیـت مذاکـرات
تغییـر می کنـد امـا هـدف از مذاکره همان اسـت که آقای رییسـی و مقامات ارشـد
گفتنـد کـه لغـو تحریم هـا علیـه ایـران بـا راسـتی آزمایـی و اجـرای تعهـدات برجام
متقابـل بایـد باشـد .از ایـن رو هـدف اصلـی هـر گونه مذاکـره لغـو تحریم های یک
جانبـه آمریـکا و اروپـا علیـه ایران اسـت و به نظـرم در مذاکرات جدیـد تمرکز بر این
مسـاله بیشـتر از قبـل خواهـد بود.

فرانسه:

آماده بازگشت به مذاکرات هستهای هستیم
وزارت خارجـه فرانسـه اعلام کـرد کـه ایـن کشـور
آمـاده ازسـرگیری مذاکـرات ویـن از نقطـه توقـف
آن اسـت.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از العربیـه ،وزارت خارجه
فرانسـه اعلام کـرد کـه این کشـور آماده بازگشـت
بـه مذاکرات هسـته ای از نقطـه توقف آن در ژوئن
گذشـته است.
وزارت خارجـه فرانسـه همچنیـن تاکیـد کـرد
کـه ایـران بایـد بـه فعالیت هـای خطرنـاک خـود

کـه توافـق هسـتهای را نقـض میکنـد پایـان
دهد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،پیـش از ایـن جـوزپ
بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا هم
گفتـه بـود که امـور پرونده هسـتهای ایـران درحال
بهبـودی اسـت.
وی تاکیـد کـرد کـه امیدواریـم بزودی نشسـتی در
ایـن راسـتا در بروکسـل برگـزار شـود و مـن بـه این
امر خوشـبین هسـتم.

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :

وام ساخت واحدهای جهش مسکن
 ۲۰ساله است
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فعالیت مشاغل از اول آبان مشروط به دریافت دز اول واکسن کروناست
براسـاس اطالعیـهای کـه اتـاق اصنـاف ایـران صادر
کـرده ،فعالیـت تمـام مشـاغل بـه ویـژه مشـاغلی
کـه مشـمول گروههـای فعالیـت مـاده( )١٣قانـون
آشـامیدنی و خوراکـی میشـوند ،از ابتـدای آبـان مـاه
سـالجاری ،مشـروط بـه دریافـت حداقـل یـک دز
واکسـن بـه شـاغالن در ایـن صنـوف و کسـبوکارها
خواهـد بـود.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از اتـاق اصنـاف ایـران،
ایـن اتـاق در اطالعیـهای اعلام کـرد کـه پیـرو
مصوبـات بیسـت و سـومین جلسـه قـرارگاه عملیاتـی
سـتاد ملـی مدیریـت کرونا تمام اصناف و افراد شـاغل
در آن موظـف هسـتند تـا پایـان مهرمـاه حداقـل یک
دز از واکسـن کرونـا و در زمـان مقـرر نیـز دز دوم را
دریافـت کننـد.
بـر اسـاس ایـن اطالعیـه ،صـدور و تمدیـد پروانـه
کسـب ،کارت مباشـر و همچنیـن کارت بهداشـت
بـرای تمـام شـاغالن در واحدهـای صنفـی ،منوط به
انجـام واکسیناسـیون اسـت و بنابرایـن ضـروری دارد
تمـام اصنـاف در انجام ایـن امر مهم تا پایـان مهر ماه
تعجیل کنند.
فعالیـت تمـام مشـاغل بـه ویژه مشـاغلی که مشـمول
گروه هـای فعالیـت مـاده( )١٣قانـون آشـامیدنی و

خوراکـی می شـوند ،از ابتـدای آبـان مـاه سـالجاری،
مشـروط بـه دریافـت حداقـل یـک دز واکسـن بـه
شـاغالن در ایـن صنـوف وکسـب وکارها خواهـد بود.
همچنیـن از اول آبـان مـاه سـالجاری صـدور و تمدید
تمـام مجوزهـای مربـوط بـه فعالیـت کسـب وکارهـا،

و ادامـه فعالیـت مشـروط بـه واکسیناسـیون دز دوم
جامعـه هـدف مـورد نظـر ،حداکثر تـا پایـان بهمن ماه
 ١۴٠٠است.
بـه گزارش ایرنا ،از اسـفندماه سـال  ۹۸ویـروس کرونا
در کشـور شـیوع پیـدا کـرد و از بهمـن مـاه سـال ۹۹

از جملـه کسـب وکارهـای خصوصـی و عمومـی و
خدمـات دهنـدگان ،نظیـر راننـدگان انـواع نـاوگان
حمـل ونقـل بـار و مسـافر ( درون شـهری وبـرون
شـهری) ،منـوط بـه واکسیناسـیون حداقـل دز اول

نیـز واکسیناسـیون از گروه هـای حسـاس در کشـور
آغـاز شـد و با سـرعت گرفتـن واردات تمـام گروه های
هـدف حداقـل دز اول خود را دریافـت کردند و واردات
و تزریق واکسـن کرونا همچنان در کشـور اداره دارد.

کمیسیون انتخابات عراق:

اسامی نامزدهای پیروز بعدا اعالم میشود
کمیسـیون عالـی انتخابـات عـراق اعلام کـرد کـه
شـکایتها و اعتراضـات علیـه انتخابـات پارلمانـی تـا
امـروز سـه شـنبه پذیرفتـه میشـود.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقل از شـبکه خبـری المیادین،
کمیسـیون عالـی انتخابـات عـراق اعلام کـرد:
شـکایتها و اعتراضـات علیـه انتخابـات پارلمانـی تـا
امروز سـه شـنبه پذیرفته میشـود .بعـد از آن به مدت
هفـت روز از سـوی شـورای کمیسـاریا و بعـد بـه مدت
 ۱۰روز از سـوی هیئت قضایی بررسـی میشـود .دوره
بیـن دریافـت شـکایتها و بررسـی و اعلام نتایـج آن
 ۲۰روز اسـت.
ایـن کمیسـیون اعلام کـرد :موعـد اعلام
اسـامی نمایندگان پیـروز در انتخابـات کـه تعدادشـان
 ۳۲۹نماینـده اسـت بعد از بررسـی کامل شـکایتها و

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

ارائه نوبت بازدید و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به نمایشگاه الزامی است

تصویـب نتایـج قبـل از ارائـه بـه دادگاه فـدرال خواهد
بود.عمـاد جمیـل محسـن ،عضـو تیم اطالع رسـانی
زمان 27 :تا  30مهرماه 1400

کمیسـیون انتخابـات گفـت :تصمیمـات هیئـت
قضایـی بـرای کمیسـیون الـزام آور اسـت .اگـر ایـن
هیئـت تصمیـم گرفـت کـه بایـد صندوقهـا مجـددا
بـاز شـده و بررسـی شـوند کمیسـیون ملـزم اسـت
آرای حوزههایـی کـه علیـه آن شـکایت صـورت گرفته
را مجـددا بررسـی کنـد.وی تأکیـد کـرد :نظـارت
بیـن المللـی تـا زمـان تصویـب کامـل نتایـج ادامـه
خواهـد داشـت .برخـی شـکایتها دربـاره نتایـج بـه
عنـوان تبلیغـات یـا نقـض انتخاباتی اسـت کـه اینها
مسـائلی فنـی و اجرایـی است.یکشـنبه خبرنـگار
المیادیـن از آغـاز برخـی تحـرکات مردمـی در اسـتان
بصـره در اعتـراض بـه نتایـج انتخابـات خبـر داد.
معترضـان جاده الحسـینیه در مسـیر کرکـوک بغداد و
میـدان عـدن بغداد و مسـیر بابل محمودیه را بسـتند.

ساعت بازدید 16 :تا 21
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

زبان آتشینم هست لیکن...
«محال است چیزی نبشتن که به ناراست ماند
سـخنی برانـم کـه آن را بـه تعصبـی و تربـدی
کشـد»
ابوالفضل بیهقی
در این روزگار
کـه چشـم های ماهواره هـا از فـراز دورتـر
فاصله های آسـمان بـه زمین ،مگس نشسـته روی
چکمـه سـربازان خفته در سـنگرهای عمیـق را به
تصویر می کشـند و نـان روی تابه داغ را به سـرب
مـذاب آغشـته می کننـد و نفـس برآمـده از سـینه
سـوخته نـوزاد در قنـداق را انـدازه می زننـد ،کدام
شـادی فرصـت ظهـور می یابـد تـا بـدان امیـدی
بـرای زندگی باشـد؟
چـه بنویسـم از حرکـت بـه سـرعت رفتـه و بـاز
نیامـده جهانـی کـه در آن سـکه های طلای ناپیدا
جاخـوش می کننـد در مجاز کـه نه دیدنـی اند و نه
لمـس کردنـی اما نـان می آورنـد و نفـت می خرند
تـا یخ هـای قطـب را ذوب کننـد و آب هـای آرام را
بـه تندآبـی حرکـت دهنـد و بر سـر هـر آنچـه از
حیـات بشـر به جـای مانـده فـرود آورنـد و فریاد
زننـد کـه برسـید کـه هـوای زمیـن گـرم شـده و
گرم تـر می شـود.
دیگـر زمیـن را کـدام پـرده بکـر ندریده مانـده از
ایـن سـرعت ناتمـام کـه از بتـون آرمـه خانه هـا
هـم گذشـته و بـه درون رختخـواب آمـده زیـر
لحـاف پنهـان شـده و نجواهـای عاشـقانه را و
همآغوشـی های برهنـه را شـکار می کند تا کسـبی
و دکانـی در مجـاز که نـه در حقیقـت پیدایی ،لقمه
نانـی را برسـاند از سـر شـوق دزدیـده شـده ای؟
زبـان آتشـین اگـر بـه نـور هـم درآیـد سـرعت
خواهش هـای پیشـتاز را کـم نخواهد کـرد .در این
سـیری ناپذیری هـا.
هیـچ کـس خوشـخبت نیسـت و شـادی در جهان
سـالیانی اسـت رخـت بربسـته و چشـم ها در
ُسـکر خمـاری سرمسـتی ها پلک بسـته ،عشـق از
خاصیـت افتـاده و زیـر پـای هوس هـای مدهوش
له شـده بـه گونـه ای کـه چهـل سـالگی دختران
تنهـا ،خیابانگردی هـای هرزگی را به رخ می کشـد
و کـودکان عقیـم را به سـطل های زبالـه می افکند.
در آب هندوانـه و سـبزیجات هـم ناخالصی هـای
زمیـن رواننـد ،گویـی بوته هـا و درختان ریشـه در
تـب زود رسـیدن دارند.
زبـان آتشـین هـم دیگـر سـوزنده نیسـت زیـرا
وجدان هـای خفتـه جامـه ضـد حریق پوشـیده اند
و فریادهـا در تهاجـم سـوت قطارهـا و غـرش
توپ هـا گـم شـده انـد و پروازهـا مـاه را هـم از
خیـال شـاعرانه دور کـرده اند تـا بدانیـم که عطر
و طعـم گلهـا و روی زیبـای آنهـا ترکیبـی از فضله
گوسفندانسـت و شیشـه شـیر سـرد یخچال هـا،
میـزان خاصیت هـای مکیـده شـده کارخانـه ای را
بـه شـرح در پیشـانی نقـش بسـته اند.
مـا چـه می دانیـم ،شـاید روزگاری نـه چنـدان
دور خـروس پرخاصیـت تجزیـه شـده در قالـب
کپسـول های گـران از سـیاره ای بیایـد و در
ویتریـن مغازه ها بنشـیند ،شـاید غیرتی مـردان را
بـه جنبـش آورد و «مـردی از خویـش بـرون آید و
کاری بکنـد1».
مـا چـه می دانیـم شـاید روزی زمین به حـال خود
رهـا شـود و کوچـی غریبانـه از پـس جنگ هـای
اتمی چنـد باقیمانـده ماشینیسـم را بـرای تخریب
طبیعـت بکـر بـه سـیاره ای دور سـبب شـود.
چنانکـه بهشـت از پـس عصیانی ،هبـوط آدم را به
زمیـن موجب شـد.
مـا چـه می دانیـم شـاید کـه نـه ،حتمـا بـار دیگر
جـای آب ها و خشـکی های زمین تغییـر کرد و همه
حیـات را بلعیـد تـا از پـس هـزاران بـل ملیون هـا
سـال «عالمـی از نـو بباید سـاخت وز نـو آدمی»
و اینـک کاشـفین فریـب خـورده و رهـا شـده آب
می جوینـد در مریـخ یـخ زده کـه بگوینـد :چـه؟
وقتـی اقیانوس هایـی از آب را در زمیـن بـه اختیار
گرفتـه و آنهـا را آلـوده کـرده اند؟
بـه راسـتی آدمی و زمـان و زمیـن را چه شـده؟ ما
بـه کجـا می رویم؟
ایـن راه گـم کرده هـای مغـرور کـه حقـوق بشـر
را نسـخه باروتـی در دل تفنـگ پیچیـده و بـه
خـورد بشـریت می دهنـد کـدام حـرف و سـخن و
موعظـه آرامشـان می کنـد و از این گـم کردگی ها
نجاتشـان می دهـد؟
اگـر حافـظ را فرصتـی دوبـاره می دادنـد تـا زمانه
مـا را درک کنـد و بـر اعمال بشـر امروز نظـاره گر
باشـد کدام شـعر تر را می سـرود و از کـدام رنگ
و روی گل هـای دودی باغچه هـا سـخن می رانـد؟
تـا ایـن چنین از گریـه و خنده ای بگویـد که درهم
آمیختـه انـد هرچنـد خـوش آهنـگ و خـوش آیند
خوانندگان و شـنوندگانند؟
«میـان گریـه می خنـدم کـه چـون شـمع اندرین
مجلس
زبان آتشینم هست ،لیکن درنمی گیرد»...
در آن روزگار بـدون ماشـین کـه باغ در بـاغ رایحه
گل هـا مشـام جـام را تـازه می کـرد و زیبائی های
طبیعـت بکـر خداونـدی شـادی می آفریـد حافـظ
را دلـی غمیـن بـود و از سـختی روزگار می سـرود
و درمیـان گریـه می خندیـد ،اگـر امـروز می بـود
و بـوی گلـی را احسـاس نمی کـرد و رنگ هـای
دودزده را قابـل تعریـف نمی دیـد کـدام غـزل تـر
را می سـرود؟
چـه بایدمـان کـرد در این وانفسـای بی کسـی که
هیـچ سلاحی امنیـت خاطـر ایجـاد نمی کنـد در
شـرایطی که کـوردالن جاهل داعشـی نمـاز را هم
به انفجـار می کشـانند؟
و زبان آتشینی هم غیرتی را برنمی انگیزاند؟
والسالم
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وانگ یی:

عربستان در صدر دیپلماسی خاورمیانهای چین است
وزیــر امــور خارجــه چیــن در تمــاس تلفنــی
بــا همتــای ســعودی خــود گفــت ،روابــط بــا
عربســتان ســعودی در صــدر تالشهــای
دیپلماســی چیــن در خاورمیانــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نوشــته روزنامــه
ســاوت چاینــا مورنینگپســت ،وزارت
خارجــه چیــن در بیانیــهای بعــد از تمــاس
تلفنــی بــا فیصــل بــن فرحــان آل ســعود،
وزیــر خارجــه عربســتان گفــت کــه وانــگ
یــی ،وزیــر خارجــه چیــن گفتــه اســت پکــن
همــواره بــه روابطــش بــا عربســتان اولویــت
داده اســت و مایــل اســت یــک شــریک
بلندمــدت و قابــل اعتمــاد باشــد.
وانــگ یــی گفــت :در مواجهــه بــا وضعیــت
ناپایــدار بینالمللــی ،چیــن و عربســتان
ســعودی بایــد ارتباطــات اســتراتژیک
نزدیــک خــود را حفــظ کننــد کــه بخشــی
ذاتــی از مشــارکت اســتراتژیک جامــع

دو کشــور اســت .چیــن از موضــع قاطــع
عربســتان در پشــتیبانی از آن در موضوعــات
مربــوط بــه منافــع اصلــی چیــن قدردانــی

میکنــد و ماننــد همیشــه قاطعانــه از
عربســتان ســعودی در حفاظــت از حاکمیــت
ملــی ،امنیــت و ثبــات حمایــت میکنــد و

قاطعانــه بــا هرگونــه دخالــت در امــور داخلــی
عربســتان مخالــف اســت.
وزیــر امــور خارجــه چیــن گفــت ،پکــن
بــرای همــکاری بــا ریــاض بــرای تعمیــق
ارتباطــات میــان ابتــکار کمربنــد و جــاده و
چشــمانداز  ۲۰۳۰عربســتان آمادگــی دارد.
او افــزود کــه چیــن همچنــان بــه ایفــای
نقشــی ســازنده در از ســرگیری مذاکــرات
روی اجــرای توافــق هســتهای بــا ایــران
ادامــه خواهــد داد.
وانــگ یــی گفــت کــه چیــن همــواره
موضــع "عینــی و منصفانــهای" در قبــال
مســئله هســتهای ایــران داشــته و خــود را
متعهــد بــه حفــظ سیســتم بینالمللــی منــع
اشــاعه هســتهای و حفــظ امنیــت و ثبــات
منطقــه خلیــج فــارس در خاورمیانــه ،بــدون
هیچگونــه "منافــع شــخصی یــا مالحظــات
ژئوپلیتیــک" میدانــد.

تدوین سند همکاری  ۲۰ساله ایران و ونزوئال به زودی
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان اقــدام آمریــکا
در ربایــش دیپلمــات ونزوئالیــی در دماغــه
ســبز را محکــوم و آن را یــک نــوع راهزنــی
عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین امیــر عبدالهیــان
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ظهــر روز
دوشــنبه بعــد از انجــام دور اول گفــت
وگوهــای مشــترک بــا وزیــر خارجــه
ونزوئــا در یــک نشســت مطبوعاتــی بــا
همتــای ونزوئالیــی خــود اظهــار کــرد :در
ایــن دیــدار تاکیــد کردیــم کــه نقشــه راه
 ۲۰ســاله بیــن دو کشــور ایــران و ونزوئــا
تدویــن شــود.
وی افــزود :قبــل از پایــان ســال میــادی
کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو کشــور
برگــزار می شــود و در ایــن کمیســیون در
مــورد نقشــه راه همکاری هــای  ۲۰ســاله دو

کشــور رایزنــی و گفــت وگــو می کنیــم.
وی همچنیــن افــزود :در ماه هــای آینــده
ســفر آقــای مــادورو رئیــس جمهــور ونزوئــا
بــه تهــران را خواهیــم داشــت و در جریــان

آن ســفر ســند همکاری هــای  ۲۰ســاله
تهــران و کاراکاس بــه امضــای وزرای
خارجــه دو کشــور خواهــد رســید.
ایــن دیپلمــات عالــی رتبــه کشــورمان بــا

بیــان اینکــه همــه اینهــا تاییــدی بــر ایــن
موضــوع اســت کــه روابــط دو کشــور مســیر
رو بــه رشــدی را طــی می کنــد ،گفــت :دو
کشــور در زمینه هــای فنــی ،اقتصــادی،
تجــاری ،علمــی ،فنــاوری ،معــدن و انــرژی
می تواننــد ایــن همکاری هــا را گســترش
دهنــد و پتانســیل خوبــی بیــن دو کشــور در
ایــن زمینــه وجــود دارد.
وزیــر خارجــه کشــورمان بــا بیــان اینکــه
در ســال های اخیــر توافقــات خوبــی بیــن
دو کشــور بــه امضــا رســیده و بخــش
مهمــی از آن در حــال اجرایــی شــدن اســت،
خاطرنشــان کــرد :ایــران از مــردم ونزوئــا
رئیــس جمهــور مــادورو و تمامی نهادهــای
قانونــی در ونزوئــا حمایــت می کنــد و
سیاســت های آمریــکا علیــه ونزوئــا را
غیرســازنده می دانــد.

قاسمی:

زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در  ۸۰۰شهر تامین شد
ایرنــا :وزیــر راه و شهرســازی از تامیــن
زمیــن در  ۸۰۰شــهر در قالــب طرح ســاخت
چهــار میلیــون واحــد مســکونی خبــر داد و
گفــت :حــدود  ۴۰۰میلیــون تومــان وام را
بــرای ســاخت مســکن در مراکــز اســتانها
در نظــر گرفتهایــم کــه ایــن مبلــغ بــرای
روســتاها  ۲۵۰میلیــون تومــان اســت.
«رســتم قاســمی» روز دوشــنبه در حاشــیه
برگــزاری مراســم معارفــه مدیرعامــل جدید
شــرکت راه آهــن در جمــع خبرنــگاران
چگونگــی جزییــات ســاخت چهــار
دربــاره
ِ
میلیــون واحــد مســکن ،افــزود :در مجلــس
طــی مــاه گذشــته ابــاغ شــده اســت کــه
می توانــد کمــک بســیار بزرگــی بــه مــردم
بــرای صاحبخانــه شــدن کنــد.
قاســمی ادامه داد :ســاخت چهــار میلیــون
واحــد مســکونی در دولــت ســیزدهم بــه این
معنــی نیســت کــه هــر ســال یــک میلیــون
واحــد ســاخته خواهــد شــد؛ همــه می دانیــم
ســاخت مســکن حــدود یــک ســال و نیــم
زمــان می بــرد .در وهلــه نخســت اعــام

کردیــم کــه تــا حــدود دو میلیــون واحــد
مســکونی را شــروع می کنیــم و هــم
اکنــون عملیــات اجرایــی آن نیــز در مرحلــه
آغــاز شــدن اســت.
وی ادامــه داد :طبــق آخریــن اطالعاتــی
کــه امــروز صبــح از ســازمان ملــی و زمیــن
گرفتــم در بیــش از  ۸۰۰شــهر ،زمیــن

بــرای اجــرای ایــن پــروژه تامیــن شــده
اســت و مهمتریــن اقــدام ایجــاد «بانــک
زمیــن» در وزارت راه و شهرســازی اســت
کــه تــا ســه مــاه دیگــر بایــد اقدامــات آن
را انجــام دهیــم و اطالعــات زمینهــای
هــر اســتان را در بانــک زمیــن ثبــت کنیــم.
قاســمی با ببــان اینکــه اکنــون بــرای

آغــاز ســاخت  ۲میلیــون واحــد مســکونی
در بســیاری از شــهرها ،زمیــن آمــاده شــده
اســت ،گفــت ۲۰ :درصــد از تســهیالت
بانکــی تــا ســقف  ۳۶۰هــزار میلیــارد
تومــان بــه ایــن پــروژه اختصــاص پیــدا
میکنــد و ایــن قانــون بــه بانــک مرکــزی
ابــاغ شــده اســت و متناســب بــا تــورم
افزایــش پیــدا می کنــد.
وزیــر راه و شهرســازی از تعییــن ســقف
وام پــروژه جهــش تولیــد مســکن خبــر
داد و گفــت :پیشــنهادی را بــرای ســقف
تســهیالت مســکن بــه بانــک مرکــزی
دادیــم کــه در جلســه روز ســه شــنبه
شــورای پــول و اعتباربررســی می شــود.
وی گفــت :حــدود  ۴۰۰میلیــون تومــان
وام را بــرای مراکــز اســتانها در نظــر
گرفتهایــم کــه ایــن مبلــغ بــرای
روســتاها  ۲۵۰میلیــون تومــان اســت،
فــردا در جلســه شــورای عالــی پــول
و اعتبــار ایــن موضوعــات تصویــب
می شود.

الریجانی:

مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید
مشــاور رهبــری انقــاب اســامی خطاب
بــه ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت :از
ابتــدای خدمــت در نظــام اســامی ،مراقــب
باشــید در بیــان و عمــل خــود بــه کســی
ظلــم نکنیــد ،حتــی بهنحــو ایهــام.
بــه گــزارش ایســنا ،متــن کامــل یادداشــت
کوتــاه علــی الریجانــی خطــاب بــه عضــو
شــورای نگهبــان بــه شــرح زیــر اســت:
«برادر گرامی جناب آقای طحاننظیف
با سالم،
جنابعالــی ،در مصاحبــۀ اخیــر ،دربــارۀ
اعــام عمومی دالیــل عدماحــراز
صالحیــت نامزدهــا فرمودیــد چنیــن کاری
شــرع ًا و قانونــ ًا ممکــن نیســت ،زیــرا بــه
حیثیــت افــراد ،کــه امــری محتــرم اســت،
لطمــه وارد میکنــد.

ایــن ســخن بهطــور کلــی درســت اســت.
امــا دربــارۀ افــرادی نظیــر حقیــر ،کــه خــود

درخواســت علنیکــردن آ ن را دارم ،وجاهــت
نــدارد و مســئولیت آن بــر عهــدۀ شــورای
نگهبــان نیســت .ضمنــ ًا اینگونــه بیانــات

شــما ابهامهــای دیگــری نیــز ایجــاد
ف کــردن موضــوع را بیــش
میکنــد و شــفا 
از پیــش ضــروری میســازد.
ایــن مطلــب دربــارۀ نهادهــا و دســتگاههایی
کــه در ایــن تصمیــم شــورا مشــارکت
داشــتهاند نیــز صــادق اســت .جنابعالــی
جــوان تحصیلکــرده و متدینــی هســتید .از
ابتــدای خدمــت در نظــام اســامی ،مراقــب
باشــید در بیــان و عمــل خــود بــه کســی
ظلــم نکنیــد ،حتــی بهنحــو ایهــام».
پیــش از ایــن نیــز الریجانــی در آســتانه
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری
ســیزدهم و همچنیــن در  ۱۶مردادمــاه ۱۴۰۰
مکــرراً از شــورای نگهبــان درخواســت کــرده
بــود کــه علــت عــدم احــراز صالحیــت وی را
علنــی اعــام کننــد.
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همکاری نظامی ایران و روسیه
در اولویت قرار گیرد
والــری گراســیموف رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح روســیه در
مالقــات بــا ســردار سرلشــکر محمــد باقــری همتــای ایرانــی خــود
تاکیــد کــرد موضــوع همــکاری دو کشــور در زمینــه تســلیحات
نظامــی و ظرفیتهــای ایــران و روســیه در ایــن زمینــه بایــد جــزو
اولویــت هــای نخســت گفــت و گوهــای فیمابیــن قــرار گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،والــری گراســیموف روز دوشــنبه در آغــاز دیــدار
بــا رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران گفــت :ایــران شــریک
نزدیــک روســیه اســت و روابــط دو کشــور براســاس ســنت دیرینــه
در فضــای دوســتانه توســعه مــی یابــد و گفــت و گوهــای دوجانبــه
جریان دارد.
گراســیموف خاطرنشــان کــرد :در دیــدار امــروز درخصــوص طیــف
وســیعی از موضوعــات دوجانبــه و منطقــه ای و مســائل بیــن
آلمللــی گفــت و گــو مــی کنیــم.
والــری گراســیموف رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح روســیه در
آغــاز ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از ســفر سرلشــکر باقــری و
اعضــای هیــات همــراه وی بــه مســکو گفــت  :ایــران شــریک
نزدیــک روســیه اســت و روابــط دوکشــور براســاس ســنت دیریــن
 ،در فضــای دوســتانه توســعه پیــدا میکنــد.
گراســیموف افــزود  :امــروز فرصــت مناســبی اســت تــا دربــاره
طیــف وســیعی از موضوعــات دوجانبــه و بینالمللــی گفــت و گــو
کنیــم.
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح روســیه تاکیــد کــرد :بــا وجــود
همهگیــری کرونــا تماسهــای مــداوم بیــن دو کشــور ادامــه دارد
و امیــدوارم گفــت و گوهــای امــروز مفیــد و مکمــل توســعه روابــط
دوجانبــه باشــد.
وی پیشــنهاد کــرد موضــوع همــکاری دو کشــور در زمینــه
تســلیحات نظامــی و ظرفیتهــای ایــران و روســیه در ایــن زمینــه
در اولویــت نخســت گفــت و گــو قــرار گیــرد.
ســردار سرلشــکر محمدباقــری هــم بــا تشــکر از دعــوت وزیــر دفاع
و رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح روســیه گفــت  :الزم میدانــم
از روســیه و شــخص والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری ایــن
کشــور بــرای حمایــت از پیوســتن ایــران بــه پیمــان شــانگهای
قدردانــی کنــم .
ســردار سرلشــکر باقــری بــا اشــاره بــه توســعه همــکاری هــای
ایــران و روســیه در ســالهای اخیــر گفــت  :روابــط نظامــی و
دفاعــی در ســالهای اخیــر رشــدی قابــل توجــه داشــته و
امیدواریــم مســیر رو بــه گســترش همکاریهــا همچنــان تــداوم
یابــد.
وی بــه عــزم تهــران و مســکو در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم
اشــاره و تاکیــد کــرد :دو کشــور در  ۱۰ســال گذشــته موضــوع
مبــارزه بــا تروریســم بینالملــل  ،بویــژه در ســوریه و عــراق را بــا
جدیــت دنبــال کردهانــد.
رئیــس ســتاد کل نیروهــا مســلح جمهــوری اســامی ایــران ضمــن
اشــاره بــه همــکاری دو کشــور در ســطوح فرماندهــی و سیاســی
گفــت  :رهبــر معظــم انقــاب اســامی و رئیــس جمهــوری
اســامی ایــران بــرای توســعه روابــط بــا روســیه جایــگاه ویــژهای
قائــل هســتند.

رزمایش دریایی مشترک
آمریکا و عربستان
عربســتان از رزمایــش دریایــی مشــترک بــا آمریــکا بــرای تضمیــن
آزادی کشــتیرانی در دریــای ســرخ خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری رسمی عربســتان(واس) یکشــنبه
اعــام کــرد کــه رزمایــش دریایــی دوجانبــه "توپخانههــای آبــی-
 "۲۱میــان نیــروی دریایــی عربســتان و نیــروی دریایــی آمریــکا در
نــاو غربــی آغــاز شــده اســت.
ایــن رزمایــش  ۱۰روز ادامــه دارد و بــا هــدف تقویــت روابــط و
همــکاری نظامــی و افزایــش ســطح آمادگــی جنگــی برگــزار
میشــود.
ایــن رزمایــش همچنیــن شــامل ارتقــای تواناییهــای امنیتــی
بــرای حفاظــت از کشــتیرانان و گذرگاههــای آبــی منطقــهای و
بیــن المللــی بــرای تضمیــن آزادی کشــتیرانی در دریــای ســرخ
برگــزار میشــود.
ایــن خبرگــزاری همچنیــن اعــام کــرد :یکشــنبه در پایــگاه
هوایــی الظفــره در امــارات رزمایشهــای مرکــز جنــگ هوایــی
موشــکی  ۲۰۲۱بــا مشــارکت نیــروی هوایــی عربســتان و چنــد
کشــور "دوســت" آغــاز شــد.

نماینده آباده:

نباید در پاسارگاد احساسی تصمیم
گرفت
یــک عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان فــارس در مجلــس شــورای
اســامی تاکید کــرد :بــرای جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه آثــار
تاریخــی حرائــم قانونــی دیــده شــده در اطــراف ایــن آثــار بایــد
رعایــت شــود.
رحیــم زارع در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اظهــارات
وزیــر میــراث مبنــی بــر تغییــر انقباضــی قوانیــن حرائــم اطــراف
پاســارگاد؛ بیــان کــرد :در جایــی کــه وزیــر میــراث فرهنگــی و
گردشــگری حضــور یافتنــد ،منطقــه ای کشــاورزی بــود .طبیعتــا
کشــاورزان عالقــه منــد هســتند تــا از آب هــای زیرزمینــی بهــره
بــرداری کــرده و حرائــم در نظــر گرفتــه شــده بــرای کشــاورزی
منقبــض تــر شــود.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :امــا از ســوی دیگــر نــگاه کارشناســی بر
ایــن حرائــم در اطــراف آثــار تاریخــی ثبــت جهانــی تاکیــد داشــته
و معتقــد اســت کــه اگــر زیرپــا گذاشــته شــود در طــی چنــد صــد
ســال آینــده بــه ایــن آثــار ارزشــمند تاریخــی آســیب وارد خواهــد
شــد.
نماینــده مــردم آبــاده در مجلــس شــورای اســامی ،تصریــح
کــرد :بنــده نیــز شــخصا هــم نظــر بــا نظــر کارشناســان هســتم و
معتقــدم بــرای جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه میــراث فرهنگــی
حرائــم قانونــی دیــده شــده در اطــراف ایــن آثــار بایــد رعایــت
شــود .دولــت می توانــد از طریــق منابــع یارانــه یــا در حوزه هــای
دیگــر بــه مــردم ایــن منطقــه کمــک کــرده و بــرای آنــان اشــتغال
زایــی کنــد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :امــا اگــر ایــن حرائــم زیرپــا گذاشــته
شــود و بــه ایــن آثــار آســیب وارد شــود جبــران آن کار ســختی
خواهــد بــود .کشــاورزها بــه خاطــر کمبــود بارندگــی و فشــاری
کــه بــه دنبــال خشکســالی و کمبــود درآمــد بــر دوش آنــان اســت
ایــن مســئله را مطــرح کردنــد امــا نبایــد در پاســارگاد احساســی
تصمیــم گرفــت.
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خالی بودن  ۵۷درصد مخازن سدهای استان فارس
مدیر روابط عمومی آب منطقه ای فارس گفت :حجم آب  ۳سد استان فارس منفی
است و در حال حاضر  ۵۷درصد مخازن سدها خالی است ...

پیام های تبریک شهرداران شهرهای کیوتو و درسدن به شهردار شیراز
عصرمردم:
شـهردار شـهر تاریخـی کیوتـو ژاپـن و شـهردار کالنشـهر درسـدن در پیام  هایـی جداگانه انتصاب شـهردار شـیراز
را تبریـک گفتند.
در بخشـی از پیـام «دایسـاکو کادوکاوا» شـهردار کیوتـو و رییـس اتحادیـه جهانی شـهرهای تاریخی ضمن اشـاره
بـه همـکاری موثـر شـهرداری شـیراز در ایـن اتحادیـه به عنـوان عضو هیـأت مدیره آمده اسـت:
«علـی رغـم وجـود ایـن واقعیـت کـه تمـام جهـان هنـوز در شـرایط دشـواری بـه سـر میبـرد و محدودیتهـای
سـفر همچنـان پـا برجاسـت ،اعتقـاد داریـم که تشـویق اعضا بـرای به اشـتراک گذاشـتن اطالعـات و همکاری
بـا یکدیگـر بـه ویـژه در شـرایط فعلـی بـرای مـا امـری بسـیار حیاتـی اسـت .بسـیار موجـب امتنـان خواهـد بـود
چنانچـه شـهر شـما بـا مدیریـت جنابعالی ،کمـاکان به حمایت قاطـع و همکاری با ما برای حل مسـائل مشـترک
شـهرهای تاریخـی نظیـر "حفاظـت و توسـعه" ادامـه دهد».
شـیراز در سـال  ۲۰۱۴بـه عضویـت اتحادیـهی شـهرهای تاریخـی درآمـده و هـم اکنـون بـه عنوان عضـو هیأت
مدیـره در ایـن اتحادیه فعالیـت دارد.
«دیرک هیلبرت» شـهردار درسـدن نیز در پیام خود با آرزوی موفقیت برای شـهردار شـیراز و شـهروندان در غلبه
بـر همـه گیـری کرونـا نسـبت بـه دیـدار و انجام پـروژه های مشـترک ابـراز امیـدواری کرده اسـت .در قسـمتی از
ایـن پیـام آمده اسـت « :مشـتاقانه منتظر همکاری با شـما و تیم مدیریت شـهری شـیراز در موضوعـات مدیریت
هوشـمند حمـل و نقـل و ترافیک ،محیط زیسـت شـهری و مدیریـت آب و همچنین حوزه فرهنگ و گردشـگری
هستم».
شـیراز و درسـدن در سـال  2018و  2019تفاهـم نامـه ی همـکاری در زمینه  هـای فنی امضا کرده و درسـدن از
جمله شـهرهای دوسـت و هم پیمان شـیراز محسـوب می  شـود.

لزوم بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بومی
عصرمردم:
نشسـت شـهردار شـیراز و رئیس کمیسـیون هوشمندسـازی شـورای اسالمی شـهر شـیراز با مدیران ایرانسـل در
دفتر شـهردار برگزار شـد.
سـید احسـان اصنافـی در ایـن جلسـه گفت :فنـاوری اطالعـات را میتوانیم یکـی از مهمترین ابزار اسـتراتژیکی
مدیریـت و اداره صحیـح یـک سیسـتم یـا سـازمان چـه در حد خرد و چـه در حـد کالن بدانیم.
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه زمینـه شـهر هوشـمند در شـیراز فراهـم اسـت ،عنـوان کـرد :در کنـار همـه
مسـائلی کـه وجـود دارد قطـع بـه یقیـن وجـود فرآیند هوشـمند سـازی ویژگیهـای مثبتـی دارد از جملـه کاهش
آلودگـی محیـط زیسـتی ،کاهـش هزینـه ،کاهش زمـان انجام کار ،کاهش سـفر درون شـهری و از همـه مهمتر
قدرت پاسـخگویی و شـفاف سـازی اسـت.
وی اظهـار داشـت :شـرکت های دانش بنیان بومی و توانمندی در سـطح اسـتان فارس داریم کـه در موضوعاتی
نظیـر شـهر هوشـمند و شـهرداری الکترونیـک می توانند موثر باشـند و باید از ظرفیت آنهـا بهره برد.
شـهردار شـیراز اضافـه کـرد :سـهولت اسـتفاده از خدمـات شـهری را در مبحـث شـهر هوشـمند دنبـال خواهیم
کرد.
بـه گفتـه وی توجـه بـه مولفههـای هوشمندسـازی بایـد از اولویتهـا باشـد کـه در همیـن زمینـه شـهرداری بـه
واسـطه ارتبـاط مسـتقیم بـا شـهروندان الجـرم بایـد بـه سـمت توسـعه شـاخصههایی حرکـت کنـد کـه خدمـات
بهتـری بـا اتـکا بـه هوشمندسـازی و فنـاوری اطالعـات بـه مـردم ارائـه میدهـد.
مهنـدس اصنافـی همچنیـن گفـت :ویـروس کرونـا علیرغـم مشـکالت و محدودیتهایـی کـه ایجـاد کـرده
امـا فرصتـی بـرای حرکـت سـریع تـر و منظـم تـر بـه سـمت الکترونیکـی و غیرحضـوری شـدن بسـیاری از امـور
شـهروندان می باشـد.
وی به مرکز رشد و نوآوری شهرداری شیراز اشاره کرد که در آینده ای نزدیک باید راه اندازی گردد.

 ۴۶درصد از افراد باالی  ۱۲سال در فارس واکسینه شدند
مهر:رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفت ۴۶ :درصد از افراد باالی  ۱۲سـال در اسـتان فارس واکسـینه
شـدند کـه ایـن آمار از میانگین کشـوری باالتر اسـت.
دکتـر مهـرزاد لطفـی بعـد از ظهر دوشـنبه در نشسـت روزانه سـتاد مدیریت کرونا در علوم پزشـکی شـیراز ،گفت:
از ابتـدای اجـرای برنامـه واکسیناسـیون ،تاکنـون بیـش از  ۴میلیـون و  ۵۰۰هـزار دوز واکسـن در اسـتان تزریق
شـده و رونـد اجـرای برنامـه واکسیناسـیون تـا دسـتیابی به ایمنـی حداکثـری در جامعـه ،همچنان با قـوت ادامه
دارد.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه به آغاز فصل سـرما و خطر آغاز موج ششـم بیماری کرونا ضرورت دارد در سـریعترین
زمـان ممکـن بـه ایمنـی بـاال در سـطح سلامت عمومی جامعه دسـت یابیـم و افرادی کـه تاکنون بـرای دریافت
واکسـن اقـدام نکردهانـد نیـز الزم اسـت بـا مراجعـه بـه مراکـز واکسیناسـیون سـطح اسـتان ،ضمـن کمـک بـه
ایمنـی و سلامت خـود و خانـواده ،بـا مدافعان سلامت در مسـیر مقابله بـا بیماری کوویـد  ،۱۹همراهـی کنند.
او در ادامـه بـا اشـاره بـه آغـاز واکسیناسـیون کرونـا بـرای افـراد بـاالی دوازده سـال در کشـور ،افـزود :آمـار
واکسیناسـیون گروه باالی  ۱۲سـال در اسـتان فارس به  ۴۶درصد رسـیده که از میانگین کشـوری بیشـتر بوده
و گویـای همـت مجموعـه سلامت فـارس در خدمـت بـه مـردم و تلاش بـرای ارتقـای سلامت عمومی جامعه
است.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت ضمن بررسـی شـرایط بیمارسـتانهای
اسـتان و نحـوه ارائـه خدمـت بـه بیمـاران در بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی ،از رونـد افزایشـی ورودی بـه بخش
اورژانـس بیمارسـتانهای بعضـی از شهرسـتانها خبـر داد.
او بـا پیگیـری وضعیـت دارو در فـارس و بـه ویـژه نحوه تجویـز دارو برای بیمـاران کووید  ۱۹اضافه کـرد :بیماری
کوویـد  ۱۹نشـان داد کـه مدیریـت صحیـح دارو علاوه بـر کمک به بیماران ،سیسـتم سلامت را نیـز در کاهش
هزینههـا و مدیریـت بهتـر تجویـز دارو یـاری میکنـد و ایـن تجربـه میتوانـد در سـایر زمینههـای مرتبـط بـا حوزه
سلامت نیز راهگشـا باشد.
دکتـر لطفـی در ادامـه ایـن نشسـت ضمـن بررسـی رونـد انجـام تسـتهای تشـخیصی در آزمایشـگاهها و میزان
ابتلاء در مناطـق مختلـف اسـتان؛ بـه ارزیابی نحـوه انجام برنامههـای مقابله با کرونا در شهرسـتانهای اسـتان
بـه ویـژه شهرسـتان اسـتهبان ،وضعیت سلامت بیماران کوویـد  ۱۹در بخشهای عـادی و ویژه بیمارسـتانها،
علتهـای جـان باختـن مبتالیان طی  ۲۴سـاعت گذشـته و آخریـن آمارهـای بهبودیافتگان در اسـتان پرداخت.

آخرین وضعیت شیوع کرونا در فارس
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز با بیان آخریـن وضعیت
کروناویـروس در اسـتان فـارس از ابتـدای شـیوع تا امروز دوشـنبه ،بیسـت و ششـم مهر  ۱۴۰۰بر نقـش غیرقابل
انـکار در پیشـگیری از مـرگ و میر کرونـا تاکید کرد.
سـید روحاللـه حسـینی از شناسـایی مجمـوع  ۴۶۴هـزار و  ۵۰۰بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹در اسـتان فـارس از
ابتـدا تـا دیـروز خبـر داد و گفـت :ایـن تعـداد بیمـار با انجـام بیش از یـک میلیون و  ۶۰۱هـزار و  ۴۴۱مورد تسـت
تشـخیصی شـامل تسـت مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فارس شناسـایی شـدهاند.
حسـینی بـا بیـان اینکـه  ۲۴۹بیمـار جدید طی  ۲۴سـاعت در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده انـد ،افزود:
هـم اکنـون هـزار و  ۷۱۷بیمـار مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتان های فـارس بسـتری هسـتند که
از ایـن تعـداد ۱۷۸ ،بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی
دریافـت می کننـد.
ایـن پزشـک متخصـص طـب اورژانـس همچنیـن از جـان باختـن  ۱۱هـم اسـتانی دیگر در اثـر ابتال بـه ویروس
کرونـا طـی  ۲۴سـاعت خبـر داد و افـزود :مجمـوع جانباختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیماری تا
کنـون بـه عدد شـش هـزار و  ۸۴۳نفر رسـیده اسـت.
او در ادامـه از بهبـودی  ۴۵۰هـزار و  ۲۷۹نفـر از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون خبـر داد کـه از بیمارسـتان ها
ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـده اند.
حسـینی بـا بیـان اینکـه تا کنون ،دو میلیون و  ۸۲۹هزار و ُ ۷۲۶دز نوبت اول واکسـن و یـک میلیون و  ۷۴۹هزار
و ُ ۶۲۵دز نوبـت دوم واکسـن علیـه کروناویـروس در مراکـز واکسیناسـیون بـه مـردم اسـتان فـارس تزریـق شـده
اسـت گفـت :همچنیـن بـا تزریـق  ۶۵هـزار و ُ ۵۵۱دز واکسـن طـی روز گذشـته ،مجمـوع تعـداد ُدز تزریق شـده
واکسـن کرونـا در فـارس از ابتـدا تاکنـون ،به چهـار میلیـون و  ۵۷۹هزار و ُ ۳۵۱دز رسـید.
او بـا بیـان اینکـه در روزهـای اخیـر بـا یـک حجـم افزایشـی در آمـار مبتالیان بـه کووید  ۱۹و افراد بسـتری شـده
در بیمارسـتان های اسـتان مواجـه هسـتیم؛ مراجعـه هـزار و  ۵۱۲نفـر بـه مراکـز منتخـب درمـان سـرپایی کرونا
طـی  ۲۴سـاعت را گویـای ایـن رونـد برشمرد.مسـئول روابـط عمومی علوم پزشـکی شـیراز ،با بیـان وخامت حال
عمومی بیمـاران مراجعـه کننـده بـه ایـن مراکـز ،اعلام کـرد :تعـداد جـان باختـگان ناشـی از بیمـاری کووید ۱۹
نیـز همچنـان قابـل توجـه اسـت؛ ولی نکته قابـل توجه در مورد جانباختگان ناشـی از کرونا ،سـهل انـگاری برای
دریافـت واکسـن اسـت؛ در صورتـی کـه مطالعات نشـان می دهد که واکسـن کرونـا در جلوگیری از مـرگ و میر و
شـدت بیمـاری ،نقـش غیـر قابل انـکاری را ایفـا می کند.

وضعیت فاضالب شهرک های حاشیه شیراز بسیار نامناسب است
رییس کل دادگســتری فارس به همراه جمعی از مســئولین حوزه قضایی ،اعضای
شورای اسالمی شهر شیراز و مدیران شهری از وضعیت فاضالب ...

تعمير 6600کیلومتر شبكه فشار ضعیف و متوسط هوایی برق در استان فارس
معاون بهره بردار ي و ديســپاچينگ شــركت توزيع نيروي برق اســتان فارس از
نگهداری و تعميرات 1700کیلومتر شبكه فشار ضعیف ...

خالی بودن  ۵۷درصد مخازن سدهای استان فارس
مهر:مدیـر روابـط عمومی آب منطقه ای فارس گفت :حجم آب  ۳سـد اسـتان
فـارس منفـی اسـت و در حال حاضر  ۵۷درصد مخازن سـدها خالی اسـت.
محمـد مهـدی شـریفی بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت سـدهای اسـتان فارس
افـزود :مجمـوع آب قابـل اسـتفاده از  ۹سـد اسـتان فـارس بیـش از ۷۸۸
میلیـون متـر مکعـب اسـت کـه ایـن میـزان  ۴۳درصـد از حجـم آب قابـل
اسـتفاده سـدهای اسـتان اسـت.
وی تصریـح کـرد :از ایـن میزان سـد سـلمان فارسـی حـدود  ۵۶۹میلیـون متر
مکعـب ،سـد درودزن بیـش از  ۷۸میلیـون متـر مکعب ،سـد مالصـدرا بیش از
 ۹۶میلیـون متـر مکعـب ،سـد رودبـال بیـش از  ۳۱میلیـون متـر مکعـب ،سـد
ایـزد خواسـت بیـش از  ۳دهـم میلیـون متر مکعب و سـد چشـمه عاشـق بیش
از  ۱۳میلیـون متـر مکعـب آب قابل اسـتفاده دارد.
مدیـر روابـط عمومـی آب منطقهای فـارس با بیـان اینکه حجم آب سـد تنگاب
منفـی یـک ،سـیوند منفـی  ۹و سـد خسـویه هـم منفـی  ۴میلیـون متـر مکعب
اسـت ،اظهـار داشـت :حجـم کل مخـازن سـدهای فـارس حـدود  ۳میلیـارد
متـر مکعب اسـت.
مدیـر روابـط عمومـی آب منطقـهای فـارس گفـت :حجـم آب قابـل اسـتفاده
سـدهای اسـتان فـارس مدت مشـابه پارسـال ،یـک هـزار و  ۱۹۰میلیـون متر
مکعـب بود.
شـریفی یـادآور شـد :بـا توجـه بـه وضعیـت بارشهـای سـال گذشـته در حـال
حاضـر  ۵۷درصـد مخـازن سـدهای اسـتان فـارس خالـی اسـت.

سد سلمان فارسی
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تصویب بودجه  ۲۰۰۰میلیارد ریالی برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی شیراز
عصرمردم:
رئیـس سـازمان مدیریت حمل و نقل مسـافر شـهرداری
شـیراز از تصویـب بودجـه  ۲۰۰۰میلیـارد ریالـی بـرای
تقویـت نـاوگان اتوبوسـرانی شـیراز خبـر داد.

پیمـان باباخانـی اعالم کـرد :مبلـغ  ۲۰۰۰میلیـارد ریال
بودجـه بـرای تقویـت نـاوگان اتوبوسـرانی از مصوبـات و
دسـتاوردهای سـفر رئیـس جمهـور محتـرم بـه اسـتان
فـارس بود.باباخانـی افـزود :تصویـب بودجـه توسـط

رئیـس جمهـور محتـرم قطعـا تاثیـر بـه سـزایی درپـروژه
نوسـازی و توسـعه نـاوگان حمـل و نقل همگانی مسـافر
شـیراز خواهـد داشـت.باباخانی ابـراز امیـدواری کـرد :با
بودجـه تعییـن شـده و برنامـه ریزی هـای صـورت گرفته

درخصـوص نوسـازی و توسـعه نـاوگان بتوانیـم گام
موثـری در راسـتای رضایت شـهروندان گرانقـدر برداریم
وشـاهد خـروج اتوبوس هـای فرسـوده از چرخـه حمل و
نقـل کالن شـهر شـیراز باشـیم.

رییس کل دادگستری فارس :

وضعیت فاضالب شهرک های حاشیه شیراز بسیار نامناسب است
عصرمردم:
رییـس کل دادگسـتری فـارس بـه همـراه جمعـی از
مسـئولین حـوزه قضایـی ،اعضـای شـورای اسلامی
شـهر شـیراز و مدیـران شـهری از وضعیـت فاضلاب
شـهرک هـای اطـراف کمربنـدی همچـون حجـت آباد
و سـامان بازدیـد کردنـد.
حجت االسلام و المسـلمین سـیدکاظم موسوی رئیس
کل دادگسـتری فـارس در ایـن بازدیـد گفـت :طـی
روزهای گذشـته جلسـه ای با سـازمان های مـردم نهاد
در دادگسـتری داشـتیم ،موضـوع فاضلاب شـهرک
هـای حاشـیه شـیراز یکـی از مسـایلی بـود کـه در ایـن
جلسـه مطـرح شـد و براسـاس آن مقـرر شـد بازدیدی از
ایـن محـدوده داشـته باشـیم.
وی ادامـه داد :وضعیـت فاضلاب شـهرک هـای
حاشـیه شـیراز بسـیار نامناسب اسـت .بعضی از کارخانه
هـا فاضلاب خـود را بـدون تصفیه رها مـی کنند و بوی
نامطبـوع و حشـرات مـوذی شـهروندان سـاکن در ایـن
محـدوده را اذیـت مـی کنـد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس خاطرنشـان کـرد :دیـروز
بـه همـراه دادسـتان شـیراز ،رییـس سـازمان بازرسـی،
اعضـای شـورای اسلامی شـهر ،مدیـران شـهرداری و
اداره آب و فاضلاب از ایـن محـدوده بازدیـد کردیـم و

مقـرر شـد در دوشـنبه هفتـه آینده سـوم آبان ماه جلسـه
ای بـا حضـور متولیـان امـر برگـزار شـود .در این جلسـه
مهلـت مناسـبی داده مـی شـود تـا مشـکل فاضلاب
شـهرکهای اطـراف مرتفـع شـود.
حجـت االسلام و المسـلمین موسـوی بـا اعلام اینکه

اگر موضوع در مهلت مناسـب داده شـده ،مرتفع نشـود
اقدامـات قاطـع و قانونـی را انجـام مـی دهیـم ،گفـت:
بـا کسـانیکه وظیفـه قانونـی خود را تـرک کننـد ،برخورد
میکنیـم و نمیگذاریـم مـردم بیشـتر از ایـن در عـذاب
و ناراحتی باشـند.

وی ادامـه داد :زندگـی کردن در بعضـی از این محالت
دشـوار اسـت و بسـیاری از فریادهـای مردم نیـز تاکنون
بـه جایـی نرسـیده اسـت امـا از امـروز بـه همـه متولیـان
هشـدار و تذکـر میدهـم کـه پـای کار بیاینـد و مشـکل
مـردم را حـل کننـد و اگـر مشـکل مـردم را حـل نکننـد
قطعا دادگسـتری اسـتان مماشـاتی ندارد و حقوق مردم
را فـدای هیـچ چیـز نخواهـد کرد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس در پاسـخ بـه سـوال
خبرنـگار مبنـی بـر اینکـه نهادهـای متولـی در زمینـه
بهبـود وضعیـت فاضلاب شـهرک هـای اطراف شـیراز
کـدام حـوزه هـا هسـتند ،گفـت :شـهرداری و اداره آب
و فاضلاب و سـازمان محیـط زیسـت از متولیـان ایـن
موضـوع هسـتند.
براسـاس ایـن گـزارش ،حجـت االسلام و المسـلمین
موسـوی رییـس کل دادگسـتری فـارس ،بحرینـی
دادسـتان شـیراز ،ابراهیمـی معـاون دادسـتان
دادگسـتری شـیراز ،سـلطانی رییـس کمیسـیون
فرهنگی شـورای اسلامی شهر شـیراز ،خواستخدایی
عضـو هیـات رییسـه شـورا و جمعـی از معاونـان،
شـهرداران مناطـق  ۵و  ۹و مدیـران شـهری و یـاوران
شـورا از وضعیـت فاضلاب شـهرک حجـت آبـاد و
سـامان بازدیـد کردنـد.

تعمير 6600کیلومتر شبكه فشار ضعیف و متوسط هوایی برق در استان فارس
سیاسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فارس
مبنـی بـر عـدم اعمـال خاموشـی بـه مشـترکان و
بـه حداقـل رسـاندن انـرژی توزیـع نشـده ،تعـداد
 20اکیـپ عملیاتـی تعمیـرات خـط گـرم بـه همـراه
تجهیـزات کامل توسـط بخـش خصوصی در سـطح
 26مدیریـت توزیـع نیـروی بـرق در سـطح شـرکت
مشـغول فعالیـت می باشـند.
وی در پایـان هـدف از اجـرای فعالیتهـای بهـره
بـرداری را افزایـش پایـداری شـبکه وتاسیسـات
توزیـع بـرق وتحویـل بـرق مطمئـن و پایـدار بـه
مشـترکان اسـتان عنـوان نمـود و ابـراز امیـدواری
کـرد بـا مجمـوع فعالیت هـا و برنامـه ریـزی صورت
گرفتـه بتوانیـم بیـش از پیـش زمینه رفاه و آسـایش
شـهروندان را فراهـم کرده ومیـزان رضایتمندی آنان
را ارتقـا دهیـم.

عصرمردم:
معـاون بهره بـردار ي و ديسـپاچينگ شـركت توزيع
نيـروي بـرق اسـتان فـارس از نگهـداری و تعميرات
1700کیلومتر شـبكه فشـار ضعیف و متوسـط هوایی
در اسـتان طي شـش مـاه اخيـر خبرداد.
حمیدرضـا جالیـر ،افـزود :نگهـداری و تعمیـرات
 47047دسـتگاه چـراغ روشـنايي معابـرو نگهـداری
و تعمیـرات  2485دسـتگاه ترانسـفورماتور هوایـی و
زمینـی نیـز از جملـه فعالیتهای انجام شـده در طی
ایـن مـدت بـوده اند.
ایـن مقـام مسـئول ،در ادامـه سـخنان خـود از
تعميرات1700کیلومترشـبکه فشارمتوسـط بـا اعمال
خاموشـی وتعمیـرات حـدود 4900کيلومتـر از شـبکه
فشـار متوسـط هوايـي اسـتان بـه روش خـط گـرم
و بـدون اعمـال خاموشـي بـه مشـترکان در  6مـاه
نخسـت سـال جـاری خبـر داد و گفـت :بـا توجـه به

رئیس دانشگاه شیراز:

کرونا مسئولیت خانوادههای دانشجویان را دوچندان کرده است
ایرنا:رئیـس دانشـگاه شـیرازگفت :بـه دلیـل شـیوع
بیمـاری کرونـا و ناگزیری از برگزاری دورههای آموزشـی
بـه صـورت مجـازی،کار خانوادههـا در زمینـ ه حمایـت از
دانشـجویان در زمینههـای مختلـف دوچنـدان اسـت.
حمیـد نادگـران اظهـار کـرد :والدیـن نودانشـجویان
همانطـور کـه تاکنـون حامی فرزندانشـان در زمینـه
قبولـی کنکور و رسـیدن بـه جایگاه دانشـجویی بودند ،از
ایـن پـس نیـز حمایـت خـود را دریـغ نکننـد.
رئیـس دانشـگاه شـیراز افـزود :یکـی از شـاخصههای
حمایتکـردن دانشـجویان ایجـاد محیطـی امـن ،بـا
طمأنینـه و آرامـش برای ادامـه تحصیل فرزندان اسـت.
وی ادامـه داد:دانشـجویان بایـد احسـاس کننـد بـه
علمانـدوزی عالقهمنـد هسـتند و بـرای کسـب آن از
آنهـا حمایـت میشـود.

نادگـران بیـان داشـت :تمهیداتـی بـرای حضـور
دانشـجویان در دانشـگاه نیـز اندیشـیده شـده و ایـن
موضـوع درحـال بررسـی همهجانبـه اسـت؛ امـا فعلا
باتوجـه بـه شـرایط موجـود همهگیـری کرونـا تصمیـم
نهایـی گرفتـه نشـده اسـت.
رییـس دانشـگاه شـیراز گفت :دانشـگاه شـیراز بهعنوان
سـرمای ه ملـی و معنـوی در جنـوب کشـور ،با هفتادسـال
قدمـت ،در شـمار ۱۳دانشـگاه برتـر کشـور قـرار دارد و
دارای سـابقه ملـی و بینالمللـی اسـت.
در ایـن نشسـت ،علیرضـا افشـاریفر معـاون آموزشـی
و تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه شـیراز گفـت :بهدلیـل
شـرایط ناشـی از همهگیـری کرونـا ،در نیمسـال جـاری
شـیوه تحصیـل دانشـجویان بهصـورت ترکیبـی و عمدتا
بهصـورت غیرحضـوری اسـت و اگر شـرایط اجـازه دهد،

آزمایشـگاهها و کارگاههـا را سـعی میکنیـم بهصـورت
حضـوری مـورد اسـتفاده دهیـم کـه البتـه ایـن موضـوع
منـوط بـه اجـازه سـتاد کرونای اسـتان اسـت.
وی خطـاب بـه والدیـن بیـان کـرد :یکـی از بحثهـای
جـدی در آمـوزش غیرحضـوری ،بحـث تشـویق
دانشـجویان بـرای حضـور جـدی ،فعـال و منظـم در
کال سهاسـت.
افشـاری فـر بـه بیـان برخـی قوانیـن آموزشـی دانشـگاه
در زمینـه حضـور و غیـاب دانشـجویان ،مدتزمـان
فار غالتحصیلـی و تسـهیالت دانشـجویان دارای
اسـتعدادهای درخشـان پرداخـت و افـزود :در دانشـگاه
برای هر دانشـجو ،یک اسـتاد مشـاور تعیین شـده است
کـه دانشـجویان میتواننـد مسـائل آموزشـی خـود را بـا
اسـتادان مشـاور درمیـان بگذارنـد.

معـاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلی دانشـگاه شـیراز
گفت :دانشـگاه امـکان تغییر رشـته وجـود دارد چنانچه
والدیـن متوجـه شـوند دانشـجویان نسـبت بـه رشـته
تحصیلـی خـود بیعالقـه هسـتند یـا از انتخـاب رشـته
دانشـگاهی خـود پشـیمان شـدند ،بـرای رفـع مشـکل و
گرفتـن مشـاوره در ایـن زمینـه ،از راهنمایـی مشـاوران
مرکـز مشـاوره دانشـگاه شـیراز اسـتفاده کننـد.
افشـاری فـر از دیگـر تسـهیالت دانشـگاه ،ورود
دانشـجویان بـه بـازار کار معرفـی کـرد و اظهـار داشـت:
دفتـری در حـوز ه معاونـت آموزشـی بـا نـام «شـورای
بهبـود مهارتآمـوزی و هدایـت تـوان اشـتغالپذیری»
شـکل گرفتـه اسـت کـه مهارتهـای موردنیـاز هررشـته
را تعییـن میکنـد و خدمـات مشـاوره شـغلی ،آموزشـی و
مهارتآمـوزی را بـه دانشـجویان ارائـه میدهـد.

فارس
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هدف از اسالم هراسی ،فروپاشی مسلمانان از درون است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر این که دشمن پروژه «اسالم هراسی»
را سال ها در دست اقدام دارد ،گفت :هدف از اسالم هراسی ...
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تشریح ویژه برنامههای سومین حرم در گرامیداشت هفته وحدت
ویژه برنامههای آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ(ع) ،حرم سوم اهل بیت(ع) در
ایران اسالمی برای گرامیداشت میالد مسعود ...

بزرگراه جهرم-الر در چندین قطعه در حال احداث می باشد
یکی از محورهای شــریانی و پرترافیک استان که بندرعباس را به استان فارس و
کشور از طریق بزرگراه متصل می کند بزرگراه شیراز ...

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در شیراز مطرح کرد:

هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسالمی در دنیا دشمن ندارد
ایرنا:دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه
دشـمن پـروژه «اسلام هراسـی» را سـال ها در دسـت اقـدام دارد،
گفت :هدف از اسلام هراسـی ،فروپاشـی مسـلمانان از درون اسـت.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی؛
سـعیدرضا عاملـی در سـفر بـه شـیراز و دیـدار بـا جمعـی از مدیـران و
فعـاالن فرهنگـی اسـتان فارس افـزود :حضرت علـی(ع) در حدیثی
َ
ُ َ ِّ ْ
َ َُ َ
النـاس
أمـر ِه ،و عـاش فـی
ِ
َمی فرماینـد "مـن حلـم لـم یفـرط فـی ِ
حمیـدا "...کسـی کـه اهـل صبـر و بردبـاری اسـت ،در امـرش افـراط
نمیکنـد ...یکـی از افراطهـا قضـاوت نابجـا اسـت.
وی ادامـه داد :بعضـی اشـخاص خیلـی راحـت قضـاوت میکننـد و
ً
از گزارههـای کلـی اسـتفاده میکننـد مثلا میگوینـد شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی هیـچ کاری نکـرده اسـت ،در صورتـی کـه ایـن
خلاف شـأن رهبـری نظـام جمهـوری اسالمی اسـت کـه به شـورایی
کـه هیـچ کاری نکـرده! هر سـه سـال یکبار حکـم بدهنـد ،وظایف و
ماموریت هایـش را تمدیـد کننـد و از جایـگاه شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی دفـاع کنند.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا بیـان اینکـه مصوبـات ایـن
شـورا تـا بدنـه علـم و فنـاوری کشـور پیـش روی کـرده اسـت ،اضافـه
کـرد :از شـورای گسـترش آمـوزش عالـی ،معاونت علمـی و فناوری،
سـتاد زیسـت فنـاوری تـا سـتاد گیاهـان دارویـی همگـی مصـوب
شـورای عالـی انقلاب فرهنگی هسـتند .ایـن موضوع حائـز اهمیت
کـه در جهـش علمی بـه رتبـه چهـارم جهـان دسـت یافتهایـم و مقـام
معظـم رهبـری بارهـا فرمودنـد مـن تا زنـده هسـتم در دفـاع از علم و
فنـاوری کوتـاه نمیآیـم .باید گفت علـم و فناوری پایـهی بزرگی برای
قـدرت یـک کشـور محسـوب میشـود.
شورای عالی میراث امامین انقالب اسالمی است
عاملـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه تنهـا شـورای عالـی میـراث امامیـن
انقلاب اسلامی ،شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی اسـت؛ گفـت:
البتـه معمـار این شـورا حکیـم فرزانـه انقالب هسـتند .در این جلسـه
در پاسـخ برخـی کـه ضمانـت اجرایی مصوبات برایشـان سـوال اسـت
بایـد بگویـم ،در  ۱۹آذر  ۱۳۶۳شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا
حکـم امـام خمینـی (ره) ابلاغ شـد و قبـل از شـکل گیـری شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی ،سـتاد انقلاب فرهنگـی وجـود داشـت.
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی جایگزیـن مناسـبی برای
شـورای انقالب
اسـتاد دانشـگاه تهـران تصریـح کـرد :بـه زعـم بنـده مقـام معظـم
رهبـری و امـام خمینـی (ره) در حـوزه فرهنـگ و علـم و فنـاوری بـه
دنبـال جایگزینـی بـرای شـورای انقلاب بـا آن اختیـارات قانونـی
و اجرایـی بودنـد کـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در آن سـطح
تشـکیل شـد .بـرای فهـم و اشـراف بیشـتر بـه موضـوع چنـد نکتـه را
عـرض میکنـم شـورای عالـی امنیـت ملـی ،شـورای عالـی فضـای
مجـازی و شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی منصـوب رهبـری اسـت
البتـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام هـم منصـوب حکیـم فرزانه
انقلاب اسالمی اسـت امـا جنبه مشـورتی بـرای مقام معظـم رهبری
دارد .مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام مصوباتـش بـه عنـوان
مشـورت خدمـت رهبـری عرضـه میشـود و ایشـان در صورتـی کـه
تاییـد کننـد ،ابلاغ میشـود.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ادامـه داد :شـورای عالـی
امنیـت ملـی بایـد مصوباتـش بـه تاییـد مقـام معظـم رهبـری برسـد.
شـورای عالـی فضـای مجـازی مصوباتـش خدمـت رهبـری ارایـه و
اگـر ایشـان نکتـهای نداشـته باشـند و ابالغ میشـود امـا در حقیقت
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـه گونـهای دیگـر اسـت ،درواقـع
حکیـم فرزانـه انقلاب اسلامی به شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی
اذن دادهانـد یعنـی در ایـن زمینـه تفویـض امـر کردهانـد .مصوبـات
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـدون گـردش کار خدمـت رهبـری
معظـم انقالب توسـط رییس محترم شـورای عالی انقلاب فرهنگی
ابلاغ میشـود بنابرایـن ایـن شـورا از وزانت خاصـی برخوردار اسـت.
وی ،شـورای عالـی انقلاب فرهنگی را میراث گرانقـدری عنوان کرد
و گفـت :این شـورا  ۸۰سـازمان مهم کشـوری را تصویب کرده اسـت
کـه نبایـد بـه آسـانی آنها را نادیـده گرفت .مثال "سـتاد توسـعه فناوری
نانـو" بـا تصویب شـورای عالی انقالب فرهنگی شـکل گرفـت و امروز
ایـران در تولیـد علمی نانـو در جهان از جایـگاه هفتم برخوردار اسـت.
هفـت کشـور اسـتانداردهای نانـو در جهـان را تاییـد میکننـد و اگـر
امضـای ایـن هفت کشـور نباشـد ،هیچ اسـتانداردی تایید نمیشـود،
جمهـوری اسلامی ایران یکـی از این هفت کشـور اسـت.
مصوبـات شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی تـا بدنـه علـم و فنـاوری
کشـور پیـش روی کـرده اسـت
عاملـی ضمـن یـادآوری اینکـه مصوبـات شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی تـا بدنـه علـم و فناوری کشـور پیـش روی کرده اسـت ،بیان
کـرد :از شـورای گسـترش آمـوزش عالـی ،معاونت علمـی و فناوری،
سـتاد زیسـت فنـاوری تـا سـتاد گیاهـان دارویـی همگـی مصـوب
شـورای عالـی انقلاب فرهنگی هسـتند .ایـن موضوع حائـز اهمیت
کـه در جهـش علمی بـه رتبـه چهـارم جهـان دسـت یافتهایـم و مقـام

معظـم رهبـری بارهـا فرمودنـد مـن تا زنـده هسـتم در دفـاع از علم و
فنـاوری کوتـاه نمیآیـم .باید گفت علـم و فناوری پایـهی بزرگی برای
قـدرت یـک کشـور محسـوب میشـود؛ تمـام مصوبات شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی منشـاء اثر شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :آییـن نامـه ارتقـای اسـاتید دانشـگاههای کشـور،
محصـول شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی اسـت و شـاید برخـی از
اعضـای هیـأت علمـی و بنده به ایـن آیین نامه اشـکاالتی وارد بدانیم
امـا ریل گـذاری چگونگی فرآیندهای دانشـگاه را فراهم کرده اسـت.
درواقـع جاهایـی کـه شـورای عالی انقلاب فرهنگی حضور نداشـته،
ببینیـد چـه اتفاقهایـی افتـاده اسـت .یـک میلیـون معلـم در کشـور
داریـم ۴۰۰ ،هـزار نفـر از ایـن معلمهـا بـا مصوبـات غیرکارشناسـی
برخـی نهادهـا وارد آمـوزش و پـرورش شـدهاند کـه متوسـط معـدل
آنهـا  ۱۲اسـت کـه میخواهنـد بـه دانـش آمـوزان مـا تدریـس کنند و
 ۳۰درصـد از ایـن آمـار تناسـب رشـتهای بـا نـوع تدریـس در مـدارس
ندارنـد .مثلا معلـم شـیمی ،فیزیـک درس میدهـد و بالعکـس! بـه
واقـع مصوباتـی کـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی تصویـب کرده،
بـه صـورت مرحلهای بـه موضوعات حسـاس ورود پیداکرده اسـت به
عنـوان مثـال "سـند مهندسـی فرهنگـی کشـور" حتمـا با آن آشـنایی
داشـتهاید و سـه نفـر نخبـه کشـوری در ایـن زمینـه همفکـری و
هـم اندیشـی داشـتهاند .شـما عنـوان میکنید شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی در منصـب بـاالی رده کشـوری قـرار دارد اما از هیچ کسـی
هـم مشـورت و همفکـری نمیگیریـد و ایـن قضاوتهـا صحیـح
نیست .
اسـتاد دانشـگاه تهـران عنوان کـرد :در وب سـایت دبیرخانه شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی بـه صـورت پیشـنهادی و تشـویقی یـک
جایگاهـی ایجـاد کردهایـم کـه اهـل نظـر در زمینههـای مختلـف
نظـرات ایجابـی ،انتقـادی و سـاختاری خودشـان را ارسـال کننـد .ما
معلمهـا زمانـی کـه بـه سـر کالس میرویـم ،حاضـران را بـه خاطـر
نیامـدن غایبـان دعـوا میکنیـم کـه چـرا بدیـن گونـه اسـت و ...بنـده
در ایـن مـدت کوتـاه مسـئولیتم در دبیرخانـه شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی ،سـفر دومی اسـت کـه خدمـت مدیـران فرهنگـی اسـتان
فـارس رسـیدهام ،در ایـن سـفرها بـه دنبـال اخـذ نظـرات مدیـران
فرهنگـی کشـور هسـتیم .اگـر در سـند مهندسـی فرهنگـی کشـور با
نظـر مسـتقیم اسـتان ،بـرش اسـتانی را تدویـن میکنیم یعنـی از باال
بـه پاییـن نـگاه نمیکنیـم درواقـع بـه اسـتان گفتهایـم ،شـما سـند را
تدویـن کنیـد.
سندنویسی با برش استانی به بلوغ رسیده است
عاملـی خاطرنشـان کـرد :بلـوغ سـند نویسـی در کشـور شـکل گرفته
کـه در زمینـه اسـنادش ،برش اسـتانی تعریف کرده اسـت .درحقیقت
بـا توجه بـه ظرفیتهـا و واقعیتهـای موجـود اسـتانی ،اولویتها در
سـند منظـور و تصویب میشـود.
وی در بخـش دیگـر سـخنانش بـه ضمانـت اجرایـی مصوبـات
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی اشـاره کـرد و گفـت :در دی مـاه
سـال  ۱۳۶۳مقـام معظـم رهبـری کـه در آن زمـان در جایـگاه رییس
جمهـوری بودنـد بـه امـام خمینـی (ره) نامـهای مینویسـند کـه آیـا
مصوبـات شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در حکـم قانـون اسـت؟
امـام خمینـی (ره) میفرماینـد بایـد بـه مصوبـات شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی ترتیـب اثـر داده شـود .در واقـع مصوبـات شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی الزم االجرا اسـت .حکیـم فرزانـه انقالب در
تعبیـری مصوبـات شـورای عالـی انقالب فرهنگـی را ُمر قانـون تعبیر
میکننـد .حـال اگـر کارگـزار اجرایی در زمینـه اجرای مصوبات شـورا
کوتاهـی میکنـد ،سـخنی دیگـر اسـت.
مطالبات خود را با تدابیر مقام معظم رهبری دنبال کنید
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ابـراز کـرد :رهبـری در حکـم
سـال  ۱۳۹۳از اعضـای شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و دبیرخانه
خواسـتند کـه اجرایـی سـازی مصوبـات شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی را پیگیـری کننـد کـه سـاز و کار ایـن امـر را مهیـا کردیـم
و گزارشهـای متعـددی از دسـتگاههای اجرایـی ذی ربـط تهیـه
کردهایـم .بـه عنـوان دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی دیـروز
بـا وزیـر کشـور بـرای بـار دوم در زمینـه سـند جامـع حجـاب و عفـاف
نامـه نـگاری کـردم .در شـهریور سـال  ۱۳۹۸سـند جلسـه  ۸۲۰را
تصویـب کردهایـم و از وزیـر کشـور پیشـین چنـد بـار پیگیـری کردیـم
کـه گزارشـی از اجـرا ارایـه دهنـد از ایـن رو مصوبـات شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی الزم االجـرا و بـرای اجرایـی شـدن تحـت نظـارت
و ارزیابـی دبیرخانـه قـرار دارد .اگـر بـا سـنت حکیمانـه رهبـر فرزانـه
انقلاب اسالمی آشـنایی داشـته باشـید ،حتمـا مطالبـات خـود را باید
براسـاس تدابیـر رهبـری دنبـال کنیـد.
وی تصریـح کـرد :رهبـر معظـم انقلاب میفرماینـد زمانـی کـه
روسـای سـه قـوه و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه و اعضـای
حقوقـی در حـوزه علـم و فنـاوری و فرهنـگ در جلسـه ای حضـور
دارنـد تصمیمـات آنهـا اجرایـی اسـت .رییـس سـازمان برنامـه بودجه
در ایـن شـورا قـرار دارد تـا منابـع مالـی مصوبـه را تامیـن کنـد .حـال
شـما در کـف میدان شـاهد اتفاق خاصی نیسـتید ،خـب این موضوع

قابـل تامـل اسـت! باید گفت مـا وظیفه داریـم در هر مرحلـهای بلوغ
قدرتمندتـری از کار شـورای عالی انقلاب فرهنگی را تامین کنیم .در
روز یکشـنبه خدمـت آقـای میرکاظمی رییـس سـازمان برنامـه بودجه
بـودم و عنـوان کـردم در برنامـه پنـج سـاله بایـد سـه سـند راهبـردی
نقشـه جامـع علمی کشـور ،سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش
و نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور حضـور داشـته باشـد .برنامـه پنج
سـاله کشـور بایـد بـر اسـاس اسـناد اولویتدار شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی تنظیـم شـود .همچنیـن بودجـه سـالیانه فرهنـگ بایـد بـر
همیـن اسـاس تنظیـم شـود.
عاملـی ادامـه داد :دشـمن سـرمایه گذاریهـای وسـیعی علیـه
جمهـوری اسلامی کرده اسـت ،هیـچ کشـوری در دنیـا نمیتوانیـد
بیابیـد کـه به اندازه ایران اسالمی دشـمن داشـته باشـد ،چـرا؟ آنتونی
گیدنـز یکـی از نظریهپـردازان اجتماعـی معاصـر میگویـد انقالبهـا
عمدتا ریشـه سوسیالیسـتی داشـتهاند و در دوره معاصر هیچ انقالبی
نداشـتهایم کـه منشـاء آن دیـن باشـد ،انقلاب اسلامی ایران اولیـن
انقالبـی اسـت کـه منشـاء تحـول اجتماعـی آن دیـن بـوده اسـت.
پیـروزی انقلاب اسلامی آغاز تحـوالت بزرگـی در جهـان بـر علیـه
نظـام اسـتکبار بـوده اسـت ،لـذا جهـان اسـتکبار بصـورت فراگیـر بـا
ایـران اسلامی مبارزه می کنـد.

در حـوزه ضمانـت اجرایـی بـه صـورت نظاممنـد پیـش
میرویـم
اسـتاد دانشـگاه تهـران ادامـه داد :دوسـتان مـا بـه مـرور زمـان طـی
روزمرگـی و چانـه زنـی ،سیسـتم را ضعیـف کردهایم و اینکه شـخصی
در ایـن جلسـه میفرمایـد چـرا  ۳۷سـال از شـکل گیـری شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی گذشـته اسـت و شـما در بازسـازی انقالبـی
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ،هیـچ اقدامی نکردهایـد؟ باید گفت
در فرمایـش اخیـر رهبـری در دیـدار اول بـا دولت سـیزدهم ،دو حوزه
را عنـوان کردنـد کـه مـا نیازمنـد بـه بازسـازی نظـام مدیریتـی کشـور
هسـتیم و هـم نیازمنـد بازسـازی انقالبـی سـاختار فرهنگـی کشـور
هسـتیم .چـرا ایـن موضـوع را مطـرح کردنـد؟ بـه دلیل این اسـت که
بیش از  ۴۰سـال از پیروزی انقالب اسالمی گذاشـته اسـت و شـاهد
سـاختارها و ماموریتهـای مـوازی هسـتیم و بعضـی از ماموریتهـا
اساسـا بایـد حـذف شـود ،لـذا نیازمنـد بازسـازی سـاختار مدیریتـی
هستیم .
عاملـی تصریـح کـرد :برخـی دوسـتان در ایـن جلسـه در سـتاد امـر
بـه معـروف و نهـی از منکـر و اسـتانداری هسـتند ،شـما کـه مجـری
هسـتید ،پـس در سـطح خودتـان برویـد اجـرا کنیـد .حـال در اینجـا
مـن بایـد مطالبـه گـری کنـم و از شـما بپرسـم در زمینـه مصوبـات
چـه کار کردهایـد! چـون مـن مجـری نیسـتم بلکـه مسـئولیت دبیری
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی را در حـوزه سیاسـت گـذاری،
برنامـه ریـزی و احـراز اجرایـی شـدن مصوبـات را بـه عهـده دارم اگـر
در حیطـه مسـئولیتم کوتاهـی کردم ،مطالبهگر باشـید و از من پاسـخ
بخواهیـد .هـر مسـئولی در هـر سـطحی ،اسـتانی ،ملـی و ...بایـد
مسـئولیتهای خـود را بـه انجـام برسـاند .بنابرایـن در حـوزه ضمانت
اجرایـی تلاش داریـم تا بـه صورت نظـام مند پیـش برویـم همچنین
بـا مقـررات گذاریهـای دقیـق سیسـتم ملـزم بـه اجرا شـود.
وی افـزود :اخیـرا مصوبـهای را شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی
مبنـی بـر مطالبـات مقـام معظـم رهبـری و سیاسـتها و برنامههـای
اقدامـی در دسـتور کار قرار داده اسـت بنابراین حکـم رهبری را بدون
کـم و کاسـت مبنـا قـرار دادیم و در ایـن زمینه برنامه اقدام تهیه شـده
اسـت کـه یکـی از آنهـا سـاز و کار اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه
اسـت تـا موظـف شـود بودجـه را براسـاس مصوبـات شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی تنظیـم کنـد و امیـدوارم ایـن موضـوع در صحـن

شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـه تصویب برسـد.
شرایط اوج گیری و مداخله کننده مغزها را فراهم کنیم
اسـتاد دانشـگاه تهـران بـه اشـتراکات سـخنان مدیـران فرهنگـی در
جلسـه اشـاره کرد و گفت :حجت االسلام و المسـلمین انجوی نژاد
ایـن شـخصیت محتـرم و موفـق در امـر کار فرهنگـی ،فرمایشـات
درسـتی ارایه دادند .نکاتی هم که در این جلسـه عنوان شـد ،تا حدی
درسـت اسـت .مـن هـم از فرار مغزهـا ناراحت هسـتم اما جابـه جایی
افـراد متفکـر در دنیـا اتفـاق میافتد .درحقیقـت همیـن مغزهایی که
در داخـل ایـران هسـتند را بایـد دریابیـم .به واقـع باید بتوانیم شـرایط
اوج گیـری و مداخلـه کننـده آنهـا را فراهـم کنیـم .دشـمن سـهمش
در ایـن زمینـه بسـیار اسـت و رهبـری بارهـا در ایـن زمینـه اشـاراتی
داشـتهاند امـا دوسـتان میگوینـد گـردن دشـمن نیندازید اما دشـمن
سـهمش بـزرگ اسـت .دشـمن سـرمایه گذاریهـای وسـیعی علیـه
جمهـوری اسلامی کرده اسـت ،هیـچ کشـوری در دنیـا نمیتوانیـد
بیابیـد کـه به اندازه ایران اسالمی دشـمن داشـته باشـد ،چـرا؟ آنتونی
گیدنـز یکـی از نظریهپـردازان اجتماعـی معاصـر میگویـد انقالبهـا
عمدتا ریشـه سوسیالیسـتی داشـتهاند و در دوره معاصر هیچ انقالبی
نداشـتهایم کـه منشـاء آن دیـن باشـد ،انقلاب اسلامی ایران اولیـن
انقالبـی اسـت کـه منشـاء تحـول اجتماعـی آن دیـن بـوده اسـت.
پیـروزی انقلاب اسلامی آغاز تحـوالت بزرگـی در جهـان بـر علیـه
نظـام اسـتکبار بوده اسـت ،از این رو جهان اسـتکبار بصـورت فراگیر
بـا ایـران اسلامی مبارزه می کنـد.
وی افـزود :فضـای مجـازی درحقیقـت مـدل حکمرانـی مـا را چـه
بخواهیـم یـا نخواهیـم تغییـر داده اسـت .مـا در یـک مـدل رقابتـی
جهانـی قـرار گرفتهایـم و متاسـفانه پررنگتریـن امـر در فضـای
مجـازی در عرصـه فرهنـگ عمومـی ،فاضلاب غـرب اسـت.
فاضلاب و پسـماندهای غربـی وارد زندگـی ایرانـی شـده اسـت و
اال فضـای مجـازی خیلـی از افـراد را بـه علـم منتهـی کـرده اسـت.
مقاالتـی دیـروز در ژورنالهـای الزیویـر منتشـر شـده ،در دسـترس
محققـان حـوزوی و دانشـگاهی قـرار دارد و از فضـای مجـازی در
بهرهگیـری تجربههـای جهانـی میتـوان اسـتفاده کـرد.
کار فرهنگی و اصالح و تعلیم و تربیت کار مشکلی است
عاملـی افـزود :شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی دوبـاره دیـن را بـه
صحنـه آورده اسـت ،ایـن موضـوع کار یـک شـب و دو شـب و یـک
دهـه نیسـت ،انبیای بنـی اسـرائیل را خداوند عمر هزار سـاله میداد
و در آخـر مـردم بـه سخنانشـان گـوش نمیکردنـد؛ به هر حـال نفس
و شـیطان در وجـود انسـان فعـال اسـت .کار فرهنگـی و اصلاح و
تعلیـم و تربیـت کار مشـکلی اسـت از ایـن رو سـزاوار اسـت بـا نـگاه
سـاختن در میـدان حاضـر شـویم .درحقیقـت مـن بیشـتر در ایـن
جلسـات توقع طـرح کارهای اساسـی و الگوهای سـاختاری از جانب
دوسـتان فرهنگـی را دارم .مباحثـی را مطـرح کنیـم کـه یـک گام بـه
جلـو رویـم .درواقـع مـن هـم میتوانـم نطقهـای نقادانـه در جمـع
دوسـتان فرهنگـی داشـته باشـم تـا همـه را بـه بـاد انتقـاد بگیـرم اما
باالخـره به جـای یک پنجـره شکسـتهای ،پنجره سـالمی قرار دهید!
حضـرت علـی(ع) در فرمایشـی میفرماینـد "التوفیـق ممـد العقـل"
موفقیـت مـددکار عقـل اسـت .فضـای موفقیـت را تقویـت کنیـم و نه
فضـای شکسـت و شکسـتن دیگـران را ،ما موفقیتهایمـان را به رخ
هـم بکشـیم .در ایـن  ۴۳سـال به نظر اتفاقـات بزرگی رخ داده اسـت
و جمـع بزرگـی از مومنیـن ،متدینین را در کشـور داریـم و جمع بزرگی
کـه دعایشـان همـه روز جهـاد و شـهادت در راه خـدا اسـت.
وی ادامـه داد :بـه واقـع در علـم ،در سـاختن نسـل پـر تـوان موفـق
بودهایـم ،در توسـعه خدمـات شـهری و روسـتایی و توسـعه آمـوزش
عمومـی و عالـی موفقیتهـای بزرگـی داشـتهایم .البتـه خـون شـهدا
نقـش محـوری در شـکل گیـری نسـل آینـدهای کـه مایـه مباهـات و
باعـث افتخـار کشـور اسـت داشـته و یک روحیـه انقالبـی و فداکاری
را خلـق کـرده اسـت .از طـرف دیگـر افـرادی هم در کشـور بـه دنبال
فسـاد و دنیـا طلبـی هسـتند و چـوب الی چـرخ انقلاب در داخـل
کشـور میگذارنـد کـه بایـد مواظبـت کـرد و جلـوی آنهـا را گرفـت و
نوعـی فسـاد زدایـی از سیسـتم و نظـام نمـود .اگـر کسـی خیانتـی در
حـق انقلاب اسلامی میکند ،بـا سـختترین عذابهـای خداونـد
مواجـه خواهد شـد.
هـدف از اسلام هراسـی ،فروپاشـی مسـلمانان از درون
ا ست
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بخـش فاضلاب غـرب را در
حـوزه روابـط جنسـی ،موسـیقی ،الگـوی زندگـی ،لبـاس و پوشـاک
و ...را مهندسـی شـده ،عنـوان کـرد و گفـت :در زمینه پوشـاک بارها
جلسـه گذاشـته و پیگیـری کردیـم کـه پوشـاک توسـط چنـد شـرکت
در ایـران در حـال مدیریـت اسـت کـه بایـد توسـط دسـتگاه ذی ربـط
ممانعتهـای اجرایـی الزم صـورت گیـرد .نیـروی انتظامـی در ایـن
زمینـه بایـد اقـدام کنـد .بـه دو نکتـه اساسـی در عرصـه فرهنـگ
عمومی توجـه کنیـد .دشـمن پـروژه «اسلام هراسـی» را سالهاسـت
در دسـت اقـدام دارد .اسلام هراسـی در صنعت هالیـوود بـه وجـود
آمـد و در نـوع مواجهـه بـا جمهـوری اسلامی هم این موضوع شـکل

تشریح ویژه برنامههای سومین حرم در گرامیداشت هفته وحدت
ایسـنا :ویـژه برنامههـای آسـتان مقـدس حضـرت
شـاهچراغ(ع) ،حـرم سـوم اهـل بیـت(ع) در ایـران
اسلامی برای گرامیداشـت میلاد مسـعود حضـرت
محمـد(ص) و حضـرت امـام جعفـر صـادق(ع) و هفتـه
وحـدت ،اعلام شـد.
براسـاس اعلام روابـط عمومی آسـتان مقـدس حضـرت
شـاهچراغ(ع) ،برنامههـای گرامیداشـت هفتـه وحـدت
از دوشـنبه  ۲۶مهرمـاه بـا سـخنرانی حجـت االسلام
بهرامی نسـب آغـاز میشـود و روز  ۲۷مهـر نیـز بـا قرائـت
دعـای توسـل و مولـودی خوانی توسـط مهدی کریـم پور و
همچنیـن سـخنرانی حجت االسلام محقق ،بعـد از اقامه
نمـاز مغـرب و عشـاء در روز  ۲۸مهـر ادامه خواهد داشـت.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از روابـط عمومی آسـتان مقدس
حضـرت شـاهچراغ(ع) ،در ادامـه برنامههـای بزرگداشـت
هفتـه وحـدت ،چهارشـنبه  ۲۸مهرمـاه از سـاعت ،۱۶
محفـل انـس بـا کالم اللـه مجید ،ویـژه خواهـران در رواق
دارالذکـر حـرم مطهـر و پنجشـنبه  ۲۹مهرمـاه ایـن محفل
نورانـی ویـژه عمـوم زائـران از سـاعت  ۱۶و  ۴۵دقیقـه در
صحـن احمـدی برگـزار و در ادامـه ،بعـد از اقامـه نمـاز

مغـرب و عشـاء ،دعـای روحبخـش کمیـل بـا نـوای حـاج
کاظـم محمـدی قرائـت خواهـد شـد.
در ادامـه ایـن برنامههـا و روز  ۳۰مهرمـاه از سـاعت ۷
صبـح ،دعـای پرفیـض ندبـه توسـط مهـدی کبیـری نـژاد
قرائـت می شـود و از سـاعت  ۱۷نیـز محمدمهـدی ملـک
مـکان ،دعـای سـمات را قرائـت خواهـد کـرد.
برپایـه ایـن گـزارش ،در روزهـای جمعـه  ۳۰مهـر و شـنبه

اول آبـان بهمناسـبت میلاد باسـعادت رسـول اکـرم(ص)
و امـام جعفـر صـادق(ع) ،بعـد از اقامـه نمـاز مغـرب و
عشـاء ،حجـت االسلام سعیدی(کارشـناس برنامه سـمت
خـدا) بـه ایـراد سـخن می پـردازد و حـاج مهـدی سـروری،
مولودیخوانـی خواهـد کـرد.
یکشـنبه  ۲آبـان نیـز ،بعـد از اقامـه نمـاز ظهـر و عصـر،
زیـارت حضـرت رسـول(ص) از بعیـد ،قرائـت خواهد شـد.

در ادامـه ،در شـام ایـن میلاد باسـعادت ،حجت االسلام
میرشـکاری ،سـخنرانی و بـرادر حاج رضا رودکـی ،مداحی
خواهـد کرد.
بـه مناسـبت ایـن ایـام خجسـته ،مسـابقه اینترنتـی بـا
عنـوان "رسـول رحمـت(ص)" بـرای ارادتمنـدان بـه
اهلبیـت علیهـم السلام در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه
عالقهمنـدان جهـت شـرکت در آن می تواننـد از  ۲۸مهـر
تـا  ۲آبـان بـه بخـش مسـابقات پایـگاه اینترنتـی آسـتان
مقـدس بـه آدرس shahecheragh.ir/mosabeghat
مراجعـه نماینـد.
برپایـی نمایشـگاه هفتـه وحـدت ،دیـدار بـا بـرادران اهـل
سـنت ،برگـزاری مراسـم عقـد ازدواج جمعـی از جوانـان،
اجـرای ویـژه برنامه هـای کودکانـه ،برگـزاری کارگاه
آموزشـی صـوت و لحـن قـرآن و پویـش ختـم صلـوات
بـه نیـت سلامتی امـام زمان(عجـل اللـه تعالـی فرجـه
الشـریف) و هدیـه بـه سـاحت مقـدس رسـول مکـرم
اسلام(صلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم) و امـام جعفـر صادق
علیـه السلام از دیگـر برنامه هـای حـرم مطهـر در هفتـه
وحـدت اسـت.

گرفتـه اسـت .در نـوع بازنماییهـای شـبکه های تلویزیونـی از جملـه
خبری ،اسلام هراسـی را نمایش میدهند .هدف از اسلام هراسـی
فروپاشـی مسـلمانان از درون اسـت.
عاملـی افـزود :نقـد زبانـی اسـت کـه بایـد خـود فـرد را کنـار سـوژه
بنشـاند .زمانـی کـه نقـد میکنیـد بایـد دسـت سـوخته کـوره باشـی!
کتابـی تحت عنوان " فلسـفه رسـانه" اسـت کـه میگوید فلسـفه زبان
بچههـا اسـت ( ) Philosophy is a child Languageیعنـی
وقتـی بـا بچـه سـخن میگویـی خـودت را آنقـدر کوچـک میکنـی تا
در مقـام بچگـی قـرار بگیـری و از خـودت بچگـی بـروز میدهـی و
بـا زبـان کـودک بـا او سـخن میگویـی و یـک نـوع تبـادل موقعیـت
میکنـی .ایـن همـان فرمایشـی اسـت کـه در  ۱۰فرمـان موسـی و
عیسـی(ع) و فرامیـن اسلام بـوده اسـت یعنـی جابه جایـی موقعیت؛
آنچـه بـر خـود میپسـندی برای مـردم نیـز بپسـند و آنچه بـرای خود
نمیپسـندی بـر دیگـران نیـز نپسـند! بایـد خـود را در جایـگاه دبیـر
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی قـرار دهیـد ،ببینیـد چـه کارهایـی
میتوانیـد ارایـه دهیـد! امـا ایـن کـه هیـچ کاری در شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی در ایـن سـال ها رخ نـداده و از بـاال بـه پاییـن نـگاه
صـورت گیـرد ،بـه نظـرم قضاوتهایـی اسـت کـه از دور میشـود.
در غـرب زیبایـی و اسلام هراسـی رابطه فشـار و کشـش
ایجاد شـده اسـت
وی گفـت :نکتـه دوم بایـد بـه «غـرب زیبایـی» اشـاره کنـم .دنیـای
غـرب و در صنعت هالیـوود هنرپیشـه نقـش اول آمریکایـی همیشـه
پیـروز اسـت .در صحنههـای فیلمهای هالیـوود هنرپیشـه آمریکایـی
بـا همـه سـختیها پیـروز میـدان اسـت .در غـرب زیبایـی و اسلام
هراسـی رابطـه فشـار و کشـش ایجاد شـده اسـت بدین صـورت که از
یـک طرف ترویج اسلام هراسـی و از طرفـی تبلیغ غرب زیبـا ،جامعه
را بـه سـمت و سـوی خود میکشـاند .نزدیـک  ۵۰۰شـبکه تلویزیونی
غربـی فرهنـگ خودشـان را عرضـه میکننـد .بایـد علیرغـم
شـبکههای مختلـف تلویزیونـی خـارج از کشـور ،قـدر برنامههـای
تلویزیـون جمهـوری اسلامی را بدانیـم ،اگـر چـه نقدهـای جـدی به
رسـانه ملـی نیـز وجـود دارد ،خصوصـا در بازنمایـی داسـتانی فاخـر
زندگـی ایرانـی مـا نیازمنـد کار جدیتـری هسـتیم.
عاملـی افـزود :نقـد زبانـی اسـت کـه بایـد خـود فـرد را کنـار سـوژه
بنشـاند .زمانـی کـه نقـد میکنیـد بایـد دسـت سـوخته کـوره باشـی!
کتابـی تحت عنوان " فلسـفه رسـانه" اسـت کـه میگوید فلسـفه زبان
بچهها اسـت ( ) Philosophy is a child Languageیعنی وقتی
بـا بچـه سـخن میگویی خـودت را آنقدر کوچـک میکنی تـا در مقام
بچگـی قـرار بگیـری و از خـودت بچگـی بـروز میدهـی و بـا زبـان
کـودک بـا او سـخن میگویـی و یـک نـوع تبـادل موقعیـت میکنـی.
ایـن همـان فرمایشـی اسـت کـه در ده فرمان موسـی و عیسـی(ع) و
فرامیـن اسلام بـوده اسـت یعنی جابـه جایـی موقعیت؛ آنچـه بر خود
میپسـندی بـرای مـردم نیـز بپسـند و آنچـه بـرای خـود نمیپسـندی
بـر دیگـران نیـز نپسـند! بایـد خـود را در جایـگاه دبیـر شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی قـرار دهیـد ،ببینیـد چـه کارهایـی میتوانیـد ارایـه
دهیـد! امـا این که هیـچ کاری در شـورای عالی انقلاب فرهنگی در
ایـن سـالها رخ نـداده و از بـاال بـه پاییـن نگاه صـورت گیرد ،بـه نظرم
قضاوتهایـی اسـت کـه از دور میشـود.
وی بـه مجموعـه  ۲۳۵۰مصوبـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگی در
سـایت دبیرخانـه شـورا اشـاره کـرد و گفـت :ایـن مجموعـه مصوبـات
فاخـر را دوسـتان فرهنگـی رصـد کننـد حتمـا در پیگیـری اجرایـی
سـازی آنهـا مـا کوتاهـی کردهایـم و همچنیـن در اجـرای مصوبـات
دسـتگاههای ذی ربـط اجرایـی کوتاهـی کـرده اسـت و در تهیـه
گزارشهـای نظارتـی بایـد دقـت بیشـتری بشـود؛ اگرچـه دبیرخانـه
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی هم در سـتاد علـم ،معاونـت نظارت
و ارزیابـی و هـم در سـتاد فرهنـگ ،معاونـت نظـارت و ارزیابـی
مرتباگزارشهـای رصـدی تهیـه میکننـد و این گزارشهـا در صحن
شـورای عالـی ارایـه میشـود.
وی یادآور شـد :سـال گذشـته گزارش رصدی آسـیبهای اجتماعی
در صحـن شـورای عالـی انقالب فرهنگی ارایه شـد و نقـد و نظرات و
اصالحـات و قدمهـای بعدی طرح شـده اسـت لذا دبیرخانه شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی گامهای مثبتی برداشـته اسـت و دسـت نیاز
بـه سـوی شـما دراز میکنیـم تا طرحهـای اثر گـذاری را ارایـه دهید.
همـه بـا هم باید ایرانی اسلامی را بسـازیم.
رونمایـی از اولیـن سـند مهندسـی فرهنگـی در اسـتان
فـارس
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در پایـان گفـت :بـا همـت
آیـت اللـه دژکام و همکاراناسـتان فـارس و سـتاد فرهنـگ دبیرخانـه
شـورای عالی انقالب فرهنگی ،اولین برش اسـتانی سـند مهندسـی
فرهنگـی آمـاده شـد.
در ایـن دیـدار مشـفقیان ،حدائـق ،انجـوی نـژاد ،اسـتوار میمنـدی،
محمـودی ،خادمـی ،کـرم عباسـی ،گـودرزی ،ترابـی ،سـلطانی و
جوشـن و خانمهـا معـارف ،جـوکار ،یقطیـن و کارگـر نظـرات خـود
دربـاره مسـایل فرهنگـی کشـور و اسـتان فـارس را بیـان کردنـد.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس:

بزرگراه جهرم-الر در چندین قطعه در حال احداث می باشد
عصرمردم:
یکـی از محورهـای شـریانی و پرترافیـک اسـتان کـه بندرعبـاس را بـه اسـتان
فـارس و کشـور از طریـق بزرگـراه متصـل می کنـد بزرگـراه شـیراز  ،جهـرم-
الر-بندرعباس اسـت.
جعفـر زاهـدی  ،مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس ضمـن اعلام ایـن
خبـر گفـت :قسـمت اعظـم بزرگـراه شـیراز-جهرم-الر-بندرعباس زیـر بـار
ترافیـک رفتـه و مابقـی مسـیر در چندیـن قطعـه در حـال احـداث بـه صـورت
بزرگـراه می باشـد.
زاهـدی در خصـوص قسـمتهایی کـه از ایـن محـور به صـورت بزرگراه در حال اسـتفاده اسـت گفت :طول مسـیر
شـیراز-جهرم  160کیلومتـر اسـت کـه بـه صورت بزرگـراه زیر بـار ترافیک قرار گرفته اسـت.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس افـزود :از جهـرم بـه سـمت الر  53کیلومتـر آن در حـوزه راه و
شهرسـازی اسـتان فـارس می باشـد کـه  12کیلومتـر آن بـه بهـره بـرداری رسـیده و زیـر بـار ترافیـک رفتـه
است.
وی اضافـه کـرد 41 :کیلومتـر آن در چندیـن قطعه در دسـت اجرا می باشـد که درصد پیشـرفت ایـن  41کیلومتر
بیـش از  40درصـد می باشـد کـه امیدواریـم در سـال  1401شـاهد اتمـام این پـروژه و پـس از آن بهره بـرداری از
تمامی مسـیر بزرگراه شـیراز-جهرم – الر –بندرعباس باشـیم.
زاهـدی در پایـان بـه اعتبـار مـورد نیـاز بـرای مسـیر باقـی مانـده اشـاره کـرد و گفـت 1800:میلیـارد ریـال اعتبار
بـرای  41کیلومتـر باقـی مانـده در حـوزه راه و شهرسـازی فـارس نیـاز اسـت کـه امیدواریـم بـه زودی تامیـن ایـن
اعتبـار محقـق گردد.

سالمت
سهشنبه  27مهر 1400

مصرف زیاد میوه و سبزیجات
طول عمر را  ۸ماه افزایش می دهد

مهر :طبق نتایج یک مطالعه ،کاهش مصرف گوشــت قرمز و فرآوری شــده و مصرف بیشتر
میوه و سبزیجات می تواند میانگین طول عمر افراد را تا  ۸ماه افزایش دهد.
محققان دانشــگاه ایلینوی شــیکاگو همچنین دریافتند این روند موجب کاهش مرگ و میر
ناشی از بیماری قلبی ،سکته مغزی و سرطان هم میشود.
متخصصان معتقدند افزایش فعالیت فیزیکی از طریق دوچرخه سواری یا پیاده روی به جای
رانندگی ،بســیار برای سالمت مفید اســت .به گفته محققان روزانه حداقل  ۵وعده انواع میوه و
ســبزیجات مصرف کنید .تمام انواع میوهها و سبزیجات تازه ،منجمد ،خشک شده و کنسروشده
در این شمارش در نظر گرفته میشوند.

داروهای سوزش معده برای بیماری لثه مفید است

مهر :بر اســاس مطالعه اخیر دانشگاه بوفالو نیویورک ،اســتفاده از داروهای سوزش معده با
کاهش شدت بیماری لثه ارتباط دارد.
تحقیقات جدید نشــان داد بیمارانی که از داروهای تجویز شــده برای درمان سوزش معده،
رفالکس اســید معده و زخم معده موســوم به مهارکنندههای پمپ پروتون ( )PPIاســتفاده
میکردند ،عمق کمتری در لثه (فاصله بین دندانها و لثه) داشتند.
وقتی لثهها ســالم هســتند ،محکم در برابر دندانها قرار میگیرند .اما با وجود باکتریهای
مضر ،شــکاف عمیقتر میشــود و منجر به التهاب ،از دست دادن استخوان و پریودنتیت که به
بیماری لثه نیز معروف است ،میشود.
«لیزا یرک» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :یافته ها حاکی از آن اســت که
این فایده ممکن اســت از عوارض جانبی  PPIباشد که شامل تغییرات متابولیسم استخوان و
میکروبیوم روده میشود».
وی در ادامــه میافزایــد PPI« :ها به طور بالقوه میتوانند در ترکیب با ســایر درمانهای
پریودنتــال مورد اســتفاده قرار گیرند؛ با این حال ،ابتدا باید مطالعات بیشــتری انجام شــود تا
مکانیسمهای اساسی نقش  PPIها در کاهش شدت پریودنتیت مشخص شود».
ایــن مطالعــه به دنبال تعیین ارتباط بین اســتفاده از  PPIها و بیمــاری لثه بود .محققان
دادههــای بالینی بیش از  ۱۰۰۰بیمار مبتال به پریودنتیت را که از  PPIاســتفاده میکردند یا
اســتفاده نمیکردند ،تجزیه و تحلیل کردند .عمق شــکاف به عنوان شاخص شدت پریودنتیت
اســتفاده شــد .تنها  ۱۴درصد از دندانهای بیمارانی که از  PPIاستفاده میکردند دارای عمق
شکاف  ۶میلی متر یا بیشتر بود ،در حالی که در افرادی که این داروها را مصرف نمیکردند این
رقم  ۲۴درصد بود .محققان این نظریه را مطرح کردند که توانایی PPIها در تغییر متابولیســم
اســتخوان یا میکروبیوم روده و همچنین تأثیر میکروارگانیســم های پریودنتال ،ممکن است به
کاهش شدت بیماری لثه کمک کند.

توصیههایی برای زنان
درباره مدیریت تغذیه خانواده

ایسنا :مدیرگروه ســامت خانواده ،جمعیت و مدارس مرکز بهداشــت خوزستان با اشاره به
نقش زنان در مدیریت زندگی سالم ،گفت :افرادی که یک رژیم غذایی متعادل مصرف میکنند،
سیستم ایمنی قویتری دارند و خطر کمتری برای ابتال به بیماریهای مزمن و عفونی در کمین
آنها است.
دکتر مژگان قاسمی با اشاره به برگزاری هفته ملی سالمت بانوان ایران اظهار کرد :همه ساله
آخرین هفته مهرماه به عنوان هفته ملی سالمت بانوان ایران (سبا) در نظر گرفته شده و امسال
شعار این هفته «زنان ،مدیریت سالمت ،مهار کرونا» تعیین شده است.
وی با اشــاره به نقش زنان در مدیریت زندگی ســالم در بحران کرونا ،گفت :تغذیه مناسب
نقش مهمی در حفظ سالمتی دارد .افرادی که یک رژیم غذایی متعادل مصرف میکنند ،سیستم
ایمنــی قویتری دارند و خطر کمتری برای ابتال به بیماریهای مزمن و عفونی در کمین آنها
است.
قاسمی افزود :حفظ و ارتقای وضعیت تغذیه مطلوب ،باید بخشی از استراتژیهای پیشگیری
از کووید  ۱۹ -باشــد تا افراد و جامعه در برابر این بیماری مقاومت کنند .یک رژیم غذایی سالم
و متعادل ،نقشــی کلیدی در افزایش ایمنی و پیشگیری از بیماریهای مزمن غیرواگیر دارد که
عامل خطر مرگ و میر بیشتر ناشی از کووید  ۱۹ -هستند.
نکاتی که زنان باید در تغذیه خانواده رعایت کنند
مدیرگروه ســامت خانواده ،جمعیت و مدارس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد :با توجه به
نقش تغذیه در حفظ سالمتی و ارتقای ایمنی و مقاومت در برابر بیماریها ،انتخاب صحیح مواد
غذایی و مدیریت تغذیه افراد خانواده اهمیت پیدا میکند .افراد میانســال به ویژه زنان میانسال
در بیشتر خانوادهها مسئولیت مدیریت تغذیه را بر عهده دارند و باید در تهیه و پخت مواد غذایی
به مواردی توجه کنند.
وی ادامه داد :باید از گروههای مختلف غذایی به میزان توصیهشــده و از هر کدام بر اساس
هرم غذایی روزانه اســتفاده شــود بنابراین باید روزانه شش تا  ۱۱واحد نان و غالت ،سه تا پنج
واحد سبزی ،دو تا چهار واحد میوه ،یک تا دو واحد انواع گوشت و تخم مرغ ،یک واحد مغزها و
حبوبات و دو تا سه واحد شیر و لبنیات مصرف شود.
غذاهای تازه مصرف کنید
قاســمی با بیان اینکه باید روزانه غذاهای تازه و فرآورینشــده مصرف شــود ،گفت :برای
مصرف میان وعده باید سبزیهای خام و میوه تازه انتخاب شود .در صورت استفاده از سبزیها
و میوههای کنسرو شده یا خشک نیز باید انواع بدون نمک یا شکر مصرف شود.
وی افزود :سبزیها و میوهها بیش از حد پخته نشوند زیرا پختن بیش از حد این مواد غذایی،
منجر به اتالف ویتامینهای مهم می شود.
مدیرگروه ســامت خانواده ،جمعیت و مدارس مرکز بهداشت خوزســتان با بیان اینکه باید
مقادیر متعادلی از روغن و چربی اســتفاده شــود ،گفت :باید چربیهای اشباعنشده مانند ماهی،
مغزها ،روغنهای زیتون ،ســویا ،کانوال ،آفتابگردان و ذرت مصرف شود و استفاده از چربیهای
اشباعشــده مانند گوشــتهای چرب ،کره ،روغن نارگیل ،خامه ،پنیر و روغنهای جامد محدود
شود.
وی توصیه کرد :از مصرف گوشــتهای فرآوریشــده مانند سوسیس ،کالباس و همبرگر به
دلیل محتوای زیاد چربی و نمک پرهیز شود.
قاسمی با تاکید بر مصرف کمتر نمک و شکر ،عنوان کرد :روزانه کمتر از  ۵گرم (یک قاشق
مرباخوری) نمک آن هم از انواع یددار استفاده شود .در زمان پخت و آمادهسازی غذا ،مقدار نمک
و طعم دهندههای دارای نمک فراوان مانند سس سویا محدود شود.
وی بیان کرد :از مصرف غذاهای حاوی نمک و شکر فراوان مانند اسنکها پرهیز شود و به
جای اسنکهای شیرین مانند انواع شیرینی ،کیک ،شکالت و کوکی ،مصرف میوهها در دستور
کار قرار بگیرد.
هر روز به مقدار کافی آب بنوشید
مدیرگــروه ســامت خانواده ،جمعیت و مدارس مرکز بهداشــت خوزســتان گفت :مصرف
نوشــیدنیهای گازدار و سایر نوشیدنیهای حاوی شــکر مانند آب میوهها ،کنسانتره آب میوهها
و شــیرهها و شیرهای طعمدار شــده ،محدود شــود .وی با بیان اینکه مصرف روزانه هشت تا
 ۱۰لیوان آب توصیه میشود ،افزود :آب برای حیات ضروری است؛ مواد مغذی را در خون منتقل،
دمای بدن را تنظیم ،مواد زائد را دفع و مفاصل را روان میکند.
قاســمی بیان کرد :آب بهترین انتخاب اســت اما میتوان از سایر نوشــیدنیها و میوهها و
ســبزیهای آبدار مانند آب لیموترش رقیقشده در آب و شیرین نشده ،چای و قهوه نیز استفاده
شود.
وی گفت :باید از مصرف بیش از حد قهوه ،آبمیوههای شیرین ،شیرهها ،کنسانتره آب میوهها،
نوشیدنیهای گازدار و تمام نوشیدنیهای دارای شکر نیز پرهیز شود.
چرا نباید بیرون غذا بخوریم؟
مدیرگروه ســامت خانواده ،جمعیت و مدارس مرکز بهداشــت خوزستان با بیان باید تا حد
امکان در بیرون از منزل غذا مصرف نشــود ،ادامه داد :در مکانهای شــلوغ مانند رستورانها و
کافهها امکان حفظ فاصله حداقل یک متری میســر نیســت .از طرفی نیز قطرات تنفسی افراد
آلوده روی سطوح و دستهای مردم مینشیند و به علت مراجعه تعداد زیاد افراد ،نمیتوان انتظار
داشــت که دســتها به طور مرتب و به اندازه کافی شسته شوند و سطوح نیز سریع و به میزان
الزم تمیز و ضد عفونی شوند.
وی تصریح کرد :در این شــرایط باید در منزل غذا مصرف شود تا میزان تماس با سایر مردم
و احتمال قرار گرفتن در معرض کووید  ۱۹ -کاهش یابد.
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باشــگاه خبرنگاران :اگر بیش از حد از پاشنه پای
خود اســتفاده کنید یا به آن آسیب وارد کنید ،دردی
را احســاس خواهید کرد که از متوسطتا شدید متغیر
اســت .درد پاشنه یک مشکل شایع است که معمو ًال
درست در زیر یا پشت پاشنه ،جایی که تاندون آشیل
به استخوان پاشنه متصل میشود ،ایجاد میشود.
برای اجتناب از آن ،میتوانید وزن ســالم خود را
حفــظ کنید ،قبل از ورزش شــدید خود را گرم کنید
و کفشهایی بپوشــید که از قوس پا حمایت کرده و
پاشنه پا را محکم کند.
با ایــن حال ،درد آن ممکن اســت بدون مقدمه
یا آسیب ظاهر شــود .دردی که در زیر پاشنه ایجاد
میشــود ،به عنوان التهاب کف پا شناخته میشود و
شایعترین علت درد پاشنه است.
علل درد پاشنه پا
فاشیای پالنتار :فاشــیای پالنتار زمانی اتفاق
میافتد که فشــار زیاد روی پا به رباط پالنتار فاسیا
آسیب برساند و باعث درد و سفتی شود .رگ به رگ
شدن و کشیدگی که آسیبهای بدنی هستند و اغلب
در اثر فعالیت بدنی ایجاد میشوند .این صدمات شایع
هســتند و بسته به حادثه میتوانند از خفیف تا شدید
متغیر باشند.
شکســتگی اســتخوان :این یک فوریت
پزشکی است و باید فوراً درمان شود.
تاندونیت آشیل :تاندونیت آشیل زمانی اتفاق
میافتــد که تاندونی که ماهیچههای ســاق پا را به
پاشــنه متصل میکند در اثر صدمــات بیش از حد
دردناک یا ملتهب میشود.
بورســیت :کیســههای پر از مایع در اطراف
مفاصل هستند .این کیسهها مناطقی را که تاندونها،
پوست و بافت ماهیچهای با استخوان به هم میرسند
احاطه کرده اند.
اسپوندیلوآرتریت :ایــن نوع آرتریت در درجه
اول ســتون فقرات را درگیر میکند و باعث التهاب
شــدید در مهرهها میشود که در نهایت ممکن است
منجر به درد مزمن و ناتوانی شود.

باشگاه خبرنگاران :احســاس درد در قسمت چپ
شــکم می تواند دالیل متفاوتی داشــته باشد چراکه
چندین اندام مهم در این ناحیه از جمله طحال  ،معده
و کلیه چپ وجود دارد و طیف وســیعی از مشکالت
گوارشی نیز می توانند دلیل این درد باشند.
اولین دلیل درد در قســمت چپ شــکم می تواند
به مشــکالت گوارشــی بازگردد به طوری که درد یا
گرفتگی می تواند به یبوست یا گاستروانتریت مرتبط
باشــد ،محلی که مخاط معده یا روده کوچک شــما
تحریک شده یا ملتهب می شود.
مشــکالت گوارشــی کوتاه مدت مانند یبوست یا
گاســتروانتریت را می توان در خانــه درمان کرد اما
توجه داشته باشــید در صورتی که این مشکل برای
مدت طوالنی ادامه پیدا کرد حتما به پزشــک مراجعه
کنید .اگر کیســه های دیــواره روده کوچک و بزرگ
شما آلوده شــوند ،می تواند باعث دیورتیکولیت شود.
ایــن بیماری باعث درد مداوم در ســمت چپ پایین
شــکم شما می شــود و همچنین تب باال  ،اسهال ،
تهوع یا استفراغ یا خون ایجاد میکند.
ممکن اســت بعد از خوردن غذا در همان قسمت
از بدن احساس درد کنید؛ اگر این درد در کوتاه مدت
برطرف شــد ،جای نگرانی نیست اما در صورتی که
ســاعت ها این درد ادامه پیدا کرد ،باید به پزشــک
مراجعه کنید.
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علت درد پاشنه پا هنگام راه رفتن

پوکی اســتخوان :ایــن اختــاالت به طور
مســتقیم بر رشد اســتخوان در کودکان و نوجوانان
تأثیر میگذارد.
آرتریت واکنشــی :این عفونت به نوبه خود
باعث ایجاد نوعی آرتریت میشــود که در درد پاشنه
ظاهر میشود.
کاهش درد پاشنه پا
عوامل زیادی از جمله استراحت و ایستادن یا راه
رفتن طوالنی مدت در تسکین درد نقش دارند.
درمان درد پاشنه پا
اکثر افراد با درمان تجویز شــده توســط پزشک
ظرف چند ماه بهبود مییابند.
گزینههای درمانی شامل موارد زیر است:
 داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی( )NSAIDsکه درد و تورم را کاهش میدهند.
 اگر داروهای ضدالتهاب غیراســتروئیدی مؤثرنیستند ،تزریق کورتیکواســتروئید انجام میشود اما

باید با احتیاط اســتفاده شود .زیرا در صورت استفاده
طوالنی مدت اثرات مضر دارد.
 فیزیوتراپی میتواند فاســیای کف پا و تاندونآشیل را کشیده و ماهیچههای ساق پا را تقویت کند
و در نتیجه ثبات مچ پا و پاشنه بهتر شود.
 وســایل ارتوپدی یا وسایل کمکی و کفیها بهنوبه خود به اصالح عیوب پا ،بالشــتک و حمایت از
قوس در طول روند بهبود کمک میکند.
 درمان با مــوج ضربهای خــارج از بدن امواجصوتی را برای تشــویق و تحریک بهبودی در ناحیه
آســیب دیده اعمال میکند .ایــن درمان فقط برای
موارد طوالنی مدت که به درمان اســتاندارد پاســخ
نداده اند توصیه میشود.
در نهایت ،پزشــک ممکن است جراحی را برای
جدا کردن فاشــیای کف پا از استخوان پاشنه توصیه
کند اما با خطر تضعیف قوس پا.
عادات و تمریناتی که به تســکین درد

دردهای شکمی
نشانه کدام بیماری است؟

عفونت کلیه
عفونت های کلیوی معمو ًال زمانی ایجاد می شوند
که عفونت باکتریایی از مثانه به کلیه های شما منتقل
شــود و این می تواند باعــث درد مبهم و دردناک در
سمت چپ شکم شود.

عالئم دیگر در این مورد شامل درد در ناحیه کمر
و کشــاله ران  ،حالت تهوع و تب اســت .همچنین
ممکن است مقداری خون در دفع ادرار مشاهده کنید.
اگــر درد مداوم شــکم و تب دارید ،به پزشــک
مراجعه کنید .اکثر عفونت هــای کلیه را می توان با
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کمک میکند
البته عوامل زیادی در تسکین درد نقش دارند ،از
جمله استراحت و ایستادن یا راه رفتن طوالنی مدت
روی سطوح سخت.
بســتههای یخ پیچیده شــده در پارچهای را نیز
میتوانید به مدت  ۱۵دقیقه در محل درد قرار دهید.
توصیه میشــود کفشهایی بخرید که از پا حمایت
خوبی میکند.
در مورد تمرینات ،میتوانید موارد زیر را
انجام دهید:
روی یک صندلی بنشینید و پا را صاف نگه دارید،
ســپس مفصل مچ پا را خم کرده و گسترش دهید و
 ۱۰بار برای هر پا تکرار کنید.
رو به دیوار بایســتید و ســپس پا را با درد پاشنه
پشت پای دیگر قرار دهید .زانوی جلویی را خم کرده
و پای عقب را صاف نگــه دارید و پای خود را روی
زمین بگذارید .باسن خود را به سمت دیوار بکشید تا
زمانی که در ساق پا احساس کشیدگی کنید .تمرین
را  ۱۰بار تکرار کنید .اگر در هر دو پاشنه پا درد وجود
دارد ،هر دو پا را دراز کنید.
عالئم درد پاشنه پا
درد پاشــنه پا معمو ًال به تدریج شروع و شدیدتر
میشــود و اغلب هیچ آســیبی وجود ندارد .این درد
ممکن است ناشی از پوشیدن کفشهای تخت باشد
که فاسیای کف پا را کش میدهد تا جایی که منطقه
متورم یا ملتهب شود .درد از زیر پا به قسمت جلویی
پا منتقل میشــود و بعد از بلند شدن از رختخواب یا
بعد از مدت طوالنی استراحت شدید است.
کی به پزشک مراجعه کنیم؟
درد شدید همراه با تورم در نزدیکی پاشنه پا
درد ،بی حســی یا سوزن ســوزن شدن در پاشنه
پا و تب
درد پاشنه و تب
مشکل در راه رفتن عادی
مشــکل در خم شدن پا یا ایســتادن روی نوک
انگشتان پا

آنتی بیوتیک درمان کرد؛ در صورت عدم درمان ،باعث
آسیب دائمی به کلیه ها می شود.
سنگ کلیه
ســنگ کلیه زمانی ایجاد می شــود که مواد زائد
مانند کلســیم در کلیه شــما تبدیل به رسوب های
زائد شود .گاهی اوقات سنگ های کوچک میتوانند
با دفع ادرار دفع شــوند اما ســنگ های بزرگتر باید
برداشته شوند تا به کلیه شما آسیبی وارد نکنند.
سنگ کلیه باعث درد شکم در سمت چپ میشود
اما نوع یا ویژگی آن متفاوت است .افرادی که سنگ
کلیه دارند اغلب دردی شــدید مانند چاقو در کمر یا
شکم خود احساس میکنند.
تا رســیدن به پزشــک بهتر اســت مقدار زیادی
مایعات بنوشید و در صورت لزوم برای تسکین درد از
مسکن استفاده کنید.
تورم یا آسیب در طحال
تورم یا آسیب دیدگی طحال عالئم مشخصی دارد
کــه از جملــه آنها می توان به درد یا حساســیت در
پشت دنده های چپ ،سرگیجه و ضربان قلب سریع،
احساس سیری سریع قبل از اتمام غذا ،عفونت های
مکرر و خستگی اشاره کرد.
اگر فکر می کنید که طحال شــما آسیب دیده یا
متورم شده ،باید فورا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه
کنید.

نوشیدن شیر داغ قبل از خواب
موجب بهبود کیفیت خواب شبانه می شود
مهر :طبق توصیه های قدیمی ،نوشــیدن یک لیوان
شیر گرم هنگام خواب باعث خواب خوب شبانه می شود.
خواص تقویت کننده شیر معمو ًال به تریپتوفان موجود
در آن نســبت داده میشــود ،اما در حال حاضر محققان
ترکیبی از پپتیدهای شــیر ،موســوم به کازئین تریپتیک
هیدرولیزات ( )CTHرا کشف کرده اند که استرس را از
بین برده و کیفیت خواب را افزایش میدهد.
در حــال حاضر ،محققــان پپتیدهــای خاصی را در
 CTHشناســایی کرده اند که ممکن اســت روزی در
داروهای جدید و طبیعی خواب استفاده شوند.
داروهای آرامبخش ماننــد بنزودیازپین ها و زولپیدم
معمــو ًال بــرای درمان بیخوابــی تجویز میشــوند ،اما
میتواننــد عوارض جانبی داشــته و افراد بــه آنها معتاد

مهــر :نتایج مطالعه ای برای اولین بار نشــان داد
که قرص های ضدبــارداری می توانند خطر ابتال به
دیابت نــوع  ۲را در زنان مبتال به ســندرم تخمدان
پلی کیستیک تا بیش از یک چهارم کاهش دهد.
محققان دانشــگاه بیرمینــگام همچنین پی بردند
زنــان مبتال به ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک
دو برابر بیشــتر در معرض ابتــاء به دیابت نوع  ۲یا
پیش دیابت (دیس گلیسمی) هستند که نیاز فوری به
یافتن درمانهایی برای کاهش این خطر را مشخص
میکند.
عالوه بر خطــر ابتالء به دیابت نوع  ،۲ســندرم
تخمدان پلی کیســتیک که  ۱۰درصــد از زنان را در
سراســر جهان تحت تأثیر قرار میدهد ،در درازمدت
با تعدادی از بیماریهای دیگر مانند سرطان آندومتر،
بیماریهــای قلبــی عروقــی و بیمــاری کبدچرب
غیرالکلی مرتبط است.

شــوند .بســیاری از داروهای آرامبخش بــا فعال کردن
گیرنده  ،GABAپروتئینی در مغز که ســیگنال دهی
عصبی را متوقف میکند ،عمل میکنند.
دانشــمندان همچنیــن چندیــن پپتیــد طبیعی یا
بخشهای کوچک پروتئین را کشــف کــرده اند که با
گیرنده  GABAپیوند یافته و دارای اثرات ضداضطراب
و تقویت خواب هستند.
به عنوان مثــال ،یک نوع پروتئین در شــیر گاو ،به
نام کازئین ،همراه با آنزیم گوارشــی تریپســین ،ترکیبی
از پپتیدهای تقویت کننده خواب موســوم به  CTHرا
تولید میکند .در این ترکیب ،یک پپتید خاص شــناخته
شــده موســوم به  -αکازوزپین ( )α-CZPشناسایی
شده است که میتواند مسئول برخی از این اثرات باشد.

قرص های ضدبارداری
خطر دیابت نوع  ۲را کاهش می دهد
عالئم ســندرم تخمدان پلی کیســتیک شــامل
پریودهــای نامنظم اســت کــه میتوانــد منجر به
مشکالت باروری شــود و بســیاری از زنان از رشد
موهــای ناخواســته (معــروف به هیرسوتیســم) در
صورت یا بدن ،ریزش مو در ســر و پوســت چرب یا
آکنه رنج میبرند .این عالئم ناشــی از میزان باالی
هورمونهایــی به نام آندروژن در خون زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک است.
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک اغلب

دچار افزایش وزن هستند و سلولهای بدن آنها اغلب
کمتر به انسولین پاسخ میدهند؛ هورمونی که به بدن
اجــازه میدهد تا گلوکز (قند خــون) را برای دریافت
انرژی به ســلولها جذب کند .این کاهش پاســخ به
انسولین میتواند منجر به افزایش سطح گلوکز خون
شده و باعث شود بدن انســولین بیشتری تولید کند
که به نوبه خود باعث تولید آندروژن های بیشــتر در
بدن میشــود .آندروژن ها میزان انسولین را افزایش
میدهند.

محققان در ایــن مطالعه ،خطر ابتــاء به دیابت
نــوع  ۲و پیش دیابــت را در زنان مبتال به ســندرم
تخمدان پلی کیســتیک و ســپس تأثیر اســتفاده از
داروهــای ضدبارداری را در آنها بررســی کردند .این
قــرص اغلب به زنان مبتال به ســندرم تخمدان پلی
کیســتیک برای بهبود منظم خونریزیهای قاعدگی
داده میشود.
آنهــا دریافتند که زنان مبتال به ســندرم تخمدان
پلی کیستیک در مقایسه با زنان بدون سندرم تخمدان
پلی کیستیک دو برابر در معرض خطر دیابت نوع  ۲یا
پیش دیابت قرار دارند.
آنها همچنین هیرسوتیسم (رشد بیش از حد مو)،
نشــانه بالینی سطح باالی آندروژن ،را به عنوان یک
عامل خطر مهم برای دیابت نوع  ۲و پیش دیابت در
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک تشخیص
دادند.
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راهکارهایی برای درمان زودرنجی

تبیان :برخی افراد زود آزردهخاطر و ناراحت میشوند و واکنشهایشان هم
متفاوت است؛ گاهی ناراحتی آنها منجر به عصبانیت میشود ،گاهی قهر
میکنند ،گاهی بغضشان میگیرد ،گاهی اشکشان درمیآید و گاهی محیط
را ترک میکنند .بههرحال ،برخی افراد تحریکپذیری باال و آستانه تحمل
پایینی دارند.
حساسیت بیش از حد را میتوان پاسخهای حاد ذهنی ،جسمی و احساسی
به محرکهای بیرونی یا درونی تعریف کرد .یک فرد بسیار حساس میتواند
درونگرا ،برونگرا یا مابین آنها باشد .اگرچه در یک فرد حساس و زودرنج
جنبههای مثبت بسیاری وجود دارد مانند توانایی بیشتر در گوش دادن ،داشتن
همدلی بیشتر و درک بهتر دیگران اما حساسیت زیاد نیز بر سالمتی ،شادی و
موفقیت فرد تأثیر منفی میگذارد و اغلب روابط را پیچیده میکند.
این افراد همچنین در ازدواج دچار مشکل خواهند شد .به همین دلیل توصیه
میکنیم که در دوران نامزدی به زودرنج بودن طرف مقابلتان توجه داشته
باشید و اگر متوجه شدید نامزدتان با کوچکترین حرفی ناراحت میشود،
سریع گریه میکند و از رفتار سایرین خیلی زود تأثیر میپذیرد ،بهتر است
کمی تأملکنید چون باوجوداین رفتارها در طرف مقابلتان همیشه باید ترس و
اضطراب رفتار با همسرتان را داشته باشید تا مبادا چیزی ناراحتش کند؛ اما آیا
یک فرد زودرنج به خاطر داشتن این ویژگی شخصیتی باید خود را از حضور
در جمع و ازدواج محروم کند؟! آیا زودرنجی و حساسیت بیشازحد قابلدرمان
است؟چرا بعضی افراد زودرنج هستند؟
زودرنجی در افراد به دالیل مختلفی بروز میکند:
 -1یکی از دالیل زودرنجی افراد به نوع رفتار والدین با فرزند در دوران
کودکی مربوط میشود .درواقع ،دو رفتار از ناحیه والدین منجر به زودرنجی
فرزند میشود:
دسته اول ،والدینی هستند که سرویسدهی باالیی دارند و میخواهند همیشه
فرزندشان برنده باشد .این والدین در هر شرایطی سختی را به جان میخرند تا
فرزندشان در سختی نباشد اما اینگونه رفتار از سوی والدین آرامآرام شرایط را
به سمتی پیش میبرد که فرزندشان زودرنج میشود و طاقت نه شنیدن ،تند
صحبت کردن دیگران و سختیهای زندگی را ندارد.
دسته دوم ،والدینی هستند که بهشدت نسبت به فرزند بیتوجهی میکنند.
کودکانی که بیشازاندازه با بیمهری ،تحقیر ،سرزنش ،انتقاد و تمسخر از
سوی والدین روبرو شوند ،در آینده زودرنج خواهند شد.
 -2دومین دلیل زودرنجی ،کمبود اعتمادبهنفس است .افرادی که
اعتمادبهنفس پایینی دارند مدام در مورد قضاوت دیگران نسبت خودشان
نگراناند .این افراد مدام زندگی ،شرایط و همسرشان را با دیگران مقایسه
میکنند و چون خودشان را پایینتر از دیگران میدانند ،اعتمادبهنفسشان
پایین آمده و به طبع زودرنج میشوند.
-3سومین دلیل زودرنجی ،توقعات باال است .افرادی که توقع دارند دیگران
به آنها محبت کنند ،محبتهای آنها را جبران کنند ،مراعات حالشان را
کنند ،به آنها احترام بگذارند و بهطورکلی افرادی که انتظارات باالیی از
اطرافیان دارند ،زمانی که توقعاتشان از اطرافیان برآورده نمیشود ،به هم

میریزند و با واکنشهای متفاوت مثل عصبانیت ،گریه ،بغض ،قهر و...
واکنش نشان میدهند.
چگونه زودرنجی خود را درمان کنیم؟
حقیقت ًا افراد زودرنج خودشان بیش از اطرافیان آزار میبینند زیرا کوچکترین
حرف و رفتار اطرافیان آنها را دچار فشار روانی میکند .این افراد بسیار
شکننده هستند و وقتی کسی رابطهای را با آنها شروع میکند ،بعد از مدتی
تازه مشکالتش شروع میشود تا جایی که ادامه رابطه دشوار خواهد شد لذا
الزم است افراد زودرنج قبل از وارد شدن در یک رابطه با رعایت یکسری
نکات این ویژگی شخصیتی خود را درمان کنند:
زودرنجیتان را باور کنید
اگر نشانههای زودرنجی مثل تجزیهوتحلیل بیشازحد هر کلمه و رفتار
کوچک دیگران و مرور افکار منفی را در خود میبینید و یا اطرافیان به شما
میگویند که فردی دلنازک و حساس هستید ،بپذیرید زیرا تا زمانی که باور
نکنید که فردی زودرنج هستید نمیتوانید به فکر درمان آن نیز باشید.
اعتماد ب ه نفس خود را تقویت کنید
همانطور که اشاره کردیم یکی از دالیل زودرنجی ،عدم اعتمادبهنفس
است .داشتن اعتمادبهنفس پایین شما را در برابر انتقاد ،حرف و رفتار دیگران
آسیبپذیرتر میکند .چند روش ساده برای افزایش اعتمادبهنفس این است
که:
-به نظر و قضاوت دیگران اهمیت ندهید.

بیتوته :ترک تحصیل فرزندان هم برای خود آنها هم برای جامعه هزینهها و
واکنشهای بلند مدتی دارد که بهتر است خانوادهها و خود شخص پیش از هر کاری از
مشاوره تحصیلی استفاده کنند .چنانچه تصمیم به ترک تحصیل دارید بهتر است قبل از
هر کاری آگاهیهای الزم را در مورد واکنشهای آن به دست آورید.
علل ترک تحصیل نوجوانان
مشکالت در مدرسه
بیشترین علل ترک تحصیل نوجوانان مربوط به مدرسه است .آن ها دیگر مدرسه
را دوست ندارند .بعضی از نوجوانان با همکالسی های خود با مشکل روبرو می شوند
و این مشکالت مجددا خود احتیاج به دقت بسیاری دارد که قسمتی از آن به علت
کاهش اعتماد به نفس نوجوان می باشد و مورد مسخره قرار گرفتن از طرف دوستان و
همکالسی ها که جای تامل و تفکر بسیاری دارد .بعضی اوقات نوجوانان با مشکالت
درسی و بی حوصلگی روبرو می شوند که همیشه با مدیر مدرسه و یا معلمان در حال
بگو مگو ،دعوا و بحث می باشند که امکان دارد پدر و مادر در جریان این مسأله نباشند.
موقعیت اقتصادی نامناسب
شرایط اقتصادی خانواده و مشکالت اقتصادی جامعه میتواند عاملی تاثیرگذار در
ترک تحصیل دانش آموز باشد ،عواملی مثل نداشتن درآمد به اندازه خانواده و مهیا نبودن
مسکن مناسب و یا داشتن تعداد بچه های زیاد که میتواند دقت و رسیدگی والدین به
آن ها را ضعیف کند و حتی فرزندان را مجبور به وارد شدن به بازار کار و ترک تحصیل
کند .مشکالت اقتصادی و کوشش های والدین برای رهایی و برطرف کردن این
مشکالت هم میتواند عاملی برای فراموشی و عدم رسیدگی ،تربیت و آموزش فرزندان
به وسیله والدین شود که این خود میتواند عامل اثرگذاری برای افت تحصیلی و
ترک تحصیل در دانش آموز باشد .یک عامل دیگر دیدگاه منفی دانشآموز به تحصیالت

بر عهده بگیرید.
قضاوت و ذهنخوانی را کنار بگذارید
آدمهای زودرنج معمو ًال درباره حرف و رفتار دیگران قضاوت میکنند که
ال میگویند« :من میدونم فالنی عمداً
اغلب قضاوتهایشان درست نیست .مث ً
این حرف رو زد»« ،فالنی این کار رو کرد که توی جمع من رو خراب کنه»
و ...این ذهنخوانیها باعث میشود تا زودرنجی شدت پیدا کند؛ بنابراین
بهمحض آنکه چنین افکاری به ذهنتان خطور کرد ،آنها را کنترل کرده و با
انجام یکسری کارها مثل تماس گرفتن با یک دوست ،دور شدن از آن فضا،
سرگرم شدن با موبایل و ...خودتان را از آن موقعیت دور کنید.
دیگران را همانطور که هستند بپذیرید
پذیرش خود و دیگران یکی از مهمترین مراحل رواندرمانی و خودشناسی
است .دقت کنید که اختالفات فرهنگی ،فکری ،عقیدهای بین آدمها طبیعی
است .الگوهای رفتاری هر فرد برگرفته از خانواده ،تجربیات و حوادثی است
که در طول دوران زندگی تجربه کرده است .پس نمیتوان از دیگران انتظار
داشت که با ما مطابق میل و خواستهمان رفتار کنند .آرامش روحی وقتی به
دست میآید که آدمها را همانطور که هستند بپذیرید و بر نقاط مثبتشان
تکیه کنید؛ اگر فردی اهل نیش و کنایه اندختن ،عصبی و تندمزاج است ،او را
با این ویژگی ها بپذیرید؛ در این صورت دیگر نمیرنجید و باور میکنید که
طرف مقابلتان مدل رفتارش اینگونه است.
وسعت دیدتان را باال ببرید
باال بردن وسعت دید و ارزشگذاری موضوعی یکی دیگر از بهترین راهها
برای درمان زودرنجی است .زمانی که فرد وسعت دیدش را باال میبرد و
مسائلی که موجب ناراحتیاش شده را با چیزهای مهمتر ارزشگذاری میکند
تا حد زیادی از ناراحتی و زودرنجیاش کاسته میشود .مث ً
ال زمانی که از حرف
مادرتان ناراحت میشوید ببینید آیا حرف مادرتان مهمتر بود یا وجود مادرتان؟!
یا وقتی کسی با حرفی شما را میرنجاند به این فکر کنید که آیا آن حرف
مهمتر بود یا سالمت روح و روان خودتان؟!
توقعتان را پایین بیاورید
بزرگترین دلیل زودرنجی و ناامیدی افراد انتظارات و توقعات زیاد از دیگران
است .توقعات بخشی از زندگی ما هستند ،بنابراین باعث بروز بسیاری از
استرسها و اضطرابها در ما میشوند ،به این صورت که اگر دیگران توقعات
ما را برآورده نکنند ،دچار ناراحتی میشویم اما این را به خاطر بسپارید که
وظیفه شما در زندگی برآورده کردن نیازها و توقعات دیگران نیست .همینطور
نباید انتظار داشته باشید دیگران هم تابع توقع و انتظار شما باشند .برای
کاهش انتظار از دیگران باید به این نکات توجه کنید:
 انتظار نداشته باشید دیگران بیشتر از خودتان به شما احترام بگذارند انتظار و نیاز به دوست داشتن دیگران را کنار بگذارید توقع نداشته باشید دیگران شبیه خواستههای شما باشند از دیگران توقع ذهنخوانی نداشته باشید(فکر ،احساس ،خواسته وانتظاراتتان را بیان کنید)
-توقع نداشته باشید دیگران تغییر کنند

لیستی از نقاط قوت خود تهیهکرده و روی آنها تمرکز کنید.هرروز کاری را انجام دهید که باعث میشود شما احساس مفید بودنداشته باشید.
موفقیتهای خود را هرچند کوچک جشن بگیرید.ارتباطتان با دیگران را گسترش دهید
معمو ًال افراد زودرنج چون تحمل برخی رفتارها و حرفها را ندارند
و نمیخواهند از سوی دیگران مورد آسیب قرار بگیرند از دیگران فاصله
میگیرند و ارتباطشان با دیگران را محدود میکنند اما حذف کردن آدمها
و فاصله گرفتن از دیگران بهشدت اوضاع را بدتر کرده و باعث میشود
قضاوتهای منفی شما درباره دیگران تقویت شود .به همین دلیل توصیه
میکنیم برای درمان زودرنجی روابط اجتماعی خود را گسترش داده و خودتان
را در معرض حرف و رفتار دیگران قرار دهید.
به نیازهای خود توجه کنید
افرادی که بیشازاندازه به دیگران محبت میکنند و همیشه درصدد تأمین
نیازهای دیگران هستند اغلب انتظار دارند که دیگران نیز در قبال آنها
اینگونه عمل کنند .عدم جبران محبتهای آنها اغلب باعث زودرنجی این
افراد میشود اما این افراد برای درمان زودرنجی خود الزم است کمی به
نیازهای خودشان توجه کنند نه اینکه فقط به فکر تأمین نیازهای دیگران
ازجمله والدین ،فرزند و همسرشان باشند .آدمهای اطراف شما مسئول تمام
نیازهای شما نیستند ،همانطور که شما نیاید مسئولیت نیازهای آنها را

معامله کنید .با نظارت خودتان موقعیتی به وجود آورید که او برای کار کردن آماده شود
در مقابل فرزند شما به تحصیل خود ادامه دهد.
آشناکردن با کسانی که از ترک تحصیل خود پشیمان هستند
استفاده از تجربیات دیگران همیشه تدبیر درستی است .افراد زیادی هستند که دوباره
عالقهمند به درس خواندن میشوند و دوست دارند که به تحصیل ادامه دهند .ما باید
آنها را پشتیبانی و تشویق کنیم تا بتوانند خود را باال بکشند و انگیزهی کافی برای
درس خواندن داشته باشند.
کمک گرفتن از روانشناس
تا اینجا به عنوان والدین آگاه خیلی خوب برخورد کرده اید ،بهتر است در این مدتی
که او مشغول فکر کردن و کشمکش با خودش می باشد ،شما نیز بیکار ننشینید و
یک جلسه حضوری و یا تلفنی با روانشناس خانواده یا تحصیلی که آگاه و متخصص
می باشد ،حرف بزنید و مشورت بگیرید ،حتما راه حلی مفید و ویژه ای به شما عرضه
می کند.
جلوگیری نکنید
در خیلی از مواقع فرزندان به دنبال مشکالتی که آن ها را اسم بردیم ،تصمیم به ترک
مدرسه می گیرند ،ولی پس از مدتی چنانچه مشکل با مدرسه ،سیستم تحصیلی ،معلمان
و دوستان برطرف شود ،امکان دارد متوجه شوند که این مشکالت آنقدر بزرگ نبوده که
بخواهند به خاطرشان زندگی خود را خراب کنند.
ولی در بعضی از موارد وی همچنان بر تصمیم خود پایدار می باشد و دیگر تحصیل
را نمی خواهد ،برای این مسئله نیز می توانید او را قانع کنید که چنانچه واقعا به درس
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عالقه ای ندارد و می خواهد وارد بازار کار شود بسیار خوب است که به رشته های فنی
و حرفه ای وارد شود تا انگیزه اصلی او در آن جا به وجود بیاید.

نحوه برخورد والدین با ترک تحصیل فرزندان

و پیدا کردن شغل مناسب متناسب با تحصیل است ،هنگامی که دانش آموز در اطراف
خود بیکاری افراد تحصیلکرده را میبیند امکان دارد انگیزه خود را برای ادامه تحصیل
از دست داده و به دنبال وارد شدن به بازار کار باشد.
ابراز استقالل شخصیتی و اجتماعی
در بعضی از زمان ها با توجه به افکار و رویدادهایی که در سنین نوجوانی بر روحیه و
شخصیت آن ها وارد می شود ،تمایل دارند که زودتر مستقل شوند و هر چه زودتر وارد
بازار کسب و کار شوند ،که با دلیل تراشی مانند “درس فایده ای ندارد؛ آخرش باید به
طرف همین بازار کار برویم و غیره ”..خود را توجیه می کنند.
جذابیت نداشتن مدارس و به وجود آوردن حس دافعه در دانشآموز
بعضی وقتها بچه ها تحت تاثیر گروه های هم سن خود قرار می گیرند و انگیزه درس
خواندن را از دست می دهند .نظام آموزشی ما جذابیتی ندارد و محیط شاد و لذت بخشی
برای دانش آموزان ایجاد نمی کند .بچه ها زمانی که از مدرسه دور می شوند حس
بهتری دارند ،و این خود از دالیل مهم ترک تحصیل است .نحوه ارزیابی در نظام
آموزش و پرورش ما خیلی نیز نامناسب است به طوری که متمایل به آزمون سراسری
دانشگاه هاست .نمونه آن ها را در مدارس با شکل آزمون تیزهوشان ،نمونه دولتی ،هیئت
اُمنایی و امثال اینها می بینیم.
نکته بعدی این است که بعضی از مدیران و معلمین دانش آموزان را از آزمون های
سراسری می ترسانند و این یک سیستم آموزشی اشتباه است.

مشکالت جسمی
و در برخی از مواقع امکان دارد نوجوان دچار بیماری های جسمی مانند ضعف بینایی
یا درد در قسمتی از بدن باشد ،که او خجالت بکشد با والدینش حرف بزند پس سعی
می کند مدرسه را ترک کند.
شیوه برخورد والدین با ترک تحصیل فرزندان
صحبت کردن با نوجوان
همان گونه که دیدید علل مهمی که یک نوجوان تصمیم می گیرد که مدرسه را ترک
کند ،زیاد مشکالت بزرگی نیستند ،هر چند که در صورت رسیدگی نکردن می توانند به
بزرگ ترین مشکالت تبدیل شوند.
ولی به عنوان پدر و مادر اصال کار صحیحی انجام نمی دهید که در نخستین برخورد با
او تند حرف می زنید ،یا برای او خط و نشان می کشید و از همه بدتر بخواهید با او برخورد
فیزیکی کنید .هنگامی که با ترک تحصیل نوجوانان برخورد می کنید ،باید بدانید که یک
جای کار غلط است و امکان دارد شما نیز در این مسئله بی تقصیر نباشید.
بنابراین بهتر است از مخالفت دست بردارید و به او بگویید که هیچ نوع مخالفتی ندارید
و آنگاه با زبانی نرم و رفتاری که شایسته نوجوان شماست با او صحبت کنید.
جلب اعتماد و مذاکره
2
چنانچه فرزند شما خیلی اصرار دارد که مشغول به کار شود ،به جای مخالفت کردن با
او ،از اینکه او می خواهد وارد بازار کار شود استقبال کنید .اعتماد او را جلب کنید و با او
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کتابخانه
سه  شنبه  27مهر 1400

برای نویســندگان پا به سن گذاشته ،دوران
کودکــی ،ماجراهای خــوش و ناخــوش آن،
گنجینه ای اســت تمام ناشدنی .انگار که جهان
نوستالژیکی که نویسنده بدان رجوع می کند ،به
طرز حسرتناکی زیباست .هرچند که نامالیمات
چه از نظر مادی و گاه معنوی در ان حرف اول را
بزند .چرا با حسرت به پشت سر نگاه می کنیم؟
چرا زمان حال اینقدر تلخ و طاقت ســوز است،
در صورتــی که غصه خوردن به خاطر غم های
گذشته نیز شیرین است؟
همین یادآوری مثل یک فیلم سینمایی است
بــا اپیزودهای فراوان ،که بــه ما نیرویی خاص
می بخشــد .می دانیم که حاصــل آن ناامیدی
نیست ،بلکه امید به آینده است .تعریف آن برای
دیگران هم همراه با یک شــادی درونی است،
گویی راوی قصد تکه تکه کردن شــادی های
گذشته را دارد که بعد به گونه ای متعادل آن ها
را در ذهن خواهندگان به ودیعت بگذارد.
برای ورود به چنین ماجراهایی باید بهانه های
خوب داشــت .این بار راوی داســتان از خواب
استفاده می کند و می نویسد که انسان چگونه در
خواب چست و چاالک می شود ،وقتی که می دود
گویی که پــرواز می کند ،زانویش درد نمی کند،
مهره های کمر و گردن جابه جا نشــده اند .در
فیلم های هندی و فارســی شــاهد بوده ایم که
چگونه در آخر فیلم ،قهرمان داســتان از تخت
پاییــن می افتد و از خواب بیدار می شــود و ما
دو ساعت تمام سر کار بوده ایم ...در "توله های
تلخ" آذرآیین برای اینکه ما را به گذشــته های
دور بکشاند ،از خواب استفاده می کند ،آن هم در
اول ماجرا .در گونه ی سینما تمام ماجراهایی که
از جلو چشــمان ما می گذشت ،آسمان ریسمان
بود و بیشتر باورنکردنی اما در این رمان نویسنده
ما را بــه دنیاهایی عمومی رهنمون می کند که
گویی همگی در قسمت هایی از آن زندگی نفس
کشــیده ایم .پس خواب دیدن راوی داســتان
بهانه ای اســت برای ورود به جهان داستانی که
می خواهد بیافریند.
در پاره ی "یــک" راوی را می بینیم که پیر
شده است ،سر و کارش به دکتر و دوا و دلسوزی
اطرافیان کشیده شده است ،اما خواب انگار دوباره
او را زنده می کند ،همه چیز دســت یافتنی ،زییا
به نظر می آید ،حتی در عمق رویاهایش مادرش
را می بیند ،یکدیگر را می بوســند ...برایش آش
توله آورده است.
می گویم" :چرا هیشــکی این جا منو به جا
نمی آره مادر؟"
می گوید" :آخه تو هزار ساله از این جا رفتی
مادر".
"مادرم ظرف هــای خالی را می گذارد الی
بقچهبسته .گرهش می زند .صورتم را می بوسد.
پا می شــود .راه مــی افتد ...چنــد بار صداش
می زنم .حتی رو برنمی گرداند .دور که می شود،
غیبش می زند"(ص )11
ایــن پاره حالــت رویایی و شــعرگونه دارد.
احساســاتی لطیف در آن موج مــی زند و بعد
پســری که هزار سال مرده اســت ،مادری که
غیبــش می زند ،همگی نشــانه ی دلبســتگی
نویســنده به رئالیسم جادویی است که مارکز به
عنوان هدیه" ،صد سال تنهایی" را به ما تقدیم
کرده است.
مردی کــه الف می زند اکنــون در زندان
اســت .چرا که از خراب شدن قبر دوستان خود
ممانعت به عمل آورده اســت .تمام دو صفحه

قسمت "دو" دیالوگی است بین مردی که خود
را پهلوان می پندارد یا ســرکار اســتوار .معلوم
نیست چرا شخصیت داستان ،قبرهایی را که از
عمر آن سی سال گذشته خراب کرده .نویسنده
در این جا پاســخ خواننده را نمی دهد که چرا؟
آیا قصدشــان برپایی یک پارک است ،درخت و
گل و گیاه بکارند تا جایی برای گشــت و گذار
مردم باشــد؟ حال اگر بین ایــن قبور ،قبرهای
یک ســاله ،پنج ســاله ،پانزده ساله ،بیست و نه
ساله باشد چطور؟
در پیشانی داســتان "سه" شعری از سهراب
ســپهری نوشــته شده اســت؛ شــاعر با روح
مهربانش می خواهد دب اکبر را بر گردن دختری
بی پا بیندازد ،اما خواننده در طول داســتان هیچ
اثری از دخترک بی پا نمی یابد .این ســلیقه ی
نویسنده است .از این جمله لذت برده ،آن را ثبت
کرده است...
چند ســطر شــروع ،با وجود ســادگی کمی
معماوار اســت؛ اول اینکه مــی خوانیم" :کاکام
رختخواب جــدا دارد .نازش می چربد .بعد چهار
دختر "...حال آیا راوی داســتان جزء چهار دختر
است؟ داســتان که جلو می رود می فهمیم که
راوی پسر تشریف دارند ،پس حکایت چهار دختر
چه می شود؟ "ما یک لحاف یک انداز عیالواری
داریم .هفت نفرمان زیرش می خوابیم "...تکلیف
برادر ته تغــاری که معلوم شــد .قاعدت ًا باید از
بقیه کوچک تر باشــد "هشت نفر" کمی دقت
بفرمایید ،پــدر و مادر دو طرف لحاف ،بعد چهار
دختر! بعد راوی .هزار بار هم که حســاب کنید
می شــود "هفت نفر" اما از این چند ســطر که
بگذریم داســتان پر از آرزوهای دســت نیافتنی
راوی اســت .از الی پنبه هــای لحاف که براثر
کهنگــی کنار هم جمع شــده انــد "من با این
گلوله های پنبه مــی توانم تمام چیزهایی را که
تو روز برایم ممنوع هستند به دست بیاورم" این
آرزوها عبارتند از :خرید کت و شــلوار برای پدر
و بــرادر راوی ،هرچه پوشــاک زیبا و جواهرات
برای مــادر و خواهرهــا ...بعد پنبه می شــود
یک اســب ،یک قایق ...خریــد یک قطار ،یک
هواپیما ،هفت ســین شب عید ،پیداکردن شوهر
برای خواهر فلو...خرید یک گاری دســتی برای
حوا آبکش محله ،درســت کردن توپ فوتبال...
قسمتی که به ساختن قایق و سپس رودخانه که
قایق باید روی آن پاروکشان برود ،قصد سفر به
تهران ،بسار زیبا و موثر نوشته شده است.
تا اینجا که خوانده ایم ،شــماره "چهار" یکی
از سرراست ترین و پرمفهوم ترین قسمت هاست.
در این جا آذرآیین در نقش یک نویسنده متعهد
و مهربان ظاهر می شود .از حسن های نویسنده
یکی شــفقت به ذات انسان است .در قاموس او
آدم بد به آن صورت وجود ندارد .راوی داســتان
کارنامه اش را گرفته ،با معدل  ،18/75درســت
نوشــته اســت .آن روزها پدر یا مــادر زیاد در
قید و بند تحصیل و نمــره های درون کارنامه
نبودند .اصوال رسم نبود که اولیای دانش آموزان
پاشــنه ی در دفتر مدرســه را ازجا دربیاورند و
حتی این حرف نویســنده به دل می نشیند که
بیشــتر آن ها اصال نمی دانستند که فرزندشان
کالس چندم اســت .نویســنده غیرمستقیم به
فقر مــی پردازد بدون این کــه آه و ناله کند و
دنبال دلسوزی باشد؛ راوی همراه دوستانش به
بــازار تره بار می روند تا میوه های کامیون ها را
خالی کنند بعد میوه های لک زده ،له شده ،ترک
خورده نصیبشــان بشود و به خانه ببرند و جشن

کتابداری در یک کتابخانه عمومی در ا ِونستون ،ایالت ایلینوی در حال
آماده کردن برنامه ای به نام «قرآن :یک کتاب خوب؟» بود .او کتاب هایی
را که جمع کرده بود ،برای شرکت کنندگان به نمایش درآورد و درون جلد
یکی از کتاب ها به نام قرآن به زبان ساده! را نشان داد که کسی نوشته بود:
«نفرت پراکن! از اول تا آخر» ،صلیب شکسته ای هم کشیده بود و هرچه
دلش خواسته بود ،پیرامون پیامبر اسالم بیان کرده بود.
مقامات رسمی اعالم کردند که این کتابدار شش کتاب دیگر درباره
اسالم و قرآن یافته است که به همین روش با کلمات و تصاویر نژادپرستانه
نچک الیِنز ،کارگردان برنامه در مصاحبه ای
از ریخت افتاده بودند .کارن َد َ
گفت این اولین خرابکاری در آن کتابخانه بوده است.
مسئوالن می گویند هجمه بی سابقه ای از جرائم و جنایت های
نژادپرستانه ،کتابخانه ها ،کتاب هایشان یا مخاطبان کتاب ها را هدف قرار
داده است؛ اهانت هایی که قبال دیده نمی شد .این جنایت ها با گزارش اخیر
اف.بی .آی مبنی بر افزایش حمالت علیه آمریکایی های مسلمان در یک
سال اخیر همزمان شده است.
نچک الیِنز با اشاره به اینکه کتابخانه ها که مکانی برای ارتقای
خانم َد َ
دانش ،پژوهش و بحث بودند االن به طور غیرمنتظره ای به مکانی برای
کارهای تفرقه افکنانه تبدیل شده اند ،نام آن قسمت از برنامه را گذاشت
«دردسر».
مورد آن کتابخانه در گزارش پلیس ثبت شد ،ولی هیچ مجرم دستگیر
نچک الیِنز گفت« :بعضی از کتاب ها در چند سال
شده ای نداشت .خانم َد َ
اخیر امانت گرفته نشده بودند و برخی دیگر در طول تابستان اصال به امانت
نرفته بودند .هرگونه آسیبی روی آنها باید بعد از بازگشت کتاب گزارش
می شده و این بدین معنی است که این خرابکاری احتماال اتفاق جدیدی
است».
نمونه ای از خرابکاری در کتابی با موضوع اسالم (صلیب شکسته در کنار
شماره رده بندی دیوئی خاص اسالم)
هرچند کتابخانه دوربین هایی دارد ،آن هم نه در هر راهرویی؛ اما
دوربین های مداربسته هیچ ردی از خرابکاری را گزارش نکرده اند .عالوه بر
خرابکاری در کتاب ها در ا ِونستون ،انجمن کتابخانه آمریکا از ماه گذشته به
موارد ذیل توجه بیشتری کرده است:
-بنا به گزارش بی.بی.سی دانش آموزی در دانشگاه نیومکزیکو در حال
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تخیل
واقعیت در چنبره ی ّ

توله های تلخ/قباد آذرآیین /گروه انتشاراتی
ققنوس184/صفحه35000 /تومان
امین فقیری

و سوروســاتی درون خانه برپا کنند ...اما راوی
درمی یابد که کارنامه ،مهم ترین و پرافتخارترین
چیزش را جایی جا گذاشــته است "جعبه ها را
یکــی یکــی برمی داریــم می گذاریــم پایین،
هر کدام هزار کیلو شــده انــد! این هم آخرین
جعبه" شره ی ته صندوق پایینی تمام نمره هام
را که با خودنویس مشکی نوشته شده اند شسته
و آبی سرخ و ســیاه کارنامه را خیسانده است...
یک الیه گوجه پهن شده روی عکسم ...می زنم
زیر گریه...فلو اشاره می کند به عکسم ،شکمش
را دو دســتی می گیــرد و می زنــد زیر خنده:
"ری...ری...ریش...ق...ق...قرمز!" با چشم های
پ ِر اشک می خندم"( ص )26
به طور حتم ،فلو فیلم "ریش قرمز" کوروساوا
را دیده بوده است!
در داســتان "پنج" نویســنده یک موضوع
عــادی را کــه در کالس هــای درس مطرح
می شــود ،به حالتی طنز مانند کــه آخرش به
طنزی تلخ مبدل می شود نوشته است .البته اگر
در فینال داستان دقت بیشتری می شد بهتر بود.
داســتان "شــش" به خودی خود زیباست؛
به گونه ای از گوســاله و گاوها می نویســد که

خواننده احساس می کند با انسانی طرف است،
با همــان آالم و کمبود محبت ها و ازبین رفتن
عزیزانشان.
داســتان "هفت" یــک داســتان نمادین و
ســورئال است؛ تبی که تســری می یابد و کل
محله را می پوشاند ،مســاله ،سگ کشی است.
راوی داســتان با اندیشــه های گوناگون با این
مســاله روبه رو می شود .در صفحه اول از وفور
ســگ ها سخن به میان می آورد و در آخر ادعا
می کند که هیچ سگی برای کشتن در برزخ آباد
یافت نمی شــود .زیباترین قسمت های داستان
زمانی است که با تن تبدار برای گرفتن گوشت
زهــری می رونــد و راوی همه را به شــکل و
صورت ســگ می بیند .بدون تردید این یکی از
زیباترین داستان هایی است که در این چند سال
خوانده ام.
در داســتان "هشــت" هــم بــا مفاهیــم
انسان دوســتانه و ضــد تبعیض بــودن در نوع
خود شــاهکاری اســت؛ پیوند بچه های فقیر و
به اصطالح جنوب شــهری بــه کامبیز ،بچه ای
از شــمال و پیوند مهربانانه ی دوســتی آنان به
جایی می رســد که نگارنده خدا خدا می کند که

نویســنده کامبیز را از روی لولــه پایین نیندازد.
همین ،نشــانه ی زیبایی و تاثیرگذاری داستان
است.
کلیمی ها مــردان کار و معاملــه و تجارت
بودند وقتی که در کامفیــروز فارس معلم بودم
ســر و کله آن ها هم پیدا می شد .سلف خری
می کردند .پولی جلوجلو می دادند و ســر خرمن
شلتوک می گرفتند.
خدا رحمت کند رسول پرویزی را که داستانی
به نام "زنگ انشــا" نوشت در آن دانش آموزی
در انشــایش راجع به بدبختی و بی سروسامانی
خود نوشــته بود ،اما آذرآیین این مســاله را با
طنزی موثر و قوی درهم آمیخته و بســیار هم
موفق بوده است.
کتاب خواندن و حساســیت ساواک ،موضوع
خوبی برای آذرآیین اســت کــه در آن به طور
مستقیم به قدرت جهنمی ساواک اشاره دارد.
"امیدوار" شــخصیت جالبی اســت .مجرد
است و به مرغ و خروس عالقه دارد آنچنان که
برای هرکدام اسمی انسانی گذاشته و عجیب تر
این جاست که وقتی امیدوار نام غالمرضا را صدا
می زد خروس الری می آمد پت و پهن جلوش
می نشست.
"دندان طالی عبدی" بهانه ی خوبی اســت
برای نویسنده ؛ شعری که از آن داستان طنزی
بیــرون آورد .وقتی خوب دقــت می کنی فقر و
حســرت برای یک زندگی بهتر را زیر پوســت
داستان مشــاهده می کنی .داســتان پرداخت
جالبی دارد .همه چیز ســر جای خودش است.
نویسنده فقط به لُب ماجرا پرداخته است .داستان
پایان بندی زیبایی دارد.
مســاله ی اسباب کشــی پس از پانزده سال
البته که تاثیرگذار اســت .صاحــب منزل مرده
اســت اکنون وارثش می خواهد خانه را بکوبد
و آپارتمان بســازد و غروبی کــه برای حرف و
گفت و گو می آید .برای راوی پارچ یخ و شربت
آبلیمو بســیار مهم تر است از سرنوشت آوارگی
آن ها! بعد صحبتی که مهندس می کند" :کسی
از شــما نخواسته از جاتون جاکن بشین . ...نگاه
کرد ته حیاط ،جایی که گاومان بسته بود و گفت:
"ولی قبول کنین تو خونه چند طبقه نمی شه گاو
نگرداشت ،چون حیاط درواقع مال همه س"
این دیالــوگ به معنای این اســت که پس
از ســاخت ،یک واحد از آپارتمان نصیب شــما
می شــود .انگار برای خانواده وجود گاو مهم تر
از یک واحد آپارتمان است!
در داســتان "شــانزده"موضوع می توانسته
بسیار بســیار بهتر از آنچه که هست اجرا شود.
شخصیت مفلوک و دلســوزانه ای که از پروین
و بیماری روان پریشــی اش ساخته شده است،
با ایــن پایان بندی موهن به بــاد فنا می رود.
آذرآیین نشان می دهد که برای شخصیت هایش
دلسوزی می کند اما در این داستان؟!!!
مادرم می گوید" :با چشــم خودمون دیدیم
که رفت تو ،بالنســبت ،گل به روتون ،مستراب.
وقتی دیدیم دیر کرد رفتیم سراغش .اثر و آثاری
ازش نبود ،اصال و ابدا .مستراب هم یه در بیشتر
نداشت"(ص )92
داســتان های "هیجده و نوزده" از عشــق
صحبت می کنند که از هر زبان که می شــنویم
نامکرر است...
در داســتان اول ،یک زندگی از ابتدا تا انتها
نموده می شــود که به کار گســترش دادن در
رمان می خورد اما در داستان دوم صحبت مرگ

کتابخانه ها :میدانی برای نبردهای نژادپرستانه؟
کریستوفر مِل

مطالعه در کتابخانه دانشکده شان بوده که مردی به او نزدیک می شود و
سعی می کند حجاب را از سرش بردارد .او توانسته است از مهاجم بگریزد

ِهرجردی
ترجمه :مریم زارع م َ

و آسیبی نبیند.
-بنا به گزارش شبکه مجازی کوین ،مدیران کالج رید در ُپرتلند ایالت

7

برادر است "برادر میوه ی روی زمینه" آیا عشق
آنقدر قــدرت دارد که یکی از فراقش دق کند و
بمیرد؟
نویسنده در داستان "بیست" باز هم وابستگی
انسان با حیوانات را نشــان می دهد که چطور
یک گاو مــی تواند رزق و روزی یک خانواده را
تامین کند و پیرزنی که فکر می کند کورشــدن
یک چشم گاو شیردادن او را به خطر می اندازد
"عیدی" با تیرکمان به چشــم گاو زده است و
آواره ی جایی غیر از برزخ آباد شده است.
***
در بخــش دوم ،حاال قهرمانان داســتان ها
بزرگ شــده اند ،نوجــوان ،البته اینهــا ادامه ی
خواب هایی اســت که راوی دیده است!! آن ها
بــه نوعی بر ضد خــود طغیان کــرده اند؛ زیرا
جشن کتاب سوزی راه انداخته اند و دست خود
را روی آتــش بی پایه و مایــه آن ها گرم می
کنند ،ترک تحصیل ،آن هم برای رفتن سر کار،
کمک خانواده بودن .در این جا راوی با پدر بحث
زیــادی دارد تا او را راضی کند که همراهش به
فعله گی بپردازد .پدر حرف خوبی می زند" :اگه
می خواستی اســتامبولی رو شونه ت بذاری و از
ســی تا پله ببری باال یا نیمــه بندازی باال چرا
هشت نه سال عمرتو حروم کردی بابا؟!"
البته که راوی تصمیم خود را گرفته اســت:
همراه پدر به کارگاه می رود ،اولین دستمزد خود
را به دامان مادر می انــدازد و کمی بعد به خاطر
دفاع از پیرمرد ســقا از کار اخراج می شود ...اما
خروس (خســرو) عاقبت به خیر می شــود .در
معدن اوستا بهمن به کار شکستن سنگ مشغول
می شــود ،اوســتا بهمن هم که صداقــت او را
می بیند ،دختر خود را به عقد خروس درمی آورد.
***
حاال دیگــر بوی مرگ مرگامــرگ رمان را
پوشانده اســت .حســرت خور ماجرا ،ماتم زده
همــه ی عالم ،راوی اســت .کــه مرتب خواب
می بیند .مساله این است که بوی سالمت از این
خواب ها بلند نمی شود .همه چیز کدر و دلمرده
و مایوس کننده اســت .مهم ترین مساله ای که
راوی با آن روبه روست "عشق" است .گویی که
غلطک فلزی سنگینی است که با عبور آن جاده
را برای مرگ می کوبــد و هموار می کند .روح
حساس و مهربان دوســتان مندل( راوی) تاب
تحمل ناکامی در عشق را ندارد و خیلی راحت،
پس از مبارزه ای نابرابر تسلیم می شوند" .فلو"
را که زبانش می گیرد مجبور می کنند شــمرده
شمرده و صاف جمله ای را ادا کند ،روز امتحان
جمله را عوض می کننــد .فلو که دیگر امید به
زندگی را از دست داده برای توجیه مرگ خود از
روی لولــه هایی که بر روی عمیق ترین دره ها
کشیده اند می گذرد تا اژدهای کابوس مندل او
را به پایین بکشد.
"خروس" یا خســرو که اکنون سروســامان
گرفته اســت زیر توده ای از ســنگ ،به سنگ
مبدل مــی شود"...اســی" خوش تیــپ ،بدل
آلن دلون ،و کسی که هر فیلم او را با پول قرضی
ده بار می بیند ،فدای راه عشــق می شــود ،با
زندگی پرماجرایی که به کار فیلمی سینمایی یا
رمان می خورد.
راوی داســتان ما بر این همــه می گرید .از
جمــع صمیمی و با معرفــت چهارگانه ی آن ها
اکنون سه نفرشان به سه گوشه ی جهان پرتاب
شده اند و راوی داستان با خواب هایش ،غصه ها
و اندوهش تنها مانده است.

او ِرگون ،پیغام های تهدیدآمیز و چندین صلیب شکسته را روی دیوارهای
کتابخانه دانشکده شان کشف کرده اند.
سی.بی .سی نیز گزارش می دهد که دیوارنگاری یهودستیزانه ای رویپنجره یک بخش کتابخانه شهر تورنتو کشیده شده است.
جولی تُدارو ،رئیس انجمن کتابخانه آمریکا ،هفته پیش در مصاحبه ای
گفت« :در سال گذشته ،ما افزایش چشم گیری در تعداد جرم های
نژادپرستانه داشته ایم»؛ «با حیرت باید بگویم من شاهد هفت یا هشت نمونه
از این نوع جرم ها بوده ام؛ چون قبال ما اصال از این نوع خالفکاری ها در
کتابخانه هایمان نداشتیم ».او افزود« :ما در وضعیت رو به وخامتی هستیم،
چون شکاف بین جوامع هیچ گاه به اندازه امروز نبوده است».
این انجمن که نماینده کتابخانه های عمومی ،کتابخانه های دانشگاهی
و کتابخانه های مدارس است و بیش از  58هزار عضو از سراسر جهان دارد،
از قبل برای چنین ماجراهایی آموزش دیده است.
جیمز لَرو ،مدیر دفتر آزادی فکری این انجمن ،در ایمیلی گفت« :به
خاطر «افزایش ناگهانی» چنین جرائمی -به میزان سه مورد در دو هفته در
مقابل یک مورد در هر سال -دفتر آزادی اندیشه این انجمن به طور رسمی
ردیابی این اتفاق ها را شروع کرده است»؛ او افزود« :سخت است که بفهمیم
آیا این افزایش یک اتفاق محدود است یا یک روند فزاینده؛ اما امیدواریم
که جزئیات ،مکان و فراوانی آنها را ردیابی کنیم تا بهتر بر آن غلبه کنیم
و با دوره های آموزشی یا ویدئوکنفرانس ،در مجموع حمایت از اعضای
انجمن مان را ارتقا بدهیم».
کتابخانه عمومی نیویورک که بخش برانکس ،منهتن و استیتن آیلند
را زیر پوشش دارد و کتابخانه منطقه کوئینز هیچ گزارشی را از جرائم
نژادپرستانه در سال  2016ثبت نکرده اند .کتابخانه عمومی بروکلین هنوز
به ایمیل درخواست ما برای گزارشی از این گونه ماجراها پاسخ نداده است.
کریس ُتفر پِلَت ،مدیر شعبه عالی کتابخانه در کتابخانه عمومی نیویورک،
معتقد است که با وقوع چنین اتفاقاتی فرصت هایی نیز به وجود می آید .او
می گوید« :هدف ما این است که بتوانیم از درک بهتر و همدلی با دیگران
حمایت کنیم و از چنین خشم و نفرت هایی بیرون بیاییم ،».من می گویم
اگر این اتفاق ها بیفتد ،ما جوامعی خواهیم داشت که ما را فوق العاده ارزشمند
خواهد کرد و آن ارزش ها کتابخانه را نیز ارتقا می دهد و از آن حمایت
می کند».
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گردشگری
سهشنبه  27مهر 1400

اسالمشهر از شهرهای پرجمعیت استان تهران است که از شرق و
جنوب به ری از غرب به رباط کریم و از شمال غرب به شهریار محدود
میشود .قدمت این منطقه را حدود پنج هزار سال پیش از میالد میدانند
و اهمیت این شهر در دورانهای مختلف تاریخی با کشف آثار تاریخی
اثبات شده است .در این منطقه تپههای تاریخی پراکنده بسیاری وجود
دارد که قدمت برخی از آنها به هفت هزار سال میرسد که گواهی بر
پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه است .اسالمشهر همچنین با توجه
به موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود ،نزدیکی به شهر تهران ،زمینهای
مستعد کشاورزی و وجود رودخانههای پرآب از گذشته مورد توجه بوده
است .برای مثال در دوران قاجار از این شهر بهعنوان محل اردوی شاه
استفاده میشد .این شهر بناهای مذهبی و آثار باستانی متعددی دار که
در زیر بیشتر آشنا می شوید.
تپههای باستانی
تپه مافینآباد
تپه مافینآباد یکی از تپههای باستانی اسالمشهر است که در حاشیه
روستایی با همین نام قرار دارد .بر اساس کاوشهای باستانشناسی
قدمت این تپه به هزاره چهارم و پنجم پیش از میالد میرسد؛ با این حال
آثاری از دوران اسالمی نیز از این تپه کشف شده است .این تپه باستانی
که اهمیت بسیاری دارد ،در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آدرس :اسالم شهر ،جنوب شهرک قائمیه
تپه چیچکلو
تپه چیچکلو در دو کیلومتری روستایی با همین نام قرار دارد .قدمت
این تپه باستانی به دوران اسالمی میرسد و در فهرست آثار ملی ایران
به ثبت رسیده است.
آدرس :اسالمشهر ،بخش مرکزی ،دهستان ده عباس ،دو کیلومتری
جنوب روستای چیچکلو
تپه واوان
تپه واوان در روستایی با همین نام در بخش مرکزی اسالمشهر قرار
دارد که قدمت آن به دوران اشکانیان میرسد .این تپه باستانی به ثبت
ملی رسیده است .تپههای ده عباس ،سفید گلدسته و نظامآباد نیز از
دیگر تپههای باستانی این منطقه محسوب میشوند که قدمتی تاریخی
اسالمی دارند و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند.
آدرس :اسالم شهر اتوبان تهران ،قم ،کنار شهرک واوان
یخچالهای تاریخی
یخچال علیآباد
یخچال تاریخی علیآباد در روستای علیآباد مجموعهای از تاسیسات
تاریخی و فرهنگی این منطقه است که از یک آبانبار و دیواری برای
انبار کردن آب در پشت آن تشکیل شده است .آب پس از یخ زدن در
پشت آن به درون یخچال منتقل میشد .این بنای تاریخی در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آدرس :ورامین ،روستای علی آباد
یخچال جعفرآباد
یخچال جعفرآباد از سه بخش آسیاب ،منبع آب و یخچال بنا شده و
قدمت آن متعلق به دوران قاجار است.
آدرس ۱۵۰۰ :متری جنوب غرب روستای جعفرآباد شهرستان
اسالمشهر

جلســه مجمع عمومی فوق العاده کارکنان پســت فارس به
شــماره ثبت  343و شــماره ملی  10530071403از ساعت 9
صبح تا  10روز  1400/8/16در ســالن اجتماعات اداره کل پست
استان فارس ،واقع در بلوار مدرس ،تشکیل می گردد .از کلیه
اعضاء دعوت به عمل می آید که در جلسه مذکور حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
-1اصالح ماده  6اساسنامه
-2اصالح ماده  18اساسنامه
ضمنا هر یک از اعضاء که قادر به شــرکت در جلســه نمی
باشــند ،می توانند به یکی از اعضاء وکالت دهند تا از طرف
ایشان رأی دهد.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان پست فارس
آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه  193/1400این شعبه با توجه به فوت مرحوم هوشنگ
عباسی فرزند عیسی بوده توســط فاطمه عباسی درخواست تحریر
ترکه صادر گردیده و برای تاریخ روز یکشــنبه  1400/8/30ساعت 15
عصر وقت تحریر ترکه تعیین شده است .لذا بدین وسیله به تمامی
ورثه متوفای یاد شــده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و
مدیونیــن به وی و هر کس که به هر طریقــی حقی بر ترکه متوفی
دارد ابالغ میشود در ساعت و تاریخ یاد شده در شورای حل اختالف
جنت شــهر واقع در استان فارس -شهرســتان داراب -جنت شهر
جاده ترانزیت جنب اورژانس مجتمع شــورای حل اختالف کدپستی
 7489141467جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
 /113م الف
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف جنت شهر حوزه قضایی
داراب
روح اله تندرو
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم رویا طیبی با تسلیم استشهادنامه به شماره 140002151779000208
مورخ  1400/5/31دفترخانه  416شــیراز و وکالت نامه شماره 65462
مورخ  98/6/20دفترخانه  190صدرا و اقرارنامه شماره  28695مورخ
 1400/5/31دفترخانه مذکور مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند
مالکیت به پالک  8/26388واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ
یکباب آپارتمان به مســاحت  84/62مترمربع ذیل دفتر  752صفحه
 473و شــماره ثبت  132608به نام مرتضی زارع ثبت و سند مالکیت
شــماره چاپی -864381ب 90صادر شده که به علت جابجایی مفقود
گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است
مراتب طبق تبصره  5مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم
نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3878م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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سال بیست و ششم شماره 7318

دیدنی های اسالمشهر
شهری تاریخی در مجاورت تهران

یخچال ترشنبه
یخچال ترشنبه بنایی تاریخی از دوران صفویه است که در جاده
احمدآباد قرار دارد .در گذشته بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی در مناطق
کویری و کمبود آب و گرمای شدید عموما از این یخچالها استفاده
میشد.
آدرس :اسالم شهر بخش چهار دانگه ،روستا ترشنبه
گورستان ارامنه
گورستان ارامنه در کمربندی شهر قرار دارد که گواهی بر اختالط
فرهنگی و دینی این منطقه محسوب میشود .این گورستان قدمتی
چند ده ساله دارد و یکی از ویژگیهای تاریخی و از جاهای دیدنی
اسالمشهر به شمار میرود.
آدرس :کمربندی اسالمشهر
امامزادهها
امامزاده جعفر ابوطالب (ع)
امامزاده جعفر ابوطالب (ع) در شمال اسالمشهر در میان بوستانی با
درختانی تنومند و قدیمی در مجاورت گورستانی احداث شده است که در
حال حاضر بنایی ندارد .قدمت برخی از گورهای این گورستان به بیش
از صدسال پیش بازمیگردد.
آدرس :شهرستان اسالم شهر ،بخش چهاردانگه ،روستای فیروزبهرام،
خیابان میرزاقوام ،کوچه بوستان شهدا
امامزاده غیبی (ع)
امامزاده غیبی (ع) در جنوب غرب اسالمشهر با گنبدی گاهگلی و
کوتاه بدون ضریح و صندوق و سنگ قبر واقع شده است.
آدرس :شهرستان اسالمشهر ،بخش مرکزی ،شهر اسالمشهر،
شهرک امام حسین
امامزاده عیسی (ع)
امامزاده عیسی (ع) شامل گنبدخانه ،دو شبستان شمالی و جنوبی در
دو طرف گنبدخانه ،ایوان ورودی در شرق مجموعه و دو اتاق مرتبط به
ایوان است .این امامزاده در جنوب غرب اسالمشهر قرار دارد.
آدرس :شهرستان اسالمشهر ،بخش مرکزی ،شهرک واوان (میدان
الغدیر) ،بلوار ولی عصر ،شهرک امامزاده عیسی
امامزاده سید رضا(ع)
امامزاده سید رضا (ع) در شرق این منطقه با  ۱۵هزار متر مربع
مساحت ،گنبد خانهای بهشکل شمسه هشت ضلعی دارد .در حال حاضر
ضریح فلزی و سبز رنگ آن جایگزین ضریح قبلی چوبی شده است .بر
ﻋﻤﻮﻣﻲ( محلیها در داخل حرم ،سنگی شبیه سنگ مرمر وجود داشته
اساس گفته
)آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺪه
که بلند کردن آن بهمعنای برآورده شدن حاجت بوده است.
روستای علی آباد قجر
خروجی
آزادگان،
بزرگراه
اسالم
آدرس:
از اﻣﻼك
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ
ﺗﻌﺪاد 5
شهر دارد
در ﻧﻈﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮ
ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 284ﻣﻮرخ 1400/04/29ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
عقیل(ع)
امامزاده
ﺷﻬﺮداري)ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮزﮔﺮزاده،ﺗﻘﻮي زاده،رﺳﺘﻢ ﮔﻠﻪ داري را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن
امامزاده عقیل(ع) با مساحتی بالغ بر  ۳۰هزار متر مربع در داخل
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  5درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺷﻤﺎره  0105599749008ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ )ﺳﻴﺒﺎ ﻣﻠﻲ( وارﻳﺰ و
گورستان و گلزار شهدای اسالمشهر واقع شده است .قدمت بنای بقعه
ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
به دوره صفویه میرسد و در دورههای قاجار و معاصر نیز مورد مرمت
قرار گرفته و قسمتهایی به آن افزوده شده است .این بقعه تاریخی در
-1ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺮوط و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺶ ﺳﭙﺮده ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.فهرست آثار تاریخی میراث فرهنگی استان تهران به ثبت رسیده است.
آدرس :اسالمشهر ،داخل گورستان و گلزار شهدای اسالمشهر
-2ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه در وﻗﺖ اداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﻪ
واﺣﺪ اﻣﻼك ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي  52824182-52822967-071ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

آگهی
آگهی جلسه مجمع عمومی ساالنه کانون بازنشستگان پست استان فارس به
شماره ثبت  343و شناسه ملی 10530071403
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه کانون بازنشستگان پست فارس در
ساعت  10تا  11صبح روز  1400/8/16در سالن اجتماعات اداره کل پست
فارس واقع در بلوار مدرس خیابان پســت تشــکیل می گردد .لذا از
کلیه اعضاء محترم همکاران بازنشســته پست فارس تقاضا دارد در
جلسه فوق شرکت نمایید.
دستور جلسه:
-1گزارش ساالنه
-2انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره کانون و اعضاء علی البدل
-3انتخاب بازرس و بازرس علی البدل
ضمنا هر یک از اعضاء ،که قادر به شرکت در جلسه فوق نمی باشند،
می توانند به یک عضو دیگر وکالت دهند تا در جلســه حضور یافته و
به جای ایشان رأی دهد.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان پست فارس
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034005465مورخ  1400/7/21هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم عســکری فرزند
غالمحسین به شماره شناسنامه  1364صادره از شیراز در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  413مترمربع پالک  13فرعی از 2035
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  9فرعی از  2035اصلی واقع در
بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعــه زمین وقفی و اجاره
عرصه ملک از مالک رســمی به واســطه اجاره نامه رســمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/12 :
/3879م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

-3ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

آگهي تجدید مزايده عمومي

1400/7/20ﺳﻮم در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ
-4ﺳﭙﺮده
نوبت دوم1400/7/27 :
نوبت اول:
شــهرداري مهر به استناد مصوبه شــماره  284مورخ  1400/04/29شــوراي اسالمي شــهر مهر در نظر دارد تعداد 5قطعه زمين از
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
اﻋﻼم
ﺟﺰﻳﻲ
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻳﺎ
(تفكيكيﺧﻮد را
شــهرداريﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
رســتم گله داری را با شرايط و مشخصات ذيل به فروش برساند.
زاده،
تقوی
برزگرزاده،
آقایانﺑﻪعالمه
 -5امالك
پيشنهاددهندگان بايستي  5درصد قيمت پايه را براي هر قطعه زمين به حساب سپرده شماره  0105599749008به نام شهرداري مهر (سيبا ملي)
اﻧﺘﻘﺎل وخود
پيشنهاد
ضميمه
ﻫﺎي را
مربوطه
نمايند.ﺷﻬﺮداري و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
داراﻳﻲ و
،ﻧﻘﻞ و
ﺛﺒﺘﻲ
فيشﻫﺰﻳﻨﻪ
واريز و -6
- 1به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- 2پيشــنهاددهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رويت نقشــه تفكيكي قطعه زمينهاي مورد مزايده و راهنمايي الزم به واحد
-7ﺑﻬﺎي اﻣﻼك ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
امالك شهرداري مراجعه و يا باشماره تلفن هاي  071- 52824182-52822967تماس حاصل فرمايند.
- 3شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
شد.روز ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري ﺗﺤﻮﻳﻞ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺪت 10
دوم ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ
ﺧﻮد را از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
خواهد
ﻧﻮﺑﺖضبط
شهرداري
ﺗﺎرﻳﺦ نفع
انصراف به
صورت
سوم در
برندگانﻣﻲاول تا
- 4سپرده
مي توانند پيشنهاد خود را به صورت كلي يا جزيي اعالم فرمايند.
- 5متقاضيان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
- 6هزينه هاي ثبتي ،نقل و انتقال و دارايي و شهرداري و غيره بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- 7بهاي امالك مورد مزايده به صورت يكجا پس از برنده شدن متقاضي دريافت مي گردد.
متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز به امور مالي شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ)ﻣﺘﺮ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ رﻳﺎل

5%ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ رﻳﺎل

1

5

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ع ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻋﻼﻣﻪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

307.40

1/910/000/000

95/500/000

2

7

ﺑﻠﻮار اﻧﺘﻈﺎم –ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﺮزﮔﺮ زاده

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

287

2/420/000/000

121/000/000

3

41

ﺑﻠﻮار آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ –ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﻘﻮي زاده

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

250

1/900/000/000

95/000/000

4

51

ﺑﻠﻮار آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ –ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﻘﻮي زاده

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

250

1/850/000/000

92/500/000

5

39

ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ،ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ رﺳﺘﻢ ﮔﻠﻪ داري

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

300

1/470/000/000

73/500/000

شناسه آگهی1204568 :
ﺷﻬﺮداري ﻣﻬﺮ

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001610مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم لیال روســتائی فرزند
امیدعلی به شماره شناسنامه  9صادره از بوانات در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  112مترمربع پالک  5474فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  85فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی آقای کمال نصر محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/12 :
/3880م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

شهرداری مهر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034005328مــورخ  1400/7/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شــبانکاره زاده فرزند
حســین به شماره شناسنامه  1391صادره از آبادان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  232/30مترمربع پــاک  1622فرعی از  2076اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2076اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای قربان کاظمی احمدآبادی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/12 :
/3877م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۱۸۱فوتی جدید کرونا در کشور
 ۱۱۸۴۴بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
در طول  ۲۴ساعت متاسفانه  ۱۸۱بیمار کووید۱۹
در کشــور جان خود را به دلیــل این بیماری از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری

به  ۱۲۴هزار و  ۲۵۶نفر رسید.
بــه گــزارش ایســنا و بنابــر اعــام مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشت ،از روز یکشنبه تا
دیروز  ۲۶مهرماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۴۴بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که یکهزار
و  ۸۰۴نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۹۶هزار و  ۶۵۹نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۳۳۳هزار و
 ۳۰۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۴هــزار و  ۶۹۳نفــر از بیمــاران مبتــا به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۴میلیون و  ۱۱۵هزار و  ۵۸۷آزمایش
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.

سرقت نافرجام از یک طال فروشی در مرودشت
با سرعت عمل پلیس فارس سارقان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی اســتان از وقــوع یک فقره
سرقت مسلحانه نافرجام در شهرستان مرودشت
خبر داد و گفت :با سرعت عمل ماموران انتظامی
سارقان دستگیر شدند.
ســردار رهامبخــش حبیبــی در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیــس ،در این خصوص
اظهار داشــت :صبــح دیروز مامــوران انتظامی
شهرستان مرودشت از طریق مرکز فوریت های
پلیسی  110از وقوع یک فقره سرقت طالفروشی
در یکی از خیابان های این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود :بالفاصله ماموران انتظامی به محل
مــورد نظر اعزام و در این راســتا موفق شــدند
 2سارق را هنگام فرار از محل سرقت دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی اســتان فــارس با بیان اینکه
با حضور بموقــع ماموران انتظامــی و همراهی
و همــکاری مــردم ،ســارقان در ســرقت از
طالفروشــی ناکام ماندند ،گفــت :با تالش ها و
اقدامات اطالعاتی و پلیســی و اجراي طرح مهار
 2همدست دیگر این سارقان نیز که با يك سواري
پــژو پــارس متــواری شــده بودنــد در محور
شيراز-اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
ســردار حبیبی با بیان اینکه در این خصوص
 2قبضه اســلحه شــكاري و جنگي بــه همراه
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فروشگاه مکملهای ورزشی غیر مجاز در فسا
بسته شد

ایرنا :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :بازرسان این
دانشگاه ،یک مغازه فروش مکملهای ورزشی غیرمجاز را تعطیل کردند.
مریم بهمنیار دوشــنبه به ایرنا اظهار داشــت :این فروشــگاه در قالب
تشدید بازرسی از مراکز فروش غیرمجاز مکمل های ورزشی شناسایی و با
هماهنگی مراجع قضایی تعطیل و پلمب شد.
وی ادامه داد :فقط داروخانه ها مجاز به فروش دارو و انواع مکمل های
ورزشی و رژیمی هستند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی فســا بر برخورد جدی با
متخلفیــن در این عرصه به منظور تامین ســامت جامعه تاکید و به مردم
توصیه کرد :برای حفظ ســامت خــود و خانواده ،حتما دارو و مکمل های
ورزشی را از داروخانه ها تهیه کنند.

کشف  ۱۷میلیارد کاالی قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامي استان از كشف  17ميليارد ريال انواع كاالي قاچاق در
بازرسي از يك منزل مسكوني در شيراز خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مأموران پليس امنيت اقتصادي استان با اقدامات فني و پليسي از
دپو كاالي قاچاق در يك منزل مسكوني در يكي از محلههاي شيراز مطلع
شدند و بررسي موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :پــس از هماهنگــي با مقــام قضایي ،مأمــوران به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  12هزار و  200قلم
لوازم آرايشي 41 ،دستگاه لوازم خانگي و  393دستگاه ماشين ريشتراش و
اتومو خارجي قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به اینکه ارزش اموال مكشوفه برابر نظر
کارشناســان 17 ،ميليارد ريال برآورد شده است ،تصريح كرد :در اين رابطه
مالك كاالها پس از تشکيل پرونده براي اقدامات قانوني به مراجع قضایي
معرفي شد.
ســردار حبيبــي خاطر نشــان كرد :شــهروندان در صــورت اطالع از
فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني ،مراتب را در اســرع وقت از طريق تلفن
 110به پليس اطالع دهند تا نسبت به دستگيري متهمان در كمترين زمان
ممكن اقدام شود.

كشف موتورسيكلت قاچاق در گراش

مهمات مربوطه و تعدادی تجهیزات از ســارقان
کشف شــد ،افزود :با هماهنگی دستگاه قضایی
 4ســارق مسلح دستگیر شــده به همراه پرونده
مربوطه برای تکمیــل تحقیقات در اختیار پلیس
می باشند.
ايــن مقام انتظامي هشــدار داد :مخالن نظم
و امنیــت عمومی بدانند که پلیــس با همکاری
دستگاه قضا به آنها اجازه نخواهند داد که آسایش

و آرامش مردم را سلب کنند.
گفتني اســت در اين خصوص  3نفر از كسبه
محل به دليل تيراندازي با اســلحه ســاچمهزني
از سوي ســارقان مجروح و سريعا توسط عوامل
امدادي به بيمارســتان انتقال و ســردار حبيبي
به همراه جمعي از معاونان جهت عيادت و پيگيري
مراحــل درمان به بيمارســتان مراجعــه كردند
كه خوشبختانه حال هر  3نفر خوب است.

بین الملل

سیالب در هند  ۲۵قربانی گرفت

در پی وقوع سیالب و رانش زمین در جنوب غرب هند دست کم  ۲۵تن
جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایســنا ،مقامات محلی هند اعالم کردند :بارش شــدید باران
موجب وقوع رانش زمین و جاری شدن سیالب در ایالت کراال شد .تاکنون
دســت کم  ۲۵تن در این حادثه جان خود را از دست داده اند و امدادگران
در تالش هستند تا دیگر حادثه دیدگان را از میان گل و الی نجات دهند.
بنابر اعالم مقامات محلی ،بارش باران از روز جمعه آغاز شده که طغیان
رودخانه ها و جاری شدن سیالب در جاده ها را به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ،تاکنون هزاران نفر از ساکنان
مناطق سیل زده مجبور به تخلیه محل زندگی خود شده و حدود  ۱۰۰چادر
اسکان موقت برپا شده است.
به گــزارش گروه بینالملــل خبرگزاری فارس ،به نوشــته خبرگزاری
«رویتــرز» ،در پی این بارش باران ارتش و نیروی دریایی هند برای نجات
ساکنان فراخوانده شدند.
مقامات و شاهدان عینی گفتند که حدود  ۱۳نفر از قربانیان در پی رانش
زمین در روستای کوتیکال جان خود را از دست دادهاند.
کمیتــه مدیریت بحران ایالت کراال در بیانیــه ای اعالم کرد که انتظار
میرود بارشهای خفیف در سراســر ایالت ادامه یابد ،اگرچه هشــدارهای
هواشناسی در بسیاری از مناطق لغو شده است.
این ایالت پیشــتر نیز قربانی بدترین سیل در یک قرن اخیر در هند شده
بــود بهگونهای که در ســال  ۲۰۱۸حداقل  ۴۰۰نفر جــان باخته و حدود
 ۲۰۰،۰۰۰نفر آواره شدند.
در مرداد ماه نیز توفانهای موســمی طی چند روز سواحل غربی هند را
در نوردید و ضمن قربانی کردن  ۱۳۶نفر ۹۰ ،هزار تن را نیز آواره کرد.

آتشسوزی در منطقه صنعتی «جبل علی» امارات

منابع رسانهای از وقوع آتشسوزی در منطقه صنعتی «جبل علی» واقع
در دبی خبر دادند.
به گــزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع رســانهای از وقوع
آتشســوزی در ضایعات روغنی در منطقه صنعتــی «جبل علی» امارات
خبر دادند.
دفتر اطالعرســانی دولت در دبی طی پستی در توئیتر ،با انتشار این خبر
نوشــت که تیمهای آتشنشــانی در حال مهار یک حادثه آتش سوزی در
ضایعات روغنی در منطقه صنعتی جبلعلی هستند .همه چیز تحت کنترل
است و هیچ خسارت جانی وارد نشده است.
منطقه آزاد و صنعتی جبل علی در بندر جبل علی و درست در سیو پنج
کیلومتری جنوب غربی شــهر دبی واقع شده اســت .مرداد ماه گذشته نیز
یک انفجار در این منطقه صنعتی روی داد و یک ماه بعد ،منابع رسانهای از
دســتیابی به سندی محرمانه در خصوص انفجار هفتم ژوئیه در این منطقه
خبر دادند.
در این ســند که از طرف پلیس دبی صادر شــده ،آمده است ،در لحظه
انفجار یک تیم اسرائیلی شش نفره در محل حضور داشتهاند .در پی انفجار

مذکور ،سه صهیونیست کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدهاند.
بنا به ســند مذکور ،انفجار به وســیله یک بمب کارگذاشــته شــده در
یک کانتینر در این بندر رخ داده است.

آتشسوزی گسترده در پاالیشگاه نفت کویت

بخشــی از بزرگترین پاالیشــگاه نفت کویت صبح دیروز طعمه آتش
گسترده شد و چند نفر مجروح شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،پاالیشگاه نفت «االحمدی»
در کویت صبح دیروز (دوشنبه) دچار آتشسوزی گسترده شد و آتشنشانان
برای خاموش کردن آن وارد عمل شدند.
به نوشته وبگاه الوطن ،این پاالیشگاه روزانه  ۲۵هزار بشکه نفت مصرف
میکند و در ساحل استان و بندر بزرگ االحمدی کویت واقع شده است که
به طور عمده نیاز بنزین و گازوئیل داخلی را تأمین میکند.
به گفته شرکت ملی نفت کویت ،آتشسوزری در بخش جداسازی گوگرد
از نفت رخ داد و پس از آن نیروهای آتشنشانی برای خاموش کردن آتش
وارد عمل شــدند .چند کارگر نیز زخمی شدهاند ،اما کار پاالیشگاه متوقف
نشده است .پس از این آتشسوزی ساکنان منطقه ساحلی «الفحیحیل» با
صدای انفجارهای قوی از خواب بلند شدند.

حادثه تیراندازی در مدرسه ای در روسیه

رســانه های محلی روســیه از وقوع تیراندازی در مدرسه ای در منطقه
"پرم" خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،پلیس محلــی منطقه پرم با بیــان اینکه این حادثه
مصدومی نداشته است ،اعالم کرد :دانش آموزی اقدام به حمل سالح کرده
و دو گلوله نیز شلیک کرده است.
پلیس روســیه در گزارشــی اعالم کرده است :گزارشــی مبنی بر وقوع
تیراندازی در این مدرســه دریافت شــده و در این حادثــه دانش آموزی،
دو گلوله به سمت دیوار و سقف شلیک کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک نیوز ،بنابر اعــام پلیس ،این
دانش  آموز بازداشت شده است.

سه کشته در پی سقوط بالگردی در آلمان

در پی سقوط بالگردی در جنوب آلمان ،سه نفر جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جــوان به نقل از آر تی،
پلیس آلمان از کشته شدن سه نفر در پی سقوط بالگردی در ایالت «بادن-
وورتمبرگ» در جنوب غربی این کشور خبر داد.
بر اســاس این گزارش ،این حادثه در میان منطقهای جنگلی در نزدیکی
شــهرک بوخن بعد از ظهر دیروز (یکشنبه) رخ داد .پلیس شهر «هایلبرن»
که در نزدیکی مکان حادثه قرار دارد ،اعالم کرده این بالگرد سقوط کرده از
نوع «رابینسون آر »۴۴-بوده و تا کنون علت سقوط آن مشخص نشده است.
پلیس همچنین تصریح کرد این حادثه به کشته شدن سه نفر منجر شد؛
اما اطالعاتی درباره قربانیان و یا موقعیتی که این بالگرد از آنجا پرواز کرده
بود ،اعالم نکرد.

فرمانده انتظامي گراش از كشــف يك دســتگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق به ارزش  10ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ كرامتا ...كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راســتاي اجراي طرح مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،مامــوران يگان امداد گراش با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي در يكي از محلههاي اين شهرستان در منزل خود اقدام
به نگهداري يك دستگاه موتورسیکلت خارجي قاچاق ميكند كه موضوع را
به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگي مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
و در بازرســي از آن منزل موفق شــدند يك دستگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق و فاقد مدارك را كشف كنند.
فرمانده انتظامي گراش با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورسيكلت
مكشــوفه را  10ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در این راســتا یک نفر
دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

كاميون حامل احشام قاچاق توقیف شد

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان گفت :با تالش ماموران انتظامي
كاميون حامل  94راس گوســفند قاچاق و بدون مجوز حمل در كمربندي
شيراز توقيف و راننده به مقام قضایی معرفي شد.
ســرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران پليس امنيت اقتصادي استان
هنگام گشــتزني و نظارت بر محورهاي مواصالتي در كمربندي شيراز به
يک دســتگاه كاميون حامل احشام مشکوک شــدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرسي از اين كاميون  94راس گوسفند قاچاق و بدون مجوز
حمل از اداره دامپزشــکي كه راننده از كرمانشاه بارگيري و قصد انتقال به
استانهاي مرزي و خروج از كشور داشت ،کشف شد.
رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان با اشــاره به اينکه ارزش احشــام
مکشوفه بنا به نظر كارشناسان 3 ،ميليارد و  300ميليون ريال برآورده شده
است ،تصريح کرد :راننده پس از تشکيل پرونده جهت انجام مراحل قانوني
تحویل مراجع قضایی شد.

عامل هتك حرمت در فضاي مجازي دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم از شناســايي و دســتگيري مردي
 47ساله که در فضاي مجازي اقدام به هتك حيثيت ميكرد ،خبر داد.
ســرهنگ خسرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :چندي پيش بعد از انتشــار خبر راه اندازي باشگاه بيليارد و
هيأت مربوطه در شهرســتان جهرم در يكي از کانالهاي خبري شخصي
ناشــناس در نرم افــزار تلگرام اقدام به انتشــار مطالــب توهين آميز عليه
مســئولين ميكرد که موجب خدشه دار شــدن عواطف و احساسات مردم
مؤمن و واليت مدار شده بود.
وي افزود :مردم واليتمدار جهرم در اعتراض به اين اقدام بي شــرمانه،
با تهيه طوماري انزجار خود را نســبت به اين اتفاق ناخوشــايند به دستگاه
محترم قضا اعالم داشتند.
فرمانــده انتظامي جهــرم تصريح كرد :با توجه به حساســيت موضوع،
شناســايي و دستگيري فرد مورد نظر در دســتور كار كارشناسان پليس فتا
قرار گرفت و كارشناســان با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند متهم را
شناسايي كنند.
سرهنگ رزمجويي خاطر نشان كرد :ماموران با هماهنگي مقام قضایی
موفق شدند متهم را در مخفيگاهش دستگير و روانه دادسرا كنند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در بوانات

فرمانده انتظامي شهرستان بوانات از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
و كشف  17کيلو انواع مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر بيان كرد :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف پاکسازي
نقاط آلوده و جرمخيز و برخورد با متخلفين مقررات راهور و عرضه كنندگان
مواد مخدر در شهرستان بوانات اجرا شد.

وي افزود :در اجــراي اين طرح  10نفر معتــاد متجاهر و توزيع کننده
مواد مخدر جمعآوري و دســتگير و در بازرســي از مخفيگاه آنان  17کيلو
انواع مواد مخدر كشــف و  7دستگاه موتورســیکلت و خودرو نيز توقیف و
روانه پاركينگ شد.
وي با بيان اينكه  9دســتگاه وســايط نقليه متخلف نيز توقيف و روانه
پارگينگ شــد ،گفت :متهمان براي انجام مراحــل قانوني تحويل مراجع
قضایی شدند.

كشف  44كيلو مواد مخدر در نيريز

فرمانده انتظامی نيريز گفت :روز یکشنبه ماموران اين فرماندهي موفق
شدند  44كيلو و  500گرم مواد مخدر را كشف كنند.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :در راســتای اقدامات مبارزهای بــا عناصر اصلی قاچاقچيان ،روز
یکشــنبه ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان نيريز به همراه
كاركنــان يگان تكاوري اســتان هنگام نظارت بــر خودروهای عبوری در
محورهاي مواصالتي موفق شــدند  2دســتگاه ســواری ال 90و پرايد و
يك مسافر اتوبوس را توقيف و دستگير كنند.
وی افزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســی از اين خودروها،
 43کیلو و  500گرم ترياك و از مسافر نيز يك كيلوگرم هروئين كشف كنند.
فرمانده انتظامی نيريز با اشــاره به اينكه در اين خصوص  3نفر دستگير
و براي انجــام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شــدند ،گفت :مبارزه
بی امان با قاچاقچيان از اولویتهای اصلی اين فرماندهي در ســال جاری
به شمار میرود.

کشف احشام قاچاق در داراب

فرمانــده انتظامی داراب از کشــف  55راس گوســفند قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعــی و نظارت بر محورهای
مواصالتی ،ماموران ایســت و بازرسی قالتویه داراب به  5دستگاه سواری
حامل احشام مشکوک شدند و آنها را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي خاطر نشــان کرد :مأموران در بازرســی از ايــن خودروها  55راس
گوســفند قاچــاق و فاقد هرگونه مجوز کشــف و  5نفــر را در این زمینه
دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان داراب با بيان اينكه ارزش احشــام قاچاق
کشف شده برابر نظر کارشناســان یک میلیارد و  500میلیون ریال برآورد
شــده اســت ،افزود :متهمان براي انجــام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایی شدند.

کاميون های حامل احشام قاچاق در خرامه
توقيف شدند

فرمانــده انتظامي خرامه از توقيف  3دســتگاه کاميون حامل  132رأس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :مأموران انتظامی خرامه هنگام نظارت
بر خودروهاي عبوري در یکی از محورهای مواصالتی این شهرســتان به
 3دستگاه کاميون حامل احشام مشکوک شدند و آنها را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از اين کاميونها 132 ،رأس گوســفند قاچاق و
فاقد مجوز كشــف و هر  3راننده نيز با تشــکيل پرونــده به مرجع قضایی
معرفي شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرامه افزود :ارزش احشام کشف شده برابر
نظر كارشناسان 2 ،ميليارد و  210ميليون ريال برآورد شده است.

دستگيري سارقان حرفه ای سيم و کابل مخابراتی
در کازرون

فرمانده انتظامي کازرون از دستگيري  2سارق سيم و کابل مخابراتی و
کشف  21فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت سيم و کابل مخابراتي در شهرستان
كازرون ،شناسايي و دستگيري سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وي تصريــح کرد :ماموران انتظامي بــا اقدامات فني و تخصصي موفق
شــدند در اين خصوص  2نفر سارق را شناسايي و آنان را در مخفيگاهشان
دستگير كنند.
فرمانــده انتظامــي کازرون با بيان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه به
 21فقره ســرقت سيم و کابل مخابراتی اقرار كردند ،عنوان داشت :سارقان
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي درآباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري
و دستگیری  52نفر معتاد و خرده فروش طي  20روز گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :در راستاي جلب رضايت عمومي مردم و ناامن كردن
محيط براي مخالن نظم و امنيت ،مأموران انتظامي آباده طرح پاکســازي
نقاط آلوده و جرم خيز را طي  20روز گذشــته در اين شهرستان با قدرت و
جديت اجرا كردند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند در اجراي اين طرح ضمن جمعآوري و
دســتگيري  52خرده فروش و معتاد 43 ،كيلو انواع مواد مخدر را نيز كشف
كنند.
فرمانده انتظامي آباده عنوان داشــت :دســتگيري  25ســارق و كشف
 13فقره انواع سرقتاعم از اماکن خصوصی ،منزل ،موتورسیکلت ،مغازه،
خودرو و قطعات آن ،كشــف  2دســتگاه خودرو و موتورسيكلت مسروقه،
دســتگیری  3متهم توسط پلیس فتا و کشف  14فقره پرونده اعم از جعل،
کالهبرداری رایانهای ،جرايم ســايبري ،هتک حیثیت و دسترسی غیرمجاز
و توقيف  36دســتگاه وســايط نقليه مزاحم و متخلف از ديگر نتايج اجراي
اين طرح ميباشد.
ســرهنگ مسعودي ادامه داد :در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با
هدف جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی15 ،تن ذرت دامي 2 ،دستگاه
لوازم خانگي ،يك دســتگاه موتورسيكلت قاچاق كشف و  3نفر نيز در اين
خصوص دستگير شدند.
ايــن مقام انتظامي در پایــان ضمن قدردانی از همــکاری خوب مردم
با پلیس در اجرای طرحهای مختلف انتظامی ،از شــهروندان خواســت در
صورت مشــاهده و يا برخورد با هرگونه جــرم و ناهنجاریهای اجتماعی،
مراتب را از طريق سامانه  110به پليس اطالع دهند.
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شماره 7318

وام ساخت واحدهای جهش مسکن  ۲۰ساله است
تسهیالت ساخت واحدهای قانون جهش تولید
و تامین مسکن  ۲۰ســاله است که به سازندگان
پرداخت میشــود و پس از احــداث خانهها قابل
انتقال به خریداران خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس تبصره  ۳از ماده
 ۴قانــون جهش تولید و تامین مســکن ،مجموع
دوران مشــارکت و فروش اقســاطی واحدها ۲۰
ساله است .تسهیالت مربوط به ساخت واحدهای
این قانــون پــس از دوره مشــارکت به فروش
اقســاطی تبدیل و تعهدات آن بــه خریدار منتقل
میشــود .در صورتــی که افزایش طــول دوره
ســاخت ناشــی از قصور و کوتاهی سازنده باشد،
سود دوران مشــارکت مدت زمات افزایش یافته
و بــا تاییــد وزارت راه و شهرســازی ،بر عهده
سازنده است.
میزان تســهیالت بر اساس نیاز ساالنه مسکن
در طرح ها و برنامههای اعالم شــده وزارت راه و
شهرسازی پرداخت میشــود .در صورت ترکیب
منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مســکن،
نرخ ســود تسهیالت بر اســاس نسبت مشارکت
منابــع صندوق ملی مســکن با بانــک عامل و
بر اساس نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار
محاسبه میشود.
طبــق اعــام نمایندگان مجلس ،ســقف وام
در حال حاضر  ۴۵۰میلیون تومان و اقساط ماهیانه
آن  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار تا  ۵میلیون تومان است.
یکی از موانعی که طی سالهای گذشته بخش
مســکن با آن مواجه بوده ،بیمیلــی بانک ها به
پرداخــت وام های بخش مســکن اســت و گفته

خضریان:

میشــود میزان پرداختــی به این حــوزه حدود
 ۵درصد است.
قانونگذار در طرح جهش تولید مسکن ،بانک ها
را مکلف به پرداخت دست کم  ۲۰درصد از تسهیالت
پرداختی به بخش مسکن کرده است.
طبق مــاده  ۴قانــون جهش تولید مســکن،
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی مکلفند
حداقل  ۲۰درصد از تسهیالت پرداختی نظام بانکی
در هر ســال را با نرخ ســود مصوب شورای پول
و اعتبــار بــه بخش مســکن اختصــاص دهند؛
به صورتی که در سال اول اجرای قانون از  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال  های آینده
نیز حداقل منابع تســهیالتی مذکــور با افزایش
درصــد صدرالذکــر مطابق با نرخ تورم ســاالنه

افزایش یابد.
بانک هــای تخصصــی به تشــخیص بانک
مرکزی ،به غیر از بانک مســکن از شمول احکام
این ماده مستثنی هستند.
در خصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتی نرخ
سود تســهیالت هنوز بانک مرکزی رقمی اعالم
نکــرده و رایزنی بیــن وزارت راه و شهرســازی
با شورای پول و اعتبار در جریان است.
نرخ سود تســهیالت  ۱۸درصد خواهد بود ،اما
دولت بیشــترین کمک را برای دهک های اول تا
ســوم از طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد
داد .ایــن کمک ها میتواند شــامل تقبل تمام یا
بخشی از نرخ ســود تســهیالت ،زمین رایگان،
خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ
درباره قیمت واحدهای طرح جهش تولید مسکن
گفت :چیزی که تا کنون در طرح اقدام ملی اعالم
و بــر اســاس آن عمل میکنیم فهرســت بهای
نظام فنی و اجرایی کشــور اســت کــه تعدیل ها
بــه آن تعلــق میگیــرد .مثل ســایر پروژههای
کشور که در بازار ،ارزیابی و با حداقل قیمت ممکن
اجرا میشود.
وی افزود :تابستان ســال گذشته نرخ ساخت
واحدهــا متری  ۲.۸میلیون تومان تعیین شــد که
تعدیل های بعدی بــه آن تعلق میگیرد و مالک
قیمت تمام شده است.
بنابرایــن گزارش ،روز  ۱۵مهرماه  ۱۴۰۰اعالم
شد که ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید
مسکن از حدود  ۱۰روز دیگر آغاز میشود که هنوز
شروع نشده اســت .تسهیالت در نظر گرفته شده
بــرای این طرح  ۴۵۰میلیون تومان اســت که به
سازندگان پرداخت میشود .با اینکه هنوز جزئیات
اقساط و نرخ سود تسهیالت خانههای طرح جهش
تولید مسکن برای دهک های مختلف توسط بانک
مرکزی اعالم نشــده ،یــک نماینده مجلس مبلغ
اقساط را  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار تا  ۵میلیون تومان
اعالم کرده است.
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که تالش
میکنــد حداکثر کمک را بــه دهک های یک تا
سه داشــته باشــد .این کمک ها میتواند شامل
تقبل تمام یا بخشــی از نرخ ســود تســهیالت،
زمین رایگان ،خدمات مهندســی و عوارض صدور
پروانه باشد.

ضرورتی برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

ایرنا :سخنگوی کمیســیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی
گفت :طبق نظر رسمی دســتگاه قضا ،برگ سبز خودرو حکم سند
رسمی را دارد و برای ثبت آن نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی
نیست.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا« ،علی خضریان» در ارتباط به
حواشــی ایجاد درباره نقل و انتقال سند خودرو و بالتکلیفی مردم،
به خبرنگاران گفت :نیروی انتظامی جمهوری اســامی شناسنامه
مالکیت خودرو را صادر میکند و درباره شــبهههای مطرح شــده
هم نظر دادســتان و رای دیوان عدالت اداری صریحا اعالم شــده
است ،اما جای تعجب دارد چرا برخی همچنان میخواهند در رابطه
با این موضوع مقاومت کنند .البته پاســخ روشن است چرا که درآمد

هنگفتی از بابت معامالت خودرو نصیب دفاتر اسناد و محضرخانهها
میشود.
ســخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس افزود :نباید برای حفظ
درآمد عدهای ،هزینه اضافی و بوروکراســی (دیوانساالری) مازاد
به مردم تحمیل شود .اگرچه برای نقل و انتقال سند خودرو از طریق
دفاتر اســناد رسمی ،اختیار از شــهروندان گرفته نشده است و آنها
میتواننــد به این امر مبادرت کنند ولی الزامی برای آن وجود ندارد
و قانون هم در اینباره صراحت دارد.
خضریان خاطرنشان کرد :باید تالش شود بوروکراسیهای مازاد
به نفع مردم کم شده و هزینههای شهروندان در حوزه نقل و انتقال
ســند خودرو کاهش داده شود که برگ سبز در حال حاضر این کار

را انجام میدهد .البته نیروی انتظامی هم باید فرایند فک پالک را
تسهیل کند تا مشکالت مردم در آن قسمت هم کمتر شود.
وی یادآور شــد :طبق قانون همانطور که دفاتر اســناد رســمی
میتوانستند نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند ،نیروی انتظامی
هم میتواند از طریق صدور برگ ســبز این مهم را محقق کند که
در حال اجرا است.
نماینده مردم تهران یادآور شــد :اگر افــرادی فکر میکنند که
نیاز اســت مجلس این موضوع را شفافتر کند ،میتوانند از مجلس
استفســاریه درخواســت کنند؛ در غیر این صورت این قانون برای
مردم شــفاف شده و نظر دادستان محترم هم در این زمینه به طور
رسمی اعالم شده است.

استخدام  ۱۰هزار نفر در فیس بوک برای ساخت متاورس

شــرکت فیس بوک برای کمک به ساخت متاورس (جهان مجازی) قصد دارد  ۱۰هزار نفر را
در اتحادیه اروپا در پنج سال آینده استخدام کند.
به گزارش ایســنا ،این برنامه گام مهمی است که فیس بوک به سوی مفهوم متاورس (دنیای
آنالینی که در آن افراد وجود دارند و در فضاهای مجازی معاشــرت می کنند) برمی دارد .مارک
زاکربرگ ،مدیرعامل فیس بوک در ماههای اخیر از این برنامه صحبت کرده است.
فیس بوک در سپتامبر برنامه سرمایه گذاری  ۵۰میلیون دالری را برای ساخت متاورس اعالم
کرد که شرکتهایی مانند روبالکس و فورت نایت زودتر از سایرین در این عرصه حضور پیدا کرده
اند .این شرکت پیشتر تستی از اپلیکیشن دورکاری واقعیت مجازی جدید انجام داده بود که تحت
آن افراد با هدست های اکیلس کوئست  ۲فیس بوک می توانستند در قالب آواتارهایی که نسخه
مجازی خودشان هستند ،جلسه برگزار کنند.
فیــس بوک در ژوییه اعالم کرد یک تیم محصــول را برای کار روی متاورس ایجاد می کند
که بخشی از گروه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی  Reality Labsفیس بوک خواهد بود.
بر اســاس گزارش رویترز ،فیس بوک اعالم کرد سرمایه گذاری در مشاغل جدید رای اعتماد
به قدرت صنعت فناوری اروپا و پتانســیل نبوغ فناوری اروپایی است .اروپا اهمیت عظیمی برای
فیس بوک دارد.

مدیــر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اعالم کرد که
افزایش قیمت لوازم خانگی ،بدون مجوز وزارتخانه بوده و غیرقانونی است.
به گزارش ایســنا ،پیشتر رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفته بود شــنیدهها حاکی از
این اســت که شــرکتها میخواهند پنج درصد محصوالت خود را گران کنند و در روزهای اخیر هم
گزارشهایی از افزایش قیمت برخی شــرکتها منتشر شــده ،اما دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی روز
یکشنبه گفت که طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است.
بر این اساس و با توجه به اظهارات یکی از معاونان وزارت صمت ،به نظر میرسد افزایش قیمت لوازم
خانگی خودسرانه بوده است.
در این رابطه کیوان گردان ،مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت ،در یک برنامه
تلویزیونی گفت :تولیدکنندگان لوازم خانگی در ســال جاری افزایش قیمت نداشتند .بعد از دستور وزیر
صمت درباره بررسی افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ،بسیاری از شرکتها را بررسی کردیم .خیلی
از شرکتها افزایش قیمت نداشتند.
اما به گفته وی برخی شــرکتها افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشــته اند که تذکر الزم به
آنها داده شد.
مدیــرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمــت در ادامه تاکید کرد که هرگونه افزایش
قیمت در ســطح عرضه لوازم خانگی ،قبل از بررســی کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور اجازه
برای افزایش قیمت ،غیرقانونی است و با متخلفان برخورد میشود.
وی در پایــان تاکید کرد که وزارت صمت هنوز هیچ اجــازهای برای افزایش قیمت صادر نکرده و
افزایش قیمتهای اعمال شده در حال حاضر غیرقانونی است.

نخستین نشست مدیرعامل و شورای معاونین آبفای استان اصفهان
با استاندار جدید

مدیرعامل و اعضای شورای معاونین آبفای استان اصفهان با استاندار جدید دیدار و گفتگو کردند.
در جریــان ایــن دیدار که عصــر روز شــنبه  24مهرماه جاری انجام شــد مدیرعامل شــرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان ،گزارشــی از عملکرد این شرکت در خصوص تأمین آب شرب و جمع
آوری ،تصفیه و دفع فاضالب جمعیت تحت پوشش در یک دهه گذشته ارائه کرد.
هاشــم امینی با اشــاره به این که هم اکنون  98شــهر و  949روســتا از خدمات آبفای اســتان
اصفهان اســتفاده مــی کنند ،گفت :بعد از یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب شــهری
و روســتایی ،خدمت رســانی به مردم محروم روســتاها ســرعت بیشــتری گرفت و با اجرای طرح
 300-100بیش از  300کیلومتر لوله گذاری در مدت  100روز انجام گرفت تا آب شرب پایدار برای
روستاییان عزیز فراهم شود.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد که با همکاری استانداری
و سایر نهادهای خدمات رسان بتوان موضوعاتی همچون کاهش سرانه مصرف ،بازچرخانی آب و تأمین
آب شرب پایدار مردم را با توجه به خشکسالی های اخیر و مشکالت موجود ،سرعت بیشتری بخشید.

روسیه سومین ماینر بزرگ بیتکوین در جهان شد

دادههای جدید دانشــگاه کمبریج که این هفته منتشــر شــد نشــان میدهد روســیه به سومین
استخراجکننده بزرگ بیتکوین در جهان تبدیل شده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشــاتودی ،دادههای جدید دانشــگاه کمبریج که این هفته
منتشر شد نشان میدهد روسیه به سومین استخراجکننده بزرگ بیتکوین در جهان تبدیل شده است.
طبق این گزارش سهم روسیه از کل قدرت محاسباتی ماینرهای جهان که به نام َهش ِریت شناخته
میشود به  ۱۱.۲۳درصد رسیده است.
ســهم روسیه از استخراج بیتکوین نسبت به سال گذشته حدود  ۳۰درصد جهش کرده است .رتبه
اول استخراج بیتکوین در جهان همچنان ایاالت متحده آمریکا با  ۳۵.۴درصد میباشد و جایگاه دوم
با  ۱۸.۱درصد در اختیار قزاقستان است.
در حالــی کــه پس از وضــع ممنوعیت فــوری بــرای اســتخراج بیتکوین در چیــن ،آمریکا
با ســر و صدای زیاد رســانهها به اولین کشور اســتخراجکننده بیتکوین در جهان تبدیل شد ،جهش
روسیه به جایگاه سوم جهان از دید بسیاری مخفی مانده بود.

مهار سرکشی تورم در انتظار مجوز!

تقالی طال برای بازگشت به مسیر صعودی

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه تقریبا تغییری نداشت و برای احیا از ریزشی که روز جمعه
تحت تاثیر صعود بازده اوراق قرضه و دالر آمریکا داشت ،در تقال بود.
به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در  ۱۷۶۸دالر
و شــش سنت ایســتاد .بهای معامالت این بازار روز جمعه  ۱.۶درصد ســقوط کرده بود .در بازار
معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال ثابت بود و در  ۱۷۶۷دالر و  ۸۰سنت قرار گرفت.
صعود بازده اوراق خزانه آمریکا که هفته گذشته به باالترین رکورد چند ماهه رسید ،به جذابیت
سرمایه گذاری در طال که دارایی بدون بازدهی است ،ضربه زد .بازده اوراق خزانه روز جمعه پس از
انتشــار آماری که رشد چشمگیر خرده فروشی آمریکا در ســپتامبر را نشان داد و انتظارات برای
افزایش زودتر از موعد نرخ های بهره را تقویت کرد ،افزایش فوق العاده ای پیدا کرد.
کایل رودا ،تحلیلگر شــرکت  IG Marketsدر این باره گفت :فشارهای قیمت در سراسر
جهان به اقدام بانک های مرکزی برای تحکیم سیاست پولی فوریت بخشیده است و این موضوع
برای طال خوب نیست و قیمت آن را به مرور پایین تر می برد.
ارزش دالر هم قوی تر شد و طال را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.
همچنین آماری که نشــان داد اقتصاد چین در ســه ماهه سوم تحت تاثیر قطعی های برق و
محدودیت های عرضه که به فعالیت کارخانه ها آســیب زد ،رشد آهسته تر از حد انتظاری داشته
است ،واکنش سرمایه گذاران را به دنبال داشت.
به گفته رودا ،این نگرانی وجود دارد که محدودیت های عرضه برای رشــد اقتصادی بد بوده و
فشارهای صعودی روی تورم را تشدید می کنند اما بازارها نشان می دهند که بانک های مرکزی
ریسک های تورم را در اولویت قرار می دهند و سیاست پولی را تحکیم می کنند حتی اگر به رشد
اقتصادی مالیم تری منتهی شود.
طــا اغلب پناهگاه امن دارایی در برابر تورم ناشــی از تدابیر محرک مالی اســت اما افزایش
نرخ هــای بهره و تعدیــل برنامه های محرک مالی بانک های مرکــزی ،هزینه نگهداری طال را
افزایش داده و به جذابیت سرمایه گذاری در آن آسیب می زند.
بر اساس گزارش رویترز ،شاخص "اس پی دی آر گلد تراست" که بزرگترین صندوق ETF
تحت پشــتوانه طال در جهان است ۰.۳ ،درصد کاهش یافت و از  ۹۸۲.۷۲تن در روز پنجشنبه به
 ۹۸۰.۱تن در روز جمعه رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری با  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۲۳دالر
و  ۳۱سنت رسید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با  ۰.۴درصد کاهش ۱۰۵۰ ،دالر و  ۷۶سنت
معامله شد .هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۴درصد کاهش ،به  ۲۰۶۳دالر و  ۵۵سنت رسید.

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است
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درحالیکــه دولت رئیســی خــط قرمز خود
را کنتــرل تــورم اعــام کــرده و بــه زعــم
کارشناســان ،انتشــار اوراق بهترین گزینه برای
تامین مالــی دولت بدون ایجاد تورم اســت ،از
مهرماه تاکنون اوراقی منتشــر نشــده است که
رئیس مرکــز مدیریت بدهیهــا و داراییهای
مالــی عمومــی اعالم کــرد برای نیمــه دوم
ســال جاری باید مجوز قانونــی جدید تدوین و
صادر شــود و در حال حاضر منتظر کسب مجوز
هستیم تا برای انتشار اوراق برنامهریزی کنیم.
به گزارش ایسنا ،دولت رئیسی از ابتدای آغاز
فعالیــت خود مهار تورم را ســر لوحه اقدامات و
برنامهریزیهــای خود قرار داد و دســتگاههای
اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش
تورم میشود ،منع کرد.
در ایــن زمینه ،اقتصاددانان انتشــار اوراق و
گسترش بازار آن را الزمه اساسی تامین کسری
بودجه بدون ایجاد تورم میدانند و معتقدند دولت
باید با افزایش نرخ ســود اوراق و کاهش زمان
سررسید آنها ،این بازار را برای مردم جذاب کند.
بدین منظور ،احســان خاندوزی  -وزیر امور
اقتصــادی و دارایی  -توســعه بــازار بدهی در
راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار

با انتشــار اوراق و با افزایش تنــوع اوراق مالی
اسالمی در نرخ ،سررسید و افزایش نقد شوندگی
اوراق دولتــی و تدوین و انتشــار برنامه زمانی
انتشــار اوراق بدهی برای کمک به برنامهریزی
خریــداران اوراق دولتــی را از جملــه اقدامات
اولویتدار برای اجرا در بازار اوراق اعالم کرد.
در این راستا ،بررســی وضعیت فروش اوراق
بدهی حاکی از آن اســت که در نیمه اول سال

جــاری  ۱۸مرحله فــروش اوراق بدهی برگزار
شــد و فقط در دو مرحله آخر ،عملکرد مناسبی
در فــروش اوراق وجود داشــت و پیش از این،
عملکردها در این زمینه مناســب نبوده و تفاوت
فاحشی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته وجود داشته است.
درحالیکه دولت در شــشماه نخســت سال
به میزان  ۴۳هــزار و  ۲۴۵میلیارد تومان اوراق

فروخته و توانســته به  ۲۲درصد از هدف ساالنه
تعیینشــده خود که  ۲۰۰هزار میلیــارد تومان
اســت ،برســد و با توجه به اضافه برداشتها از
ذخایر بانک مرکزی ،امکان قرض از این بانک را
ندارد؛ از مهرماه سالجاری تاکنون اوراقی منتشر
نشده است.
بنابراین ،الزم اســت تا هر چه زودتر نسبت
به برنامهریزی برای انتشــار اوراق در نیمه دوم
ســال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم
و تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم اقدام شود
که در این زمینه ،مهــدی بنانی  -رئیس مرکز
مدیریــت بدهیها و داراییهــای مالی عمومی
وزارت اقتصاد  -به ایســنا ،گفــت :طبق مجوز
قانونی ،انتشــار اوراق در نیمه اول سال صورت
گرفته اســت اما برای نیمه دوم سال جاری باید
مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شــود که در
حال حاضر منتظر کســب مجوز هستیم تا برای
انتشار اوراق برنامهریزی کنیم.
ایــن مقــام مســئول در وزارت اقتصاد بیان
کــرد :به احتمال زیــاد تــا  ۱۰روز آینده مجوز
قانونی انتشــار اوراق صادر میشــود که در آن
زمــان جزئیــات وظایف محول شــده را اعالم
خواهم کرد.

کشتیهای ایرانی میتوانند وارد بنادر چین شوند؟
در حالیکه اظهارات مختلفی درباره برقرار نبودن مبادالت تجاری
دریایی ایران و چین و عدم اجازه به کشــتیهای ایرانی برای ورود
به بنادر این کشــور مطرح شده است ،مدیرکل بندری سازمان بنادر
و دریانوردی اعالم کرد که تجارت دریایی دو کشــور برقرار است و
مشکل خاصی در این زمینه نداریم.
به گزارش ایســنا ،اخیرا برخی اظهارات در فضای مجازی درباره
اینکه خطوط منظم کشــتیرانی خارجی یا همان الینرهای خارجی
(حتی شــرکتهای چینی) در ایران فعالیت نمیکنند مطرح شــده
بــود و بعضی فعاالن رســانهای اینگونه واکنش نشــان داده بودند
که کشــتیهای چینی وارد ایران نمیشوند و این کشور اجازه ورود
کشتیهای ایرانی را به بنادرش را هم نمیدهد.
البته مســعود دانشمند  -عضو کانون موسســات حمل و نقل-
نیز اخیــرا در این باره گفته بود که با تشــدید تحریمها علیه ایران
الینرهــای خارجی دیگر به ایران نمیآیند .تعداد بســیاری از بنادر
ایران از جمله بندر عباس ،بندر امام خمینی ،بندر بوشهر و  ...تحریم
هســتند و تنها بندر چابهار مستثنی از تحریمها شده است .بنابراین
کشتیهایی که در این بنادر پهلو بگیرند باید ریسک ورود به لیست

تحریمها را قبول کنند.
وی افزود :به همین دلیل در حال حاضر تمام کشتیهای خارجی
به صورت یک سفره وارد کشور میشوند اما خطوط کانتینری منظم
و معتبر خارجی این ریسک را نمیپذیرند و حتی شرکتهای چینی
و الینرهایی مانند کاســکو هم وارد بنادر ایران نمیشوند .همچنین
الینرهای خارجی بــار ایران را در بنادری ماننــد دوبی و  ...تخلیه
میکننــد و کشــتیهای ایرانی این بــار را از بنادر دوبــی به بنادر
کشورمان منتقل میکند.
امــا روانبخــش بهزادیان  -مدیــرکل بندری ســازمان بنادر و
دریانوردی -در این باره به ایســنا گفت :روابط تجاری بین ایران و
چین برقرار است و مشکلی در این زمینه نداریم اما در گذشته  ۲۱الینر
خارجی (خطوط کشتیرانی منظم) داشــتیم که چند الینر متعلق به
شــرکتهای چینی بود که در دوران تحریمهای ظالمانه آمریکا از
ایران رفتند و دیگر الینر خارجی در بنادر ایران تردد نداشتند.
وی با بیــان اینکه کاالهای کانتینری از چیــن به ایران آمده و
کانتینرهای ایران نیز به چین میرود ،افزود :این به این معنی نیست
کــه ما تجارت دریایی نداریم و تجارت دریایی ما انجام میشــود و

کشــتیهای چینی و دیگر کشــتیهای خارجی به ایران میآیند و
کشــتیهای ما هم میتوانند به چین بروند و روند بارگیری و تخلیه
کاال هم انجام میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشــود که پیگیریهای خبرنگار
ایســنا هم گویای این مســئله اســت که طی حدود یکسال اخیر
محدودیتهایی برای ورود کشــتیهای تجــاری ایران به برخی از
بنادر چین به وجود آمده است.
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رونمایی از تیم فجر شهید سپاسی در آغاز لیگ برتر فوتبال
ایرنا :بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی شیراز که تیمشان
پس از هشت سال به لیگ برتر فوتبال صعود کرده است،
عــزم خود را جزم کرده اند تا در ســطح اول فوتبال ایران
جایگاه خوبی کسب کنند.
بــه گــزارش خبرنگار ایرنا ،بیســت و هشــتم تیرماه
 ۱۴۰۰بــود کــه بــا صعــود تیم فجــر به لیــگ برتر
پس از هشــت ســال ،موجی از شــادی در دل هواداران
فوتبــال در فــارس ایجاد کــرد ،زیرا آنها ســال   ها بود
کــه منتظــر چنیــن روزی بودنــد کــه ســرانجام رقم
خــورد و فجری هــا با حماســه ای کــه آفریدند راهی
لیگ برتر شدند.
وعده   هایی که محقق نشد
پیــام تبریــک مســئوالن و مقام   هــای اســتانی و
وعده   هــا پــس از صعــود تیــم فجــر نشــان داد که
زردپوشــان شــیرازی تنهــا نیســتند اما هنــوز پاداش
 ۳۰میلیــارد ریالــی شــورای پنجم شــهر شــیراز که
به پــاس صعود فجری   هــا در صحن شــورا به تصویب
رســید به حســاب این باشــگاه واریز نشــده اســت و
به نظر می   رسد که شورای پنجم در آخرین لحظات ترک
صندلی داغ شورا ،حاتم بخشی کردند.
اینکه این مصوبه در کجا گیر کرده است معلوم نیست
اما گفته می   شــود برای پرداخت به شهرداری شیراز داده
شده اســت و به نظر می   رسد آنها منتظر هستند تا شامل
مرور زمان شود و به بوته فراموشی سپرده شود.
شورای ششــم ،مصوبه شــورای پنجم را
پیگیری کند
اما شورای ششم باید مصوبه شورای پنجم را پیگیری
کند و برای ورزش هم که شــعارهای خوبی در انتخابات
دادند ،قدم   های بهتری بردارند تا نگاه   ها به شــورا در امر
کمک به ورزش تغییر کند و مردم هم دیگر این پرســش
را مطرح نکنند که چرا شهرداری   های فالن استان کشور
می   توانند تیم داری کند اما شهرداری کالن شیراز ،نه.
صعود به لیگ برتر سخت ،حفظ آن سخت تر
با این حال باشــگاه فجرشــهید سپاسی و در راس آن
فرمانده ســپاس فجر فارس به دور از هیاهو و وعده   ها به
کارشان برای حضوری قوی در لیگ برتر ادامه دادند زیرا
آنها به خوبی می   دانند که صعود به لیگ برتر کاری بسیار
ســخت بود که پس از هشت سال رقم خورد ،برای همین
هم آنها نمی   خواهند میهمان یک ساله لیگ برتر باشند و
برایش برنامه دارند.
حفظ شاکله تیمی   که با قهرمانی در دسته یک صورت
گرفت در دســتور کار فجری ها به ویژه کادر فنی این تیم
قرار داشت ،هر چند چهار بازیکن کارساز این تیم همچون
دانیال کردستانی ،محمدحسین صدقی ،امیر شبانی و پوریا

فارس عنوان سومی   مسابقات کراس فیت
قهرمانی کشور را کسب کرد

دهند.

گام نخســت فجرسپاســی در لیــگ برتر از
قائمشهر

پورعلــی از این تیم جدا شــدند که این امر بر خالف میل
سرمربی تیم فجر صورت گرفت.
بازیکنان جدید تیم فجر
فجری ها که نگاهشــان به این بــود که چه بازیکنانی
ســرباز می   شوند ،ســرانجام از این راه چند بازیکن خوب
باســابقه لیگ برتری به خدمت گرفتند تا نگران بازیکنان
جدا شده خود نباشند.
ایمان صادقی دروازه بان از شــاهین بوشــهر ،شهرام
گوردی مهاجم از پدیده مشــهد ،ســیروان قربانی ،مدافع
از مسجد ســلیمان ،ســجاد عبدویی ،مهاجم از استقالل
مالثانــی اهواز ،امیــد منصوری ،مدافع از پدیده مشــهد،
عرفــان معصومی   هافبک مدافــع از پدیــده ،احمد زنده
روح    هافبک از گل گهر ســیرجان ،اتابک زارع   هافبک از
ماشین ســازی تبریز و محمد زینالی   ،هافبک از نود ارومیه
بازیکنان جدید تیم فجر هستند.
همچنین آرش ملک دروازه بان ،حمید نعمتی   هافبک،
ســعید زارع هافبک ،میالد احمدی   هافبک ،رضا آقابابایی
مهاجم ،محمد خدری دفاع ،علی نبی زاده   هافبک ،محمد
قنبری دفاع ،فرزان دانا مهاجم ،حامد حیدری دفاع و سپهر
شاهین به عنوان   هافبک بازیکنان فصل گذشته تیم فجر
هستند.
کمربند میانی فجر محکم بسته شده است
در فهرســت بازیکنان تیــم فجر ،هشــت بازیکن با
ُپســت   هافبک بازی می   کنند و به نظر می   رسد فجری ها
کمربنــد میانی خود را محکم بســته انــد و می   دانند که
بازی های سختی در پیش دارند که اگر بتوانند میانه میدان
را در اختیار داشته باشند ،نتیجه خواهند گرفت.
همچنین خــط آتش فجر هــم فعال از ســه بازیکن

تشــکیل شــده اســت هرچنــد هــم حســین مهربان
مهاجــم گلــزن فصــل گذشــته تیــم پدیده مشــهد
بــه عنــوان بازیکــن ســرباز قــرار اســت از ابتــدای
آبان ماه برای گذراندن دوران مقدس سربازی به این تیم
اضافه شود.
هیچ شخصی احوالمان را نپرسید
اما سرمربی تیم فجر شهید سپاسی با انتقاد از مسئوالن،
نماینــدگان مجلس و پیشکســوتان فوتبال ،دوشــنبه در
مصاحبه با خبرنــگار ایرنا گفت :حتما این گالیه من را به
گوش آنها که نام بردم برســانید زیرا پس از بازگشــت از
اردوی تهران هیچ شــخصی سراغی از ما نگرفت و نگفت
حالتان چطوراســت؟ حتی برای حضور در نخستین بازی
هم ما را بدرقه نکردند.
علی اصغر کالنتــری ادامه داد :ما همیشــه توکلمان
به خداوند متعال بوده اســت اما انتظار داشــتیم که اتفاق
دیگری رخ می   داد و احوالی از تیم شهرشان می   گرفتند.
باخت و صد   ها عیب
وی اضافــه کــرد :اگــر در مســابقات لیــگ برتــر
نتیجــه بگیریــم آن را بــه پــای خــود می   نویســند و
اگرهــم باختیــم که صدهــا عیــب و ایــراد می   گیرند
به نظرم این رســم خوبی نبود و نباید تیم شهرشــان را
تنها می   گذاشتند.
کالنتری در مــورد بازی با تیم نســاجی مازندران در
نخســتین هفته از مســابقات لیگ برتر هم گفت :از آنها
شناخت نسبی داریم آن هم مربوط به بازی   های تدارکاتی
می   شــود با این حال تا تیم   ها در کوران مســابقات قرار
نگیرند نمی   توان شــناخت پیدا کرد ،مــا بازیکنان خوبی
داریم که می   توانند نتیجه این بازی را به ســود خود تغییر

با انجام دیدار با امارات و کره ،تیم ملی ایران ظرف  ۶ماه آینده  ۶دیدار حساس دیگر در مسیر
صعود به جام جهانی قطر برگزار میکند و چه بســا تا قبل از اتمام ســال جاری جشن صعود به
جام جهانی را برگزار کند.
به گزارش ایســنا ،پس از برگزاری دیدارهای هفته ســوم و چهارم انتخابی جام جهانی فوتبال
در قاره آســیا و تقابل ایران با دو تیم امارات و کرهجنوبی که با یک پیروزی و یک تساوی همراه
بود ،شــاگردان اسکوچیچ  ۶بازی دیگر در این مسیر برگزار خواهند کرد که آخرین بازی تیم ملی
نهم فروردین در تهران برگزار میشود.
تیم ملی در ادامه مســیر خود در انتخابی جام جهانی ،ماه آینده در  ۲۰و  ۲۵آبان باید در خارج
از خانه به مصاف لبنان و سوریه برود و به این ترتیب هیچ دیداری در تهران نخواهد داشت .طبق
اعالم قبلی ،لبنان در بیروت و سوریه در امان (پایتخت اردن) از رقبای خود میزبانی میکنند.
پرونده شــاگردان اسکوچیچ با برگزاری این دو دیدار در ســال  ۲۰۲۱بسته میشود و به این
ترتیب تیم ملی به مدت ســه ماه هیچ برنامهای نخواهد داشــت .کســب  ۶امتیاز این مسابقات
به تیم اســکوچیچ کمک میکند تا در بهمن  ۱۴۰۰و قبل از فرا رســیدن ســال جدید ،صعود به
جام جهانی را جشن بگیرد.
بازیهای هفتم و هشتم تیم ملی در  ۷و  ۱۲بهمن در تهران مقابل عراق و امارات خواهد بود
که انتظار میرود تا آن زمان فدراســیون فوتبال به غیبت تماشاگران و همینطور نبود  VARدر
بازیها خاتمه دهد و به این ترتیب در آســتانه فرا رسیدن دهه فجر ،مردم ایران هم طعم حضور
در بازی تیم ملی را بچشند.
احتمال صعود تیم ملی به جام جهانی در این دو دیدار بسیار باالست .در واقع ایران در صورتی
که به حدود  ۱۸تا  ۲۰امتیاز در این بازیها دست یابد ،میتواند صعودش را به جام جهانی مسجل
کند که اتفاق دور از انتظاری نیست.
مهمتریــن اتفاق این "فیفا دی" (پنجره بازیهای ملی) به حضــور جیانی اینفانتینو در ایران
مربوط میشــود .فدراســیون فوتبال ایران ،مقدمات حضور رئیس فدراســیون جهانی فوتبال و
همینطور روســای فدراســیونهای منطقه را فراهم کرده که احتماال با انجام یک بازی دوستانه
با حضور بازیکنان اسطورهای تیم ملی و فوتبال جهان همراه باشد.
در نهایت تیم ملی در فروردین  ۱۴۰۱در دیدارهایی شــاید تشــریفاتی و شاید بسیار حساس،
مقابــل کرهجنوبی و لبنان قرار میگیرد تا بازیهــای نهم و دهم خود را انجام دهد .طبق برنامه
ایران چهارم فروردین در ســئول با کره جنوبی و نهــم فروردین در تهران با لبنان روبهرو خواهد
شــد تا پرونده این مســابقات در صورت صعود تیم ملی به جام جهانی بسته شود( .طبق قوانین،
دو تیم اول هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی صعود میکنند و تیم سوم راهی دیدارهای
پلیآف میشود).
برنامــه دیدارهای باقــی مانده تیم ملی فوتبال ایران برای صعود بــه جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
به شرح زیر است:
 ۲۰آبان  ۱۱( ۱۴۰۰نوامبر  : )۲۰۲۱لبنان  -ایران
 ۲۵آبان  ۱۶( ۱۴۰۰نوامبر  : )۲۰۲۱سوریه  -ایران
 ۷بهمن  ۲۷( ۱۴۰۰ژانویه  : )۲۰۲۲ایران  -عراق
 ۱۲بهمن ( ۱۴۰۰اول فوریه  : )۲۰۲۲ایران  -امارات
 ۴فروردین  ۲۴( ۱۴۰۱مارس  : )۲۰۲۲کره جنوبی  -ایران
 ۹فروردین  ۲۹( ۱۴۰۱مارس  : )۲۰۲۲ایران  -لبنان
جدول رده بندی گروه  Aدر انتخابی جام جهانی بعد از انجام  ۴بازی:
 - ۱ایران  ۱۰امتیاز
 - ۲کره جنوبی  ۸امتیاز
 - ۳لبنان  ۵امتیاز
 - ۴امارات  ۳امتیاز
 - ۵عراق  ۳امتیاز
 - ۶سوریه یک امتیاز

خداحافظی   هافبک مهاجم عراقی
با بازی   های ملی

هافبک مهاجم عراقی   ها از تیم ملی این کشــور خداحافظی
کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از سایت االهداف ،جاستین مرام
بازیکن رئال سالت لیک پس از  ۷سال حضور در تیم ملی عراق
اعالم بازنشستگی کرد.
ستاره  MLSمتولد میشــیگان اولین بازی خود را در سال
 ۲۰۱۴در جام خلیــج فارس مقابل کویت انجام داد و  ۳۵بازی
انجام داد و  ۴گل برای شیرهای بین النهرین به ثمر رساند.
این بازیکن در صحبت   هایی انتقاد کرد که در تیم ملی عراق
بین بازیکنان عراقی و بازیکنانی که خارج از عراق به دنیا آمدند
تفاوت چشمگیر و تبعیض وجود دارد.
او همچنین اعالم کرد قبــل از دیدار با ایران و کره جنوبی
بدترین روند آماده ســازی در تیم ملی عراق وجود داشت و این
عامل ناکامی   عراق در انتخابی جام جهانی بوده است.
مرام اعالم کرد بیشــتر مشکالتی که عراقی   ها با آن دست
بــه گریبان هســتند به خاطــر حضور دیک ادوکات اســت و
مربی   هایی در عراق هستند که  ۱۰برابر بهتر از این مربی هستند
و تا زمانی که این مربی باشد برای عراق بازی نخواهد کرد.
او در پایان درباره شــانس عراق برای رسیدن به جام جهانی
اعــام کرد :باید برای زنده بودن شــانس مان تیم   هایی نظیر
لبنان ،سوریه و امارات را ببریم چرا که مسابقه برابر کره جنوبی
و ایران سخت و متفاوت با بقیه بازی   ها است.

از نیمکتنشینی در تیم ملی تا بازی مقابل چلسی

برنامه بازیهای باقی مانده تا صعود به جام جهانی

تیمملی قبل از نوروز ،مسافر قطر میشود؟

به گزارش خبرگزاری مهر ،تیم فوتبال فجرشهید سپاسی
شیراز در هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور،
از ســاعت  ۱۶روز سه شنبه در قائمشهر به مصاف نساجی
مازندران می   رود.
علی اصغر کالنتری سرمربی تیم فجر شهید سپاسی در
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت:
شــرایط تیم خوب و مناســب اســت و آماده دیدار مقابل
نســاجی هستیم هرچند کار بسیار ســختی داریم اما تمام
تالش خود را میکنیم که گام نخست را محکم برداریم.
وی افزود :امســال بازیکنان خوبی از لیگ یک و لیگ
برتر با اســتفاده از سهمیه سرباز به تیم ما اضافه شدند که
همگی جایگزین بازیکنانی هستند که از تیم جدا شده اند و
دو بازیکن جدید هم از تیم شهرخودرو به ما اضافه خواهند
شــد ضمن آنکه برای بازی سه شنبه ،دو بازیکن مصدوم
هم داریم که در تمرینات دچار مصدومیت شدند.
مردم دعا کنند و مسئولین حمایت
سرهنگ رسول فالح مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی
فجر شهید سپاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ،روند آماده
سازی تیم را مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت :یک اردوی
 ۱۰روزه بســیار خوبی را در تهران پشــت سر گذاشتیم و
 ۵بازی تدارکاتی بســیار مفیدی هم انجام دادیم و از نظر
روند آماده سازی ،همه چیز مناسب و خوب پیش رفت اما
آن حمایتی که انتظار میرفت از مســئوالن دیده نشــد و
تنها خواسته ما از مردم دعای خیر آنهاست و از مسئولین،
حمایت.
وی افزود :بازیکنانی که امســال به مجموعه ما اضافه
شدند همگی از بازیکنان باکیفیت لیگ دسته یک و لیگ
برتر هســتند و آخرین بازیکنی که جذب کردیم ،حســین
مهربان کاپیتان تیم شــهر خودرو مشهد است که به   دلیل
داشتن قرارداد با تیم مشهدی تا پایان مهر ،از روز اول آبان
به جمع تیم ما اضافه میشود و دوران خدمت سربازی خود
را در تیم فجر شهیدسپاسی سپری خواهد کرد.
مدیر عامل باشگاه فجر شــهید سپاسی شیراز تصریح
کرد :تیم فجر سپاســی روز یکشــنبه عازم ســاری شد و
قرار اســت بازیکنان و کادر فنی بر ســر مزار مرحوم نادر
دست نشــان مربی فقید فوتبال مازندران حاضر شــوند و
ســپس یک تمرین مختصر هم بعدازظهر دوشنبه خواهند
داشــت تا سه شــنبه با تمام توان مقابل نساجی به میدان
بروند.
به گزارش ایرنا ،تیم نساجی نسبت به دوره گذشته لیگ
برتر که در خطر ســقوط قرار داشــت تغییر و تحول   های
زیادی در این تیم رخ داده است.

مسابقات کراسفیت نوجوانان و پیشکسوتان قهرمانی کشور
در تهران برگزار شــد و کمیته کراس  فیت فارس به مقام سوم
رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،این رقابتها در باشگاه
آ اس پ در تهران در رده سنی نوجوانان و سه رده پیشکسوتان
برگزار شد.
رئیس هیات ورزش   های همگانی استان فارس در این خصوص
گفت :این رقابتها که با حضور  ۴۰نفر ورزشــکار راهیافته به
فینال مســابقات برگزار شد ،استان فارس با پنج نماینده در این
مسابقات شرکت کرد و نتایج زیر حاصل شد.
پاک فطرت افــزود :در رده پیشکســوتان آقایان :رضا آزاد،
آیــت ا ...زارعی ،مجید کاوه و در رده نوجوانان :فرشــاد غربی
و علــی محمد مومنی حضور داشــتند و در پایان آقای مهرداد
اورنگ و آقای رضا آزاد در رده  ۳۹_۳۵ســال موفق به کسب
مقام سومی   این رقابت   ها شدند.
در ضمن احســان منصورآبادی ،مسئول کمیته کراس فیت
اســتان فارس و غالمرضا یونســی به عنوان داور از استان
فارس در این رقابتها حضور داشتند.

سامان قدوس که از بهترین لژیونرهای ایرانی
در اروپا محســوب میشــود ،در دوران مربیگری
کیروش ،ویلموتس و اسکوچیچ نتوانسته جایگاه
ثابتی در ترکیب اصلی تیم ملی داشته باشد.
به گزارش ایســنا" ،چرا قــدوس در تیم ملی
بازی نمیکنــد؟"" ،چرا مربیان حتــی به عنوان
یک بازیکن تعویضی به اندازه کافی او را به زمین
نمیفرستند؟" شاید اینها سواالتی باشد که همه
از چندیــن روز قبــل از کادر فنی تیم ملی فوتبال
میپرسیدند که آیا او با توجه به کیفیت باالی خود
و ســبک بازی متفاوتش ،نمیتوانست گرهگشای
دیدار با کرهجنوبی و حتی امارات باشد؟
این ســواالت حاال جدیتر هم شــده اســت.
سامان قدوس به عنوان بازیکن تعویضی از دقیقه
 ۷۲و به مدت  ۲۰دقیقه مقابل چلســی به میدان
رفت و نمایش نســبتا قابل قبولی هم با داشت .او
دو بار به سمت دروازه شوت زد که یک بار توسط
مندی دفع شد و یک بار هم به بیرون رفت .او در
سایر دقایق بازی هم عملکرد پرتالشی داشت اما
در نهایت تیمــش مقابل یکی از بهترین تیم   های
اروپا با یک گل شکست خورد.
با این نمایش و اعتماد سرمربی جوان برنتفورد
به قدوس ،این ســوال مطرح اســت که چرا تنها
بازیکــن ایرانی شــاغل در لیگ برتــر انگلیس
نمی   توانــد جایی در برنامه   های کادرفنی تیم ملی
داشته باشد؟ به طور قطع مربیگری یک امر سلیقهای
است ولی چه موانعی بر سر این راه وجود دارد؟
چرا قــدوس به ترکیب اســکوچیچ
نمیخورد؟
البتــه قدوس تــا قبــل از دیدار با امــارات و
کرهجنوبی با بازیهای خوب خود به خصوص در
مرحله قبل ،نشــان داد که زمان تغییر فرا رسیده و
او اکنون آماده اضافه شدن به ترکیب اصلی است.
اســکوچیچ این رویکرد را در دیدار با سوریه نشان
داد و قدوس را از ابتدا به میدان فرســتاد اما شاید
کســی متوجه نشــد که قدوس در آن بازی اصال
حضور داشته است یا خیر!
در نتیجه جلوی عراق چند دقیقه بازی کرد که
تاثیر چندانی نداشــت و در نهایت جلوی امارات و
کره از روی ســکوها جم نخورد و به صندلیهای
ورزشگاه میخکوب شده بود.
برخی کارشناسان معتقدند این موضوع به نوع
بازی تیم ملی ایران بازمیگردد که مدتهاســت
جایی برای بازیکنان خالق و بازیساز در ترکیب
تیم ملی وجود ندارد؛ این موضوع از زمان کارلوس
کیروش شروع شــد و حاال اسکوچیچ با ترکیب
 ۴-۴-۲تیمــش جلــوی امــارات و کرهجنوبی،

چرا اسکوچیچ به سامان قدوس
بازی نداد؟

تمایــل چندانی به خــروج یک   هافبک دفاعی و
جایگزین کردن ســامان قدوس نداشت .در واقع
اســکوچیچ جلوی امــارات و کــره ترجیح داد با
حفظ نوراللهی و عزتاللهــی کمربند خط میانی
را در فــاز تدافعی محکم نگــه دارد و نگاهش را
بــه دو   هافبک کنــاری و همینطــور دو مهاجم
تیم ملی بدوزد.
شاید با دفاع سه نفره بتوانیم از قدوس
استفاده کنیم
مرتضی محصص ،مدرس و کارشناس فوتبال
در گفتوگو با ایســنا ،درباره ســبک بازی سامان
قــدوس و نیازمندیهای ســرمربیان تیم ملی از
دوران کیروش تا اسکوچیچ که حاال با دو   هافبک
دفاعــی و دو   هافبک با قابلیت بــازی در جناحین
به میدان میرود ،گفت :نباید یک مساله را فراموش
کنیم .اگر شــما سرمربی چلسی و برنتفورد هم که
باشید هر بازی داستان ویژه خود را دارد که مربی
آنها را در نظر میگیرد .اسکوچیچ هم با من و شما
یا هر کس دیگری دیدگاه متفاوتی دارد .هر مربی
یک سبک و سیاقی دارد .نمی   توانیم به یک مربی
حملــه کنیم و او را تحت فشــار بگذاریم چرا که
برنامه هر کسی بر اساس داشتههایش است.
این مدرس بینالمللی فوتبالی ایران با اشــاره
به شناختش از ســبک بازی سامان قدوس اظهار
کرد :من جمعا شــاید  ۱۰بازی از ســامان قدوس
دیده ام .شاید شناخت شما بیشتر باشد اما به نظرم
سامان بازیکن خوبی است .شکی در این موضوع
نیســت .او با توجه به خالقیــت و دید خوبی که

دارد ،یکی ،دو قدم از بازی جلوتر است و پاسهای
خوبی را با زمانبندی مناسب میدهد .بازیکنانی که
میتوانند بازی را پیش بینی کنند ،بیشتر به چشم
میآیند اما باز هم باید به مربی حق داد که خودش
تصمیم بگیــرد که میخواهــد از بازیکنی با این
تواناییها اســتفاده کند یا خیر .ایــن حق را هم
به دراگان اســکوچچ بدهیم که بــا دو   هافبک یا
پنج   هافبک بازی کند.
وی در واکنــش به اینکه اســکوچیچ در برابر
سوریه قدوس را از ابتدا در ترکیب گذاشته بود اما
بعد از آن تاثیر ضعیف در نیمه نخســت و خروج از
بــازی ،دیگر دقایق زیادی را بازی نکرده و جلوی
امارات و کره هم نیمکتنشــین بود ،گفت :ما این
بحث را در کالسهای مربیگری داریم که شــاید
یک بازیکن در نیمه اول  ۱۰لمس توپ هم نداشته
باشــد اما در نیمه دوم ســه گل بزند .همه تعجب
می   کننــد که چه اتفاقی افتــاد و چرا در نیمه دوم
اوضاع تغییر کرد .لحظاتی هست که یک بازیکن
در زمین دیده نمیشــود .شاید مهدی طارمی   هم
در زمین دیده نمی   شــود اما تاثیرات آن   ها در کل
 ۹۰دقیقه غیر قابل انکار اســت .سامان هم مثل
همه بازیکنان دنیا فراز و نشیب دارد.
محصص در پاســخ به این ســوال که قدوس
بازیکن باکیفیتی اســت اما ظاهرا کلید اســتفاده
از این بازیکن را نداریم گفت :شــاید اگر سیستم
را تغییر دهیم دســت و بالمان باز شود .هر مربی
یک طراح اســت و باید سیســتم مناسب را برای
بازیکنانش پیدا کند .شــاید اگر با ســه دفاع بازی

کنیم ،جا برای استفاده از قدوس فراهم شود .البته
ایــن حرفها به گوش شــیرین میآید اما ممکن
اســت دراگان ابزار استفاده از سیستم سه دفاعه را
ندارد.
این کارشــناس فوتبال تاکیــد کرد :یک مدت
هر روز اســکوچیچ را میدیــدم .او اهل مطالعه و
پذیرش انتقاد است .از طرفی با آنالیز تیم ملی همه
بازیکنان را حتی کســانی کــه به تیم ملی دعوت
نمیشــوند آنالیــز میکند و اشــراف خوبی روی
بازیکنان دارد.
محصص بــا بیان اینکه هــر تیمی   باید بتواند
با اســتفاده از بازیکنانش هــرج و مرج را به نظم
تبدیــل کند ،گفت :هر بازی پیچیدگی خاص خود
را دارد .در فوتبال دو سیســتم (تیم) با پیچیدگی
و ویژگیهای خود مقابل هــم قرار میگیرند .هر
دو ســعی می   کنند هرج و مرج را به نظم و ارتباط
تبدیل کنند .بازی در ســطح باال ساده نیست .من
وقتی انتقادی میکنم بایــد راهکار هم بدهم .به
اعتقاد من قــدوس بازیکن باکیفیتی اســت و با
حضور او بازی ایران بهتر میشــود .باید دید کادر
فنی راهکاری و ابزاری برای استفاده از این بازیکن
دارد یا خیر؟

حسین توکلی سرمربی تیم
پاراوزنه برداری شد

اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری برای شــرکت
در مســابقات قهرمانی جهان گرجستان از دیروز
دوشنبه با سرمربیگری حسین توکلی در فدراسیون
جانبازان و معلوالن آغاز شد.
به گزارش ایســنا ۱۴ ،ورزشــکار پاراوزنه بردار
به اردوی تیم ملی که از دیروز دوشــنبه  ۲۶مهر
در محل فدراســیون جانبــازان و معلوالن برگزار
شد ،دعوت شــدند .این اردو که به منظور حضور
وزنه برداران در مسابقات قهرمانی جهان آذرماه در
گرجستان برگزار میشود ،پیش بینی شده است.
روح ا ...رستمی ،حامد صلحی پور ،نادر مرادی،
امیر جعفری ،مهدی صیادی ،یوســف یوســفی،
سامان رضی ،محسن بختیار ،علیرضا ایزدی ،علی
ســیفی ،علی اکبر غریب شاهی ،احمد امین زاده،
احسان صوری و سعید اســکندرزاده وزنه برداران
دعوت شده به اردو هستند.
هدایت این تیم را حســین توکلی (سرمربی) و
احمد مالحسینی و بابک محمدی به عنوان مربیان
بر عهده دارند.
پیش از این سرمربیگری تیم ملی پاراوزنه برداری
را علی اصغر رواسی برعهده دارد.
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پیامبر اکرم (ص)

صاف دربعدازظهر وزش باد

در آستانه هفته وحدت؛

نشست خبری تحلیلی با حضور اندیشمندان جهان اسالم
برگزار شد

ایسنا :در آستانه میالد پیامبر اکرم (ص)
و هفته وحدت ،نشســت خبری تحلیلی
با حضور دبیــر بینالملل کنگره جهانی
محمد(ص) ،خبرنگاران و اندیشــمندان
جهان اسالم با محوریت کنگره جهانی
محمد(ص) برگزار شد.
دبیــر بینالملــل کنگــره جهانــی
محمد(ص) دوشــنبه  ۲۶مهرماه در این
نشست مجازی به بحث و بررسی جایگاه
جمهوری اســامی ایران برای وحدت و
یکپارچه کردن جهان اســام در مقابل
تهدیدهای اسالم ستیزانه غرب و تفرقه
اندازی گروههای تکفیری اشــاره کرد.
موسی عربی با تاکید بر اهمیت برگزاری
کنگرههایــی هماننــد کنگــره جهانی
محمــد(ص) ،عنوان کــرد :این کنگره
توسط نخبگان ،هنرمندان و ادبا حرکت
خود را آغاز کرده و امید اســت که تداوم
داشته باشد.
گفتنی اســت ،این نشســت مجازی
با حضور خبرنــگاران و صاحب نظرانی
از عربســتان ،الجزائر ،پاکســتان ،یمن،
بحرین و چند کشــور دیگر برگزار شــد
و دکتــر نورالدین ابولحیه ،ســید محمد
الحسین علی النعمی عضو انجمن علمای
یمن و عضو نویسندگان وآزادگان عرب،
یک باستانشــناس درباره پیامــد انقباض و تغییر حریم
میراث جهانی پاسارگاد ،به وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی پیشنهاد کرد برای پیشــگیری از عواقب
هرگونه تصمیم غیرکارشناسی ،به عاقبت چنین تصمیماتی
که در تخت جمشــید و شوش اتفاق افتاده است توجه کند
و اگر مطلوب بود برای پاسارگاد هم چنین تصمیمی بگیرد.
به گزارش ایسنا ،عزتا ...ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی پس از اظهارنظر درباره حریم
پاســارگاد که مانع کشاورزی و ســاخت و ساز شده است،
تصریح کرد کــه «وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی بهدنبال حفــر چاه در کنــار مقبره کوروش
نیست .حل مشــکالت مردم وظیفه ماست .مردم پاسارگاد
 ۲۵۰۰سال است که از پاسارگاد و از مقبره کوروش حفاظت
کردهاند .این مردم باارزشاند .مســأله اصلی ما مردم است.
اگر ما به پاســارگاد بهخاطر مدنیتی که شکل گرفته و جزو
هویت ایرانیان محسوب میشود ،بیاعتنا باشیم کار درستی
انجام ندادهایم».
او در توئیتر این مطلب را اضافه کرد که «مدیرکل ثبت
و حرایم میــراث ،مدیرکل بازرســی وزارتخانه و مدیرکل
میراث اســتان فارس برای بررســی و حل مشکالت مردم
پاســارگاد عازم خواهند شد .دســتور کار آنان رعایت دقیق
حریم میراث فرهنگی و جلوگیری از رفتارهای فراقانونی در
جهت ناراضیسازی مردم است».
اما محمدتقی عطایی ـ پژوهشگر و باستانشناس ایرانی
که در دهه  ۸۰عضو بنیاد پژوهشــی پارسه و پاسارگاد بوده
اســت ـ این رویکرد و حواشی آن را در نتیجه خأل نظرات
کارشناسی دانست و در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در این
کشور از سال  ۱۳۲۰در رشته باستانشناسی فارغ  التحصیل
داریــم ،این همه هزینه میشــود تا در دانشــگاهها افراد
متخصــص و آگاه تربیــت شــوند که برخــی از آنها در
دانشگاهها ،سازمان سابق میراث فرهنگی و اداره کل میراث
استانها جذب شدهاند .این همه هزینه میشود تا در زمان
مناسب از توان و تخصص این افراد استفاده شود.
او با اشــاره به اظهارنظرهایی که درباره حریم محوطه
تاریخی پاسارگاد شده است ،گفت :پاسارگاد و تخت  جمشید،
دو پایگاه میراث جهانی هستند و از چندین دهه پیش پایگاه
میراث فرهنگی در آنها دایر است و نیروی متخصص دارند،
بنابراین برای هر نوع اقــدام و تصمیمی در این محوطهها
و هر محوطه دیگر ،بهتر اســت نخست نظر رییس پایگاه
میراث فرهنگی آن مناطق کسب شود ،کارشناسان مقیم از
مشکالت آن محوطهها ریشهای و عمیق اطالع دارند .اگر
وزیر برای یک ساعت از این آثار دیدن میکند ،کارشناسان
مقیم هر محوطه با مسائل آنجا به طور مداوم درگیرند.
عطایی تاکیــد کرد :انتظار میرود وزیر میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی مدافع میراث فرهنگی ،معنوی
و باستانی ایران در هیأت دولت باشد .مشکالت کشاورزان
هم به وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
ارتباطی پیــدا نمیکند .از طرفی ،میدانیم اســتان فارس
نه تنها در ایران ،بلکه در جهان با باالترین میزان فرونشست
زمین مواجه اســت ،فقط به خاطر اینکه نظارت اصولی در
اســتفاده از منابع طبیعی وجود نداشته و بیحساب و کتاب،
بدون موازین علمی ،آب برداشت شده است .تمام نهادهای
مرتبط از وظیفه خــود قصور کردهاند و نتیجه آنکه صدها
حلقه چاه در استان فارس حفر شده است.
این باستانشــناس با اشــاره به حریم مصوب محوطه
تاریخی پاســارگاد ،اظهار کرد :باید توجه شــود پاســارگاد
عرصه مصوب دارد که در اطراف آن فنس کشــیده شده و

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:
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علی هاشــم نویســنده و فعال سیاسی
عربســتان ســعودی ،پروفســور جمال
تراکه از الجزائر ،نویســنده و پژوهشگر،
نورا فرحات ،ســید احمد داوود ســردبیر
روزنامه المسیره یمن ،سید کمال دوحه
مدیر روزنامه اخباریه الجزائر ،استاد سید
رازق علی شــاه از پاکستان روزنامه نگار
و دانشــجوی دکتری ،سید عباس علی
روزنامــه نــگار و دانشــجوی دکتری
پاکستان ،یوسف ربیع خبرنگار بحرینی،
قاضی رشید مامون الشامی مدیر روابط
عمومی و رسانه شــورای عالی قضاوت
صنعاء نیز در جمع شرکت کنندگان این
رویداد مجازی حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن
بررســی چالشها و خطراتی که جهان
اســام را تهدید میکند بــه ارائه نظر
در خصــوص جایگاه ارزشهــا و تفکر
نبــوی در برطرف کــردن این خطرات
و چالشهــا پرداختنــد و کنگره جهانی
محمد پیامبر رحمت (ص) در آیینه ادب
و هنــر را حرکتی در این راســتا ذکر و
اظهار امیدواری کردند که این حرکت با
همکاری موسسات علمی ،هنری و ادبی
به مسیر خود ادامه دهد و به ارزشهای
نبوی و تصحیح دیدگاههای اشــتباه در

چند پیشنهاد به ضرغامی پس از حواشی پاسارگاد
این محدوده در مالکیت دولت اســت .یکسری حرایم هم
مســائل حرایم ،مستقیم به پایگاه
وجود دارد .مشــکالت و
ِ
میراث جهانی پاســارگاد مربوط میشــود و بعد ،شخصی
که عرصه و حریم پارســارگاد را تعیین کرده آقای افشــین
یزدانی است .باید از این افراد مسائل و مشکالت منطقه را
جویا شد.
عطایی افزود :باستانشناســان وقتی برای یک اثر و یا
محوطــه عرصه و حریم تعیین میکنند از پیش و به تجربه
با معضالتی که قبال برای دیگر محوطههای باستانی اتفاق
افتاده ،آشــنا هستند و اصوال تعیین عرصه و پیشنهاد حریم
برای جلوگیری از تکرار آن حوادث و اتفاقات اســت .حتما
نیازهایی وجود دارد که این کار انجام میشود.
او به دشت ارجان/ارگان در بهبهان خوزستان به عنوان
نمونهای که در تعیین عرصه و حریم آن نقش داشــته ،اما
در ادامه با تعرض و تخریب مواجه شــده است ،اشاره کرد
و گفــت :ارجان مجموعهای کالن پیش از تاریخ ،عیالمی،

کوه اطراف آن را درنظر گرفت شــاید در آینده برداشــت
شــود ،یا کارخانه سیمان در محدوده آن ساخته شود ،یا اگر
محوطه در ســرزمینی نفتخیز باشد احتمال کشف نفت و
متعاقب آن ساخت پاالیشگاه به وسعت چند ده هکتار وجود
دارد .یا رودخانههای پرآب در مسیر را که ممکن است بعدها
به منطقه کشــت و صنعت تبدیل شــود ،درنظر میگیرند.
نمونه این اتفاق بندر ســیراف در حاشیه خلیج فارس است
که بخش زیادی از آن محوطه به خاطر فعالیتهای مرتبط
با توسعه میادین نفتی تخریب شده است.
او یادآور شد :خطرات در محوطههای تاریخی آن چیزی
نیست که در لحظه مشاهده شــود و قابل تشخیص باشد.
ضمن اینکــه ،وقتی محدوده و ضوابــط محوطه تاریخی
پیشــنهاد میشــود از باستانشــناس دعوت میشود تا از
محــدوده عرصه و حریم و ضوابط پیشــنهادی آنها دفاع
کند و اگر توانست هیأت نظارت را اقناع کند ،طرح تصویب
میشــود و به عنوان قانون به استانداری ابالغ میشود .در

هخامنشــی و ساسانی و شــهر معتبر و مهم دوره اسالمی
اســت .از پیش از انقالب در نزدیکی آن کارخانه ســیمان
احــداث کردند که امروز این محوطه بــا آلودگی بصری و
زیستمحیطی دســت به گریبان اســت .کوههای اطراف
آن به خاطر برداشــت بیرویه نابود شــده است ،پسماند و
فاضالبش در دشــت و رود مارون تخلیه میشود و منظر و
محیط زیســت آن منطقه بکر تخریب شده است .در زمان
تعییــن عرصه و پیشــنهاد حریم برای ایــن محوطه ما به
مسائل مشــابهی که ممکن بود در آینده در این منطقه رخ
بدهد توجه کردیم .عرصه و حریم پاســارگاد یا هر محوطه
دیگری هم بر اساس موازین مشابهی تعیین میشوند.
این باستانشناس اضافه کرد :از اوایل دهه  ۶۰سد تنظیمی
را در کنار ارجان احداث کردند که محوطه عیالمی را به کل
نابود کرد .نظیر این اتفــاق در جوبَجی در رامهرز نیز افتاد،
آنجا هم به دلیل تصمیم و عمل نســنجیده در دولت آقای
احمدینژاد ،لودرها را به جان محوطه تاریخی انداختند که
منجر به نابودی محوطه تاریخی شد.
عطایی گفت :باستانشناس هنگام تعیین عرصه و حریم،
اتفاقات احتمالی و پیش روی محوطه تاریخی را پیشبینی
میکند .شــاید امروز آن محوطه در بیابان باشــد ،اما باید

واقع این عرصه و حریم باعث میشود تاثیر عوامل مخرب
را در آینده به حداقل برســاند .به عنوان مثال اگر معدنی در
کوههای اطراف پاســارگاد پیدا شود از قبل ضوابط عرصه و
حریم باید برای ایــن وضعیت پیشبینیهای الزم را کرده
باشد .پاسارگاد یک میراث جهانی و منطقهای گردشگرپذیر
است ،همان موضوعی که وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی بیشــترین تاکید را روی آن دارد و اگر این
حریم ،دســتکاری شود اتفاقا بیشترین آسیب به گردشگری
وارد میشــود؛ زیرا منظر فرهنگی و طبیعت آنجا آســیب
میبیند .هیچ گردشــگری حاضر به حضور در جایی کثیف
و نامطبوع نیست.
وی با اشــاره بــه اظهارنظرهایی دربــاره نصب دکل و
محدودیت مردم در ســاخت و ساز به خاطر حریم پاسارگاد،
به ضرغامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی پیشــنهاد کرد به تخت جمشید برود و بین
تخت جمشــید و نقش رستم بایستد و ببیند؛ دو محوطهای
که در واقع یک مجموعه است.
او ادامه داد :امروز در وســط ایــن دو محوطه ،دو جاده،
خــط راه آهن ،انبوهــی از کانال و دکل بــرق و مخابرات
دیده میشــود .آلودگی بصری چشمآزاری در این محوطه

مورد آن دعوت کند.
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن
ســئواالت ،بر ضرورت ایســتادگی در
مقابل هجــوم بی رحمانــه قدرتهای
اســتکبار جهانــی کــه بــرای از بین
بــردن هویت دینــی مــا و دور کردن
مســلمانان از نمادهای دینــی به ویژه
پیامبراکرم (ص) که الگوی اخالق و امر به
معروف و نهی از منکر و ایستادگی در مقابل
ظلم است تالش میکنند ،تاکید شد.
از دیگر محورهای پاسخ به سئواالت این
نشست نقش کنفرانسها و گردهماییهای
هنــری و ادبی در معرفــی چهره واقعی
پیامبر(ص) به جهان اسالم و جهان غرب
بود که نقش بسزایی در جلوگیری از تفرقه
و جنگهای داخلی بین مسلمانان دارد.
به گــزارش ایســنا ،کنگــره جهانی
«محمد(ص) پیامبر رحمت ،در آیینه ادب
و هنر» به میزبانی شــهر شیراز ،سومین
حرم اهل بیت(ع) ،به هفت زبان فارسی،
انگلیسی ،عربی ،ترکی ،آلمانی ،فرانسه و
روســی در پاییز امســال با هدف معرفی
پیامبر رحمت و ترســیم اســام راستین،
از طریق شبکهســازی و ایجاد همافزایی
در میان ظرفیتهای هنری و ادبی جهان
برگزار خواهد شد.

وجود دارد ،درحالی که اگر دســتکم سیمهای انتقال برق
را در ایــن محوطه به نحوی کــه کمترین آلودگی بصری
را داشته باشــند ،از روی زمین عبور میدادند این وضعیت
وجود نداشــت .در واقع ،همه محوطههــای تاریخی با این
قبیل مسائل دست به گریباناند ،اما اگر میخواهند عاقبت
تصمیم خود را درباره حریم پاسارگاد ببینند وضعیت عرصه
و حریم تخت جمشــید و نقش رســتم را ببیننــد ،اگر آن
مطلوب است ،در پاسارگاد هم همین کار را انجام دهند.
عطایی گفت :در پاســارگاد پشت فنس عرصه محوطه،
کشــاورزان مشــغولند و چاه عمیق هم حفر کردهاند .اگر
به صورت غیرقانونی ،کشــاورزان این کار را انجام میدهند
رفع آن ،منوط به این نیست که چاه عمیقتر حفر شود .اگر
اجازه حفر چاه بیشتر بدهند ،مسؤولیت فرونشست در دشت
پاســارگاد را به عهده میگیرند؟ بدتر از آن ،فرونشست در
روستاهای نزدیک پاســارگاد است ،اگر فروچاله ایجاد شود
و خسارت عظیم انسانی رخ دهد ،آیا مسؤولیت میپذیرند؟
او یادآور شــد :عرصه پاســارگاد متعلق به دولت است،
وقتی چاه عمیق حفر شود پاسارگاد را در معرض خطر قرار
میدهــد .آیا تضمین میکنند با حفر چاه ،مجموعه تاریخی
پاسارگاد دچار فرونشست نشود؟
وی اظهار کرد :تغییر رویکرد درباره حریم میراث جهانی،
عواقب بدی برای دیگر محوطههای تاریخی دارد؛ چرا که
به محض تغییر در عرصه و حریم یک اثر تاریخی ،آثار دیگر
هم چنین سرنوشــتی پیدا میکننــد و این بدعت نامبارک
منحصر و محدود به پاسارگاد نمیماند.
عطایی گفت :چاره کار ،انقباض حریم پاســارگاد نیست،
بلکه انبســاط دیدگاه در پذیرش رویکردهای علمی است.
ما امیدواریم ایــن رویهها تغییر کند و شــاهد آثار مخرب
تصمیمها نباشیم ،همانند آنچه در محوطه شوش به خاطر
تصمیمات گذشــته اتفاق افتاد و صدمــات جبرانناپذیری
وارد کرد.

دبیر دوساالنه داستان کوتاه نارنج:

برگزیدگان دوساالنه داستان کوتاه نارنج
آبان معرفی میشوند

ایسنا :دبیر هشتمین دوساالن ه داستان کوتاه نارنج اعالم کرد
که نویسندگان راهیافته به مرحله نهایی هشتمین این دوساالنه،
ابتدای آبانماه معرفی خواهند شد.
محمد بادپر دوشــنبه  ۲۶مهرماه در جمــع خبرنگاران بیان
کرد :پــس از دریافت ،بازخوانی و کدزدن داســتانها ،داوری
مرحله اولیه این دوســاالنه توســط ۱۰نفر از نویسندگان جوان
و دارای کتاب در حال انجام شدن است.
او افــزود :داوری مرحلــه اولیــه چند روز دیگــر به پایان
خواهد رســید و اســامی راهیافتگان به مرحلــه دوم ،روزهای
ابتدایــی آبانمــاه در ســایت "داســتان نارنج" به نشــانی
 www.dastannaranj.irمنتشر خواهد شد.
بادپر ادامه داد :با توجه به استقبال بیشتر این دوره ،به نسبت
دوره قبل ،نویســندگان بیشتری به مرحله نهایی این دوساالنه
راه پیدا خواهند کرد و برگزیدگان اول تا سوم و همچنین نفرات
تقدیری نیز در روز اختتامیه که اواخر آذرماه برگزار خواهد شد،
معرفی خواهند شد.
او با اشــاره به اینکه عالوه بر حضور نویســندگانی از سایر
اســتانهای کشور نویســندگان مقیم در  ۱۷کشور خارجی نیز
برای ما داســتان ارســال کردهاند ،عنوان کرد :الزم اســت از
همراهی صمیمانه و حمایتهای بیدریغ "محسن نعمتاللهی"
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان جهــرم که خود از
هنرمندان است و تاکید زیادی بر استقالل و سالمت دوساالنه
نارنج دارد ،تشکر کنیم.
دبیــر این دوســاالنه همچنین بــا تقدیــر از هنرمندان و
نویســندگان حامی و همراه نارنج ،نماینده شهرســتان جهرم
در مجلس شورای اسالمی ،معاونت اســتاندار و فرماندار ویژه
شهرســتان جهرم ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس،
و ســایر مســئولین و ارگانهای دولتی شهرستان جهرم ،ابراز
امیــدواری کرد با کمک و همراهی آنها برای تامین هزینههای
این جایز ه ادبی ،شــاهد اختتامیه باشــکوهی همانند دورههای
قبل باشیم.

نمایش آیینی کانال آماده حضور
در جشنواره استانی تئاتر فجر

ایرنا :رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استهبان اعالم
کرد :نمایش آیینی کانال نوشته حمیدرضا فعلهکار در حال تمرین
و آماده شدن برای حضور در جشــنواره استانی فجر می باشد.
امید کیامرث دوشــنبه در گفت و گــو با ایرنا افزود :نمایش
کانال عالوه بر جشــنواره فجر اســتانی در پاییز جاری اکران
عمومی میشود.
وی ادامه داد :این نمایش که در ژانر دفاع مقدس نگاشته شده،
روایتگر مصائبی اســت که هجوم دشــمن بعثــی به مردم ما
تحمیل کرده اســت و از نگاه متفاوتــی به آن مینگرد ،ضمن
اینکه این متن از یک جشنواره استانی نیز حائز مقام شده است.
کیامرث بیان کرد :اســتهبان در دفاع مقدس  ۵۰۰شــهید
واالمقام تقدیم کشور اســامی کرد و تالش برای شناساندن
این میراث گرانبها خود رســالتی خطیر اســت و خرسندیم که
هنرمندان استهبانی این موضوع را مدنظر دارند.
زمان مشخصی برای جشنواره تئاتر فجر استانی اعالم نشد
اما گفته می شود در پاییز  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
نمایش کانال که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتهبان و انجمن نمایش این شهرســتان آماده شــده و به
کارگردانی علی مستفیضی به روی صحنه میرود.
در ایــن نمایش بازیگرانی چــون :حمیدرضا فعله کار ،لیال
یارمحمدی ،حبیبه آموزگار حضور دارند.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از موسیقی :ابراهیم مبارکی،
منشی صحنه :راحیل وفا ،مدیر صحنه و طراح نور :رضا کریمی،
مشاور طرح :مجید توکلی.

معاون میراث فرهنگی فارس:

آماده مرمت حمام تاریخی در شیراز هستیم
ایرنــا :معــاون اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری اســتان فارس در واکنش به حواشی ایجاد شده در
مورد تخریب یک حمام تاریخی در شیراز هنگام کفسازی کوچه
گفت :آمادگی الزم برای ترمیم و مرمت این بنای تاریخی را داریم.
عبدالرضا نصیری اظهار کرد :شــهرداری چندین ســال است
که با نظارت اداره کل میــراث فرهنگی فارس در حال اجرای
طرحهای مربوط به ســاماندهی و کفســازی و بدنه ســازی
کوچه  ها در محدوده بافت قدیمی شیراز است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی اســتان فارس افزود :در یکی از این عملیات
عمرانی هنــگام اجرای طرحهای کفســازی مربوط به معابر
محله سرباغ ،بخشی از یک بنای قدیمی تخریب شد.
وی ادامه داد :شــهرداری شــیراز در عملیــات عمرانی و
خاکبرداری از قســمتی از زمین برای زیرســازی با ســازهای
برخورد کرد و به دلیل اینکه پیمانکار اطالعی نداشــت ،بخشی
از قســمتهای فوقانی بنا که به احتمال زیاد یک حمام مربوط
به دوران قاجار است تخریب شد.
نصیری بیان داشت :پس از این اتفاق عملیات عمرانی متوقف
شــد و در حال حاضر بخش زیادی از بنا دفن است و قسمتی
از سازههای فوقانی هم به خاطر این عملیات تخریب شده است.
وی عنوان کرد :نیاز است که مالکیت این محدوده مشخص

شود تا ما بتوانیم اقدامات الزم را برای ترمیم این بنا انجام دهیم.
این مقام مسئول اعالم کرد :اداره کل میراث فرهنگی فارس
همکاری های الزم را با شــهرداری برای خاکبرداری از حمام
و مرمــت دوباره این بنا خواهد داشــت اما اگر قرار باشــد این
محــدوده در همیــن وضعیت باقی بماند مــا ترجیح میدهیم
بخش  های بیرونی را با روشهای تخصصی بپوشانیم و دوباره
دفن کنیم.
وی افــزود :مالک منزلــی که در کنار ایــن حمام تاریخی
قرار دارد مدعی اســت که این حمام جزیی از ملکش محسوب
میشود .اگر این موضوع ثابت شود ما با این شخص همکاری
می کنیم و بخشهای تخریب شده قابل مرمت است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی اســتان فارس در زمینه درج این خبر با عنوان
«کشــف یک بنای تاریخی در شــیراز» که روابط عمومی این
اداره کل مطــرح کرده بود ،گفت :واژه کشــف واژه خوبی نبود
و باید عنوان میشــد که این ســازه در عملیــات عمرانی پیدا
شده است.
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دســتی استان فارس یکشــنبه خبری مبنی بر کشف سازه ای
در بافت تاریخی شیراز منتشر کرد که اینک گفته شده این سازه
در عملیات عمرانی شهرداری پیدا شده است.

