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بزرگترین دغدغه ما
نداشتن زمین مناسب
در لیگ برتر است

منوچهر موالیی؛ هنرمند
شیرازی جهان فانی را
وداع گفت
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انتقاد رئیسی از عدم شنیدن صدای واحد
از مجموعههای دولتی
2

روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی:

در مذاکرات تحریم دستوپای ما
را بستند
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رئیس سازمان بسیج سازندگی
مطرح کرد :

دستور محسنی اژهای
برای بررسی مجدد پرونده
محکومان آبان  ۹۸و آزادی
معترضین خوزستان

از تشکیل  3500گروه
جهادی تا برگزاری 900
اردو در فارس
4

الکاظمی:

عراق دیگر نیازی به نیروهای
رزمی آمریکا ندارد

توفان به فرودگاه المرد
خسارت وارد کرد

خودنمایی ناوهای ایرانی
در بزرگترین رژه نیروی دریایی روسیه
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رئیسی در دیدار وزیر خارجه قطر:

ایران ثابت کرده که دوست و شریکی مطمئن و قابل اتکاء است

آیـت اللـه سـید ابراهیم رئیسـی در دیـدار وزیر خارجه
قطـر گفـت :ایـران ثابت کرده که دوسـت و شـریکی
مطمئـن و قابل اتکاء اسـت
بـه گـزارش ایسـنا ،شـیخ محمـد بـن عبدالرحمـان
آلثانـی معـاون نخسـت وزیـر و وزیـر امـور خارجـه

هسـتند ،گفـت :تهـران بـه روابـط بـا دوحـه اهتمـام
ویـژهای دارد و اولویت سیاسـت خارجـی دولت آینده
همسـایگان خواهنـد بـود.
رئیـس جمهـور منتخـب بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران
ثابـت کـرده کـه دوسـت و شـریکی مطمئـن و قابـل
اتـکاء اسـت ،تاکید کرد :اطمینان داشـته باشـید که
ایـران خیرخـواه همسـایگان خـود اسـت.
رئیسـی بـا بیـان اینکه ریشـه بـروز ناامنـی در منطقه
را بایـد در خـارج از آن جسـتجو کرد ،اظهار داشـت:
راهحـل اسـتقرار امنیـت پایـدار و ثبـات منطقـهای
همـکاری کشـورهای منطقـه بـر اسـاس اعتمـاد
متقابـل سیاسـی و نفـی عملـی دخالـت بیگانگان در
منطقـه اسـت.
وزیـر خارجـه قطـر نیـز در ایـن دیـدار بـا تبریـک
پیـروزی رئیسـی و رسـاندن سلام امیـر قطـر بـه
وی ،اظهـار داشـت :قطـر بـه دنبال همـکاری برای
تحکیـم روابـط دو جانبـه و نیـز تلاش بـرای تامیـن
امنیـت منطقه با همـکاری جمهوری اسلامی ایران
اسـت.

دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین از نگاه حسن قشقاوی

سـفیر ایـران در مادریـد ،طـی سـخنانی در جمـع
رئیـس ،اسـاتید و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی
ارشـد بنیـاد مطالعـات راهبـردی و بینالمللـی

اسـپانیا ،آخریـن وضعیـت مذاکـرات ویـن در رابطـه
بـا برنامـه هسـته ای ایـران و همچنیـن مسـائل
منطقـه ای از جملـه خـروج نیروهـای غربـی از

از سلطان شکر و سکه به سلطان
سیمان رسیدیم!؟

بزرگتریـن رژه گرامیداشـت روز نیـروی دریایـی روسـیه بـا حضـور والدیمیـر
پوتیـن رئیـس جمهـوری ایـن کشـور و برخـی مهمانـان خارجـی از جملـه امیـر
دریـادار حسـین خانـزادی فرمانـده نیـروی راهبـردی دریایـی ارتـش جمهوری
اسلامی ایران و بـا شـرکت دههـا کشـتی جنگـی از جملـه دو نـاو ایرانـی در
سـنت پترزبـورگ برگـزار شـد.

اضافه شدن پنج شهر
خارجی به شبکه شهرهای
دوست و خواهرخوانده
شیراز

قطـر بعـد از ظهر دیروز یکشـنبه در تهـران با آیتالله
سـید ابراهیم رئیسـی ،رئیـس جمهور منتخـب دیدار
و گفـت وگـو کرد.
رئیسـی در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکـه دو ملـت ایـران
و قطـر ،بـرادر دینـی و شـریک منطقـهای یکدیگـر
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افغانسـتان را تبییـن کـرد.
به گزارش ایسـنا ،حسـن قشـقاوی در این نشسـت،
بـه خـروج یکجانبـه دولـت قبلـی آمریـکا از برجـام و
وضـع تحریم هـای شـدید علیـه مـردم ایـران و آثـار
و پیامدهـای آن بـر روابـط تجـاری بـا دیگر کشـورها
از جملـه اسـپانیا اشـاره و تاکیـد کـرد :اتحادیـه اروپا
اگرچـه از نظـر سیاسـی همـواره از برجـام حمایـت
ی در برابـر
کـرده ،امـا هیـچ اقـدام عملـی مؤثـر 
تحریم هـای ظالمانـه دولـت ترامـپ انجـام نـداده
اسـت .وی تصریـح کـرد :ایـران بـرای نشـان دادن
حسـن نیـت خـود ،از  ۶مـاه پیـش بـا طرف هـای
غربـی در ویـن بـا هـدف لغـو کامـل تحریم هـا وارد
مذاکـره شـده اسـت ،امـا متاسـفانه بـه دلیـل ادامـه
رویکـرد غلـط دولـت قبلـی آمریـکا ،ایـن مذاکـرات
تاکنـون بـه نتیجـه نرسـیده اسـت.
سـفیر ایـران در ایـن کشـور اروپایـی در پایـان ایـن
نشسـت دوسـاعته ،بـه پرسـش های مختلـف
اسـاتید و دانشـجویان پیرامـون آخریـن تحـوالت
افغانسـتان ،لبنـان ،یمن ،عراق ،سـوریه و قفقاز نیز
پاسخ داد.

آیا مهار و کاهش رشد نقدینگی
راه حلی دارد؟
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نامه همدردی هنرمندان فارس با مردم خوزستان
هنرمنـدان اسـتان فـارس طـی نامـه ای بـا مـردم
خوزسـتان همـدردی کردنـد .بـه گـزارش خبرنـگار
عصرمـردم ،تعـدادی از هنرمنـدان اسـتان فـارس طی
نامـهای بـا مـردم اسـتان خوزسـتان اعلام همـدردی
کردنـد و خواسـتار رفـع مشکالتشـان شـدند.
این نامه بدین شرح است:
به نام خداوندگار مهربان
صدای پای آب آید به گوشم
که فریادی کشد اینک خموشم
صدایی از پی درد است جانم
چنان سوزاند اینک استخوانم
خوزسـتان همواره در سـالیان گذشـته وفادارانه در کنار
کشـور ایسـتاده اسـت ،خوزستان با شـیره جانش همراه
و همـدل بـا مـردم ایـران زمین علاوه بر ایسـتادگی در
هشـت سـال دفـاع مقـدس در تمـام سـالیان پـس از

جنـگ دینـش را بـه همه کشـور ادا کرده اسـت و امروز
شایسـته نیسـت مردمـان مظلومش از اصلـی ترین حق
حیـات و زندگـی محروم باشـند.
مـا در برابـر مـردم شـریف خوزسـتان وظیفـه و ِدیـن
تاریخـی داریـم همـه مـا انسـانیم و رنـج را درک
میکنیـم ،بـی آبـی را میفهمیـم وزجـر میکشـیم ،در
ایـن هنگامه بحـران همانند همـه ایرانیان که قلبشـان
بـرای خـاک و مـرز و بـوم شـأن می تپـد در کنـار مـردم
همیشـه پایـدار خوزسـتان ایسـتادهایم.
متولیان ،مسـئوالن و کارشناسـانی که امروز مسئولیتی
بـر دوش داریـد ،آنچه در گذشـته اتفاق افتـاده و منجر
بـه ایـن نابسـامانی شـده اسـت ،یـا اینکـه تقصیـر بـر
گـردن کیسـت امـروز چنـدان اهمیتـی نـدارد و بایـد
ریشـههای تقصیـر را پـس از رفـع بحـران بررسـی کـرد
تـا دگربـاره شـاهد ایـن اتفاقـات نباشـیم.

آنچـه اهمیـت دارد اقدامی اساسـی و تأثیرگـذار در
بهبـود زیسـت مردمانی اسـت که امـروز در دشـوارترین
وضعیـت بـه سـر میبرنـد.
امـروز کـه مسـئولیت داریـد ،بیدرنـگ تدبیـر کنیـد بـه
خوزسـتان عزیـز آب برسـانید و بـرای کـم آبـی سراسـر
ایـن اسـتان ،بـا مشـورت اهالـی فـن و متخصصـان،
اندیشـهای ماندگار و کاری درست و علمی انجام دهید.
بـی تردیـد هنرمنـدان فـارس نیـز هماننـد سـایر مـردم
کشـور بیتوجهـی بـه خوزسـتان را بـر نمیتابنـد و
سراسـر ایـن اسـتان را سرسـبز و آبـاد میخواهیـم.
قلب تپنده ما
آبروی ما
نور چشم ما
خوزستان تشنه است
در ادامه این نامه اسامی بسیاری از هنرمندان آمده است.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
(مزایده شماره  6امداد فارس)
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ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

جای خالی برخی
سنت های فراموش شده
توجـه بـه سـنت و اصولـی کـه گذشـتگان مـا بـه
آن باورمنـد بـوده انـد در برخـی مـوارد شایسـته و
منطقـی اسـت و در مـواردی نیـز بایـد بـا توجه به
تغییـر و تحـوالت اجتنـاب ناپذیرصـورت گرفتـه
بـه حکـم زمانـه تـن داد و فراخـور شـرایطی کـه
پیـش می آیـد بـه اقتضـادی آنچه مصلحـت ایجاب
می کنـد تصمیـم گیری کـرد  .برای مثال گذشـتگان
مـا بـه دلیـل قـرار گرفتـن ایـران در سـرزمینی
خشـک و نیمه خشـک شـیوه های عاقالنـه ای برای
بهـره گیـری از آب را بـه کار می گرفتنـد و تلاش
می کردنـد بـا حفـر صدهـا کیلومتـر قنـات  ،آب را با
بهـره گیـری از شـیب زمیـن و نـه زور و فشـار بـه
کشـتزارها برسـانند و یـا بـرای آشـامیدن و پخـت
غـذا و شستشـو مورد اسـتفاده قـرار دهنـد  .نیاکان
مـا بـه ایـن ترتیب ظـرف هـزاران سـال توانسـته
انـد در برابـر خشکسـالی های بـزرگ دوام بیاورنـد
و از خطراتـی نظیـر کـم آبـی و فرونشسـت زمیـن
و آلـوده شـدن آبهـا در امـان بماننـد ؛ امـا اینـک
قنات هـا اغلـب تخریـب شـده و از حیـز انتفـاع
سـاقط گردیـده و در بهتریـن وضعیـت بـه عنـوان
میـراث فرهنگـی مـورد بازدیـد قـرار می گیرنـد  .از
جملـه اقدامـات ویرانگـری کـه ظـرف چنـد دهه ی
اخیـر شـتابی روزافزون داشـته و به صـورت قانونی
و غیـر قانونـی صـورت گرفتـه  ،حفـر چاه هـای
عمیـق و نصـب پمپ هایـی اسـت کـه آب را بـا
فشـار از اعمـاق بـه سـطح مـی آورد  ،بـدون ایـن
کـه بـه ظرفیـت آب هـای زیرزمینـی و اقتضائـات
زیسـت محیطـی توجـه شـود  .سدسـازی های
غیرعلمـی و انتقـال آب بـا توصیـه فلان نماینـده
مجلـس بـه اسـتان هایی کـه در ترکیـب دولت ها و
مجالـس سـنبه ی پرزوری داشـتند به شـور شـدن
آب هـای کشـاورزی و آشـامیدنی و خشـک شـدن
برخـی از تاالب هـا منجـر گردیـده و قـوز بـاال قوز
شـده اسـت  .از ایـن مصیبـت بـزرگ کـه بگذریـم
می رسـیم بـه کشـاورزی ! از جملـه سـنت هایی که
در گذشـته رواج داشـته و اکنـون مـورد توجـه قرار
نمی گیـرد تصمیـم گیـری بـرای زیـر کشـت بردن
مـزارع بـا بـذری مناسـب فراخـور شـرایط زمین و
میـزان بارندگـی سـالیانه اسـت کـه با تهیه سـبزه
از بذرهـای گوناگـون در اواسـط اسـفندماه صورت
می گرفـت و هـر سـبزه ای کـه رشـد بهتـری
داشـت آن را می کاشـتند  .مـا ایـن سـنت های بجا
و شایسـته را رهـا کـرده ایـم و چسـبیده ایـم بـه
سـنت هایی کـه نـه تنها سـودی عایدمـان نمی کند
بلکـه مـا را بـه قهقـرا می بـرد  .کشـاورزان امروزه
بـا توجـه بـه نیاز بـازار کشـت می کننـد نـه قابلیت
خـاک و ظرفیـت آب های سـطحی و زیرزمینـی ؛ از
ایـن مقولـه هـم می گذریـم  .در گذشـته های دور
ضـرب المثلـی بـود کـه می گفتنـد بـه ده ویـران
خـراج و مالیـات تعلـق نمی گیـرد  .بـه ایـن معنا که
اگـر کشـاورز یا دامپـروری بـه دلیل خشکسـالی یا
سـیل و زلزله همـه مایملک خود را از دسـت می داد ،
کارگـزاران حکومتـی از سـاکنان آن روسـتا مالیات
نمی گرفتنـد  .از جملـه سـنت های خـوب و رایـج
کـه در میـان خانواده هـا نهادینه شـده بـود این که
تعهـدات مالی عـروس و داماد متناسـب بـا توان و
بضاعـت مالـی آنهـا تعیین می شـد و فـی المجلس
هـم صـورت می گرفت بـه این معنـا که خانـواده ی
عـروس می دانسـتند کـه دامـاد چـه چیـزی دارد و
رفـاه همسـر آینـده اش در چـه سـطحی خواهـد
بـود و بـه فراخـور همیـن توانایـی بـرای او تعییـن
تکلیـف می کردنـد و اگـر قرار بـود زمین یـا خانه یا
باغـی بـه نام عـروس شـود در همان ابتـدا صورت
می گرفـت و بعدهـا کار بـه داوری و محکمه و زندان
نمی کشـید  .امـا حـاال برخـی از عـروس و داماد ها
زندگـی را بـا دروغ آغـاز می کننـد و در باغ سـبز به
یکدیگـر نشـان می دهنـد و پـس از مدتـی معلـوم
می شـود پشـت در ایـن باغ سـبز زمینی خشـک و
بـی حاصـل قرار داشـته اسـت .
در گذشـته شـغل و حرفه ی افراد حکم شناسنامه ی
آنهـا را داشـت و اغلب شـغل آنها پسـوند نامشـان
قـرار می گرفـت ولـی اکنـون اغلـب جوانـان بـه
جـای شـغل مدرکـی در دسـت دارنـد که بـه لعنت
خـدا نمـی ارزد و مشـخص کننـده ی شـغل آنها هم
نیست .
در گذشـته مـردم جوانـان را حمایـت کـرده و بـاال
می کشـیدند و مخصوصـا در زمـان ازدواج تا زمانی
کـه عـروس و داماد بـه آمادگـی کامل برسـند تمام
لـوازم زندگی آنها توسـط بسـتگان  ،خویشـاوندان
و دوسـتان و همسـایگان فراهـم می شـد و همیـن
عـروس و دامـاد در آینـده چنیـن کاری را بـرای
عـروس و دامادهـای دیگـر انجام می دادنـد تا همه
چیز سـر و سـامان بگیـرد اما هـم اکنون آرایشـگر
بـی انصـاف همیـن کـه فهمیـد مشـتری او عروس
اسـت هزینـه را  10برابـر می کنـد و بـرای کرایـه
یـک دسـت لباس عـروس چنـد میلیون بـرای چند
سـاعت می گیـرد و خیلـی هـم بـر سـر عـروس و
دامـاد منـت می گذارنـد کـه کارش را بـه موقـع
انجـام داده انـد و آنچنـان بـازار گرمی می کننـد که
گویـی بهتـر از آنها در تمامی شـهر پیدا نمی شـود .
البتـه ایـن معضـل تنهـا در عروسـی ها خودنمایـی
نمی کنـد بلکـه در مراسـم سـوگواری هم عـده ای
بـه جـای ایـن کـه ماننـد گذشـته در کنـار شـغل
آبرومنـد خـود  ،اگـر صدایـی خـوش و بیانـی گـرم
و تاثیرگـذار داشـتند در ایـام سـوگواری قربتـا الی
اهلل بـه میـدان می آمدنـد و لبـاس تعزیـه بـر تـن
می کردنـد و نوحـه خوانـی بـرای آنهـا عشـق بـود
نـه شـغل و ایـن گونـه نبـود که بابـت یـک الی دو
اد امه د  ر ستون روبرو
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الکاظمی:

روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی:

در مذاکرات تحریم دستوپای ما را بستند
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در پایــان
ســال  ۹۹مــا تحریــم را برداشــته بودیــم و
توافــق اجمالــی بیــن ایــران و  ۵+۱انجــام
شــده بــود ،گفــت :مصوبــه یازدهــم آذرمــاه
ســال گذشــته مجلــس دســت و پــای دولــت
را در رفــع تحریــم بســت.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی روز یکشــنبه
در شــصت و یکمیــن مجمــع ســالیانه بانــک
مرکــزی بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص و
پرفــراز و نشــیب کشــور در طــول هشــت
ســال گذشــته اظهــار کــرد :براســاس آمــار
و ارقــام وقتــی در ســال  ۹۲دولــت یازدهــم
شــروع ب ـهکار کــرد رشــد اقتصــادی منفــی
 ۷.۷بــود و در ســال  ۹۴نیــز بــا معضــل و
شــوک قیمــت نفــت مواجــه شــدیم و قیمــت
نفــت کــه در آغــاز کار دولــت یازدهــم
بشــکهای  ۱۰۴دالر بــود در مقطعــی حتــی
بــه  ۳۰دالر رســید لــذا بــا شــرایط خاصــی
مواجــه بودیــم.
رییــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد :بعــد
از اینکــه در ســال  ۹۴توانســتیم از تحریــم
عبــور کنیــم آثــار اقتصــادی مثبــت آن در
ســال  ۹۵مشــاهده شــد بــه طــوری کــه در
ایــن ســال از رشــد اقتصــادی  ۱۲.۵درصــد
برخــوردار شــدیم و از آغــاز دولــت یازدهــم
تــا اوایــل ســال  ۹۷شــرایط باثباتــی در
اقتصــاد کشــور را شــاهد بودیــم.

روحانــی گفــت :از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا
اوایــل ســال  ۹۷فــراز و نشــیب آنچنانــی در
اقتصــاد و بــه خصــوص قیمــت ارز نداشــتیم
و از لحــاظ تــورم ،رشــد اقتصــادی ،قیمــت
ارز و اشــتغال دارای ثبــات بودیــم کــه ثبــات
اقتصــادی بــرای داشــتن شــرایط مطلــوب
در ســالهای آینــده بــرای کشــور اهمیــت
دارد.
رییــس جمهــوری اضافــه کــرد :از ســال ۹۳
اشــتغال خالــص مناســبی را در کشــور شــاهد
بودیــم و تــا ســال  ۹۶به طــور متوســط ۵۵۰
هــزار شــغل ثابــت در هــر ســال داشــتیم.
تــورم نیــز از اواخــر ســال  ۹۴تــا اوایــل ســال
 ۹۷یــک رقمی بــود امــا بــا شــروع جنــگ
اقتصــادی شــرایط تغییــر کــرد.

روحانــی خاطرنشــان کــرد :دولــت در طــول
چهــار ســال اول از انضبــاط مالــی بســیار
خوبــی برخــوردار بــود و در هیــچ شــرایطی
حتــی در دوره جنــگ اقتصــادی نیــز حاضــر
بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی نشــدیم
همــواره ســعی کردیــم انضبــاط مالــی دولــت
را رعایــت کنیــم کــه ایــن موضــوع در تــورم
و پایــه پولــی بســیار مهــم اســت.
رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه اگــر
دو کار در ایــن مــدت انجــام شــده بــود
در اوایــل  ۱۴۰۰شــاهد شــرایط بهتــری
بودیــم ،عنــوان کــرد :اگــر دســت و پــای
مــا را نمیبســتند قطعــا در پایــان ســال ۹۹
میتوانســتیم در رونــد مذاکــرات تحریــم را
برداریــم ،توافــق بیــن مــا و  ۵+۱در ویــن

کامــا روشــن و اســناد آن موجــود اســت
و مشــخص اســت کــه آنهــا و مــا حاضــر
بودیــم کــه اقداماتــی انجــام دهیــم امــا
مصوبــهای کــه در مجلــس گذرانــده شــد
نگذاشــت مــا کار خــود را انجــام دهیــم.
روحانــی بیــان کــرد :اقــدام دوم در زمینــه
 FATFبــود کــه مشــکل بزرگــی ایجــاد
کــرد در ایــن زمینــه دولــت و وزارت اقتصــاد
کار خــود را انجــام داده بــود و مجلــس و
شــورای نگهبــان نیــز کمــک کــرده بودنــد
امــا یــک جــای دیگــری بــرای مــا مشــکل
درســت کــرد و هنــوز هــم مشــکل ادامــه
دارد.
رییــس دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
تصریــح کــرد :اگــر همــه تحریمهــا هــم
برداشــته شــود ولــی مشــکل ا ف.ای.تــی.اف
حــل نشــود بــاز هــم در فعالیتهــای بانکــی
بــا بانکهــای دنیــا رونــد عــادی نخواهیــم
داشــت لــذا برخــی از مشــکالت در اختیــار
دولــت نیســت و ربطــی هــم بــه دولــت
نــدارد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه اگــر اختیــارات
الزم کــه قانــون اساســی بــه مــا میدهــد
را میتوانســتیم عملیاتــی کنیــم در آغــاز
 ۱۴۰۰تحریــم نداشــتیم ،یــادآور شــد :برخــی
از امــور از جملــه جنــگ اقتصــادی هــم
مربــوط بــه دولــت نیســت و ناشــی از اقــدام
یــک نادانــی اســت کــه از برجــام خــارج شــد
و تحریــم را بــر کشــورمان تحمیــل کــرد.

انتقاد رئیسی از عدم شنیدن صدای واحد از مجموعههای دولتی
رئیــس جمهــور منتخــب بــا انتقــاد از عــدم
شــنیدن صــدای واحــد از مجموعههــای
دولتــی دربــاره یــک موضــوع و وجــود
ناهماهنگــی بیــن دســتگاهها گفــت:
بایــد در یــک ســتاد بــا حضــور مســئوالن
بخشهــای مختلــف دربــاره هــر
موضوعــی تصمیمگیــری شــود و پــس
از آن همــه بخشهــا دربــاره آن مســاله
حــرف واحــدی بزننــد و اینگونــه نباشــد
کــه مســئوالن کشــوری و اســتانی دربــاره
ایــن موضــوع نظــرات متفاوتــی ابــراز کننــد.
چنیــن ناهماهنگیهایــی بــرای مــردم
قابــل هضــم نیســت و مشــکل ایجــاد
میکنــد .
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومی دفتــر رئیــس جمهــور منتخــب،
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی پیــش از
ظهــر دیــروز یکشــنبه در نشســت ویــژه
"بررســی مســائل صنعــت بــرق کشــور"
بــا حضــور مدیــران و کارشناســان تــراز اول
صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه اینکــه تامین آب
و بــرق مــردم ،از آن دســته اقداماتــی اســت
کــه شــب و روز نمیشناســد و بایــد بــا یــک
روحیــه و مدیریــت جهــادی در ایــن زمینــه
عمــل کــرد ،گفــت :امــروز بــه لحــاظ تامیــن

انــرژی در وضعیــت خاصــی قــرار داریــم و
ایــن جلســه بــرای بررســی اقدامــات فــوری
و کوتاهمدتــی اســت کــه میتــوان بــرای
برونرفــت از وضعیــت فعلــی تمهیــد کــرد.
رئیســی در ادامــه ایــن نشســت پــس از
شــنیدن نظــرات و راهکارهــای مدیــران
و کارشناســان حاضــر در جلســه اظهــار
داشــت :بــر اســاس جمعبنــدی نظــرات
کارشناســان اولیــن نکتــه قابــل برداشــت
ایــن اســت کــه بایــد بــا فوریــت نســبت
بــه ارتقــای بهــرهوری نیروگاههــای موجــود
و افزایــش ظرفیــت تولیــد آنهــا بــرای رفــع

ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بــرق اقــدام
شــود.
رئیســی بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح
شــده مبنــی بــر وجــود اســترس تابســتانی
و زمســتانی تامیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور،
خاطرنشــان کــرد :وقتــی ایــن اســترس هــر
ســال در تابســتان و زمســتان تکــرار شــود
بــه ایــن معناســت کــه ســاز و کار مناســب
بــرای برطــرف کــردن کمبــود بــرق
اندیشــیده نشــده اســت .عــدم پیشبینــی
و لحــاظ احتمــاالت در برنامهریزیهــا و
تصمیمــات مدیریتــی ،قابــل قبــول نیســت.

افزایــش مصــرف و دمــای هــوا در تابســتان
و نیــاز نیروگاههــا بــه تعمیــر و نگهــداری از
مســائل قابــل پیشبینــی اســت.
رئیســی بــر لــزوم توســعه زمینههــای
واردات و صــادرات بــرق توســط دولــت و
بخــش خصوصــی بــه تناســب بازههــای
کــم مصــرف و پــر مصــرف ســال تاکیــد و
گفــت :وزارت نیــرو از ظرفیــت دانشــگاهی و
نخبگانــی کشــور بــرای ارائــه راهکارهــای
نــو و دانشبنیــان بــرای حــل مســائل
صنعــت بــرق کشــور بــه نحــو احســن
اســتفاده کنــد .رئیــس جمهــور منتخــب
بــا انتقــاد از عــدم شــنیدن صــدای واحــد
از مجموعههــای دولتــی دربــاره یــک
موضــوع و وجــود ناهماهنگــی بیــن
دســتگاهها گفــت :بایــد در یــک ســتاد بــا
حضــور مســئوالن بخشهــای مختلــف
دربــاره هــر موضوعــی تصمیمگیــری شــود
و پــس از آن همــه بخشهــا دربــاره آن
مســاله حــرف واحــدی بزننــد و اینگونــه
نباشــد کــه مســئوالن کشــوری و اســتانی
دربــاره ایــن موضــوع نظــرات متفاوتــی
ابــراز کننــد .چنیــن ناهماهنگیهایــی بــرای
مــردم قابــل هضــم نیســت و مشــکل ایجــاد
میکنــد.

دستور محسنی اژهای برای بررسی مجدد پرونده محکومان
آبان  ۹۸و آزادی معترضین خوزستان
رئیــس دســتگاه قضــا در برنامــه دیــروز
مالقــات مردمــی و دیــدار بــا تعــدادی از
خانوادههــای محکومــان ناآرامیهــای
آبــان  ،۹۸از دادســتان تهــران خواســت
بــا بررســی فــوری پرونــده ایــن نــوع
محکومــان ،زمینــه آزادی و بخشــودگی
افــراد واجــد شــرایط را فراهــم کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از قــوه قضاییــه،
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای
صبــح روز یکشــنبه ســوم تیــر مــاه ،۱۴۰۰
در محــل کار خــود بــا تعــدادی از مــردم
و همچنیــن خانوادههــای محکومــان
ناآرامیهــای آبــان  ۹۸دیــدار و گفتوگــو
کــرد.
رئیــس قــوه قضاییــه در پایــان ایــن
دیدارهــا بــه غالمحســین اســماعیلی رئیــس
حــوزه ریاســت و القاصــی دادســتان تهــران
مأموریــت داد پرونــده افــرادی کــه در جریان
ناآرامیهــای آبــان  ۹۸دســتگیر شــده انــد را
مــورد بررســی مجــدد قــرار دهــد تــا افــرادی
کــه شــرایط قانونــی آزادی مشــروط یــا
عفــو و بخشــودگی دارنــد ،مشــمول عفــو،
بخشــودگی و یــا آزادی شــوند.
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای

گفــت :تعــدادی از خانوادههایــی کــه دیــروز
در ایــن دیــدار مردمی بــا آنهــا مالقــات
کردیــم و کســانی کــه پرونــده آنهــا
مشــابه پرونــده فرزنــدان آنهاســت ،شــرایط
برخــورداری از عفــو و بخشــودگی را دارنــد.
رئیــس دســتگاه قضــا خطــاب بــه دادســتان
تهــران دســتور داد پروندههــای ایــن نــوع
محکومــان را بــا فوریــت بررســی کنــد و
چنانچــه در طــول دوره محکومیــت حســن
رفتــار داشــته انــد و ایــن اطمینــان وجــود
دارد کــه در صــورت آزادی مرتکــب جــرم

نمیشــوند ،نســبت بــه آزادی مشــروط و
قرارگرفتــن آنهــا در لیســت مشــموالن
عفــو اقــدام شــود.
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای
همچنیــن در حاشــیه ایــن دیــدار در تمــاس
تلفنــی بــا رئیــس کل دادگســتری اســتان
خوزســتان دســتور داد هــر چــه ســریعتر
زمینــه آزادی کســانی کــه در جریــان
اتفاقــات روزهــای اخیــر در ایــن اســتان،
صرفـ ًا بــه خاطــر اعتــراض تحــت نظــر قــرار
گرفتــه انــد را فراهــم نمایــد.

در جریــان مالقــات مردمــی دیــروز رئیــس
قــوه قضاییــه ،همســر یکــی از محکومــان
اقتصــادی کــه از مهــر مــاه ســال ۹۶
تاکنــون بــه جــرم تحصیــل مــال نامشــروع
در زنــدان بــه ســر میبــرد ،بــا اشــاره
بــه اطالــه رســیدگی و برخــی ابهامــات در
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بانکــی خواســتار
دســتور رئیــس دســتگاه قضــا بــرای تعییــن
تکلیــف آن شــد.
حجتاالســام والمســلمین محســنی
اژهای بــا صــدور دســتورات الزم بــه
دادســتان تهــران و رئیــس مرکــز ارتباطــات
مردمی قــوه قضاییــه بــرای بررســی فــوری
ایــن پرونــده ،تأکیــد کــرد :بایــد بــا بررســی
دقیــق موضــوع مشــخص شــود چــه زمانــی
صــرف تــردد پرونــده بیــن محاکــم و دیــوان
عالــی شــده و مشــکل کار کجــا بــوده تــا از
بــروز مــوارد مشــابه جلوگیــری شــود.
رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد :ایــن
بررســیها تــا امــروز صبــح بــه نتیجــه
برســد تــا در مــورد ایــن گونــه پروندههایــی
کــه مشــمول اطالــه دادرســی شــده انــد در
جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه امــروز
بحــث و تصمیــم گیــری شــود.
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عراق دیگر نیازی به نیروهای
رزمی آمریکا ندارد
نخســت وزیــر عــراق امــروز یکشــنبه اعــام کــرد ،ســفر
وی بــه ایــاالت متحــده آمریــکا در چارچــوب تالشهــا
بــرای تحکیــم روابــط نزدیــک بــا واشــنگتن بــر اســاس
مبانــی احتــرام متقابــل و همکاریهــای دو جانبــه در
زمینههــای مختلــف انجــام میگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،به نقــل از ســایت شــبکه ســومریه نیوز،
مصطفــی الکاظمــی ،نخســت وزیــر عــراق کمی پیــش از
ســفر رســمی خود بــه آمریــکا در راس یــک هیئــت دولتــی
در بیانی ـهای اعــام کــرد ،ایــن ســفر بیانگــر تالشهــا در
جریــان جلســات گفتوگــوی اســتراتژیک بــرای تنظیــم
روابــط امنیتــی میــان دو کشــور براســاس منافــع ملــی
عــراق اســت.
وی همچنیــن پیــش از ایــن ســفر در مصاحبــه بــا
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس گفــت ،کشــورش دیگــر نیــازی
بــه حضــور نظامیــان آمریکایــی بــرای مقابلــه بــا داعــش
نــدارد امــا چارچــوب زمانــی رســمی برای اســتقرار مجــدد
آنهــا بــه نتایــج مذاکــرات بــا مســؤوالن آمریکایــی منــوط
خواهــد بــود کــه قراراســت هفتــه جــاری انجــام شــود.
نخســت وزیــر عــراق گفــت ،عــراق همچنــان خواســتار
آمــوزش و کمــک بــرای جمــع آوری اطالعــات نظامــی از
ســوی آمریکاســت.
وی افــزود ،هیــچ نیــازی بــه ادامــه حضــور نیروهــای
خارجــی در خــاک عــراق وجــود نــدارد امــا موعــد نهایــی
بــرای خــروج نظامیــان آمریکایــی هنــوز اعــام نشــده
اســت.
الکاظمی ادامــه داد ،هــر گونــه طــرح زمانــی بــرای خــروج
نظامیــان بــه نیازهــای نیروهــای عراقــی بســتگی خواهــد
داشــت کــه ســال گذشــته نشــان دادنــد میتواننــد بــه
صــورت مســتقل بــا داعــش مقابلــه کننــد .مبــارزه بــا داعش
و آمادگــی نیروهــای عراقــی مســتلزم یــک جــدول زمانــی
مخصــوص اســت و ایــن بــه مذاکــرات عــراق و آمریــکا
بســتگی دارد کــه در واشــنگتن برگــزار خواهــد شــد.
نخســت وزیــر عــراق امــروز در یــک ســفر رســمی چند
روزه بــا هــدف بررســی روابــط دوجانبــه در زمینههــای
مختلــف و نیــز مســائل مهــم مشــترک عــازم آمریــکا شــد.
قــرار اســت الکاظمــی در چهارمیــن دور از مذاکــرات
اســتراتژیک روز دوشــنبه بــا جــو بایــدن ،رئیــس جمهــوری
آمریــکا دیــدار کنــد.
در مــاه آوریــل عــراق و آمریــکا توافــق کردنــد کــه نقــش
نظامیــان مســتقر ایــن کشــور در عــراق بــه نقــش آموزشــی
تغییــر کنــد امــا زمــان ایــن تغییــر دقیــق مشــخص نشــده
اســت.
انتظــار مــیرود دو رهبــر در نشســت روز دوشــنبه در کاخ
ســفید یــک جــدول زمانــی بــرای خــروج ایــن نیروهــا
تعییــن کننــد و احتمــال م ـیرود ایــن تاریــخ پایــان ســال
جــاری باشــد.
در حــال حاضــر حــدود  ۲۵۰۰ســرباز آمریکایــی در خــاک
عــراق مســتقر هســتند.
تغییر قواعد بازی؛

روسیه دیگر حمالت
رژیم صهیونیستی به سوریه را
نادیده نمیگیرد
ســایت اســرائیلی"دبکا" نوشــت ،نیروهــای روســیه در ســوریه
از فرماندهــی روســیه در مســکو دســتور گرفتهانــد کــه در
صــورت ورودموش ـکها و جنگندههــای اســرائیلی بــه حریــم
هوایــی ســوریه آنهــا را رهگیــری کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســایت عبریزبــان دبــکا در گزارشــی کــه
روز شــنبه منتشــر کــرد ،بیــان داشــت کــه برخــی منابــع وزارت
دفــاع روســیه موضــوع تغییــر سیاســتهای روســیه را تأییــد
کردنــد و افســران روســی مســؤول ســامانههای دفــاع هوایــی
در ســوریه بــرای ســرنگونی موشــکها و جنگندههــای
اســرائیلی در صــورت نفــوذ بــه حریــم هوایــی ســوریه تــاش
خواهنــد کــرد.
ایــن ســایت بــا اشــاره بــه توقــف اجــرای توافقنامــه محرمانـه
منعقــد شــده در اواخــر ســال  ۲۰۱۸میــان والدیمیــر پوتیــن،
رئیــس جمهــوری روســیه و بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســت وزیــر
ســابق رژیــم صهیونیســتی اشــاره کــرد کــه بــر اســاس آن
جنگندههــای اســرائیلی اجــازه فعالیــت آزادانــه در ســوریه را
داشــتند و نیروهــای روســیه علیــه آنهــا وارد عمــل نمیشــدند.
پایــگاه مذکــور بــه تغییــر سیاسـتهای روســیه در پــی حملــه
اخیــر جنگندههــای اســرائیلی بــه حلــب و رهگیــری هفــت
راکــت از مجمــوع هشــت راکــت شــلیک شــده توســط ایــن
جنگندههــا اشــاره کــرد و افــزود ،پــس از آن ،حملــه دیگــر
اســرائیل مناطــق نزدیــک مــرز میــان ســوریه و لبنــان را
هــدف قــرار داد کــه طــی آن چهــار موشــک هدایــت شــونده
از داخــل حریــم هوایــی لبنــان شــلیک شــد و منابــع روســی
اظهــار کردنــد کــه ایــن بــار همــه موشــکهای اســرائیلی
رهگیــری شــدند.

اد  امه از ستون روبرو

سـاعت روضـه خوانی چنـد میلیون پول زبان بسـته
را بگیرنـد و بـدون ایـن کـه احسـاس بدی داشـته
باشـند آن را خـرج کننـد  .در گذشـته صاحبـان
مشـاغل گوناگـون در ایـام محـرم و صفـر بـرای
مدتـی شـغل خـود را کنار می گذاشـتند و بـه روضه
خوانـی و اجـرای تعزیه و سـرودن اشـعار مناسـب
مراسـم عـزاداری می پرداختنـد و عـزت و احتـرام
زیـادی هـم در نـزد مـردم داشـتند حـاال شـما این
سـنت های خـوب فرامـوش شـده را بگذاریـد بـه
جـای رفتارهـای مضحک و بی سـر و تـه که موجب
فرسـایش خـاک و هـدر رفـت آب و خالـی شـدن
مجالـس از معنویـت شـده اسـت  ....خالصـه ایـن
کـه جای بسـیاری از سـنت های حسـنه در جامعه ی
آفـت زده ی مـا خالی اسـت .

فارس
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اضافه شدن پنج شهر خارجی به شبکه شهرهای دوست و خواهرخوانده
شیراز
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز از اضافه ...

شعله ورشدن آتش کرونا در خانه فارسی ها
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست امروز ستاد
مدیریت بیماری کووید ۱۹در دانشگاه ،کروناویروس را ...

رییس ستاد امربه معروف ونهی از منکر کشور:

دل باید به امر به معروف و نهی از منکر باور داشته باشد
ایرنـا :رییـس سـتاد امربـه معـروف و نهـی از منکـر کشـور بـا بیـان اینکه فلسـفه
ایـن فریضـه الهـی ایـن اسـت کـه دل ها بـه این امـور بـاور داشـته باشـند گفت:
بعـد از آن ایـن اصـول بـه زبـان بیایـد و در عمـل اجرا شـود.
آیـت اللـه کاظـم صدیقـی شـامگاه شـنبه در بازدید از سـتاد امر به معـروف و نهی
از منکـر اسـتان فـارس کـه بـا حضـور امام جمعـه شـیراز برگزارشـد ،افـزود :باید
فرهنـگ سـازی کـرد کـه مـردم نسـبت بـه خوبی ها مشـوق هم باشـند و نسـبت
بـه بدی هـا همـه احسـاس کننـد کـه نبایـد به سـمت بـد بروند.
وی ادامـه داد :امـر بـه معـروف خیـر خواهـی اسـت و بـرای ایجـاد مصونیـت در
جامعه اسـت.
امـام جمعـه موقـت تهران گفت :کـم کردن قصاوت هـا و افزودن بـر خوبی ها از
بـرکات جامعـه اسـت و اولیـن وظیفـه مـا جلب اعتماد اسـت لـذا در قـرآن کریم هم امر بـه معروف آمده که شـاید
بشـود اسـتفاده کـرد کـه مـا اگـر معروف هـا را بتوانیم جـا بیندازیـم منکر به وجـود نمی آید ،اگر مسـجد آباد باشـد
در شـعاع آن هیـچ گونـه خرابی به وجـود نمی آید.
آیـت اللـه صدیقـی ادامـه داد  :لـذا اگـر معروف ها را برجسـته و فرایـض الهی را پر جاذبـه و تابلو قشـنگی از اوامر
الهـی بـرای مردم ترسـیم کردیم و آنها کشـیده شـدند به سـوی خوبی ها ،هر قـدر از خوبی بگوییـم از بدی فاصله
می گیریـم امـا اگـر نتوانسـتیم امـر به معـروف و نهـی از منکر را خوب جـا بیندازیم و مـردم مزاحمـت تلقی کردند
ایـن طول می کشـد تـا آدم بتواند جـای خودش را بـاز کند.
او بااشـاره بـه اینکـه آن چیـزی کـه مـردم قبـول دارنـد باید از مقبوالت شـروع کـرد ،بیان داشـت :امر بـه معروف
و نهـی از منکـر یعنـی مشـارکت دادن مـردم در احیـای دیـن و مقابلـه بـا باطـل ،ظلم ،اسـتکبار  ،رشـوه ،فسـاد و
بـی بنـد و باری.
رییـس سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر به بیـان اینکـه در این میـدان ،بزرگتریـن معروف اصل نظام اسـت،
اظهـار داشـت  :حفـظ نظـام از نمـاز و حجـاب واجب تر اسـت جـا انداختـن اصل والیـت فقیه،زدودن شـبهات و
رفـع این موانع اسـت.
صدیقـی اضافـه کـرد :نیروهـا را بایـد یـک جایـی مصـرف کـرد کـه حاصـل آن قابـل قبـول باشـد ،امیـدوارم بـه
مصـداق آیـه کریمـه یـک جهـاد تمـام عیـار اثر گـذار بـه داد مـردم برسـد،اول باید بـه داد خودمـان برسـیم که به
جهنـم نرویـم و واقعـا نگران باشـیم.

یکصد کاروان شادی غدیر در المرد راهاندازی میشود
ایسـنا :مسـئول دبیرخانـه جشـنهای مردمی المـرد از راهانـدازی  ۱۰۰کاروان شـادی غدیـر خبـر داد و گفـت:
کاروانهـای شـادی بهتریـن شـیوه بزرگداشـت مردمی عیـد غدیـر اسـت.
مصطفـی زائـری شـنبه دوم مـرداد بـه خبرنگاران گفـت :در شـرایط کرونایی که امـکان تجمع و برگزاری مراسـم
وجـود نـدارد بـا همـکاری مـردم ،کاروانهـای شـادی خودرویـی عیـد سـعید غدیـر خـم همـراه بـا مولودخوانـی و
ذکـر مناقـب مـوال علـی (ع) توسـط مداحان اهلبیت (ع) بهترین شـیوه گرامیداشـت ایـن روز بـزرگ و مهم تاریخ
اسلام است.
او افزود :یکصد کاروان شـادی غدیر با محوریت شـهر والیی المرد و شـهرهای همجوار در سـه اسـتان فارس،
بوشـهر و هرمـزگان در شـب و روز عیـد غدیـر خـم راهاندازی میشـود که نصب پرچـم ،آذینبندی ،توزیع پوسـتر،
هدایـای ویـژه کـودکان ،پخـش نقـل و شـیرینی از دیگـر برنامههـای ایـن کاروانهـای شـادی در سـطح معابـر و
کوچههـای مناطـق مورد هدف اسـت.
زائـری بـا تقدیـر از بانیـان خیـر گفـت :ایـن برنامههـا کاملا مردمـی و توسـط بیـش از  ۱۰۰۰نفـر از جوانـان و
عاشـقان بـه مـوال علـی (ع) برگـزار میشـود.
او افـزود :بـا حمایـت و مشـارکت شـرکت سـرمایهگذاری بـرق و انـرژی غدیـر در قالـب مسـئولیتهای اجتماعی
ایـن شـرکت و همراهـی شـرکت غدیـر انـرژی المـرد ،نیـروگاه قشـم و نیـروگاه هرمـز ایـن برنامهها اجـرا خواهند
شـد کـه علاوه بـر راهانـدازی کاروانهـای شـادی بـا حمایـت شـرکت سـرمایهگذاری بـرق و انرژی غدیـر کمک
بـه راهانـدازی ،تعمیـر و مرمـت چندیـن مسـجد ،خانـه عالـم ،کتابخانـه ،پـارک محلـهای ،اماکـن ورزشـی ،توزیع
بسـتههای معیشـتی و ماسـک در قالـب مسـئولیتهای اجتماعـی شـرکت در مناطـق مـورد هـدف هماکنون در
حال اجراسـت.

مدیرکل امور مالیاتی فارس :

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان مرداد ماه در فارس
مهر:مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس گفت :به اسـتناد مصوبه سـتاد ملـی مدیریت
کرونـا ،مهلـت ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی اشـخاص حقوقـی و صاحبـان درآمـد
املاک اجـاری تـا پایـان مردادمـاه تمدید شـد.
ناصر هاشـمی با بیـان اینکـه مطابـق قانـون مالیاتهـای مسـتقیم ۳۱ ،تیرمـاه
آخریـن مهلـت ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی اشـخاص حقوقـی و صاحبـان املاک
اجـاری اسـت ،یـادآور شـد :به اسـتناد مصوبه سـتاد ملـی مدیریت کرونـا ،مهلت
ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی اشـخاص حقوقـی و صاحبـان درآمـد امالک اجـاری تا
پایـان مردادمـاه تمدیـد شـده لـذا روز یکشـنبه  ۳۱مردادمـاه ،آخریـن مهلت برای
تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی خواهـد بود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه برخـورداری از هر نوع تسـهیالت و معافیتهـای مالیاتی،
منـوط بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی در موعـد مقـرر قانونی اسـت ،عنوان داشـت :فعـاالن اقتصادی بـه منظور
بهـره منـدی از مشـوقهای قانونـی نـرخ صفـر و یـا هـر نـوع تسـهیالت دیگـر بایـد اظهارنامـه مالیاتـی خـود را تا
روز یکشـنبه  ۳۱مردادمـاه سـال جـاری بـه صـورت الکترونیکـی از طریـق درگاه ملـی ارسـال و مالیـات خـود را
پرداخـت کنند.
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس در خاتمه تاکید کـرد :مودیان مالیاتـی ،در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسـب
مـورد عدم تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی در مهلت مقرر ،مشـمول جرایم قانونی خواهند شـد.

توفان به تاسیسات فرودگاه المرد فارس زیان رساند
ایرنا:مدیـر فـرودگاه بینالمللـی شـهدای المـرد فـارس اعلام کـرد :توفـان دوم مـرداد مـاه بـا بـرآورد اولیـه
کارشناسـان بیـش از ششـصد و شـصت میلیـون ریـال بـه تاسیسـات فـرودگاه المـرد خسـارت وارد کـرده اسـت.
سـهراب عزیـزی یکشـنبه سـوم مـرداد بـه ایرنـا گفـت :سـقوط دو دسـتگاه کندانسـور اسـپیلت اتـاق
سـرور  ،ITسـقوط یکـی از برجهـای نـور جلـو ترمینال،ریختـه شـدن بخشـی از نمـای ترمینـال قدیـم
و سـاختمان اداری ،آتـش سـوزی کنتـور بـرق منـازل سـازمانی ،آبگرفتگـی بخشـی از اتـاق عملیـات
و خسـارت بـه درهـای ایسـتگاه ایمنـی زمینـی تنهـا بخشـی از خسـارت های وارد شـده بـه فـرودگاه
المرد است.
مدیـر فـرودگاه المـرد گفـت :بـا توجه به بارش باران سـیل آسـا و توفان چند روز گذشـته در المرد همـه تمهیدات
الزم برای پیشـگیری از خسـارت به تاسیسـات پیش بینی شـده بود اما شـدت وزش باد دوم تیرماه  ۱۴۰۰المرد
خسـارت های زیـادی را به تاسیسـات این فـرودگاه وارد کرد.

اجرای  52رای جایگزین حبس به نفع نیازمندان استان فارس
مدیر کل امداد فارس از جایگزینی  52رای محکوم به حبس نفع مددجویان کمیته
امداد فارس از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد ...

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبرداد

اجرای  52رای جایگزین حبس به نفع نیازمندان استان فارس
عصرمردم:
مدیـر کل امـداد فـارس از جایگزینـی  52رای محکـوم بـه حبس نفـع مددجویان
کمیتـه امـداد فـارس از ابتدای سـال جـاری تاکنـون خبر داد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس اعلام کـرد :از ابتـدای سـال جـاری
تاکنـون 52 ،رای محکـوم بـه حبـس بـا ارزش  898میلیـون ریـال بـه نفـع
مددجویـان کمیتـه امـداد فـارس صـادر شـده اسـت.
بذرافشـان تصریـح کـرد :از تعـداد آرا صـادره 4500 ،نفرسـاعت ارائـه خدمـات
عمومی رایـگان 22 ،دسـتگاه تبلـت و  1دسـتگاه لـب تـاب بـرای کمـک بـه
نیازمنـدان بـوده اسـت.
وی در ادامـه اسـتفاده از ظرفیـت دسـتگاه های مختلـف در خدمـت رسـانی بـه
نیازمنـدان را یکـی از رویکردهـای کمیتـه امـداد بیـان کـرد و گفـت :مجازات هـای جایگزیـن حبـس از جملـه
دوره مراقبـت ،جـزای نقـدی و  ...یکـی از ظرفیت هایـی اسـت کـه طـی چند سـال اخیر بـه نفع نیازمنـدان ایجاد
شـده است.
بذرافشـان افـزود :در سـه ماهـه نخسـت سـال تعـداد  6804خدمـت حقوقـی اعـم از تنظیـم دادخواسـت و
شـکوائیه ،مشـاوره حقوقـی ،تنظیـم و تدویـن الیحـه دفاعـی و  ...بـرای مددجویـان بـه صـورت رایـگان و توسـط
 155وکیـل ارائـه شـده اسـت.

Jul 26, 2021

سال بیست و ششم شماره 7251

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

3

اضافه شدن پنج شهر خارجی به شبکه
شهرهای دوست و خواهرخوانده شیراز

عصرمردم:
مدیـر کل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری شـیراز از اضافـه شـدن پنـج
شـهر خارجـی بـه شـبکه شـهرهای دوسـت و خواهرخوانـده شـیراز طـی چهـار
سـال اخیـر خبـر داد.
حمیـد جورکـش گفـت :در حـوزه توسـعه و گسـترش ارتباطـات شـهر بـا شـهر،
دوره فعلی مدیریت شـهری شـیراز عملکرد بسـیار مطلوب تری هم در مقایسـه
با ادوار گذشـته و هم سـایر کالنشـهرها داشـته اسـت.
وی اضافـه کـرد :تا سـال  ۹۶شـیراز بـا دوشـنبه تاجیکسـتان ،نیکوزیـا قبرس،
چونـگ چینـگ چیـن ،وایمـار آلمـان و پـچ مجارسـتان رابطـه خواهرخواندگی و
بـا غـازی آنتـپ ترکیـه تفاهم نامه همکاری داشـته که بـا پیگیری هـا و اقدامات
انجـام شـده علاوه بـر تالش بـرای احیـا و تعمیـق روابط پیشـین ،بـا نانجینگ
چیـن تفاهـم نامـه خواهرخواندگـی و بـا درسـدن آلمان و نووی سـاد صربسـتان
پایتخـت فرهنگـی اروپـا در  ۲۰۲۲تفاهـم نامـه همـکاری امضا کـرده ایم.
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری شـیراز گفـت :علاوه بـر این
پیـش نویـس تفاهـم نامـه همکاری با فلورانس در سـطح شـهرداران دو شـهر و
بوگوتـا پایتخـت کلمبیـا و از شـهرهای مهم فرهنگی اسـپانیولی زبان در سـطح
معاونیـن فرهنگـی آمـاده شـده و پـس از طـی مراحـل الزم از جانـب طرفین در
آینـده نزدیـک امضا می شـود.

جورکـش تصریـح کـرد :هر چنـد صرف ایجـاد پیمان هـای دوسـتانه و اقدامات

نمادیـن در عرصـه ارتباطـات بیـن المللی ارزشـمند اسـت اما رویکرد شـهرداری
شـیراز در سـالهای اخیـر تلاش ویـژه بـرای تعریـف پروژه هـای کاربـردی و
مشـترک بـا شـهرهای دوسـت و خواهرخوانـده بوده اسـت.
وی بـا ذکـر مثالـی در ایـن خصـوص اضافـه کـرد :همکاری هـای علمـی و
فرهنگـی از جملـه تبادل سـردیس با نانجینـگ ،برگزاری هفتـه فرهنگی آلمان
در شـیراز بـه مناسـبت دویسـتمین سـالگرد انتشـار دیـوان غربـی شـرقی گوته،
نصـب سـردیس حافـظ در پچ ،تبـادالت علمی و فنی با درسـدن در زمینـه تراموا
از جملـه ایـن اقدامـات اسـت.مدیرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری
شـیراز ادامـه داد :بـرای انجـام یـک دوره مسـابقه نقاشـی بیـن کـودکان و
نوجوانـان تحـت عنـوان رنگین کمـان صلح نیز با شـهرهای بوگوتـا ،فلورانس و
نـووی سـاد بـه طور جداگانـه به توافق رسـیده و برگـزاری هفته فرهنگی شـیراز
در فلورانـس و بالعکـس نیـز مـورد موافقـت هـر دو طـرف قـرار گرفته اسـت.
جورکـش ضمـن تقدیـر از اقدامـات حـوزه روابـط بیـن الملـل شـهرداری شـیراز
افـزود :کسـب کرسـی در هیأت مدیـره متروپلیس کـه دبیرخانه آن در بارسـلون
واقع شـده ،همچنین کسـب کرسـی در هیأت مدیره اتحادیه شـهرهای تاریخی
جهـان کـه دبیرخانـه آن در کیوتـو قـرار دارد و عضویـت و ایفـای نقـش فعـال و
پویـا در سـازمان شـهرهای هوشـمند پایدار حاکـی از عملکرد مطلـوب در حوزه
سـازمان های بیـن المللی اسـت.

دیدار شهردار شیراز و سفیر صربستان در ایران
عصرمردم:
شـهردار شـیراز در ادامـه امضـای پیمان دوسـتی با
شـهر «نـووی سـاد» صربسـتان ،پایتخـت فرهنگی
اروپـا در سـال  ،2022بـا سـفیر این کشـور در ایران
نیـز جهـت توسـعه همکاری هـا دیـدار کرد.
حیـدر اسـکندرپور در ایـن دیـدار ضمـن تشـریح
سـوابق تاریخـی ،تمدنـی ،فرهنگـی و همچنیـن
وجـود حـرم شـاهچراغ (ع) به عنوان یکـی از مراکز
گردشـگرپذیر شـیراز گفـت :با توجه به این سـوابق،
شـیراز ظرفیتـی جهانـی دارد و می توانـد مرکـز
برگـزاری رویدادهـای فرهنگـی ،ادبـی ،مذهبـی،
علمـی و  ...باشـد.
وی عناصـر مشـترک فرهنگـی و رفتـاری بیـن
سـاکنین اروپـای شـرقی و ایـران را فصل مشـترکی

بـرای نزدیکـی دو ملـت قلمـداد کـرد.
شـهردار شـیراز اضافـه کرد :بـا توجه به اینکه شـهر
«نووی سـاد» صربسـتان پایتخت فرهنگـی اروپا در
سـال  ۲۰۲۲اسـت و شـیراز نیـز در زمینـه فرهنگی
سـابقه ای درخشـان دارد ،ایـن آمادگـی وجـود دارد
کـه ارتباطـات فرهنگـی بیشـتری بین این دو شـهر
شـکل بگیرد.
اسـکندرپور بـا اشـاره بـه برگـزاری موفـق هفتـه
فرهنگـی آلمـان در شـیراز در سـال  98گفـت:
امیـدوارم پـس از اتمـام همـه گیـری کرونـا ،شـاهد
برگـزاری رویدادهـای مشـترک و حضـور هـر چـه
بیشـتر گردشـگران صرب در شـیراز و ایران باشـیم.
سـفیر صربسـتان در ایـران نیـز در دیـدار با شـهردار
شـیراز عنوان کـرد :ظرفیت الزم بـرای ایجاد روابط

اقتصـادی بـا شـیراز وجـود دارد امـا توسـعه روابـط
فرهنگـی کـه شـیراز آغازگـر آن اسـت ،بهتریـن راه
بـرای توسـعه روابط اسـت.
«دراگان تودورویـچ» اضافـه کـرد :توسـعه روابط در
بخـش فرهنگی ،راهگشـای روابط اقتصادی اسـت
و بایـد بـا توجه بـه ریشـه های مشـترک فرهنگی دو
کشـور روابـط را تعمیق داد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا بـه ایـران بـه عنـوان کشـور
دوسـت نـگاه می کنیم ،افـزود :امیـدوارم این روابط
نـه فقـط بیـن دو شـهر شـیراز و نـووی سـاد بلکه در
سـطح وسـیعتر با شـهرهای دیگر نیز افزایـش یابد.
سـفیر صربسـتان در ایـران ضمـن اعلام اینکـه
مـردم صربسـتان بـه زبـان و ادبیـات فارسـی و
یادگیـری آن عالقـه مند هسـتند ،افـزود :کتابهای

بسـیاری همچـون دیـوان حافـظ و عمـر خیـام،
شـاهنامه فردوسـی ،کتب دینـی و در مجموع بیش
از  ۱۳۰عنوان کتاب از زبان فارسـی به صربسـتانی
ترجمـه شـده کـه نشـان دهنـده نزدیکـی دو ملـت
ا ست .
براسـاس ایـن گـزارش ،در اردیبهشـت مـاه سـال
جـاری شـهردار شـیراز و شـهردار «نـووی سـاد»
صربسـتان پایتخـت فرهنگـی اروپـا در نشسـتی
مجـازی ،بـا هـدف توسـعه روابـط بیـن این دو شـهر
تاریخـی و فرهنگـی قصدنامـه همـکاری امضـا
کردنـد« .نـووی سـاد» مرکـز اداری ،اقتصـادی،
فرهنگـی ،دانشـگاهی و علمی اسـتان ویوودینـا
صربسـتان اسـت و بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی
اروپـا در سـال  ۲۰۲۲انتخـاب شـده اسـت.

شعله ورشدن آتش کرونا در خانه فارسی ها
عصرمردم:
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی
درمانـی شـیراز در نشسـت دیـروز سـتاد مدیریـت
بیمـاری کوویـد ۱۹در دانشـگاه ،کروناویـروس را
خطرنـاک تریـن بیمـاری قـرن خوانـد و بـر جـدی
گرفتـن ایـن ویـروس خطرنـاک تاکیـد کـرد.
«مهـرزاد لطفـی» با ابـراز نگرانی نسـبت به وضعیت
کرونـا در اسـتان گفـت :حساسـیت مـردم اسـتان
نسـبت بـه بیمـاری کوویـد ۱۹و ضـرورت رعایـت
پروتکل هـای بهداشـتی روز بـه روز در حـال کاهش
اسـت و ایـن موضـوع وضعیـت اسـتان را بحرانی تر
می کنـد.
او ادامـه داد :بـا توجـه بـه قـدرت بـاالی سـرایت
پذیـری نـوع جهـش یافتـه کروناویـروس هنـدی
و انتقـال گسـترده آن در بیـن افـراد جامعـه ،بایـد
حساسـیت ها نسـبت بـه ایـن ویـروس کشـنده در
رعایـت کامل پروتکل هـای بهداشـتی افزایش یابد.
رییـس دانشـگاه بـا تاکیـد بـر مشـارکت بیشـتر
مـردم در رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در برابـر
کروناویـروس اظهـار کـرد :هرگونـه بـی توجهـی،
سـاده انـگاری و رعایـت نکـردن پروتکل هـای
چشم شیشه ای

بهداشـتی ،تاثیـر بسـیاری در شـدت چرخـش و
انتقـال ایـن بیمـاری در جامعـه دارد.
مهـرزاد لطفی با اشـاره به مـوج پنجـم کروناویروس
گفـت :همراهـی و همـکاری بیشـتر دسـتگاه های
اجرایـی در افزایـش نظارت هـا در زمینـه رعایـت

پروتکل هـای بهداشـتی و اعمـال محدودیت هـا بـه
ویـژه در اماکـن پرتـردد ،سـهم بـه سـزایی در بـرون
رفـت از ایـن بحـران دارد.
او بـا توجـه بـه افزایـش ورودی مراکـز  ۱۶سـاعته
یـادآور شـد :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تـا

سد معبر و آلودگی های بهداشتی ناشی از عدم ساماندهی صنف شیالت ( ماهی و میگو)

کنـون ،فعالیـت مراکـز منتخـب درمـان سـرپایی
کروناویـروس اسـتان در پیشـگیری و درمـان
زودهنـگام افـراد مشـکوک و دارای عالئـم
کروناویـروس نقـش موثـری داشـته و ضـرورت دارد
مـردم در صـورت مشـاهده عالئـم ،بـه پزشـک
خانـواده و یـا مراکـز  ۱۶سـاعته مراجعـه کننـد.
رییـس دانشـگاه بـا بیـان اینکـه هفته های سـختی
را از نظـر بحرانـی تـر شـدن وضعیـت کروناویـروس
در اسـتان در پیـش داریـم افـزود :متاسـفانه علـی
رغـم هشـدارهای مکـرر مبنی بـر عدم مسـافرت به
فـارس ،هموطنـان از اسـتان های بـا وضعیت قرمز
بـه فـارس سـفر داشـته انـد کـه ایـن امـر نیـز باعث
تشـدید وضعیـت بحرانی اسـتان شـده اسـت.
مهـرزاد لطفـی یـادآور شـد :تا دیـروز  ۲۳شهرسـتان
اسـتان در وضعیـت قرمـز بـه سـر می بردنـد کـه
اگـر کمـاکان شـاهد عـدم رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی باشـیم ،شهرسـتان های دیگـر اسـتان
نیـز بـه سـرعت به وضعیـت قرمـز تبدیل می شـوند،
همشـهریان بایـد آ گاه باشـند کـه عـدم رعایـت
دسـتورالعمل های بهداشـتی ،باعث شـعله ورشـدن
آتـش کرونـا در فـارس می شـود.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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روز عید سعید غدیر  ۱۱۰هزار پرس غذا در فارس توزیع میشود
رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز اعالم کرد که این ستاد به مناسبت عید غدیر
در طرح بزرگ «اطعام غدیر»  ۱۱۰هزار پرس غذا در ...

از تشکیل  3500گروه جهادی تا برگزاری  900اردو در فارس
رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس می گوید که از  42هزار گروه جهادی در کشور،
 3هزار و  500گروه در این استان شکل گرفته است و ...

استاندار فارس:

گسترش روابط اقتصادی با صربستان را با جدیت دنبال میکنیم
ایرنـا :اسـتاندار فـارس در دیـدار با سـفیر صربسـتان در ایران بر لزوم گسـترش
روابـط تجـاری تاکیـد کـرد و گفـت :آمـاده گسـترش همکاریها در ایـن زمینه
هسـتیم و تحقـق آن را بـا جدیـت دنبـال میکنیم.
عنایتاللـه رحیمـی ،یکشـنبه در دیـدار بـا دراگان تودورویـچ سـفیر صربسـتان
در ایـران ،بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای اقتصـادی ایـن اسـتان افـزود :بسـیاری
از کشـورهای جهـان مقصـد صـادرات محصـوالت صنایـع موجـود در اسـتان
فـارس هسـتند کـه کشـور صربسـتان هـم میتوانـد جـزو ایـن کشـورها باشـد.
وی در ایـن دیـدار کـه در شـیراز انجـام شـد ،ادامـه داد :از دیگـر ظرفیتهـای
اسـتان فـارس کشـاورزی آن اسـت کـه علاوه بـر وسـعت ،تنـوع اقلیمی نیـز
سـبب شـده ایـن اسـتان از بزرگتریـن تولیدکننـدگان محصـوالت کشـاورزی و
باغـی در کشـور باشـد.
رحیمی اظهـار داشـت :فعالیـت بخـش خصوصـی نیـز در قالب اتـاق بازرگانی،
خانـه صنعـت و معـدن و خانـه کشـاورزی میتواند زمینهسـاز ایجـاد روابط بهتر
میان دو کشـور باشـد.
اسـتاندار فـارس ،سیاسـت خارجـی جمهـوری اسلامی را بـر پایـه حفـظ منافع
ملـی ،اسـتقالل و عـزت کشـور و احتـرام متقابـل دانسـت و افـزود :ارتبـاط بـا
دنیـا بـه ویـژه کشـورهایی کـه حرمت دیگـر ملتها را حفـظ می کننـد و در امور
داخلـی کشـورها دخالـت نمیکننـد سـرلوحه سیاسـت خارجـی کشـور ایـران
است.
رحیمـی ،بـا اشـاره بـه اعمـال تحریـم و ایجـاد برخـی فشـارها بـر کشـور از
جانـب بعضـی کشـورها گفت :چنیـن کشـورهایی از اسـتدالل منطقـی پیروی
نمیکننـد کـه بایـد از طریـق سیاسـتها و راهکارهایـی همچون ارائـه خدمات
متقابـل و مبـادالت پایاپـای ایـن تحریمهـا را بیاثـر کـرد.
وی حضـور سـفیر صربسـتان در فـارس را فتـح بـاب مناسـبی بـرای تعمیق به
روابـط طرفیـن دانسـت و گفـت :احتـرام ویژهای برای مردم کشـور صربسـتان
قائـل هسـتیم و امیدواریـم روز بـه روز شـاهد مسـتحکم تـر شـدن روابـط دو
کشـور ایـران و صربسـتان باشـیم.

اسـتاندار فـارس ،ارتباطـات فرهنگـی را از مسـتحکم تریـن نـوع روابـط بیـن
کشـورها و ملتهـا دانسـت و گفـت :بیشـک ایـن نـوع از روابـط مانـدگاری
و اثرگـذاری بیشـتری در مقایسـه بـا روابـط سیاسـی و حتـی اقتصـادی خواهـد
داشـت و در ذهـن و دل مـردم مانـدگار خواهـد بـود.
روابط سیاسی ایران و صربستان در عالی ترین سطح است
سـفیر صربسـتان در ایـران هـم گفـت :روابط دو کشـور ایـران و صربسـتان در
عالـی تریـن سـطح خـود قـرار دارد و امیدواریـم شـاهد تقویت روابـط اقتصادی
دو کشـور نیز باشـیم .دراگان تودورویچ افزود :بر همین اسـاس ،بحث توسـعه
روابـط دو کشـور را از توسـعه روابط با اسـتانهای فارس ،اصفهـان ،آذربایجان

شـرقی و قزویـن آغـاز خواهیم کرد و در ادامه توسـعه این روابـط را در کل ایران
گسـترش خواهیم داد.وی ادامه داد :در این میان شـهر شـیراز برای ما دارای
اهمیت بسـیاری اسـت و انتخاب شـهر نووی سـاد کشـور صربسـتان به عنوان
پایتخـت فرهنگـی اروپـا میتواند فرصت مناسـبی برای توسـعه روابط با اسـتان
فارس و شـیراز و اروپا باشـد.
او اظهار داشـت :حافظ و سـعدی در کشـور صربسـتان بسـیار مشـهور هستند
و در صربسـتان افـزون بـر  ۱۳۰کتـاب فارسـی داریـم کـه بـه زبـان صربـی
ترجمه شـده است.صربسـتان از کشـورهای اروپای شـرقی اسـت کـه مرکز آن
بلگراد اسـت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مطرح کرد :

از تشکیل  3500گروه جهادی تا برگزاری  900اردو در فارس
احمد رضا سهرابی

کمک رسانی در جریان سیل خوزستان

رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی فارس می گوید که از 42
هـزار گروه جهادی در کشـور 3 ،هـزار و  500گروه در این
اسـتان شکل گرفته اسـت و فعالیت دارد.
سـرهنگ پاسـدار اسـماعیل قـزل سـفلی کـه در نشسـتی
خبـری بـا حضـور خبرنـگاران در شـیراز سـخن می گفـت،
یادآور شـد که بسـیج سـازندگی در امتداد جهاد سـازندگی،
در  17اردیبهشـت سـال  79و بـه فرمـان رهبـر معظـم
انقلاب شـکل گرفت.
او در همیـن رهگـذر ،سـاماندهی گروه هـای جهـادی در
حوزه هـای مختلـف ،توانمندسـازی در حوزه های عمومی
و تخصصـی ،پشـتیبانی و تشـکیل قرارگاه هـای جهـادی
مسـئله محور و منطقه محـور همچـون جهادگـران
مدرسه سـاز و جهادگـران آب رسـان را از راهبردهـا و
رویکردهـای بسـیج سـازندگی برشـمرد.

رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی فارس همچنین با اشـاره
بـه دیـدار شـماری از جهادگـران کشـور بـا رهبـر معظـم

انقلاب در دهـم مردادمـاه سـال  98گفـت :ایـن دیـدار،
منجـر بـه صـدور پیامـی در قالـب  9بنـد از سـوی ایشـان

خطـاب بـه جهادگـران شـد.
قـزل سـفلی افـزود :بـه همیـن مناسـبت و گرامیداشـت
سـالروز ایـن دیـدار تاریخـی ،سـازمان بسـیج سـازندگی
فـارس بـه عنـوان سـازمانی پیشـرو در کشـور 315 ،ویـژه
برنامـه اجـرا و برگـزار خواهـد کـرد.
او برگـزاری نشسـت های گفتمـان جهـادی ،یـادواره
جهادگـران آسـمانی ،دیدار بـا ائمه جمعه اسـتان ،تقدیر از
خانـواده جهادگـران آسـمانی ،رونمایـی از نشـریه «منهای
نفـت» ،برگـزاری  900اردوی جهـادی یک تـا  15روزه در
اسـتان ،رزمایـش  2ماهه واکسیناسـیون دام های سـبک
اسـتان بـا مشـارکت اداره کل دامپزشـکی ،گشـایش 30
پـروژه عمرانـی در  6شهرسـتان و آغـاز عملیـات اجرایـی
 3هـزار واحـد مسـکونی محرومیـن ویـژه مددجویـان
کمیتـه امـداد بـا مشـارکت سـپاه ،کمیتـه امـداد ،بنیـاد
مسـتضعفین ،بنیـاد مسـکن و سـتاد اجرایـی فرمـان امـام
را از جملـه ایـن ویـژه برنامه هـا اعلام کـرد.

باید زمینه صادرات عسل کنار الرستان فراهم شود
عصرمردم:
حجـت ایزدمهـر رئیـس این مرکـز و دبیر شـورای مهارت
الرسـتان در خصـوص جایـگاه زنبـورداری در الرسـتان
اظهـار داشـت :مرکـز آمـوزش فنـی حرفـه ای در جـذب
آمـوزش و اشـتغال زایـی جوانـان اقـدام بـه برگـزاری
کالس پـرورش زنبـور عسـل در ایـن مرکـز نمـوده اسـت
🔸وی در خصـوص محاسـن برگـزاری ایـن کالس هـا
افـزود :بـا برگـزاری کالس پـرورش زنبـور عسـل در
الرسـتان ضمـن اشـتغالزایی تعـدادی از جوانـان
شهرسـتان باعـث شـد بـه جهـت سـاماندهی زنبـورداران
منطقـه زمینـه تشـکیل تعاونی زنبـورداران در شهرسـتان
فراهـم شـود.
🔹ایزدمهـر ادامـه داد  :بـا توجـه بـه تاکیـد شـورای
مهـارت شهرسـتان بـر لـزوم تشـکیل میـز قطـر بـا توجـه
بـه نزدیکـی بازی هـای جـام جهانـی  ۲۰۲۲و بـا توجـه
بـه کیفیـت مرغـوب عسـل کنـار الرسـتان بایـد زمینـه
صـادرات آن فراهـم شـود و برگـزاری بازی هـای جـام
جهانـی فوتبـال  ۲۰۲۲قطـر شـرایط مسـاعدی جهـت
صـادرات آن بـه خـارج از کشـور و بخصوص کشـور قطر

را فراهـم آورده اسـت .
🔸محمـد جـواد مظفـری معـاون سـازمان و رئیـس
جهـاد کشـاورزی الرسـتان در خصـوص زنبـورداری در
ایـن شهرسـتان بـا بيـان اينكـه  :هـر سـاله از ابتـدای
شـهریور مـاه حـدود  ۲۰۰زنبـوردار از سراسـر ایـران بـه
الرسـتان کـوچ می کننـد کـه از ایـن تعـداد  ۶۳زنبـوردار
بومی بـا  ۸۴۹۰کلونـی بیـش از  ۸۵تـن عسـل طبیعـی
برداشـت می کننـد  ،افـزود  :بـا توجـه بـه پتانسـیل بـاال
در شهرسـتان ایـن آمـار مناسـبى نيسـت و امیدواریـم
بـا برگـزاری کالسـهای آموزشـی و فرهنـگ سـازی و
بـا کمـک تعاونـی زنبـورداران بتوانیـم نقـش بسـزایی در
اشـتغال جوانـان منطقـه و رونـق زنبـورداری و تولیـدات
بیشـتر محصـول زنبـور عسـل داشـته باشـیم.
🔹در ادامـه احمدرضـا خسـروپور رییـس اداره تعـاون
روسـتایی الرسـتان در خصـوص ضـرورت راهانـدازی
تعاونی زنبورداران اظهار داشـت :در الرسـتان  ۲۷تعاونی
در بخـش کشـاورزی وجود دارد و در سـال  ۱۴۰۰تعاونی
زنبـورداران الرسـتان نیز تاسـیس شـد و امیدواریـم بتوان
بـا ارائـه خدمـات بهتـر بـه زنبـورداران منطقه زمینه رشـد

منظـور وبـا هماهنگـی صـورت گرفتـه بـا مرکـز آمـوزش
فنـی و حرفـه ای الرسـتان یـک دوره کالس آمـوزش
زنبـورداری در ایـن مرکـز راه انـدازی شـد و تعـداد زیـادی
از همشـهریان گرامـی در ایـن کالس شـرکت کردنـد و
در حـال حاضـر در ایـن رشـته مشـغول فعالیـت هسـتند
و پیگیـر برگـزاری مجـدد کالس پـرورش زنبـور عسـل
هسـتیم و عالقـه منـدان می تواننـد بـا مراجعـه بـه مرکـز
آمـوزش فنـی حرفه ای الرسـتان در دوره هـای جدید این
مرکـز نـام نویسـی کننـد .
🔸وی در خصـوص دیگـر فراورده هـای زنبـور عسـل
تصريـح كـرد  :از زنبـور عسـل شـش فـراورده بـه دسـت
می آیـد کـه بـه ترتیـب شـامل ژل رویـال  ،زهـر زنبـور ،
بـره مـوم  ،گـرده گل  ،عسـل و مـوم بـوده کـه اکثـر ایـن
فراورده هـا خاصیـت دارویـی و زد سـرطانی دارنـد و در
درمـان بسـیاری از بیماری هـا ی صعـب العلاج از انهـا
اسـتفاده می شـود ولـی متاسـفانه در ایـران بـه دلیـل
عـدم شـناخت مـردم و عـدم اطلاع رسـانی ،بسـیاری از
مـردم بـه اسـتفاده از عسـل کـه یکـی از کـم ارزشـترین
فراورده هـای زنبـور عسـل اسـت اکتفـا می کننـد

روز عید سعید غدیر  ۱۱۰هزار پرس غذا در فارس توزیع میشود
ایســنا :رئیــس ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شــیراز اعــام
کــرد کــه ایــن ســتاد بــه مناســبت عیــد غدیــر در طــرح بــزرگ
«اطعــام غدیــر»  ۱۱۰هــزار پــرس غــذا در سراســر فــارس
توزیــع میکند.احمــد فخــارزاده یکشــنبه ســوم مــرداد بــه
خبرنــگاران ،گفــت :امســال در ســتاد نمــاز جمعــه شــیراز
طرحــی را آمــاده کردهایــم تحــت بــه عنــوان طــرح ۱۴۳۲
و بــا گذشــت یــک هــزار و  ۴۳۲ســال از واقعــه غدیــر طــرح
بــزرگ اطعــام غدیــر را ســاماندهی میکنیــم.
او افــزود ۱۴ :هــزار پــرس غــذا را ویــژه شــهر شــیراز در نظــر
گرفتهایــم کــه بیــن نیازمنــدان و ارادتمنــدان بــه حضــرت
امیرالمومنیــن (ع) توزیــع خواهــد شــد.
فخــارزاده بــا بیــان اینکــه خیــران اســتان میتواننــد در
برگــزاری ایــن طــرح اطعــام شــرکت کننــد ،اســتانی بــودن را
از ویژگیهــای ایــن طــرح عنــوان کــرد کــه از ظرفیتهــای
درون اســتانی بــرای آن اجــرای اســتفاده میشــود.
او بــا اشــاره بــه پویــش مردمی "هــر خانــواده یــک پــرس غــذا

بــرای نیازمنــدان" ،بیــان کــرد :هــر خانــواده بــا مبلــغ ۲۵
هــزار تومــان میتوانــد در ایــن طــرح ســهیم شــود تــا در روز
عیــد ســعید غدیــر اطعامــی در اختیــار نیازمنــدان قــرار دهنــد.
رئیــس ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شــیراز ادامــه داد:
همچنیــن ویــژه برنام ـهای بــرای روز عیــد غدیــر در مســجد
جامــع شــهدا پیشبینــی شــده کــه نقــش موثــری در فرهنــگ
ســازی بــرای شــناخت معنویــات غدیــر خواهــد داشــت.

فخــارزاده ،ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شــیراز را خدمتگــزار
مومنیــن و نمازگــزاران دانســت و عنــوان کــرد :ســتاد نمــاز
جمعــه منحصــر بــه روز جمعــه نیســت و در طــول هفتــه ما در
خدمــت نمازگــزاران هســتیم و پرســنل خــدوم و افتخــاری بــا
 ۱۵نفــر کادر اداری بــدون هیچگونــه چشــم داشــت در حــوزه
نمــاز جمعــه در طــول هفتــه فعالیــت میکننــد.
او ادامــه داد :در حــوزه ســتاد نمازجمعــه برنامــه محــوری

گسترش روابط اقتصادی با صربستان را با جدیت دنبال میکنیم
استاندار فارس در دیدار با سفیر صربستان در ایران بر لزوم گسترش روابط تجاری
تاکید کرد و گفت :آماده گسترش همکاریها در ...

عضو هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد:

اهمیت تشخیص به هنگام هموفیلی

ایســنا :عضــو هیئــت علمــی و معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تشــخیص بــه هنــگام هموفیلــی
را مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار بــر درمــان موثــر بیمــاران مبتــا اعــام و بــه افــراد توصیــه کــرد کــه نســبت بــه
پیــش آگاهیهــا و عالئــم هموفیلــی حســاس باشــند.
اورنــگ ایالمی یکشــنبه ســوم مــرداد در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه قــرار داشــتن در هفتــه حمایــت از
بیمــاران هموفیلــی ،افــزود :بیمــاری هموفیلــی از بیماری هــای بــا اختــاالت خونریــزی دهنــده و وابســته
بــه جنســیت افــراد اســت کــه در مــردان شــیوع بیشــتری دارد ،اگــر چــه بیمــاری هموفیلــی ارثــی اســت ،امــا
در برخــی مــوارد بــا جهــش جدیــد ژنتیکــی اتفــاق می افتــد کــه ایــن امــر پیشــگیری از آن را بســیار مشــکل
می ســازد.او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بیمــاری بــه دلیــل اختــال در فاکتورهــای انعقــادی ( ۸هموفیلــی  )Aو ۹
(هموفیلــی  ) Bپدیــد می آیــد ،ادامــه داد :درمــان بیمــاران هموفیلــی و دیگــر اختــاالت خونریــزی دهنــده تنهــا
در کنتــرل خونریــزی و تزریــق فرآورده هــای انعقــادی خالصــه نمی شــود ،بنابرایــن بــرای رســیدن بــه شــرایط
مطلــوب و یــا دســت کــم قابــل قبــول زندگــی ،توجــه بــه دیگــر جنبه هــای درمانــی بیمــاران نیــز ضــرورت دارد.
ایــن پزشــک متخصــص بیماریهــای عفونــی خاطرنشــان کــرد :هموفیلــی و دیگــر اختــاالت خونریــزی
دهنــده جــزو بیماری هــای نــادری محســوب میشــوند کــه هزینههــای ســنگین درمانــی را بــه نظــام ســامت
تحمیــل میکننــد و بــه لحــاظ مالــی ،ســهم قابــل توجهــی از اعتبــارات ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد.
ایالمی بــا اشــاره بــه هزینه هــای ســنگین درمــان بیمــاران هموفیلــی ،بــر اهمیــت پیشــگیری از بــروز خونریــزی
در ایــن افــراد تاکیــد کــرد و تشــخیص درســت ایــن بیمــاری را عاملــی مهــم و حیاتــی در رونــد درمــان بیمــاران
دانســت و اظهــار کــرد :بــا وجــود درمان هــای رایــج کنونــی ،بیمــار هموفیلــی در صــورت دسترســی بــه
درمان هــای کافــی ،بایــد طــول عمــری برابــر افــراد طبیعــی جامعــه داشــته باشــد.

بهزیستی فارس:

منتظر ابالغیه جدیدپرداختوام به زنان سرپرست خانوارهستیم
ایرنــا :مدیــرکل بهزیســتی فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه مبلــغ وام قــرض الحســنه بــرای اشــتغال زنــان سرپرســت
خانــوار تحــت پوشــش بهزیســتی بــه  ۱۰۰میلیــون تومــان افزایــش یافتــه گفــت :ابالغیــه پرداخــت ایــن وام و
اجرایــی شــدن آن هنــوز از طــرف بانــک مرکــزی ارســال نشــده اســت.
روابــط عمومــی و اطــاع رســانی اداره کل بهزیســتی فــارس در مطلــب ارســالی یکشــنبه بــه نقــل از ســید محمــد
صــادق کشــفی نــژاد افــزود :بــرای اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار پیشــتر وام  ۵۰میلیــون تومانــی پرداخــت
میشــد امــا امســال ایــن مبلــغ بــه  ۱۰۰میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت.
مدیــرکل بهزیســتی فــارس بــا بیــان اینکــه تســهیالت بــا ارائــه مــدرک شــغلی یــا فنــی حرفـهای و مجــوز کســب
و کار واریــز میشــود ،گفــت :بالــغ بــر  ۳۰هــزار پرونــده امــور اجتماعــی در بهزیســتی فــارس داریــم و  ۱۴هــزار
و  ۸۰۰مــورد را خانــوار زنــان سرپرســت خانــواده تشــکیل میدهنــد.
وی ادامــه داد :بــرای زنــان سرپرســت خانــوار برنامه هــای حمایتــی متعــددی از مســتمری و وام اشــتغال تــا
پرداخــت شــهریه فرزنــدان آنهــا اجــرا می شــود.
کشــفی نــژاد افــزود :ایــن وام بــا اولویــت زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش بــرای راه انــدازی شــغل و هــم
بــه کارفرمایانــی کــه بتواننــد بــرای زنــان سرپرســت خانــوار یــا گــروه هــدف ســازمان شــغل ایجــاد کننــد تعلــق
خواهــد گرفــت.

📌پیشتازی خیرین ارسنجانی در حمایت از مجموعه سالمت
داور یزدانی  /ارسنجان
همزمـان بـا بهـره برداری از چند طرح تجهیزاتی در ارسـنجان ،گام دیگری از سـوی یکی دیگر از نیک اندیشـان
ارسنجانی ،برداشته شد.
️رییـس شـبکه بهداشـت ودرمان ارسـنجان از کمک یـک میلیارد ریالی ،آقـای حاج «عباسـقلی ابراهیمی» برای
نوسـازی دسـتگاه های دیالیز بیمارسـتان این شهرسـتان ،خبر داد.
️دکتر«ابراهیـم شـهریاری» افزود:بـا تمام شـدن عمر مفید دسـتگاه های دیالیز بیمارسـتان و نیاز به نوسـازی این
تجهیـزات  ،بابـت هـر دسـتگاه حـدود  ۳۰۵میلیـون تومـان نیاز می باشـد که بـا کمک ارزشـمند ایـن خیربزرگوار
و سـایر خیریـن ،امیـد اسـت شـش دسـتگاه دیالیز بیمارسـتان حضـرت ولـی عصر(عج) به مـرور زمان ،نوسـازی
گردند.
✅ او ضمـن اسـتقبال از حمایت هـای بـی دریـغ خیرین شهرسـتان ،اضافـه کرد :خیران و دوسـتداران سلامت ،
بـا پشـتیبانی از مجموعـه بهداشـت ودرمان ارسـنجان ،جان بسـیاری از بیمـاران را نجـات داده و یاریگر خادمان
خـود در ایـن مجموعه بـوده اند

فاجعه فرسایش بادی در دهستان شورآب ارسنجان

دبیر شورای مهارت شهرستان الرستان:

و توسـعه صنعـت زنبـورداری در منطقـه را فراهـم نمایید.
🔸 وی همچنيـن در خصـوص اشـتغال زایـی و پـرورش
زنبـور عسـل در مناطـق محـروم گفـت  :تعاون روسـتایی
الرسـتان آمادگـی خود را در خصوص آمـوزش زنبورداری
در مناطـق محـروم بـه ویـژه افـراد تحـت پوشـش
کمیتـه امـداد امـام خمینـی و بهزیسـتی اعلام مـی دارد
تـا بتـوان بـا آمـوزش این افـراد زمینـه اشـتغال زایـی آنها
را فراهـم نمـود.
🔹مهـدی مصدق مدیر عامـل تعاونی زنبورداران الرسـتان
در خصـوص فرهنـگ سـازی و آشـنایی مـردم منطقـه با
حرفـه زنبـورداری اذعـان كـرد  :در منطقـه الرسـتان بـا
توجـه بـه وجـود درخـت کنـار و گیاهـان داروی یکـی از
نقـاط مسـتعد پـرورش زنبـور اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه
شـرایط نگهـداری زنبـور عسـل در بـاغ شـهری ها و
حتـی در منـازل و پشـت بـام هـم محیـا اسـت و وجـود
بـاغ شـهر های منطقـه کـه تعـداد آنهـا بـه چندیـن هـزار
بـاغ میرسـد امیدواریـم روزی برسـد کـه هـر الرسـتانی
بتوانـد حداقـل یـک کنـدوی عسـل پـرورش دهـد و
عسـل طبیعـی خانـواده خـود را تامیـن نمایـد بـه همیـن
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مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اولیــن کار تصویــر کلــی از برنامــه
پنــج ســاله نمــاز جمعــه شــیراز را تدویــن کردیــم و بــه تناســب
بــرش برنامــهای یــک ســاله ســاماندهی شــده و بــرای
امســال ســتاد برگــزاری شــیراز بالــغ بــر  ۶میلیــارد تومــان
ســاماندهی و برنامــه ریــزی شــده اســت.
فخــارزاده تاکیــد کــرد :در حــوزه نمازجمعــه هیچگونــه ردیــف
بودجــه دولتــی نداریــم و بــه دولــت وابســته نیســتیم و منابــع
مالــی متکــی بــه خیریــن و نمازگــزاران اســت و اگــر توفیقــی
حاصــل شــده بــه برکــت ایــن کمکهــا اســت و ایــن ســتاد
همــواره مناســبتهای ملــی و مذهبــی را برگــزار میکنــد.
ایــن مقــام مســئول در اســتان فــارس اعــام کــرد :ســتاد
نمــاز جمعــه شــیراز در ســال  ۹۹در اوج شــیوع کرونــا هفــت
رزمایــش مواســات و همدلــی برگــزار کــرد و بــا کمــک خیــران
و مــردم و بــدون هزینههــای دولتــی  ۱۹هــزار و  ۷۴۵بســته
معیشــتی را بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۱.۵میلیــارد تومــان تهیــه
و توزیــع کــرد.

داور یزدانی  /ارسنجان
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان از وقوع فرسـايش بادی روسـتاهای دهستان شـوراب این شهرستان
خبـر داد .بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان ،سـیدناصر حسـینی
خرمی تصریـح کـرد :مجـاورت روسـتاهای ایـن دهسـتان بـا دریاچـه بختـگان باعث افزایـش شـوری آب آبیاری
شـده و حرکت موئینگی شـوری از عمق به سـطح خاک ،پودری شـدن و بی ثباتی سـطح خاک را در پی داشـته
اسـت .ايـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه فرسـایش بـادی غالبـا در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک رخ می دهد
اظهـار کـرد :کاهـش پوشـش سـطحی و نفوذپدیـری خـاک ،تخریـب بافـت و سـاختمان خـاک ،کاهـش سـطح
سـفره های آب زیـر زمینـی  ،هجـوم ماسـه های روان و تهدیـد مناطق مسـکونی ،کشـاورزی و صنعتـی  ،جاده ها
و راههـا از جمله
بـه گفتـه وی؛ اجـرای طرحهـای آبخیـزداری و آبخـوان داری ،اسـتفاده از کودهـای حیوانـی و افزایـش مواد آلی
بـرای تثبیـت خـاک ،حفظ پوشـش خاک از طریق کاشـت گیاهـان مرتعی و درختـان مقاوم به خشـکی و کم آبی
از جملـه درخـت پسـته ،انجیـر ،عنـاب و بلـوط ،اسـتفاده از درختـان بادشـکن ،یکپارچـه سـازی اراضی و کشـت
گیاهـان بـا روش کـم خاکـورزی و بـی خاکورزی از جملـه روشـهای جلوگیری از فرسـایش بادی بشـمار می روند.

ارزیابی عملکرد ارسنجان در گام پنجم مقابله با همه گیری کرونا
داور یزدانی  /ارسنجان
رییـس شـبکه بهداشـت ودرمـان ارسـنجان ،گفت:بـا حضـور بـازرس وزارت بهداشـت ،عملکـرد شهرسـتان
ارسـنجان در گام پنجـم بسـیج ملـی مقابلـه بـا همـه گیـری کوویـد  ،19-پایـش و ارزیابـی شـد.
دکتر«ابراهیـم شـهریاری» افزود:خانـم دکتـر« سـیف» از مرکـز مدیریـت بیماری هـای وزارت بهداشـت با حضور
در شهرسـتان ،رونـد واکسیناسـیون کرونـا در گروههـای هـدف ،رهگیـری و انجـام تسـت کوویـد در مبتالیـان و
افـراد در تمـاس نزدیـک ،پوشـش مراقبـت از مـادران بـاردار و سـالمندان در طـول بحـران کرونا و میـزان رعایت
پروتکل هـای بهداشـتی در ارسـنجان را از نزدیـک ،بررسـی و ارزیابـی نمـود.
دکتـر شـهریاری بـا اشـاره بـه همراهـی بـازرس کشـوری و دانشـگاهی در ایـن ارزیابـی ،اضافـه کـرد :پـس از
برگـزاری جلسـه بـا مدیـران شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان در مرکـز بهداشـت و ارائـه گزارشـی از رونـد
اجرای دسـتور العمل ها و اقدامات مرکز بهداشـت ارسـنجان  ،پایگاه تجمیعی واکسیناسـیون کرونا در حسـینیه
عاشـقان ثاراللـه(ع) ،مرکـز خدمات جامع سلامت شـهری سـینا ،مرکـز منتخب کرونـا ،اورژانـس و بخش کووید
بیمارسـتان حضـرت ولـی عصر(عـج) و دسـتگاه اکسـیژن سـاز مرکـزی بیمارسـتان،مورد بازدیـد قـرار گرفت.
در پایـان ایـن بازدیـد بـازرس وزارت بهداشـت ،ضمـن اعلام رضایـت از عملکـرد شـبکه بهداشـت و درمـان
شهرسـتان ،انسـجام و همدلی درون سـازمانی و ارتباط و تعامل همه جانبه برون سـازمانی با ادارات و نهادهای
شهرسـتان و گروه هـای مردمـی و خیریـن را از نقـاط قـوت مجموعـه بهداشـت ودرمـان ارسـنجان در مقابلـه بـا
کرونـا توصیـف کرد.

کاشت  ۲۵۰هکتار گوجه فرنگی پاییزه در شهرستان فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از کاشـت مـزارع گوجه فرنگـی به صورت نشـایی در این شهرسـتان
خبر داد.
دکتـر فرامـرز نوعـی گفت :کشـت نشـایی عالوه بر کوتاه کردن دوره رشـد گیـاه در مزرعه موجب کاهش ریسـک
تولید محصوالت کشـاورزی می شـود.
وی تصریحکـرد ۲۵۰ :هکتـار گوجـه فرنگـی تولیـد پاییـزه در ایـن شهرسـتان کشـت میشـود و پیشبینـی
میگـردد 10هـزار تـن محصـول گوجـه فرنگـی از مـزارع ایـن شهرسـتان برداشـت گـردد .
وی در خاتمـه اظهـار داشـت  :گوجهفرنگـی پاییـزه از اواخـر آبـان مـاه در ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـی بازار
می شـود.
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تسکین زخم معده با سیبزمینی و موز

تبیــان :زخــم معــده جــزو
زخمهای باز اســت که در مخاط
جــداره داخلی معده و قســمت
فوقانــی روده کوچــک به وجود
میآید .این نوع زخم به دلیل رشد
بیش از حــد هلیکوباکترپیلوری و
تحریــک ناشــی از اســتفاده
طوالنیمدت از برخی داروها بروز
میکند .درد ناشــی از زخم معده
خود را با دردهای شــکمی شدید
نشــان میدهد که بــا رفالکس
معده ،التهاب و عالئم گوارشــی
دیگر اســت .با وجود اینکه زخم
معده همیشه مشکل حاد و جدی
به نظر نمیرســد اما الزم اســت که حواســتان به عفونتهای احتمالی و خونریزی معده باشد.
بنابراین نباید حتی زخم معده جزئی نیز نادیده گرفته شود.
خوشــبختانه در موارد جزئی میتوان به کمک روشهای طبیعی با مشکل مقابله کرد چون
برخی مواد غذایی حاوی ترکیباتی هســتند که به خنثیســازی اسید بیش از اندازه معده کمک
میکنند .ســیبزمینی و موز جزو این مواد غذایی هستند که روند بهبود و تسکین زخم معده را
تســریع میبخشند و باعث باال بردن تعادل  pHمعده شــده و رفالکس اسید معده را کاهش
میدهند.
اسموتی سیبزمینی و موز درمانکننده زخم معده نیست
بدون شک نمیتوان اسموتی سیبزمینی و موز را داروی زخم معده دانست اما باید بدانید که
با ترکیب فواید گوارشــی آب سیبزمینی با مواد مغذی موز میتوان با سوزش و ناراحتی ناشی
از زخم معده مقابله کرد.
ترکیبات موجود در این دو ماده غذایی مفید باعث خنثی شــدن اســید زیاد ناشــی از ترشح
بیش از حد شیره معده شده و به نوبه خود باعث تسریع روند احیای مخاط آسیبدیده میشوند.
فواید سیب زمینی
آب سیب زمینی یکی از بهترین درمانهای طبیعی برای تسکین شرایطی است که در نتیجه
عدم تعادل در میزان اســیدهای گوارشــی به وجود میآید .میزان فیبرهای موجود در این ماده
غذایی به اضافه آنتیاکســیدانها و مواد معدنی آن باعث بهبود روند هضم غذا شــده و سوزش
مخاط معده را کاهش میدهد .ســیب زمینی حاوی مواد معدنی قلیایی است که به کنترل روند
التهابی کمک میکنند .این ماده غذایی باعث تسریع روند بهبود و تسکین مخاط درگیر میشود.
این ماده غذایی بیادعا و در دســترس همچنین برای کاهش رفالکس اســید معده و تسکین
سوزش معده فوقالعاده است.
خواص موز
موز میوهای سرشــار از نشاسته و ترکیبات آنتیاکســیدانی است که بعد از جذب توسط بدن
باعث ایجاد تعادل در  pHمعده میشود .این میوه مفید حاوی میزان قابلتوجهی فیبر است که
به بهبود هضم غذاهای ســنگین کمک کرده و اجازه نمیدهد آنها در روده تخمیر شــوند .موز
با خنثیســازی اسید ناشــی از عدم تعادل  pHمعده بروز زخم در الیه محافظتکننده معده را
کاهش میدهد .این میوه خندان حاوی ویتامینها و مواد معدنی متعددی اســت که برای حفظ
ســامت بافتهای آسیبدیده ضروری هستند .موز به تسکین ناراحتیهای ایجاد شده به دلیل
رفالکس اسید معده و ورم معده کمک زیادی میکند.
از کجا بفهمیم زخم معده داریم؟
شــایعترین عالمت زخم معده احســاس درد در ناحیه شکم است .شدت این درد متناسب با
شــدت زخم و میزان تولید ترشحات اسیدی معده متفاوت است .زخم معده معمو ًال با عالئم زیر
همراه است:
 .سوزش در ناحیه فوقانی معده
 .سوزش معده یا رفالکس اسید معده (باال آمدن اسید از معده به سمت مری)
 .احساس پری یا سنگینی معده
 .التهاب و گاز زیاد
 .عدم تحمل غذاهای چرب
 .حالت تهوع و استفراغ
حواســتان باشد که این مشــکل ممکن اســت خود را با بیماریهای دیگری نیز بروز دهد
بنابراین الزم اســت که برای بررســی دقیق و تشخیص درســت حتم ًا به پزشک مراجعه کنید.
تستهایی که برای بررسی و تشخیص زخم معده انجام میشوند به قرار زیر است:
 .انجام تست آزمایشگاهی برای تشخیص هلیکوباکتری پیلوری
 .رادیوگرافی دستگاه گوارش
 .آندوسکوپی لوله گوارشی فوقانی
 .آزمایش هموگلوبین خون برای بررسی احتمال کمخونی.
اگر عالئم زخم معده را در خود احســاس میکنید میتوانید از این اســموتی طبیعی استفاده
کنید و در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه کنید تا وضعیت معدهتان را بررسی کرده و
شدت و نوع زخم را مشخص کند .یادتان باشد که زخم معده در مراحل اولیه مسئله مهم و جدی
نیست اما اگر به موقع درمانهای مناسب را دریافت نکنید ممکن است عوارض جدی نشان دهد
و شما را به دردسر بیندازد .بنابراین بهتر است هر نوع مشکلی در سالمتیتان که بعد از چند روز
بهبود پیدا نمیکند را جدی گرفته و به پزشک متخصص مراجعه کنید.

از بین بردن سلولهای مقاوم سرطان سینه
با یک ترکیب دارویی

باشــگاه خبرنگاران :محققان دانشگاه ایلینوی آمریکا دارویی به نام  ErSOایجاد کرده اند
که می تواند سلول های سرطانی سینه را از بین ببرد و حتی تومورهای بزرگ را نیز کاهش دهد
و به سطوح قبلی کشف نشده برساند.
این تیم تحقیق دریافته اســت که  ErSOباعث از بین رفتن ســریع بیشــتر متاستازهای
سرطانی در ریه ،اســتخوان و کبد می شود و متاستازهای سرطان مغز را در سطوح باال کاهش
می دهد ،به خصوص از آنجا که گســترش این ســرطان ها به ســایر قسمت های بدن معمو ًال
مسئول بیشتر موارد فوتی مبتالیان به سرطان سینه است.
طبق گفته این تیم تحقیقاتی ،فعالیت داروی جدید به پروتئینی معروف به گیرنده اســتروژن
بستگی دارد که در درصد باالیی از تومورهای سینه یافت می شود.
این دارو به این گیرنده متصل می شــود ،در آن زمان مســیر ســلولی را تنظیم میکند که
سلول های سرطانی را برای رشد سریع آماده و از آنها در برابر استرس محافظت میکند.
این مســیر تولید پروتئین هایی را که از ســلول در برابر آســیب محافظت کرده را تحریک
میکند ،در حالی که هدف دارو هدف قرار دادن فعالیت آن گیرنده و تنظیم باالی مسیر سلولی
است که باعث رشد و گسترش سلول های سرطانی می شود.
محققان این دارو را روی موش ها آزمایش کردند و نشــان دادند که  ErSOیک مولکول
کوچک با خواص ضد سرطانی قدرتمند و بدون عوارض جانبی است.
این تیم تأکید کرده که این دارو هیچ تاثیری در رشــد تولیدمثل موشــها نداشته است .نتایج
نشــان داد در مدت یک هفته از قرار گرفتن در معرض دارو  ،تومورهای سرطان سینه به میزان
غیرمنتظره ای کاهش یافته اند.
محققان دریافتند که بسیاری از این سرطانهای سینه تنها در مدت سه روز بیش از  ۹۹درصد
کاهش مییابد و این موضوع را نشان میدهد که  ErSOچقدر سریع عمل میکند و تا چه حد
میتواند در سطح چشمگیری بر سرطانهای سینه تأثیر بگذارد.
آنها اشــاره کردند که بارزترین ویژگی این داروی جدید این اســت که سلولهایی را که فاقد
گیرنده های استروژن هســتند ،لمس نمیکند و بر سلولهای سالم تأثیر نمیگذارد  ،خواه آنها
حاوی گیرنده های اســتروژن باشــند یا نه  ،اما در برابر سلول های سرطانی و گیرنده های آنها
بسیار موثر اســت .بر خالف داروهای رایج که سیگنالینگ استروژن را در سرطان سینه مسدود
میکنند ،داروی جدید یک مکان متفاوت در گیرنده اســتروژن را هدف قرار داده و به یک مسیر
سلولی محافظ که از قبل در سلولهای سرطانی فعال شده حمله میکند.
حدود  ۷۵درصد سرطانهای سینه گیرندههای استروژن مثبت هستند ،این بدان معنی است
که  ErSOتوانایی باالیی در مبارزه با رایجترین اشــکال سرطان سینه دارد ،که امید جدیدی
برای درمان سرطان سینه است.
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باشــگاه خبرنــگاران :انجیر یکــی از میوههای
خوشــمزه و پرخواصی اســت که به صورت تازه یا
خشــک شده مورد اســتفاده قرار میگیرد .این میوه
سرشار از فیبر ،ویتامینها و مواد معدنی متعدد است.
با این حال ،کمتر کسی میداند که مصرف انجیر
میتواند عوارض جانبی متعددی برای بدن انســان
داشته باشــد .یافتههای محققان نشــان داده است
زیاده روی در مصرف انجیر میتواند ســامت بدن را
به مخاطره بیندازد.
در این مطلب به اصلیتریــن دالیل مضر بودن
انجیر برای بدن میپردازیم:
 -۱ایجاد آلرژی :ترکیبات شیمیایی موجود در
انجیر میتواند در برخی افراد منجر به بروز شــوک
آنافیالکسی (واکنش آلرژیک شدید) ،ورم ملتحمه و
رینیت (ورم غشای مخاطی بینی) شود.
 -۲کاهش قند خون :انجیر یکی از میوههای
مناسب برای افراد مبتال به دیابت است .با این وجود،
خواص این میوه در کاهش قند خون در ســایر افراد
میتواند مضر باشــد .متخصصان بــه افرادی که از
سطح پایین قند خون رنج میبرند ،توصیه میکنند از
مصرف انجیر خودداری کنند.
 -۳خونریزی :در فصول ســرد ســال به افراد
توصیه میشود برای گرم نگه داشته شدن بدن انجیر
مصرف کنند .شــاید برایتان عجیب به نظر برسد ،اما
طبع گرم انجیر میتواند باعث خونریزی در شــبکیه
باشــگاه خبرنگاران :نظافت ظاهری بدن یکی از
مســائل عادی و روزمرهای اســت که همه ما تالش
داریم آن را به انجام برسانیم؛ اما توجه به نظافت بدن
از درون و خوردن غذاهایی که میتوانند ســموم را از
بدن شما دفع کنند ،بدون آنکه نیازی به داروها و مواد
درمانی داشته باشید ،امری مهمتر به شمار میرود.
 -۱آووکادو برای کبد
آووکادو میوهای دوست داشتنی است که میتواند
از یک طرف در کاهش ســطح کلسترول خون شما
نقش داشــته و از ســوی دیگر باعث گشــاد شدن
رگهای خونی شــود .این میوه بســته به گلوتاتیون
خود (که یک آنتی اکســیدان قوی هســت) از ورود
سموم به عروق جلوگیری میکند؛ بنابراین این میوه
وسیلهای برای تمیز کردن بدن با محافظت از کبد در
برابر سموم و همچنین کاهش احتمال مشکالت قلبی
با کاهش فشار خون است.
 -۲آناناس برای کلسترول
میوه آناناس حاوی یک چربی سوز طبیعی شناخته
شده به نام بروملین ( )Bromelainاست که این
چربی سوزی طبیعی برای راحتی گوارش ،در شکستن
و تجزیه پروتئینها در بدن به منظور استفاده بدن از
آنها نقش دارد .اما این تنها خاصیت آناناس که سبب
دفع کلســترول مضر از بدن میشود ،نیست .آناناس
همچنین میتواند مانع لخته شــدن خون شود .باید
توجه داشت این خواص در شرایطی حاصل میشود که
شما آناناس را به شکل تازه (ونه به شکل کنسرو شده
که فاقد آنزیم بروملین هست) مصرف کنید.

ایســنا :نتایج تحقیق جدید نشــان داد ماندگاری
آنتیبــادی کرونا تا چهار مــاه بعد از بهبودی در بدن
کودکان ماندگار است .محققان دانشگاه دوک ایاالت
متحده هیچ تفاوتی در پاســخ آنتیبــادی چهار ماه
پس از بهبودی کودکان مشاهده نکردند .کارشناسان
از این نتایج اســتقبال کردند زیرا افراد زیر  ۱۲ســال
هنوز نمیتوانند واکسینه شوند.
در ایــن تحقیق پاســخ به ویــروس کرونا در ۶۹
کودک و بزرگســال آزمایش شــد و با نتایج واکنش
در بزرگســاالن مورد مقایسه قرار گرفت .البته در این
تحقیق فقط افراد بدون عالمت یا افراد مبتال به کووید
خفیف مورد بررســی قرار گرفتند .نتایج این تحقیق
بهطور بالقوه به این معنی اســت که واکسیناســیون
زیر  ۱۲سال ممکن است حتی در کودکان محافظت
بیشتری در برابر کرونا ایجاد کند.
به گفته دانشمندان به این دلیل که هنوز نمیتوان
کودکان زیر  ۱۲ســال را علیه ویروس واکسینه کرد،
این یافت ه دلگرمکننده است.
محققــان نتایــج پاســخهای ایمنی کــودکان و
بزرگســاالن مبتال به ویروس را مورد مقایســه قرار
دادند و مشخص شد همه کودکان ،صرفنظر از سن
در  ۲ماه و چهار ماه پس از عفونت ،آنتیبادی معادل
یا کمی باالتر از بزرگساالن داشتند.
در حال حاضر واکسنها فقط برای کودکان باالی
 ۱۲ســال تایید شده است؛ آزمایشهای شرکت مدرنا
و فایزر در ماه مارس برای واکسن در گروههای جوان
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عوارض خطرناک
زیادهروی در مصرف انجیر

مواد غذایی که به سم زدایی بدن
کمک میکنند

 -۳کلم ترش برای پوست
کلم ترش و یا «زاواکراوت» ()Sauerkraut
به دلیل نقش خود در تأمین انواع گوناگون فیبرهای
غذایی در بدن شناخته میشود و احتمال ابتال به نفخ
شکم را کاهش میدهد .این در حالی است که مزایای

آنتیبادی کرونا تا چه زمانی در بدن
کودکان باقی میماند؟

انجام شد و انتظار میرود نتایج طی چند هفته اعالم
شود.
مرکز کنترل بیماری ایاالتمتحده توصیه میکند
که هر فرد  ۱۲ساله و باالتر باید واکسن دریافت کند

کیفیت ماسکهای پزشکی ارتقا مییابد
باشگاه خبرنگاران :استفاده از ماسکهای پزشکی
حدود  ۱۰۰ســال پیش آغاز شد ،اما امروزه و در دوره
همــه گیری « ،»۱۹-Covidاین ماســکها همه
نیازها را بــرآورده نمیکنند ،بنابراین مهندســان به
دنبال راههای جدید محافظتی هستند.
مشــکل ماســکهایی که در حال حاضر استفاده
میشــوند در نوع پارچهای اســت که از آنها ساخته
شــده اند ،زیرا الیاف آن ضخیم هســتند و فضاهای
بین آنها باعــث عبور ذرات گرد و غبار و ویروسها
نیز میشــود؛ بنابراین محققان روسیه راهی را برای
به دست آوردن خواص مطلوب از این ماسکها پیدا
کردند.
پروفســور آلبــرت نســیپولین مدیر آزمایشــگاه

این ماده غذایی به دلیل محافظت از پوســت در برابر
جوشها و آکنه قابل توجه است.
 -۴زردآلو برای یبوست
زردآلوهای خشک با بهره گیری از خاصیت ملین
بودن ،بدن را به روش متمایزی تمیز میکنند؛ چرا که

نانومواد در دانشــگاه میگوید :معلوم شد که غشایی
از نانولولههــای کربنی اندکی دربرابــر هوا مقاومت
دارند و تقریبــ ًا هر آنچه روی آن میافتد را میگیرد؛
بــه گونهای که اندازه منافــذ آن ،از  ۱۰نانومتر فراتر
نمیرود.
او افزود :انــدازه ویروس کرونــا ،ده برابر بزرگتر
اســت ،یعنی هوا از این سطح عبور کرده و ویروسها
بر روی ســطح الیاف نانولوله باقی میمانند .از لحاظ
تئوری ،میتوان چندین بار از این ماســکها استفاده
کرد.
ایــن ماســکهای نانویــی آزمایشــی را که در
آزمایشگاههای روسیه و ایتالیا روی آنها انجام شده
است را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

تا در برابر کووید ۱۹-محافظت شود.
در همین حال آزمایش امارات متحده عربی نیز در
مورد واکســن سینوفارم در بین کودکان  ۳تا  ۱۷سال
ادامه دارد .مقامات گفتند که این مطالعه توسط وزارت
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چشــم ،راست روده و مقعد و دســتگاه جنسی زنان
شــود .به همین دلیل از زیاده روی در خوردن آن در
زمستان اجتناب کنید.
 -۴جلوگیری از جذب کلسیم :انجیر دارای
ســطح باالیی از اوکساالت اســت که مانع از جذب
کلســیم در بدن میشــود .کمبود کلســیم در بدن
میتواند باعث نرمی و پوکی اســتخوان شود .از این
رو ،افراد کهنســال نباید در مصرف انجیر زیاده روی
کنند.
 -۵مضــر برای کبد :انجیــر دارای دانههای
فراوان است و بسیاری از این دانهها در زمان خوردن
جویده نشده و ســالم بلعیده میشوند .به دلیل آنکه
دستگاه گوارش توانایی هضم این دانهها را ندارد ،این
موضوع میتواند برای رودهها و کبد ایجاد مشــکل
کند.
 -۶ایجاد نفخ :انجیر یک میوه ســنگین برای
معده محسوب شده و مصرف آن باعث بروز دل درد
و نفخ میشود.
 -۷نامناســب برای معده :گرچه بســیاری
از افــراد انجیر را یک میوه نرم و ســبک برای معده
میدانند که میتواند به راحتی هضم شود ،اما حقیقت
این است که هضم آن برای معده کار دشواری است
و زیاده روی در مصرف آن به راحتی میتواند باعث
بروز دل درد شــود .بهترین راهکار برای خالصی از
این درد نوشیدن آب سرد است.
میتواند در برابر یبوســت مقاومت کرده و به راحت
شــدن معده شــما کمک کنند .این امر همچنین در
مــورد زردآلوهای تازه که حــاوی مقادیر زیادی فیبر
غذایی هستند و باعث بهبود سالمت معده و گوارش
میشوند ،صادق هست .زردآلو همچنین برای سالمت
چشم و بینایی شما مفید است.
 -۵گریپ فروت برای وزن
رنج ناشــی از اضافه وزن نیازمند اســتفاده از آن
دســته از غذاهایی اســت که متابولیسم (سوخت و
ســاز بدن) را بهبود میبخشــد و از جمله این موارد،
گریپ فروت اســت .گریپ فروت میتواند با از بین
بردن وزن اضافی ،به پاکســازی بــدن کمک کرده؛
همچنانکــه حاوی مقادیر زیادی فیبر غذایی اســت
که باعث افزایش احساس ســیری در بدن میشود.
گریپ فروت میتواند سطح قند خون را کنترل کرده و
دارای مقادیر فراوانی ویتامینهای مهم مانند ویتامین
 Aو ویتامین  Cاست.
 -۶خیار برای بوی بد دهان
یکی از چیزهایی که بــر وضعیت روحی و روانی
فرد تأثیر منفی میگذارد ،بوی بد دهان است؛ بنابراین
خوردن مــوادی غذایی که بتواند بــوی بد دهان را
کاهــش دهد ،امری ضروری به نظر میرســد که از
جمله این موارد ،خیار اســت .خیار از میوههایی است
که نقش شــناخته شــدهای در محافظت از دهان از
خشــکی دارد؛ به خصوص آن که خوردن آن باعث
پخــش بزاق در دهان شــده و بوی بــد دهان را به
سرعت از بین میبرد.

بهداشت تایید شده است.
ابوظبی در حال کنترل پاسخ ایمنی در  ۹۰۰کودک
واکسینه شده از ملیتهای مختلف است که به زودی
یک واکسیناسیون بزرگ را آماده میکند .این تحقیق
در حالی صورت میگیرد که جهشهای ویروسی در
سطح جهان منجر به افزایش تعداد موارد مثبت ابتال
به کووید از جمله بین کودکان و شــدت عالئم آنان
شده است.
نتایــج حاصل از تحقیــق ایاالتمتحده نشــان
میدهد که واکسیناســیون کودکان خردسال در برابر
کووید ۱۹-میتواند میزان محافظت مشابه یا بیشتری
نسبت به بزرگساالن ایجاد کند.
ژنوویــو فــودا ،دانشــیار متخصــص اطفــال و
میکروبشناســی در دانشگاه دوک ،در این خصوص
گفت :ایــن تحقیق دیدگاهی در مــورد واکنشهای
ویروسی کودکان ارائه کرده است.
وی ادامه داد :بیشتر تحقیقات در مورد پاسخهای
ایمنــی کودکان بــه ســارس-کووSARS-(۲-
 )۲-CoVروی بیماران بســتری شــده با ســندرم
التهابــی شــدید کوویــد ۱۹-یا چند سیســتمی در
کودکان( )MIS-Cمتمرکز شــده یا ایمنی را فقط
در هنگام عفونت حاد ارزیابی کردهاند.
ایــن تحقیق اطالعــات مهمــی را ارائه میدهد
که پاســخهای ایمنــی اختصاصی ســارس-کوو۲-
صرفنظر از شــدت بیماری ممکن اســت با گذشت
زمان در کودکان و نوجوانان کندتر شود.
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چرا دروغ های مصلحتی بین مردم جامعه رواج پیدا کرده است؟
باشگاه خبرنگاران :همه ما دروغ میگوییم .اگر تاکنون به کودکی
گفته اید دندانش را که افتاده است زیر بالش بگذارد و صبح پری دندانی
برای او هدیه میآورد ،دروغ مصلحتی گفتید.
این ضرب المثل که همیشه باید واقعیت را بگویید اکثراً درست است،
اما در بعضی شرایط دروغهای مصلحتی هدف دارند.
دروغهای مصلحتی در مقابل دروغهای واقعی
دروغهای مصلحتی برای اهداف مفید به کار میروند .کامال صادق
بودن در بعضی موارد باعث ایجاد موقعیت ناخوشایند یا توهینآمیز
میشود .برخی ،دروغهای مصلحتی را نشانه تمدن میدانند .دروغهای
واقعی بیشتر خودخواهانه عمل میکنند و ممکن است منجر به
پیامدهای منفی برای خود و دیگران شوند.
دروغهای مصلحتی چگونه میتوانند برای ما خوب باشند
اگر به نفع افراد دیگر دروغ بگوییم ،دروغ مصلحتی گفته ایم .مثال:
دانشجویی هفته اول حضور در دانشگاه را به سختی پشت سر گذاشته
بود ،اما به والدینش گفت که حال خوبی دارد تا نگران نشوند .در این
شرایط ،او به احساسات پدر و مادر خود فکر میکرد و با آنها همدل و
مهربان بود .هفته دوم که با شرایط جدید سازگار شد ،خوشحال بود که
زود پدر و مادرش را ناراحت نکرده است.
دانشمندان این دروغ پردازیهای خوب را دروغهای اجتماعی یا
مردمی میدانند و با دروغهای ضد اجتماعی که برای منافع شخصی
گفته میشود ،متفاوت است .طبق تحقیقات ،دروغهای اجتماعی
میتوانند در واقع اعتماد و احساس خیرخواهی را در بین مردم ایجاد
کنند.
دروغهای واقعی چگونه میتوانند برای ما بد باشند
هدف دروغ واقعی غالبا خودخواهانه است و مخربترین نوع دروغ
است .اگر دوستتان درمورد لباس جدیدش از شما نظر میپرسد و فکر
میکنید بسیار گشاد است ،اما برای تقویت اعتماد به نفس وی بگویید
که عالی است ،دروغ مصلحتی گفته اید ،اما تعریف از او به این دلیل
که میخواهید در مهمانی بهتر از او به نظر برسید ،رقابتی است و
بیشتر نشاندهنده قصد خودخواهانه شما است .وقتی صحبت از گفتن
حقیقت ،فریب و اعتماد میشود ،دروغهای واقعی میتوانند مخرب
باشند.
قبل از گفتن دروغ چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک دروغ مصلحتی یا یک دروغ واقعی
بگویید ،به این موارد توجه کنید:
• هدف و نیت را ارزیابی کنید
وقتی کسی به خاطر نوع دوستی برای محافظت از دیگران دروغ
میگوید ،دروغ مصلحتی است و قابل قبول محسوب میشوند .این
دروغها معمو ًال به نفع شنونده است.
به عنوان مثال ،اگر همسایه شما به دلیل سرطان در حال مرگ است،
به جای اینکه پسر خردسالتان را با مرگ قریب الوقوع وی بترسانید،
بگویید او اکنون حال خوبی ندارد.
• پیامدهای بلند مدت را در نظر بگیرید
در حالی که دروغهای مصلحتی اغلب جزئی یا بینتیجه هستند،
دروغهای واقعی تأثیرات گستردهای دارند .این دروغها در ابتدا نیز به
نفع دروغگو هستند.
به عنوان مثال ،شخصی دادههای همکار خود را جمع کرد و پروژه
را به عنوان داده خودش ارائه داد .وی آشکارا دروغ گفته و به روشی
خودمحور و غیرصادقانه عمل کرده است .وقتی ناظر حقیقت را فهمید،
او را به بخش منابع انسانی فرستاد.
چرا مردم دروغ میگویند؟
دروغ گفتن مردم دالیل زیادی دارد .برخی از انگیزههای معمول دروغ

گفتن عبارتاند از:
 -۱با مالحظه بودن
دروغ گفتن میتواند به معنای محافظت از احساسات شخص دیگری،
به خاطر حفظ دیپلماسی یا حفظ ثبات در روابط ما باشد .این دروغهای
مصلحتی متداول است و به ما کمک میکند با همسر ،خانواده ،دوستان
و همسایگان خود هماهنگی برقرار کنیم .به عنوان مثال اگر فرزند شما
تازه شروع به یادگیری ویولن کرده و بد مینوازد ،ممکن است برای
تشویق او بگویید فوق العاده به نظر میرسد.
 -۲برای حفظ تصور دیگران از خود
دلیل دیگر اینکه چرا ما حقیقت را نمیگوییم برای حفظ تصویر و
شخصیتمان در نظر دیگران است .به عنوان مثال به جای اینکه اعتراف
کنید شغل خود را از دست داده اید ،ممکن است بگویید که استعفا
داده اید.
 -۳برای حفظ قدرت
به عنوان مثال به جای زیر سوال بردن برنامه جدید رئیس خود که به
نظر شما جالب نیست ،شما مجبور هستید که از آن حمایت کنید ،زیرا
میخواهید شغل خود را حفظ کنید.
خطر زیاد دروغ گفتن
مطالعهای که در سال  ۲۰۱۶منتشر شد ،نشان داد مغز با عدم صداقت
سازگار میشود .هرچه شرکت کنندگان بیشتر درگیر عدم صداقت
خود باشند ،احتمال تکرار رفتار افزایش مییابد .اقدامات کوچک به
تخلفهای بزرگتر تبدیل میشوند .دروغهای به ظاهر بی ضرر نیز

میتوانند به یک عادت تبدیل شوند.
خطر دوم دروغ گفتن زیاد ممکن است عدم دریافت کمک در مواقع
مورد نیاز باشد .به عنوان مثال ،گفتن «من خوب هستم» ،که به نظر
یک دروغ بی ضرر است ،این واقعیت را میپوشاند که شما هنوز هم در
بسیاری از موارد در تالش هستید و ممکن است مانع از این شود که
دیگران به شما کمک کنند.
فواید صداقت
شما همیشه باید درمورد اینکه چه کار میکنید و چرا آن را انجام
میدهید با خود صادق باشید .پس باید سعی کنید تا جایی که میتوانید
با عزیزانتان نیز صادق باشید.
از این گذشته ،اگر شریک زندگیتان از حقیقت شما آگاه نیست ،شما
را نمیشناسد .در آن زمان شما صمیمیت واقعی را تجربه نمیکنید.
صمیمیت آسیب پذیری و صداقت را میطلبد .همچنین ممکن است
خانواده خود را از این فرصت محروم کنید که نشان دهند شما را
همانطور که هستید قبول و دوست دارند.
دروغگویی کمتر به سالمت بهتر پیوند خورده است
آنیتا کلی ،استاد روانشناسی در دانشگاه نوتردام در طی تحقیقات خود
کشف کرد شرکت کنندگانی که کمتر دروغ میگویند ،سعی میکنند
صادقانهتر زندگی کنند ،روابطشان بهبود یافته و سالمت روحی و
جسمی بهتری دارند.
چه زمانی دروغ گفتن الزم است؟
بعضی اوقات مخاطرات زیاد است و دروغ برای محافظت از افراد الزم

است .در این نوع شرایط ،دروغ گفتن به منظور محافظت از خود یا
عزیزان شما قابل قبول تلقی میشود:
 -۱دروغ به سوءاستفاده کننده برای محافظت از خود یا افراد
 -۲دروغ به سوءاستفاده کننده برای محافظت از کودکان در برابر
کودک آزاری.
 -۳دروغ به کسی که به مواد مخدر مصرف کرده است.
 -۴دروغ گفتن به شخصی که به نظر میرسد در حوزه روان رنج
میبرد.
دروغ به عزیزانمان
اگر اقوام ما با مشکالت روحی و روانی روبرو شوند چه میکنند؟ گاهی
اوقات دروغ برای کمک به آنها الزم است.
مردیت گوردون رزنیک ،میگوید :مطالعات نشان میدهد ،گاهی
اوقات دروغ به افرادی که به زوال عقل شدید مبتال هستند در صورتی
که با دقت و ذهنیت انجام شود و اعتماد را خدشه دار نکند ،ممکن
است مناسب باشد .به چالش کشیدن فردی با اختالل شدید حافظه
برای «روبرو شدن با حقیقت» در شرایط خاص -حتی شرایطی که
برای دیگران خوش خیم به نظر میرسند -میتواند باعث تحریک و
ترس شود و همچنین اعتماد را از بین ببرد.
بنابراین گرچه صداقت معمو ًال بهترین سیاست است ،اما موارد
استثنایی نیز وجود دارد .در همه ادیان و نظامهای اعتقادی ،فضیلت
صداقت را بزرگ جلوه میدهند؛ بنابراین در اکثر موارد بهتر است
تالش کنید دروغ نگویید حتی مصلحتی.
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عمودی:
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دوشنبه  4مرداد 1400

دوست عزیز:
خشنودم که مرا به طرح بحث ساختار رمان ترغیب کردید ،چهارچوبه ای که
همه ی توازن و حیات درونی داستان هایی که مبهوت مان می سازند و نیز فریبایی
عظیم شان که آنها را در نظرمان چون قادری مطلق :خودزا و خوداتکا می نمایند،
در خود جای می دهد .اما ،حاال می دانیم که فقط این طور به نظر می آیند و در
افسون متن و ساخت زیرکانه شان ،این
اساس این گونه نیستند ،بلکه به لطف
ِ
توهم را به ما تسری می دهند .ما پیش از این با هم درباره سبک روایتی صحبت
کردیم .اکنون باید به سازمان عناصر تشکیل دهنده رمان و نیز تکنیک هایی که
رمان نویس برای بخشیدن قدرت تلقین به ساخته خویش به خدمت شان می گیرد،
نظری بیاندازیم.
تنوع مسائل یا چالش های پیش روی کسی که خود را مهیای نوشتن داستانی
کرده است را می توان در چهار گروه عمده زیر ،دسته بندی کرد:
الف) راوی
ب) فضا
ج) زمان
د) سطح واقعیت
به عبارت دیگر ،اولی شخصی است که داستان را روایت می کند و سه تای
دیگر ،زاویه دیدهای درهم تنیده ای که همچون قابلیت سبک ،انتخاب درست
و مدیریت صحیح شان ،سبب می شود تا داستانی ما را متعجب ،متأثر یا دلزده و
کسل کند.
امروز مایلم درباره راوی صحبت کنیم ،یعنی مهم ترین شخصیت همه رمان ها
(بدون استثناء) ،از کسی که در واقع دیگر اجزاء داستان به وی وابسته اند .اما پیش
از هر چیز ،بهتر است به تصحیح درک نادرستی که بسیار هم رایج است بپردازیم
و آن :اشتباه گرفتن راوی یا همان کسی که داستان را بازگو می کند با مؤلف
یا نویسنده همان داستان است .این جدی ترین اشتباه بسیاری از رمان نویسان
است که سعی دارند داستان خود را از زبان اول شخص بازگو نمایند و تعمدا
زندگینامه شان را به عنوان موضوع انتخاب می کنند .آنها فکر می کنند خود ،راوی
داستان شان هستند ،در صورتی که سخت در اشتباه اند .راوی ،موجودی ساخته
شده از کلمات است و نه مثل نویسنده از گوشت و استخوان؛ او تنها در تعامل
با رمانی که روایت می کند و فقط تا مادامی که داستانی را باز می گوید ،زندگی
می کند (در واقع مرزهای داستان ،محدوده حیات اوست) ،در صورتی که نویسنده
صاحب زندگی و حیاتی حقیقی ،غنی و متفاوت است ،حیاتی که پیش از نوشتن
این رمان هم تداوم داشته و حتی در زمان نوشتن آن نیز ،نویسنده همه زندگی اش
را به آن اختصاص نداده است.
راوی همواره شخصیتی ساختگی است ،موجودی خیالی مشابه باقی
شخصیت های داستان ،همان ها که او تعریف شان می کند ،اما بسیار مهم تر از
ایشان ،زیرا نقشی که ایفاگر آن است -خودش را آشکار یا پنهان می کند ،گوشه
می گیرد یا به هر جا سرک می کشد ،درباره هر چیز و هر کس داوری می کند
و گاه پرچانه و لوده یا کم حرف و جدی می شود -در متقاعد ساختن مان به
واقعی بودن دیگر شخصیت های داستان و یا تجسم آنها چون عروسک ها و
آدمک هایی بی اراده در ذهن مان ،تأثیر مستقیم دارد .رفتار و سلوک راوی تعیین
کننده پیوستگی درونی یک داستان است ،مسئله ای که به نوبه خود عاملی اساسی
در فریبایی داستان به شمار می رود.
اولین مسئله ای که نویسنده رمان باید در پی حل آن باشد این است که« :چه
کسی رمان را روایت می کند؟» به نظر می رسد که پاسخ های ممکن بی شمارند،
ولی در مرحله عمل ،تنها به سه مورد کاهش می یابند :راوی -شخصیت ،راوی-
دانای کل بیرونی و دور از داستانی که روایت می کند و یا راوی -مبهمی که
معلوم نیست از درون دنیای داستان یا بیرون آن به روایت مشغول است .دو گونه
اول راوی ،از انواع قدیمی و سنتی آن هستند؛ در عوض آخری ،اخیراً باب شده و
محصول رمان مدرن است.
برای تعیین این که مؤلف کدام گونه از انواع راوی را برگزیده است ،باید بررسی
کنیم به لحاظ دستوری ،داستان از سوی چه کسی بازگو می شود؛ از سوی یک او،
یک من یا یک تو .شخص دستوری که راوی از جایگاه آن صحبت می کند ،ما را
از موقعیت او در ارتباط با فضای داستانی که برایمان بازگو می کند ،آگاه می سازد.
اگر این کار را از جایگاه یک من (یا یک ما ،موردی غریب اما نه غیرممکن ،برای
نمونه سیتادِل اثر آنتوان دو َسنت ا ِگزوپِری یا بسیاری از بخش های خوشه های
خشم نوشته جان ا ِشتاین ب ِک) انجام دهد ،راوی در درون فضای داستان و در کنار
شخصیت های داستان قرار دارد .اگر این کار را از جایگاه سوم شخص مفرد ،یک
او انجام دهد ،در بیرون فضای روایت قرار می گیرد ،همانند آنچه در رمان های
کالسیک روی می دهد ،یک راوی -دانای کل مشابه خدای قاد ِر مطلق ،به این
معنی که او همه چیز و همه کس از خُ رد و کالن را می بیند و به همه امور آگاه
است ،اما خود بخشی از دنیای روایت را شکل نمی دهد ،دنیایی که از بیرون و از
نمایی محاط بر کل آن به ما نشانش می دهد.
اما راوی دوم شخص تو ،در کدام بخش از فضای داستان دیده می شود؟ برای
مثال آنچه در گذر زمان اثر میشل بوتور ،رمان آئورا نوشته کارلوس فوئنتس،
خوآن بی سرزمین رمانی نوشته خوآن گویی تی سولو ،پنج ساعت با ماریو از
میگِل ِد لیبِس یا در فصل های زیادی از گالیندِس اثر مانوئل باسکِس مونتالبان
روی می دهد .راهی برای دانستن پیشاپیش پاسخ این سئوال وجود ندارد ،آن هم
به این دلیل که راوی در جای دوم شخص مفرد نشسته است ،زیرا تو می تواند
یک راوی -دانای کل ،خارج از دنیای روایت باشد که دستور و فرمان می دهد و
به مدد قدرت بی حد و مرزی که به تقلید از خدای قادر مطلق از آن برخوردار شده،
به طرزی نامحسوس مسبب همه رخدادهای داستان گردد.
من آگاه درون باشد که به دو نیمه تقسیم
اما همچنین این راوی می تواند یک ِ
شده و درباره خودش اما در قالب یک تو ،چیزی مشابه یک راوی ،شخصیت
اسکیزوفرنیک صحبت می کند ،شخصی درگیر صحنه های رمان که هویت اش
را از چشم خواننده (و گاه از خودش) با همان تمهید دو نیمه ساختن خود ،پنهان
می کند .در رمان هایی که راوی آنها از زبان دوم شخص صحبت می کند ،راهی
برای شناسایی کامل و مطمئن راوی وجود ندارد مگر او را از روی شواهد درونی
خود داستان تشخیص دهیم.
رابطه ای را که در همه رمان ها میان فضای اشغال شده توسط راوی با فضای
روایت وجود دارد زاویه دید فضایی می نامیم و نیز اشاره می کنیم که راوی به
وسیله شخص دستوری که رمان را روایت می کند ،تعیین می شود .سه حالت
ممکن زیر در این زاویه دید قابل تصور است:
الف) راوی -شخصیت ،که از زبان اول شخص دستوری روایت می کند ،زاویه
دیدی که در آن فضای راوی و روایت بر هم منطبق است.
ب)راوی -دانای کل ،که از زبان سوم شخص دستوری روایت می کند و
فضایی متفاوت و مستقل از فضایی که روایت در آن اتفاق می افتد را اشغال
می کند.
ج)راوی -مبهم ،که در پس یک دوم شخص دستوری پنهان می شود ،یک
راوی دانای کل و مطلق العنان باشد ،راوی
تو که می تواند طنین صدای یک ِ
پرتوانی که از خارج فضای روایت به وقوع وقایعی که در داستان رخ می دهند،
فرمان می دهد ،یا در لباس و لحن یک راوی -شخصیت درگیر در عمل داستانی
خواه در نقش یک ساده دل ،شخصیتی غیرقابل اعتماد یا فردی اسکیزوفرنی یا
هوسباز ،خود را بازتولید می کند و با خود حرف می زند ولی در واقع مخاطب اش
خواننده رمان است.
من تصور می کنم ،با طبقه بندی کردن زاویه دید فضایی ،همین کاری که در
باال انجام شد ،شناسایی راوی با یک تورق و در همان اولین جمله های یک رمان
ساده به نظر می رسد .البته همین طور است ،اگر ما در گستره خیال بمانیم؛ اما
زمانی که به عالم واقع نزدیک تر می شویم و با موارد خاصی برخورد می کنیم،
درمی یابیم که درون این شمای کلی ترسیم یافته ،امکان وقوع شقوق گوناگونی
وجود دارد ،آنچه که به هر مؤلف اجازه می دهد تا به گزینش یک زاویه دید فضایی
معین برای بازگو کردن داستانش مبادرت ورزد ،و در کنار و بر حاشیه این دیدگاه
به نوآوری ها و آمیزه های تازه ای دست بزند ،چیزی که در ادبیات به آن اصالت
و اختیار اطالق شود.
شما آغاز ُدن کیشوت را به یاد می آورید :اطمینان دارم که پاسخ شما مثبت
است ،چون صحبت بر سر یکی از به یادماندنی ترین فرازهای آغازین در عرصه
رمان است« :در نقطه ای از مانچا که مایل نیستم نامش را به خاطر آورم »...با
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نامه هایی به یک نویسنده جوان

راوی ،فضا
ماریو بارگاس یوسا
ترجمه :رامین موالئی

توجه به طبقه بندی باال ،شکی وجود ندارد که :راوی رمان در مقام اول شخص
مفرد قرار گرفته ،از زبان یک من سخن می گوید ،و به همین جهت راوی-
شخصیتی است که فضای اش همان فضای داستان است .در عین حال ،فوراً
درمی یابیم که هرچند این راوی گاه به گاه در هیئت اول شخص مفرد مانند جمله
اول از جایگاه یک من با ما سخن می گوید اما سعی نمی کند تنها یک راوی-
شخصیت مطلق باشد ،بلکه بیشتر به یک راوی -دانای کل بودن تمایل دارد،
راوی شاخص و رقیب خداوند ،که از منظری خارج از فضای روایت جریان داستان
را از قول یک او برایمان بازگو می کند .در واقع راوی مانند یک او داستان را روایت
می کند و تنها در لحظه هایی مثل جمله های ابتدایی رمان به سوی اول شخص
می چرخد و خودش را در پشت من از چشم خواننده پنهان می سازد ،و از زبان من
و در چهره یک بازیگر سخن می گوید و حواس خواننده را پَرت می کند (تا این
که در اواسط رمان ناگهان آشکار می شود که او نقشی بی ارزش ایفا نمی کند و
برای خواننده که خواهان دریافت ماوقع داستان است هیچ مزاحمتی ندارد) .این
چرخش ها یا جهش ها در زاویه دید فضایی -از من به او ،از یک راوی -دانای
کل به یک راوی -شخصیت یا برعکس -چشم انداز و فاصله خود از روایت را
تغییر می دهند و به همین دلیل وجودی موجه یا ناموجه می یابند .اگر همه این
چرخش ها و تغییرات در چشم انداز فضایی داستان تنها برای فخر و مباهات
بی حاصل قدرت از سوی راوی باشد ،ناهماهنگی هایی به وجود می آورند که به
تضعیف فریبایی داستان دامن خواهند زد .در عین حال ،به ما تصویری از تنوعی
که راوی می تواند از آن برخوردار باشد ،ارائه می دهند و نیز آگاه مان می سازند
که راوی می تواند با در اختیار گرفتن این چرخش ها و یا با جهش از یک شخص
دستوری به دیگری ،افق دید تازه ای از روایت را بر ما آشکار سازد.
با هم به چند مورد جالب از تنوع ،جهش ها یا چرخش های فضایی راوی نگاه
می اندازیم .مطمئن ام که سرآغاز موبی دیک یکی دیگر از رمان های جهانی و
بحث برانگیز را به یاد دارید( :مرا اسماعیل صدا بزن) چه شروع عجیبی ،این
طور نیست؟ آن هم تنها با سه کلمه انگلیسی! مِلویل به دنبال بیدار کردن حس

چرخش های پنهان از دید خواننده سبب تهییج کنجکاوی او و زنده شدن داستان
در نظرش می شوند .در مقابل ،اگر فاقد این اثربخشی باشند نتیجه ای معکوس
خواهند داشت ،یعنی اگر به شکلی عیان و پیش چشم مان صورت گیرند ،به نظر
ما ساختگی و تحمیلی می رسند ،روپوش هایی که داستان را از روند طبیعی خارج
و استقالل و اختیار شخصیت های داستان را زایل می کنند .نقصی که ُدن کیشوت
و موبی دیک مسلما از آن مبری هستند.
مادام بواری هم یکی دیگر از شاهکارهای ماندگار در عرصه رمان است ،رمانی
که با آن در یکی از جالب ترین نمونه های چرخش فضایی سهیم می شویم.
شروع اش را به خاطر دارید؟ در کالس بودیم که مدیر وارد شد و به دنبالش
شاگرد جدیدی با لباس خاص یکشنبه ها و مستخدم مدرسه که میز و نیمکت
بزرگی را حمل می کرد .اینجا راوی کیست؟ چه کسی به جای ما صحبت می کند؟
هرگز نمی شناسیمش .ولی به خوبی می فهمیم که یک راوی -شخصیت است و
مستقر در همان فضایی که روایتش می کند ،شاهدی حاضر و ناظر آنچه روایت
می کند و برای همین از زبان اول شخص جمع سخن می گوید .هرچند از جانب
یک ما صحبت می کند ،نمی توان احتمال داد که شخصیتی جمعی باشد ،شاید
یکی از شاگردهای کالسی باشد که بواری جوان هم جزء آنهاست( .اگر اجازه
دهید مثالی بزنم از خودم که در مقابل عظمت شگرف رمان فلوبر ذره ای ناچیز هم
نیست ،سال ها پیش رمانی نوشتم به نام شیر بچه ها که از زاویه دید فضایی یک
راوی -شخصیت جمعی روایت می شود ،گروهی از بچه های هم محلی شخصیت
اول داستان به نام پیچولیتا کوئیار) اما نیز می تواند تنها یک شاگرد باشد که از
سر احتیاط ،خجالت یا ترس ،از زبان ما صحبت می کند .به هر حال ،این زاویه
دید فقط چند صفحه دوام می آورد و در این بین دو ،سه نوبت صدای کسی را
می شنویم که از زبان اول شخص مفرد ،داستانی را که چون شاهدی در آن حضور
دارد برایمان بازگو می کند .اما در زمانی که مشخص کردنش دشوار است -در این
ترفند زیرکی تکنیکی دیگری وجود دارد -همین راوی -شخصیت جای خود را با
چرخشی به راوی -دانای کلی دور از داستان و مستقر در فضایی متفاوت از اولی

کنجکاوی ما در مورد این راوی -شخصیت مرموز است که هویت اش بر ما
پوشیده است و حتی مطمئن نیستیم که نامش اسماعیل باشد .از طرف زاویه دید
فضایی به خوبی هر چه تمام تر بیان شده است .اسماعیل از زبان اول شخص
مفرد سخن می گوید ،او یک شخصیت پرحضور در داستان است ،هرچند که
زیاد هم مهم نیست -شاید مهم ترین نقش های داستان ،شخصیت سرسخت
و لجوج کاپیتان اَ َچب(کاپیتان ای َهب) و یا دشمن اش ،آن غایب همیشه حاضر
داستان ،نهنگ سفیدی باشد که کاپیتان همه دریاهای دنیا را به دنبالش پشت
سر می گذارد -اما اسماعیل شاهد و شریک بخش عظیمی از ماجراهایی است
که باز می گوید (و آنها را که خود شاهد نبوده ،شنیده است و به خواننده انتقال
می دهد) .این زاویه دید فضایی در طی داستان مورد توجه شدید مؤلف است ،اما
فقط تا قسمت پایانی .تا این قسمت؛ جریان و پیوستگی زاویه دید فضایی کامل
و تمام عیار است ،چرا که اسماعیل فقط آنچه را بازگو می کند که خود توانسته
از خالل تجربه اش به عنوان شخصیتی حاضر در داستان دریابد ،پیوستگی اش
که فریبایی رمان را تقویت می کند .اما در پایان ،همان گونه که به خاطر دارید،
آن لحظه وحشتناک فرا می رسد ،زمانی که حیوان دریایی درنده از وجود کاپیتان
ایهب و ملوان هایش در کشتی پِکود باخبر و کشتار شروع می شود .از نقطه نظر
عینی و بنا بر آن پیوستگی درونی داستان ،منطقی آن است که اسماعیل هم مانند
سایر همراهانش در این ماجرا ،از پا درآید .اما اگر این اتفاق منطقی رخ داده بود،
چگونه کسی که خود در این ماجرا حضور داشته ،اکنون می توانست روبرویمان
قرار گرفته و ما را از آن آگاه کند؟ برای اجتناب از این ناهماهنگی و نیز تبدیل
شدن موبی دیک به داستانی خیالی ،که در آن صورت راوی مابقی داستان را
از دنیای پس از مرگ برایمان روایت می کرد ،ملویل (به طرز اعجاب انگیزی)
اسماعیل را زنده نگه می دارد ،و ما را از سرنوشت او در یک ضمیمه داستانی
آگاه می سازد .ضمیمه ای که آن را نه اسماعیل ،بلکه یک راوی -دانای کل بازگو
می کند .به این ترتیب ،در صفحه های پایانی موبی دیک ،چرخشی فضایی وجود
دارد و جهشی از نقطه نظر یک راوی -شخصیت -که فضایش همان فضای
روایت است -به یک راوی -دانای کل ،که فضای متفاوت و بزرگ تری را نسبت
به فضای روایت اشغال می کند (همان که از جایگاه خود می تواند بخش پایانی
را مشاهده و تشریح کند).
من با بیان این نمونه ها در پی آن هستم که شما گمان نکنید چرخش های
راوی در رمان ها امری غیرمعمول است .درست برعکس ،این کام ً
ال عادی است
که رمان نه تنها توسط یک راوی ،بلکه دو و گاه چندین راوی مختلف ،که
یکی توسط دیگری کنار زده می شود ،روایت شوند ،درست مثل دونده ها در یک
مسابقه واقعی.
مثال آشکاری از جانشینی راویان -مثالی از چرخش های فضایی -که به ذهنم
می رسد مربوط به گور به گور است ،رمانی که در آن فاکنر به تشریح سفر خانواده
بوند ِرن در سرزمین جنوب برای خاکسپاری مادرشان آدی بوندرن می پردازد،
مادری که دوست داشته تا استخوان هایش در جایی که متولد شده است ،مدفون
شود .این سفر ریشه های توراتی و حماسی دارد ،چون جسد در زیر آفتاب بی رحم
دیپ ساوث متالشی می شود ،اما خانواده همچنان بر ادامه سفرشان و انتقال
جسد مادر اصرار دارند ،اصراری برآمده از باورهای متعصبانه ای که شخصیت های
فاکنر به آن تمایل دارند .به یاد دارید این رمان چگونه روایت می شود یا به
عبارت بهتر چه کسی روایتش می کند؟ درست است ،توسط همه اعضای خانواده
من آگاه هر یک از آنها و زاویه دیدهایی متعدد و چرخنده
بوندرن .داستان توسط ِ
شخصیت در گیر و دار داستان و
پیش می رود .راوی در همه موارد ،یک راوی-
ِ
مستقر در فضای آن است .اما ،هرچند از این نظر زاویه دید فضایی بی تغییر و
ثابت می ماند ،اما هویت راوی از شخصیتی به شخصیتی دیگر تبدیل می شود،
به ترتیبی که این نمونه از چرخش ها -نه همچون چرخش های موجود در
موبی دیک یا ُدن کیشوت در زاویه دید فضایی ،بدون خارج شدن از فضای روایت،
از شخصیتی به شخصیتی دیگر انجام می شود.
اگر این چرخش ها موجه باشند به پرمایه و غنی تر کردن درونمایه داستان
و نیز به هرچه پویاتر و زنده تر شدن تخیل داستانی کمک می کنند و همچنین

می دهد و این راوی دیگر نه از منظر ما بلکه با زبان یک سوم شخص مفرد او
داستان را برایمان روایت می کند .این مورد چرخش در زاویه دید است :آن اولی
یک شخصیت بود و این یکی خدایی دانا و ناظر کل است که همه چیز را می داند
و می بیند و بی آن که خودش را نشانمان دهد یا از خودش چیزی بگوید ،داستان
را برایمان باز می گوید .این راوی جدید تا انتهای رمان داستان را ادامه می دهد.
فلوبر که در نامه هایش ،نظریه اش را پیرامون رمان به طور مبسوط تشریح
می کند ،خود طرفدار پر و پا قرص راوی پنهان از نظر بود و از آنچه ما خودمختاری
یا خوداتکایی یک داستان نامیده ایم دفاع می کرد ،و الزم می دانست تا خواننده
فراموش کند که آنچه می خواند در واقع توسط کسی برایش تعریف می شود
و روایت رمان را چنان الزم و حتمی تلقی نماید تا آن را چون تصویری زنده
پیش چشم خود مجسم کند .او برای تداوم غیرقابل مشاهد بودن راوی -دانای
کل ،تئوری های مختلفی را طرح ریزی و کامل کرد که اولین آنها جانبداری از
بی طرفی و بی احساسی راوی بود .یعنی راوی تنها باید به روایت کردن بپردازد و
نه حمایت از آنچه روایت می کند .توضیح ،تفسیر و قضاوت نوعی مداخله راوی در
داستان است و نیز بیان و توصیف مفهومی (یا فضا و واقعیتی) متفاوت از مفاهیمی
که تشکیل دهنده واقعیتی رمانی است ،چیزی که توهم خوداتکایی داستان و نیز
طبیعت َع َرضی و استنتاجی اش را از بین می برد و آن را مستقل از هر چیز و هر
کس خارج از داستان ،نشان می دهد .نظریه فلوبر درباره حضور راوی به مثابه
ارزش غیرقابل مشاهده بودنش ،سال های طوالنی از سوی رمان نویسان مدرن
نیز دنبال شد (حتی گاه بی آنکه خود بدانند) و از این رو شاید اغراق نباشد اگر او
را بنیان گذار رمان مدرن بنامیم ،نویسنده ای که رمان مدرن را با ترسیم مرزی
تکنیکی از رمان رمانتیک یا کالسیک جدا کرد.
التبه این به آن معنا نیست که چون در رمان های رمانتیک یا کالسیک راوی
کمتر ناپیدا و گاه بسیار در معرض دید است ،پس آنها را ناقص یا فاقد هرگونه
فریبایی در نظر آوریم ،اصال این طور نیست ،بلکه فقط به این معنی است که
وقتی رمانی از دیکنز ،ویکتور هوگو ،ولتر ،دانیل دوفو یا تَ ِک ِری می خوانیم ،باید
که در مقام خواننده خود را برای رویارویی با منظره ای متفاوت از آنچه که در
رمان های مدرن به آن خو کرده ایم ،آماده کنیم.
این اختالف را باید بیش از همه در تفاوت شیوه ایفای نقش راوی -دانای کل
در هر یک از این دو سبک دنبال کرد .در رمان مدرن ،راوی میل به ناپیدایی یا
الاقل کم پیدایی دارد و در رمان های رمانتیک یا کالسیک به حضوری برجسته
و گاه چنان فراگیر مایل است که در پاره ای از مواقع به نظر می رسد داستان را از
خودش تعریف می کند و یا گاه از آنچه برایمان بازگو می کند به عنوان بهانه ای
برای خودنمایی بیشتر سود می برد.
آیا این همان چیزی نیست که در رمان بزرگ قرن نوزدهم یعنی بینوایان
اتفاق می افتد؟ بحث بر سر یکی از جاه طلبانه ترین آفرینش های داستانی قرن
مولد رمان های بزرگ است ،داستانی که با تجربه های سترگ اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی زمانه ی نویسنده و نیز تجربه های فردی ویکتور هوگو در طول نزدیک
به سی سالی که به نوشتن اش اشتغال داشته ،درآمیخته است (او بارها و به فواصل
طوالنی از هم در متن دست نوشته هایش تغییراتی می داد) .اغراق نیست اگر
بگوییم که بینوایان یک اثر نیرومند و غنی در به تصویر کشیدن درون و واگویه ای
از خو ِد راوی است .در این رمان راوی یک دانای کل است که به لحاظ تکنیکی
دور از دنیای روایت قرار دارد و از بیرون ،فضای آن را زیر نظر گرفته است ،دنیایی
که محل زندگی ژان والژان ،موسیو ب ِنونو ،گاوروش ،ماریوس کو ِزت و دیگر
رب النوع های انسانی در سرزمین غنی این رمان است .اما در واقع این راوی از
شخصیت های داستان در آن حضور بیشتری دارد و از ویژگی شخصیتی پیچیده و
نامتعارفی برخوردار است ،از نوعی جنون مقاومت ناپذیر در انجام کارهای بزرگ .او
نمی تواند برای همیشه خود را پنهان کند و گاهی در طول داستان خودش را به ما
نشان می دهد :به تناوب شرح داستان را قطع می کند و با جهش از اول شخص به
سوم شخص مفرد به ابراز عقیده درباره آنچه اتفاق می افتد ،سخن پردازی درباره
فلسفه ،تاریخ ،اخالق ،دین ،قضاوت درباره شخصیت هایش ،بی رحمانه مرعوب
ساختن یا ستودن و به عرش اعالء فرا نشاندن ایشان در مراتب باالی اجتماعی
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یا روحانی می پردازد .این راوی -خداوند (این بهترین و شایسته ترین صفت
برای اوست) تنها تجربه ها و مشاهدات خود و نیز هویت مستقل و رویدادهای
دنیای روایتی را بازگو نمی کند ،او همچنین عالوه بر به نمایش درآوردن افکار
و نظریاتش ،نفرت ها و همدلی هایش بدون کمترین احتیاط ،پیرایه و تردید ،در
پیش چشم خواننده ،وی را به حقانیت خود و قضاوتش بر مبنای آنچه به آن
می اندیشد ،می گوید و عمل می کند ،معتقد می سازد .این دخالت ها -به قول
فلوبر -اگر از سوی رمان نویسی که مهارت و قدرتی کمتر از ویکتور هوگو داشت،
اعمال می شد ،حاصلی جز نابودی فریبایی رمان به همراه نداشت .این گونه
دخالت های راوی -دانای کل به زعم منتقدان زیباشناختی معاصر هوگو مسبب
حالتی می گشت که آن را گسیختگی نظام داستان می نامیدند ،ناپیوستگی و عدم
تجانسی که توهم داستانی را زایل و اعتبارش را نزد خواننده مخدوش می کرد .اما
این طور نشد ،چرا؟ چون ناگهان ،خواننده امروزی آن را مانند بخشی جداناپذیر
از نظام روایتی و از خیالی که طبیعت اش چنین است ،حس کرد ،داستانی که در
واقع شامل دو روایت درهم تنیده و غیرقابل تفکیک از یکدیگر است :یکی داستان
شخصیت ها و روایتی که با دزدی شمعدان های نقره ای که ژان والژان با خود از
منزل اُسقف موسیو بنونو بیرون می برد ،آغاز می شود و چهل سال بعد که پهلوان
سابق ،به واسطه فداکاری ها و پرهیزکاری هایش در طول زندگی قهرمانانه خود
فردی معتقد و مقدس شده ،و با شمعدان های نقره در دست به ابدیت گام برداشته
است به پایان می رسد؛ و دیگری روایت خو ِد راوی ،که در آن حیرت ها ،آرایه ها،
رفتارها ،داوری ها ،هوس ها و موعظه ها ،متنی متفکرانه را می سازند ،پرده ای
بافته از تار و پود ایدئولوژی -فلسفه -اخالق که روایت بر آن نقش می بندد.
آیا می توانیم با تقلید از روایت فردمدار و تصنعی بینوایان ،چه از نظر تعالی
زاویه دید فضایی و رمانی و چه از جهت آنچه بر زبان راوی رفته است ،اثری در
این حد و اندازه بسازیم؟ فکر نمی کنم سؤال نابه جایی کرده باشم ،زیرا اگر همه
چیز به روشنی بیان نشود ،می ترسم مطالبی که از این به بعد در پاسخ به اشتیاق،
یادداشت ها و پرسش هایتان ،می گویم (می بینید که دیگر مشکل است بتوانید مرا
از صحبت درباره موضوع دلخواهم یعنی رمان بازدارید) پیچیده ،سردرگم کننده
و حتی غیرقابل درک باشد.
برای بازگفتن داستانی به صورت مکتوب ،همه رمان نویسان به خلق یک راوی
دست می زنند ،تا نماینده یا وکیل تام االختیارشان در داستان باشد ،موجودی که
خودش هم ،چون دیگر شخصیت هایی که به روایت شان می پردازد ،خیالی است،
آفریده ای از واژه ها که تنها در و برای این رمان زنده است .این شخصیت یعنی
راوی ،می تواند درون یا بیرون فضای روایت و یا در مکانی نامشخص ،بسته به
این که از زبان اول شخص ،سوم شخص یا دوم شخص سخن بگوید ،مستقر
باشد .این انتخابی تصادفی نیست بلکه فاصله راوی و اشراف وی به آنچه که
روایت می کند بسته به فضایی است که در قیاس با روایت اشغال می کند .پیداست
که یک راوی -شخصیت نمی تواند از رویدادهایی که از قلمرو او بیرون هستند
آگاهی داشته باشد -و بنابراین نیز نمی تواند آنها را تشریح و تفسیر کند -در حالی
که یک راوی -دانای کل می تواند از همه چیز آگاه و در همه جای دنیای روایت
حاضر و ناظر باشد .پس گزینش یک زاویه دید به معنی گزینش پاره ای شرایط
تعیین کننده است که راوی می باید هنگام روایت خود را با آنها تطبیق دهد،
وگرنه ،این ناهماهنگی مخرب و نابودکننده فریبایی داستان خواهد بود .همزمان و
از آنجا که راوی حافظ حدودی است که زاویه دید فضایی به وی تحمیل می کند
شدت فریبایی و هرچه واقعی تر بودن روایت را به ما القاء خواهد کرد ،نفوذ همین
راستی در ذهن ماست که از این دروغ های بزرگ در نظرمان رمان های برجسته
و به یادماندنی می سازد.
مهم ترین تأکید و تالشی که رمان نویس باید در زمان خلق راوی داستانش از
آن برخوردار باشد ،آزادی مطلق است ،به عبارت دیگر ،با وجود تفاوت میان این
سه گونه ی ممکن راوی در رابطه با فضایی که در قیاس با دنیای روایت اشغال
می کنند ،این جانمایی به هیچ وجه نباید زایل شدن ویژگی ها و قابلیت های راوی
را باعث شود ،مطلقا .ما با هم چند نمونه اندک از تفاوت وجودی این راوی -دانای
کل ها ،این خداوندان دانا را که راویان رمانی از فلوبر و رمان دیگری از ویکتور هوگو
بودند ،دیدیم ،ولی در مورد راوی ،شخصیت ها که می توانند شخصیت های
گوناگون نامحدودی مثل تمامی دیگر پرسوناژهای داستان را شامل شوند،
صحبتی نکردیم.
همچنین موردی را دیدیم که باید همان ابتدا ذکرش می کردم ،چیزی که
شاید من به دلیل آشکاری ظاهری اش توضیحی درباره اش ندادم ،هرچند مطمئن
هستم شما از آن آگاهی دارید یا با خواندن این نامه آن را دریافته اید چرا که طبع ًا
می باید با مثال هایی که دیدید ،برایتان روشن شده باشد .و آن از این قرار است:
غیرممکن و شاید عجیب است که رمان ،یک راوی داشته باشد .معمول است که
هر رمان چند راوی و یا مجموعه ای راوی داشته باشد که برای بازگفتن داستان
به ما از جنبه های متفاوت ،اغلب در درون یک زاویه دید فضایی (نمونه هایی
از راوی -شخصیت مانند السِ لِستینا یا گور به گور که هر دو ظاهری چون
نمایشنامه های موزیکال دارند) یا با جهشی به وسیله چرخش ها ،از یک زاویه دید
به زاویه دیدی دیگر ،جایشان را تغییر می دهند ،مانند مثال هایی از سروانتس،
فلوبر یا ملویل.
می توانیم کمی دورتر برویم و به اطراف زاویه دید فضایی و چرخش های
فضایی راویان رمان ها نگاهی بیاندازیم .اگر مسلح به یک ذره بین و با نگاهی
دقیق و وسواسی به نمونه های باال آنها را بررسی کنیم(البته این روشی وحشتناک
و غیرقابل قبول برای مطالعه رمان است) ،درمی یابیم که در واقع ،چرخش های
فضایی راوی فقط به شیوه ای که من در این مثال ها برای تصویر و تجسم آنها به
کار برده ام و در یک دوره زمانی طوالنی از روایت ،رخ نمی دهند .آنها می توانند
چرخش هایی بسیار سریع و مختصر باشند ،که تنها طولی برابر با چند کلمه
دارند ،چرخش هایی که سبب انتقال فضایی ظریف و نامحسوس ولی ارزشمند
راوی شوند.
برای نمونه در تمام گفتگوهای شخصیت های حاشیه ای رمان ،یک چرخش
فضایی و یک تغییر راوی وجود دارد .مثال در رمانی که در آن پدرو و ماریا صحبت
می کنند و از این لحظه توسط یک راوی -دانای کل ،خارج از دایره داستان ،این
تغییر ناگهانی واقع می شود:
دوستت دارم ،ماریامن هم دوستت دارم ،پدرو.در لحظه بسیار کوتاه ابراز عشق پدرو و ماریا به یکدیگر ،راوی داستان از یک
راوی -دانای کل (که از زبان یک او روایت می کند) به یک راوی -شخصیت
چرخیده است ،و اما درون زاویه دید فضایی راوی -شخصیت ،چرخش دیگری
هم میان دو شخصیت وجود دارد (چرخشی از پدرو به ماریا) و بعد از آن داستان
دوباره به زاویه دید فضایی راوی -دانای کل بازمی گردد .اگر این دیالوگ مختصر
با عالئم قراردادی نوشته می شد (پدرو گفت« ،دوستت دارم ،ماریا» ،ماریا گفت:
«من هم دوستت دارم ،پدرو») طبعا این چرخش ها رخ نمی دادند ،پس در این
مورد ،روایت همیشه از زاویه دید راوی -دانای کل روایت می شود.
شاید این چرخش های نامحدود و سریع که حتی خواننده هم متوجه شان
نمی شود ،به نظرتان بی معنی بیایند اما این طور نیستند .در واقع اینها از اهمیت
کمی در قلمرو داستان برخوردار نیستند ،اینها جزئیات کوچک اما پرشماری هستند
که در برتری یا نقصان یک اثر هنری نقشی مهم ایفا می کنند .بدیهی است در هر
صورت ،آزادی نامحدودی که مؤلف برای خلق راوی داستان خود از آن برخوردار
است و ویژگی ها و قابلیت هایی را به او تفویض می کند (حرکت دادن ،پنهان و
ظاهر کردن ،نزدیک یا دور کردن و نشاندن او به جای راویان متفاوت یا متعدد
در درون یک زاویه دید فضایی یا جهش میان فضاهای مختلف) نه هست و نه
باید که دلبخواه باشد ،بلکه باید موجه و در جهت افزایش هرچه بیشتر فریبایی
داستانی که رمان بازگو می کند ،قرار داشته باشد .تغییرات زاویه دید می تواند
یک داستان را غنی و پرمایه ساخته ،به آن عمق بخشیده ،اسرارآمیزش نماید
و یا به آن ظرافت و طرحی چندوجهی و هرمی شکل بدهد ،هم می تواند آن را
مخدوش نماید و از هم بپاشدش به نحوی که به محض جوانه زدن عناصری
پویا و زنده -توهمی از زندگی -این روده درازی های تکنیکی و بی جا ،باعث بروز
ناسازگاری ها یا چالش های جدی با آنها شده ،و با دادن پیچیدگی های بی ارزش
و ظاهری به داستان ،قابلیت باورپذیری داستان را نابود کنند و سبب آشکار شدن
طبیعت ساختگی و درون بی مایه خود در پیش چشم خواننده شوند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فاارس در نظار دارد تعاداد از اماالک خاود اه شارل یا را از طریا
رگزار مزایده کتبی ه فروش رساند .

لذا متقاضیان خرید میتوانند را
اخذ ار

شارای

ازدید از اماالک ماورد نظار و کسا

آگهی

 1400/05/15هماه

شرک در مزایده که از طری واحد پشتیبانی ارائه میگردد الزامی اس .

فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  6امداد فارس)

روزه از ساا  8الی 13ه واحد پشتیبانی کمیته امداد استان فارس اه ددرس زیار مراجعاه و یاا مادارک و فارم
ها مر وطه را از سای معرفی شده اخذ نمایند.

 )5متقاضیان دارا شوصی حقویی می ایس
یر

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در نظر دارد تعدادی از امالک خود به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده کتبی به فروش
متقاضیان را شرک در مزایده می ایس سپرده ا ه میازان  5درصاد ییما پایاه مزایاده مواد ماوردنظر
)1
برساند.
لذا متقاضیان خرید میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری و اخذ برگ شرایط شرکت
پشاتیبانی
توویاواحدواحاد
تهیاه و
فاارس
اساتان
لغایت خمینای (ره)
1400/05/04اماام
تاریخکمیته اماداد
در وجه
دریافت انکی
طی چد
خود را
امداد
پشتیبانی کمیته
الی 13به
ساعت 8
روزه از
 1400/05/15همه
اسناد از
مزایده و
در
فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
و
مدارک
یا
و
مراجعه
زیر
آدرس
به
فارس
استان
امداد استان فارس نموده و رسید دریاف نمایند.
مالحظات:
امااابانکی
طی چک
خود را
موردنظر
مزایده ملک
فرم قیمت
همراهدرصد
میزان 5
سپرده ای
رسیدمزایده
شرکت در
 )1متقاضیان
فارم
ییما و
پیشانهاد
تکمیاپایهشاده
به  ،ه
رنگ)
بایست(یرمز
سپردهمیماخو ه
برایایس
)متقاضیان می
2
در وجه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس تهیه و تحویل واحد پشتیبانی امداد استان فارس نموده و رسید دریافت نمایند.
شرایطناام
فقاشدهناام و
قیمت و از
پیشنهادو پا
یارار داده
پیشانهادات
ماخوذه پاکا
سپردهداخا
مزایده را
شرک
شده شرای
شرکت
فرمدرامضاء
تکمیل شده
موصاوهمراه فرم
(قرمز رنگ) ،به
دررسید
بایست
)2متقاضیان می
در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن تا یکساعت قبل
خانوادگی متقاضی ر رو دن تا یکساا یب از از گشایی پاکات ،داخ صندوق پیشنهادات انداخته شود.
از باز گشایی پاکات ،داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
 )3فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.

رسانند.

ی فرم شارای شارک در مزایاده را اه مهار و امااا مسالولیت

 )6حاور کویه شرک کنندگان یا نماینده دنان در جوسه مزایده دزاد اس و ادم حااور هار یاد یاا کویاه شارک

 )4پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل رعایت مفاد فرم ها ی شرکت در مزایده که
دنان است.
طرفالزامی
ازگردد
اداائیمی
پشتیبانی ارائه
گان واحد
طریق
از
نوواهد ود
موج هیچ
کنند
 )5متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند.
وضامت راایا
توجاه
مواد
توضایوات هار
مندر در
موترم ه
شرکتمتقاضیان
می شود
7
مداادهیچ
کنندگان موجب
کلیه شرکت
یک یا
حضور هر
ستوناست و عدم
مزایده آزاد
اطالااتجلسه
نماینده آنان در
کنندگان یا
توصیهکلیه
 ))6حضور
ادعائی از طرف آنان نخواهد بود
مندر در ر شرای شرک در مزایده از مود مورد نظر حتماً ازدید ه ام دورند
 )7توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه وضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط
ضی آورند
متقاعمل
بازدید به
در نظر
نشدنمورد
رنده ملک
مزایده از
شرکت در
حداکثر ظرف مدت  5روز کار اودت داده خواهد شد .
حتماًسپرده
مزایده
صورت
)8در
)8در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت  5روز کاری عودت داده خواهد شد.
www.emdadimam.ir:
درساینترنتی
 32305610دآدرس
تماس32305610 :
اینترنتی :
تلفنتماس :
تودت
زمان برگزاری مزایده  :شنبه  1400/05/16ساعت 10
زند 10 -
خانساا
1400
/05
شنبه/16 -
مزایده :
زمان رگزار
روبروی بیمارستان شهید فقیهی  -طبقه سوم
کریم
خیابان
شیراز
برگزاری مزایده:
محل

www.emdadimam.ir

مو رگزار مزایده :شیراز  -خیا ان کریم خان زند – رو رو

لیس امالک مزایده شماره  6امداد فارس
ردیف

شماره پالک

1

515/457

2

فاید سند

3

فاید سند

4

4877/434

5

4877/918

6

7

10212/282
4605/1و4604/1/27

8
9

10
11

700/691
385/799
562/1395
562/1396

8

شک مجاز و موتار اس .

نواوهذیالحجه
1400از 15
اطالاااتمرداد
دوشنبه 4
شماره 7251
رگازار
یشاتر
Jul 26،
مودوش و مبهم و مشروط از درجه ااتباار ساای و تکمیا راایا مدااد فارم هاا
ششم و یا
بیست وسپرده
سالفاید
پیشنهادات
 1442و )42021

شارک در مزایاده و دریافا اساناد از تااری  1400/05/04لغایا

مالحظات :

 )3فروشنده در رد یا یبول ید یا کویه پیشنهادات واصاوه و همننایت تمدیاد مهوا مزایاده یاا ا ااال دن اه هار

ددرس

مساح

ارصه

(مترمر ع)
1500

212

وانات  ،وش سرچهان ،شهر کره ا خیا ان حافظ

شیراز  ،شهر خانه زنیان

230

نی ریز ،یارویه خیا ان ولی اصر

نی ریز ،یارویه ووار خروجی شهر

ایوید،خیا ان هجرت،خوا گاه یدیم کمیته امداد

جهرم  ،خیا ان فرص شمالی ،کوچه 8
سپیدان ،کمر ند  ،خوا گاه رادران
سپیدان ،کمر ند ،مهمانسرا

شیراز ،خیا ان خاکشناسی

شیراز ،خیا ان خاکشناسی

اایان

(مترمر ع)

1485

شیراز  ،روستا رینی،کهمره سرخی

مساح

2009

3066.6
2800

248.13

2010.45
185.11
-

-

137
-

1034
-

1405
220

163.38
138.93

* توضیحات :

توضیحات :
طرح و حریم شهرداری به عهده و هزینه خریدار میباشد.
* -1هرگونه

 -2ردیف شماره یک آگهی ،میزان  1485متر مربع از پالک ثبتی  515/ 457با کاربری مسکونی در ضلع جنوبی است .
صورت می
هزینه بهخریدار
شهرداری به
طرح و
هرگونه
-1
باشد.فرهنگی در نظر گرفته شده است .
کاربری
عهده وتفصیلی
ضوابط طرح
حریمبر اساس
آگهی ،
شماره 8
-3ردیف

کار ر
مسکونی

توضیوات

شرای پرداخ

*توضیوات

 % 100نقد

ادار

ساختمان یدیم کمیته امداد

ادار

ساختمان یدیم کمیته امداد

 % 100نقد
 % 100نقد

ادار

 % 100نقد

زراای
خوا گاه(دموزشی)

 % 100نقد

 100متر مر ع ارید ساز

 % 100نقد
 % 100نقد

ادار
خوا گاه(دموزشی)

*توضیوات

ادار (مهمانسرا)

*توضیوات

مسکونی

*توضیوات

مسکونی

*توضیوات

 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد
 % 100نقد

یمارستان شهید فقیهی – طبقه سوم

شرای تووی
پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

پ

از پرداخ ک ثمت معاموه

ییم پایه مزایده
(ریال)

8.761.500.000

13.370.000.000
5.216.500.000

3.864.000.000
5.213.220.000

45.382.000.000
9.900.000.000

60.554.050.000
7.627.750.000
49.000.000.000

43.750.000.000

-4ردیف شماره  9آگهی ،بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به صورت کاربری فضای سبز (حریم سبز رودخانه) در نظر گرفته شده است .
 -5ردیف شماره  10آگهی ،دارای انباری بمساحت  2.68متر مربع (قطعه  7همکف)و پارکینگ بمساحت 12.10مترمربع (قطعه 21زیر
زمین  ) 1و تا مورخ  1400/07/15در اختیار مستاجر میباشد.
 -6ردیف شماره  11آگهی ،دارای انباری بمساحت  2.44متر مربع (قطعه 11همکف)و پارکینگ بمساحت  12.64مترمربع (قطعه 19
زیر زمین  ) 1می باشد.

 -2ردیف شماره یک آگهی ،میزان  1485متر مربع از پالک ثبتی  515/ 457با کاربری مسکونی در ضلع جنوبی است .
-3ردیف شماره  8آگهی  ،بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به صورت کاربری فرهنگی در نظر گرفته شده است .

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/7424بخش  3شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آقای مســلم شریفی با والیت از طرف ماهان شریفی و با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  416شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک برگ سند
فاقد سند رسمی
ماهاناست .
نام شده
گرفته
-4ردیف شماره  9آگهی ،بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به صورت کاربری فضای سبز (حریم سبز رودخانه) در نظر
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
مالکیت مربوط به موازی ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  8/7424واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک  139620311035007485به
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شــریفی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  102828صادر که به دلیل مخدوش شدن سند غیرقابل استفاده است و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت
مستاجر
اختیار
 1400در
شماره تا مورخ 07/15
زمین  ) 1و
مالکیت21زیر
سند(قطعه
مترمربع
12.10
پارکینگ
همکف)و
کس(قطعه
مربع
شودمتر
2.68
بمساحت
انباری
دارای
آگهی
شماره 10
نمودهردیف
-5
میباشد .شــماره  140060311034000981مــورخ 1400/2/11
برابــر رأی
هیأت اول
1400/4/10
/140060311034002761مورخ
برابر رأی
مدعی وجود
بمساحتو یا
معاملهای کرده
مورد آگهی
 7تملک
نسبت به
که هر
آگهی می
قانون ثبت
ماده 120
تبصره ،یک
اصالحیه
مراتب طبق
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
باشد.واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
مستقر در
زیرسند
(قطعه 19فاقد
خواهد کرد.
12.64تسلیم
بمساحت متقاضی
مقررات صادر و به
طبق
11مالکیت را
سند
مربع المثنی
اداره ثبت
بمساحتارائه
اعتراض اصل سند
نرسید و یا
مدت مقرر
رســمیمی
زمین ) 1
مترمربع
پارکینگ
همکف)و
(قطعه
نشودمتر
2.44
صورت انباری
آگهی،دردارای
اعتراضی 11
ردیف شماره
-6
ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
ناحیه  2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیدعلی
 /1853م الف
آقای احمد دیبا فرزند فریبرز به شــماره شناسنامه 16690
ســیاحی زاده فرد فرزند سید عباس به شماره شناسنامه 586
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
صادره از شیراز در ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 212
 232مترمربع پالک  1258فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی
مترمربع پالک  14193فرعی از  2070اصلی مفروز و مجزی شده
شــده از پالک  2فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز
از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خریداری از مالکین رسمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر
یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به
خانم اعظم برزگر فرزند زین العابدین وکیل حســین تبریزی فرزند قربانعلی به استناد
حمید ریاستی با تسلیم استشهادنامه به شماره 140002156242000179
و ایرج و اشــرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم
واســطه اجاره نامه عادی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
وکالت نامه شــماره  25126مورخ  1400/3/13دفترخانه  207شــیراز با تسلیم یک برگ
مورخ  1400/4/18دفترخانه  230شــیراز و اقرارنامه شــماره 78820
پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
استشهادیه به شــماره یکتا  140002156361000084مورخ  1400/3/27دفتر  355شیراز و
مــورخ  1400/4/20دفترخانه  230صدرا مدعی اســت که تعداد یک
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اقرارنامه شــماره  27922مورخ  1400/4/5که در دفترخانه اســناد رسمی شماره 355
جلد ســند مالکیت به پالک  1103/18818واقع در بخش  3شیراز که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
شــیراز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت تک برگ
ششدانگ یکباب آپارتمان به مســاحت  77/68مترمربع ذیل دفتر
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به پالک  30169فرعی از  12اصلی واقع در بخش 3
 681صفحه  398و شــماره ثبت  118290به نام جاسم شفیعی ثبت و
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
شیراز که با دفتر امالک  825و صفحه  461به نام آقای حسین تبریزی ثبت و سند مالکیت
سند مالکیت شــماره چاپی -641415الف  88صادر شده که به علت
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
کاداستری به شماره چاپی  573535سری ه سال  91صادر و به علت سهل انگاری مفقود
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
نموده است است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه
انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
مالکیت صادر خواهد شد.
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/4 :
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/19 :
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/19 :
/1850م الف
سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
/1852م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
مصطفی علیخانی
مصطفی علیخانی
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم گردیده
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
اســت و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث آتش ســوزی مسئولیت
 /1848م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
/1851م الف
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034002681مــورخ 1400/4/7
سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034002117مــورخ 1400/3/20
هیأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
برابر رأی شماره  139660311005000414هیأت اول موضوع قانون تعیین
خانم مینا حســین زاده فرزند کاوس به شــماره شناســنامه
ساختمانهای فاقد سند رسمی
خانم نرگس خاتون پاریز فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
 21084صادره از شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
برابر رأی شــماره  140060311034002686مورخ  1400/4/7هیأت اول موضوع قانون تعیین
 28صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
ساختمان به مســاحت  124/97مترمربع پالک  1255فرعی از
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
 336/84مترمربــع پالک  12779فرعی از  2083اصلی مفروز
متقاضی خانم اعظم بیگی فرزند آزاد به شماره شناسنامه  395صادره
 2145اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی
ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا شفیعی
و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالکین رسمی اکبر و حسن و
از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  103/79مترمربع پالک
شبانکاره فرزند احمد به شماره شناســنامه  398صادره از شیراز در سه دانگ مشاع
خریداری از مالکین رســمی عزیز دهقانی و نورعلی دهقانی
غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و اقدس الملوک
 49فرعی از  3062اصلی قســمتی از پالک  3062/36مفروز و مجزی
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  124/97مترمربع پالک  1255فرعی از 2145
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
شده از پالک  3062اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از
اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
مالک رسمی وراث حافظ سرداری محرز گردیده است .لذا به منظور
خریداری از مالکین رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
و اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
مالکیت صادر خواهد شد.
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شد.
خواهد
صادر
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/4 :
1400/5/4
:
دوم
نوبت
انتشار
تاریخ
/1810م الف
/1814م الف
/50م الف
/1813م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
شیراز
دو
ناحیه
امالک
و
اسناد
ثبت
رئیس
مصطفی علیخانی
مصطفی علیخانی
محسن زواران حسینی
مصطفی علیخانی
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فوت  ۲۶۸بیمار کووید ۱۹در کشور
شناسایی  ۲۷۱۴۶بیمار جدید

بنابر اعــام مرکز روابــط عمومی   و اطالع
رســانی وزارت بهداشــت در طول  24ســاعت
 ۲۷۱۴۶بیمــار جدید مبتال به کرونا شناســایی
شدند و  ۲۶۸نفر نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی   و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۷میلیون و  ۸۷۱هزار و  ۱۰۴نفر ُدز اول واکسن
کرونــا و دو میلیون و  ۳۹۴هــزار و  ۷۰۷نفر نیز

ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن   های
تزریق شده در کشور به  ۱۰میلیون و  ۲۶۵هزار
و ُ ۸۱۱دز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما
در ســامانه  salamat.gov.irثبــت نام و
پــس از دریافت پیامک نوبت دهــی ،به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کنند.
از روز شــنبه تا دیروز (  ۳مردادماه  )۱۴۰۰و

بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۷ ،هزار
و  ۱۴۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که  ۲۹۳۵نفر از آنان بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به ســه
میلیون و  ۶۹۱هزار و  ۴۳۲نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۲۶۸ ،بیمار
کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادنــد و
مجموع جانباختگان ایــن بیماری به  ۸۸هزار و
 ۸۰۰نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون ســه میلیــون و ۲۵۶
هــزار و  ۸۵۶نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴۸۶۳نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید۱۹
در بخش   هــای مراقبت   های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۲۵میلیــون و  ۵۳۷هــزار و ۵۱۳
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام
شده است.
در حال حاضر  ۲۳۲شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۱۷ ،شهر در وضعیت نارنجی ۹۹ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعالم کرد؛

محکومیت راننده اتوبوس به دلیل قاچاق سوخت در فارس
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت :مالک
یک دســتگاه اتوبوس به دلیل قاچاق ســوخت،
در شــعبه تعزیرات شهرســتان المرد محکوم به
پرداخت جریمه شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،غالمرضا
ساالری گفت :پاســداران گمنام امام زمان (عج)
در شهرســتان المرد ،پس از اینکه متوجه شدند
یک راننده اتوبوس ،چندیــن بار در روز اقدام به
سوخت گیری میکند ،او را تحت نظر قرار دادند.
وی ادامه داد :مأموران با نظارت نامحســوس
این اتوبوس متوجه شــدند که راننــده آن اقدام
بــه چندین بــار ســوخت گیری در روز و تخلیه
سوختهای بارگیری شده در یک منزل مسکونی
جهت قاچاق بــه خارج از کشــور میکند که با
بازداشــت راننده ،پروندهای برای بررسی موضوع
در شــعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان

المرد تشکیل شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی فــارس از انجام
تحقیقات و بازجویی از متهــم پرونده خبر داد و
اضافه کرد :با محرز شدن تخلف راننده اتوبوس،
شعبه رســیدگی کننده حکم به ضبط  ۷هزار لیتر
ســوخت مکشوفه از منزل این فرد و جریمه یک
میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریالی متهم صادر کرد.
انجام  ۴۳۰۰مورد بازرسی در تیرماه
ساالری افزود :در تیرماه امسال بیش از ۴۳۰۰
مورد بازرسی با همکاری ســازمان صمت ،اتاق
اصناف ،جهاد کشاورزی ،شــبکههای بهداشت،
اســتاندارد ،پلیس امنیت اقتصــادی و … انجام
شده است.
او ادامه داد :عمده این بازرســیها معطوف به
نظارت بر تولید و عرضه کاالهای اساســی بوده
و پروندههای متشــکله در این بازرســیها نیز با

جدیــت و قاطعیــت رســیدگی و مجازاتهای
سنگینی برای متخلفان اعمال شده است.
ســاالری وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی را
به عنوان یک نهاد شــبه قضایی در رسیدگی به
پروندههای متشــکله یادآور شد و گفت :حضور
تعزیــرات حکومتــی در بازرســیهای نظارتی
به   منظــور حمایت از مصرف کننــدگان و بویژه
اقشار ضعیف جامعه و با تمرکز بر موضوع احتکار،
اخفاء و گران فروشی انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشــاره به
نقش شهروندان در پیشگیری و کاهش تخلفات،
اضافــه کرد :مــردم عزیز میتواننــد گزارش و
شکایات خود را به ســامانه  ۱۲۴سازمان صمت
اعالم کنند تا بازرسین نسبت به بررسی موضوع
اقدام کننــد و در صورت وقــوع تخلف ،پرونده
تعزیراتی تشکیل و متخلفین اعمال قانون شوند.

بین الملل

احتمال وقوع توفان "اینفا" در شرق چین
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سال بیست و    ششم
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فارس

توفان به فرودگاه المرد خسارت وارد کرد

مدیــر فرودگاه بین المللی شــهدای المرد گفت :توفان به تاسیســات
فرودگاه بین المللی شهدای المرد در جنوب فارس خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سهراب عزیزی گفت :بر اساس بررسیهای
اولیــه توفان دوم مرداد ماه در شــهر المرد بیــش از  ۶۶۰میلیون ریال به
تأسیسات این فرودگاه خسارت وارد کرده است.
وی تصریح کرد :سقوط دو دســتگاه کندانسور اسپیلت اتاق سرور ،IT
ســقوط یکی از برجهای نور جلو ترمینال ،ریزش بخشی از نمای ترمینال
قدیم و ساختمان اداری ،آتش سوزی کنتور برق منازل سازمانی ،آبگرفتگی
بخشــی از اتاق عملیات و خسارت به درهای ایســتگاه ایمنی زمینی تنها
بخشی از خسارتهای وارد شده به فرودگاه المرد است.
مدیر فرودگاه المرد تاکید کرد :با توجه به بارش باران سیل آسا و توفان
چند روز گذشــته در المرد همه تمهیدات الزم برای پیشگیری از خسارت
به تأسیســات پیش بینی شــده بود ،اما شــدت وزش باد دوم تیرماه المرد
خسارتهایی را به تأسیسات این فرودگاه وارد کرد.

سارق به عنف سابقه دار در دام پلیس الرستان

فرمانده انتظامي الرســتان از دستگيري یک سارق به عنف با  19فقره
سابقه سرقت در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح جزئیات اين خبر اظهار داشــت :در پي وقوع يك فقره سرقت به
عنف طالجات از دست يك شهروند در شهرستان الرستان ،بررسي موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پليس آگاهی قرار گرفت.
وي بيان داشــت :كارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یکســری تحقیقات
فني و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی محل سکونت
ســارق شدند و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وی را در
مخفیگاهش دستگیر كردند.
فرمانده انتظامي الرســتان با بيــان اينکه متهــم در بازجویی اوليه به
بزه انتســابی خود مبني بر ســرقت يك حلقه النگو از دست شاكي اعتراف
کرد ،گفت :اين ســارق حرفهاي پس از انجام مراحل قانونی تحویل مراجع
قضایی شد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کوهچنار

فرمانــده انتظامــي كوهچنار از اجراي طرح پاكســازي و ارتقاء امنيت
اجتماعي در تیر ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشریح این خبر بيان كرد :در پي استمرار اجراي طرح پاكسازي و ارتقاء
امنيت اجتماعي با هدف ناامن کردن محالت جرم خيز ،يگانهاي انتظامي
اين شهرســتان با بهره گيــري از توان و امکانات موجــود و با هماهنگي
مقام قضایي به اجراي طرح   هاي مربوطه پرداختند.
وي با بيان اينكه در اجرای این طرحها 5 ،کیلو انواع مواد مخدر کشــف
و  28نفر خرده فروش و معتاد نيز دســتگير و جمع آوري و شــدند ،گفت:
دســتگیری  29نفر متهم تحت تعقیب 13 ،نفر ســارق ،توقیف  75دستگاه
وســیله نقلیه متخلف و کشــف انواع کاالی قاچاق به مبلــغ  6میلیارد و
 500میلیون ریال از دیگر نتایج این طرح بود.
فرمانده انتظامي شهرستان كوهچنار با اشاره به اينکه متهمان با تشکيل
پرونده به مرجع قضایي معرفي شــدند ،گفت :مشارکت شهروندان در ايجاد
امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

همزمان بــا احتمال وقوع توفــان اینفــا ( )In-faتمامی   پروازها در
برخی مناطق چین لغو شــده ،حرکت قطارها بــه کندی انجام می   گیرد و
فعالیت  های اقتصادی به حالت تعطیل در آمده است.
به گزارش ایســنا ،مقامات چین همزمان با احتمال وقوع توفان اینفا که
طبق پیش بینی   ها عصر دیروز (یکشنبه) مناطقی از این کشور را فرا گرفت
به لغو تمامی   پروازها در شانگهای و مناطق ساحلی مجاور آن اقدام کردند.
همچنین تردد قطارها به کندی انجام شده یا به حالت تعلیق درآمده است.
عالوه بر این ،برخی فعالیت  های اقتصادی نیز تعطیل شده اند.
پیش بینی شده است که این توفان مناطقی از شرق چین را فرا می   گیرد،
این درحالی است که طی روزهای اخیر مناطق مرکزی چین گرفتار وقوع
سیالب بوده که  ۵۸کشته برجای گذاشت و به قطعی برق منجر شد و بیش از
یک میلیون نفر را آواره کرد.
مقامات محلی اســتان ژجیانگ اظهار داشتند :تمامی   اقدامات الزم برای
حفظ امنیت افراد و دارایی های آنان در نظر گرفته شــده و تالش می   شود
میزان خسارت  ها به حداقل خود برسد.

در پی تیراندازی مقابل یک باشــگاه شــبانه در جورجیای آمریکا  ۲نفر
کشته و  ۲تن دیگر زخمی   شدند.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فاکس نیوز،
در پی درگیری در بیرون یک باشــگاه شبانه در مرکز شهر مکین در ایالت
جورجیای آمریکا که منجر به تیراندازی شــد ۲ ،نفر مجروح شــده و  ۲تن
دیگر جان خود را از دست دادند.
یکی از قربانیان این حادثه به نام دونووان کیســون ۲۰ ،ســاله ،پس از
اصابت گلوله در همان صحنه حادثه درگذشت .قربانی دیگر کابریان زیکه
جانسون ۲۲ ،ساله نیز پس از انتقال به بیمارستان ،جان خود را از دست داد.
دیوید دیویس ،رئیــس اداره کالنتری جورجیا پس از این حادثه اعالم
کرد که این درگیری در نزدیکی یک باشــگاه شبانه در خیابان چری مرکز
شهر مکین حدود ساعت  ۱بامداد آغاز شد.
در این تیراندازی  ۲نفر هم مجروح شــدند که یک نفر از آنها شــرایط
وخیمی   دارد و از وضعیت مجروح دیگر اطالعاتی در دسترس نیست.
پلیس تاکنون مظنونی را در رابطه با این حادثه بازداشت نکرده است.

فرمانده انتظامی   مرودشــت از دســتگیری عامالن نزاع دسته جمعی در
یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر وقوع یک فقره
نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای بخش سیدان شهرستان مرودشت،
بالفاصله گروهی از ماموران انتظامی   بخش جهت بررسی موضوع به محل
اعزام شدند.
وی افزود :پس از حضور ماموران مشــاهده شد که  7نفر از شهروندان
به علت اختالفات ملکی با یکدیگر درگیر و  2نفر از آنها نيز مجروح شدهاند.
فرمانده انتظامی   مرودشــت با بيان اينكــه در اين خصوص  7نفر كه در
نزاع دسته جمعی شرکت داشتند دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند،
گفت :برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی   یکی از مواردی اســت
که پلیس با جدیت دنبال می   کند.

ادامه جست وجوها برای یافتن قربانیان سیل
در هند

آتشسوزی در یک بیمارستان
در استان «واسط» عراق

صدور  36اخطاریه و  23پلمب برای اصناف
متخلف در ممسنی

نیروهای امدادگر هند با جستجو در بخش هایی از غرب این کشور که
به دلیل بارش شدید باران گرفتار سیالب شده است در تالش هستند تا به
حادثه دیدگان کمک کنند.
به گزارش ایســنا ،بارش بی ســابقه باران ده   ها هزار نفر از ســاکنان
بخشهای غربی هند را وادار ساخته تا محل زندگی خود را ترک کنند.
دو ایالت ماهاراشــترا و گوا بیشــترین خسارت را متحمل شده اند و این
نگرانی وجود دارد که بسیاری بر اثر وقوع سیالب ناپدید شده باشند.
گزارشها حاکی از آن است در ایالت ماهاراشترا دست کم  ۱۳۶تن جان
خود را از دست داده و در ایالت گوا صدها خانه دچار خسارت شده است.
به گفته کارشناسان فاکتورهای بسیاری میتواند در وقوع سیالب نقش
داشته باشــد اما تغییرات اقلیمی   ناشی از گرمای جهانی ممکن است چنین
بارشهای شدیدی را به همراه داشته باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری بی بی ســی ،در هفته   های
اخیر بارش باران موجب وقوع ســیالب در غرب اروپا و بخشهایی از چین
شــده است این درحالی اســت که مناطقی از آمریکای شمالی گرفتار موج
گرماست.

 ۴۰کشته و زخمی   در آتشسوزی انباری در چین

بهدنبال آتشســوزی در انباری در استانی در شمال شرقی چین  ۴۰نفر
کشته و مجروح شدند.
به گزارش گروه بینالملل باشــگاه خبرنگاران جــوان به نقل از ایندین
اکسپرس ،بهدنبال آتشسوزی در انباری در استان «جیلین» در شمالشرقی
چین ۱۴ ،کشته و  ۲۶مجروح گزارش شده است.
محل وقوع این حادثه انبار پشــتیبانی یک شــرکت فناوری در جیلین
پایتخت منطقه صنعتی «چانگ چون» است.
خبرگزاری شینهوا کشته شدن  ۱۴نفر در این حادثه را تأیید کرده است.
در میان  ۲۶نفر مجروح وضعیت جسمانی  ۱۲نفر وخیم است.
مقامات محلی نیز تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند.

منابع رسانهای از وقوع آتشسوزی در یک بیمارستان در استان «واسط»
عراق خبر دادند.
بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع رســانهای عراق از
وقوع یک آتشســوزی در بیمارستان دولتی «شهید فیروز» واقع در استان
«واسط» خبر دادند.
هنوز دلیل وقوع این آتشســوزی مشــخص نیســت .کانال تلگرامی
«صابریــن نیوز» ،صفحه کاربری شــبکه «النجباء» در توییتر و شــماری
از کاربران این شــبکه اجتماعی نوشــتند که «آتشسوزی بزرگی» در این
بیمارستان واقع در شهرستان «الحی» از توابع استان واسط روی داده است.
برخی منابــع نیز با انتشــار تصاویری از این حادثه ،اعــام کردند که
آتشسوزی در طبقه دوم ،ویژه بخش زایمان روی داده است.
لحظاتی پس از انتشــار این تصاویر ،وزارت بهداشت عراق طی بیانیهای
که نسخهای از آن در پایگاه خبری «ناس» منتشر شد ،اعالم کرد که صرفا
یک آتشسوزی کوچک در یک انبار کوچک متعلق به اتاق عملهای این
بیمارستان روی داد که با کمک کارکنان بیمارستان و نیروهای آتشنشانی
مهار و خاموش شد.
همچنین اداره روابط عمومی و اطالعرسانی بیمارستان شهید فیروز نیز
طی بیانیهای اعالم کرد که یک آتشســوزی کوچک در یک انبار مربوط
به اتاقهای عمل بیمارســتان روی داد طی تنها چند دقیقه مهار و خاموش
شــد و این آتشسوزی هیچ خسارت جانی به همراه نداشت و تنها خسارات
مالی اندکی وارد شد .بیمارستان نیز همچنان در حال فعالیت است.
بنا بر این بیانیه ،این حادثه هیچ خســارت جانی به همراه نداشت و تنها
خسارات مادی اندکی وارد شد .با این وجود یک کمیته تحقیق برای بررسی
دلیل آتشسوزی و مجازات مقصران احتمالی آن تشکیل شد.
نزدیک به دو هفته پیش نیز یک آتشسوزی در بیمارستان امام حسین
(ع) ،واقع در ناصریه مرکز اســتان «ذیقار» روی داد که طی آن  ۱۰۸نفر
جان باختند .نزدیک به ســه ماه پیش نیز حادثهای مشــابه در بیمارستان
«ابن الخطیب» در بغداد رخ داد که به مرگ  ۸۰نفر منجر شد.

دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی در مرودشت

فرمانــده انتظامی   ممســنی از برخــورد قاطع پلیس نظــارت بر اماکن
عمومی   این شهرســتان با اصناف متخلف و صــدور  36اخطاریه و پلمب
 23واحد صنفی خبر داد.
ســرهنگ محمدنیکبخت در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
در بيــان جزئیات این خبر اظهار داشــت :ماموران پليــس امنيت عمومي
ممســنی در راستاي پيشــگيري از انتقال و انتشــار ويروس مرگبار کرونا
ضمن هماهنگي با مقام قضایي و همکاري با شــبکه بهداشــت و درمان،
 23واحد صنفي متخلف که بهداشــت فردي و عمومي را رعايت نکرده را
پلمب کردند.
وی با بيان اينكه در این طرح برای  36واحد صنفی متخلف نیز اخطاریه
صادر شــد ،افزود :ایــن واحدهای صنفی عالوه بر عــدم رعایت قوانین و
مقررات ،به تذکرهای قبلی ماموران نظارت بر اماکن نیز توجه نکرده بودند.

سارقان با  33فقره سرقت روانه زندان شدند

فرمانده انتظامي گراش از دســتگیری  4سارق و كشف  33فقره سرقت
از اماكن خصوصي و ساختمانهاي نيمه كاره در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدجواد اســاميمهر در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت از اماكن
خصوصي و ساختمان   هاي نيمه كاره در سطح شهرستان ،دستگيري سارق
يا سارقان به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي تصريح كرد :ماموران با انجام اقدامات پليسي و گشت زني هدفمند
و نامحسوس موفق شدند در اين خصوص  4سارق را شناسايي و آنان را در
يك عمليات ضربتي در مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانــده انتظامي گراش با بيــان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه به
 33فقره ســرقت از اماكن خصوصي و ســاختمانهاي نيمــه كاره اقرار
كردنــد ،گفــت :در اين خصوص  2مالخر نيز دســتگير شــدند و متهمان
بــراي انجام مراحل قانوني به مراجع قضايــي معرفي و از آن طريق روانه
زندان شدند.

پرايد حامل  49كيلو ترياك توقيف شد

فرمانده انتظامی   زريندشــت گفــت :با تالش مأمــوران انتظامی   اين
شهرستان  49کیلو تریاک کشف و  2نفر قاچاقچی نيز دستگیر شدند.
ســرهنگ محمد بردبار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
این خصوص اظهار داشــت :مأموران انتظامي زريندشت هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری در محورهاي مواصالتي به يك ســواري پرايد مظنون
شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي پس از طي مسافتي تعقيب و گريز موفق
شدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  49كيلو ترياك كشف كنند.
فرمانده انتظامی   زريندشــت با بيان اينكه در اين خصوص  2قاچاقچي
حرفهاي دســتگير و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند ،تصريح
كرد :مبارزه بی امان با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار پليس
اين شهرستان قرار دارد.

كشف هروئين در نيريز

فرمانده انتظامي نيريز از دســتگيري يك قاچاقچي و کشف  16کيلو و
 100گرم هروئين در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری خبري
پليس ،در تشــريح اين خبر بيان كرد :ماموران انتظامی   نيريز حین ایست و
بازرسی در محورهای مواصالتی منتهي به اين شهرستان ،به يک دستگاه
كاميون مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در بازرسي از اين خودرو  16کیلو و  100گرم هروئين که به
طرز بسيار ماهرانه  ای در باك جاسازي شده بود ،کشف کردند و در اين خصوص
يــك قاچاقچي حرفهاي دســتگير و پــس از انجام مراحــل قانوني روانه
زندان شد.

عامل تخریب شیشه اماکن دولتی دستگیر شد

فرمانده انتظامی   داراب از دســتگیری عامل تخریب شیشه اماکن دولتی
در عملیات ماموران انتظامی   پاسگاه فورگ این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره تخريب شیشــه بانک و مدرســه در
بخش فورگ این شهرســتان ،پيگيري موضوع به صورت ویژه در دســتور
کار پلیس قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران انتظامــي پس از انجــام تحقيقــات ميداني و
گشــتزنيهاي هدفمند موفق شــدند عامل تخريب را شناسايي و پس از
هماهنگی با مقام قضایی وي را در مخفيگاهش دستگير كنند و متهم پس از
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

انجام  30عملیات امدادی در شیراز
آماده باش  ۲۳ایستگاه آتش نشانی

رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ،از انجام
 30مورد عملیات از ساعت  17روز شنبه  ۲مرداد ماه در پی تندباد خبر داد.
محمد   هــادی قانــع ،با بیــان اینکه  ۲۳ایســتگاه عملیاتی ســازمان
آتش نشانی شــیراز برای پیشــگیری از عوارض احتمالی وزش توفان در
آماده باش کامل قرار دارد ،اظهار کرد :ســازمان آتش نشــانی با توجه به
شــرایط خاص پیش آمده ،گروه های عملیاتی ویژهای را با تجهیزات خاص
امدادی از قبیل ابزار برش ،ماشــینها و تیم پشتیبانی برای دفع خطر آماده
کرده است.
وی افزود :از شــروع توفان در شهر شــیراز عالوه بر آماده باش کامل
ایســتگاه   ها ،آتش نشــانان در شــش نقطه کلیدی شــهر برای کمک به
شهروندان مستقر شدند.
محمدهادی قانع با اشــاره به انجام تعداد  30عملیات امدادی از شروع
توفان توسط آتش نشانان ابراز داشت :شکستگی درختان ،قطع برق ،حبس
افراد در آسانسور ،احتمال ســقوط خطرناک جرثقیل در پروژه ساختمانی و
ریزش دیوار در چندین نقطه شهر دلیل انجام این عملیاتها بوده است.
او خواســتار عدم حضور و تجمع شــهروندان در سطح شهر شد و تاکید
کرد که از قرار گرفتن در کنار ســاختمانهای بلند ،تیرهای برق و درختان
مختلف خودداری شود.
قانع تاکید کرد :شــهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه ضمن حفظ
خونسردی با آتش نشانی تماس بگیرند تا نیروهای آتش نشان برای کمک
به آنها اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی   سازمان آتشنشانی شیراز عصر شنبه  ۲تیر ماه،
شــیراز وزش تندباد شدیدی را همراه با گرد و غبار تجربه کرد که منجر به
بروز مشــکالتی نظیر قطع برق ،اختالل در تردد خودروها و سقوط درختان
و  ...گردید.

سقوط باالبر ناایمن  ۶مصدوم بر جای گذاشت

رییس ســازمان آتش نشــانی شــیراز از حادثه خطرناک سقوط باالبر
غیر استاندارد در نمایشگاه مبلمان و مصدومیت شش شهروند خبر داد.
محمد   هــادی قانع در بیان جزییات این حادثه عنــوان کرد :رخداد این
حادثه ساعت  ۱۶:۰۲دقیقه روز شنبه به سامانه  ۱۲۵اطالع داده شد و ستاد
فرماندهی آتش نشــانی شــیراز ،گروه تخصصی امداد و نجات از ایستگاه
 ۱۶مستقر در شــهرک صنعتی را به محل حادثه در یک فروشگاه مبلمان
واقع در شهرک صنعتی شیراز راهی کرد.
قانع در این باره اظهار داشت :در داخل یک ساختمان دو طبقه که طبقه
اول با کاربری کارگاه و طبقه دوم آن به صورت نمایشگاه فروش مبلمان
اســتفاده می   شد ،مالک برای سهولت در تردد و جا به جایی کاال ،اقدام به
نصب باالبر غیر استاندارد مابین طبقات کرده بود.
وی افزود :به دلیل اســتفاده همزمان شش نفر از بازدیدکنندگان از این
باالبر ،ســیم بکسل آن دچار پارگی شده و هر شش نفر از ارتفاع سه متری
بر سطح زمین سقوط کرده بودند.
این مقام مســئول ادامه داد :بر اثر این حادثه خطرناک هر شش شهروند
شــامل چهار خانم ،یک آقا و یک دختر بچه دچار مصدومیت شده و توان
حرکت نداشتند.
رییس ســازمان آتشنشــانی شــیراز خاطر نشــان کرد :آتش نشانان
بی درنگ با استفاده از تجهیزات نجات ،مصدومین را که از نواحی مختلف
دچار آســیب دیدگی شــده بودند از محل حادثه خارج کــرده و به عوامل
اورژانس تحویل دادند.
نیروهای عملیات پس از ایمن سازی و اطمینان از رفع هر گونه خطر ،با
ارائه تذکرات ایمنی به افراد حاضر به ماموریت خود پایان دادند.
محمد   هادی قانع رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز با بیان اینکه باالبر برای حمل بار و کاال است به کاسبان هشدار داد
که از این وســیله برای حمل افراد استفاده نکنند چرا که این وسیله نا ایمن
بوده و در صورت بروز حادثه ،عواقب جبران ناپذیری خواهد بود.
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فوالد ،سیمان و کاشی
چگونه به بحران آب
دامن زدند؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی ،در ایران ،صنایع پر مصرف در زمینه آب و برق
در نقاط نامناســبی مستقر شــده اند و از طرف دیگر صنایع سیمان ،فوالد و کاشی
خطوط تولید فرســودهای که مصرف برق و آب بسیار باالیی دارند و هیچ کس در
دنیا خریدار آنها نیســت را از کشــورهای دیگر می خرند؛ چراکه به آب ،برق و گاز
تقریب ًا رایگان دسترسی دارند.
به گزارش ایســنا ،بیش از ســه هفته از تنش آبی در اســتان خوزســتان و به
خصوص حمیدیه ،سوسنگرد و بستان می گذرد .دالیل متعددی از جمله سدسازی
غیرکارشناسی ،کشاورزی ناکارآمد ،خشکسالی ،سوء مدیریت و نظایر آن برای این
بحران مطرح شده و به نظر میرسد عملکرد صنایع نیز در این وضعیت نقش دارد.
برای مثال حدود  ۸۰درصد کارخانه های فوالد و پتروشــیمی در مناطق ممنوعه و
ممنوعه بحرانی از نظر ممنوعیت برداشت از آبخوان یا سفرههای زیرزمینی ساخته
شدهاند .از طرف دیگر استقرار نامناسب صنایع ،اجرای پروژههای انتقال آب را به همراه
داشته است .در این رابطه پیشتر یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی گفته
بود عالوه بر اینکه این طرحها با هزینه باال و آسیب به محیط زیست همراه است،
صرف اجرای طرح هایی میشود که نه تنها اشتغالزا نیستند ،بلکه سرمایه بر ،وابسته
به مواد خام و مواد اولیه هستند.
در این رابطه میثم هاشــم خانی  -کارشناس  -در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
ساختار دولت محور سبب شده که صنایع دارای مصرف باالی آب و برق در بخش  های
خاصی از کشور متمرکز شــوند و همین موضوع سبب ایجاد پروژههای انتقال آب
شده است که برای اقتصاد کشور مفید نیست .به عبارت دقیقتر استقرار کارخانه ها
با مصرف باالی آب و برق در اســتانهایی مثل اصفهان و یزد و صرف هزینه های
باال از بیت المال برای انتقال آب به این اســتانها کار نادرســت و اشتباهی است.
اما به گفته وی این موضوع به سادگی قابل حل نیست و نمیتوان گفت صنایع
فوالد ،کاشی سازی و سایر صنایع آببر در جای دیگری مستقر شوند بلکه موضوع
برمــی گردد به اینکه قیمت آب و برق برای صنایع باید اصالح شــود؛ چرا که در
حال حاضر انرژی با هزینه تقریب ًا نزدیک به رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است
و عــاوه بر این پروژههای انتقال آب و نیروگاهی نیز به نفع آنها انجام می شــود
که مجموع این شرایط باعث استقرار صنایع آببر در نقاط نامناسب شده است.
صنایع آب بر ،خطوط تولید فرسوده میخرند
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه اصــاح تدریجی قیمتها برای صنایع
میتواند این شــرایط را تغییر دهد ،تصریح کرد :عالوه بر این صنایع آببر شــامل
فوالد ،سیمان و کاشی ســازی ،ماشین آالت یا خط تولید فرسوده با مصرف باالی
برق و آب که هیچ کس در دنیا خریدار آنها نیســت را از کشورهای دیگر می خرند.
این ماشــین آالت عموم ًا به قدری فرسوده هســتند که در کشورهای دیگر آهن
قراضه محسوب میشوند .علت استفاده از این وسایل فرسوده در ایران نیز دسترسی
به آب ،برق و گاز تقریب ًا رایگان است.
هاشــم خانی با بیان اینکه این وضعیت فاجعه بزرگی است که بخشی از آن در
بحران آب و برق فعلی دیده میشــود ،اظهار کرد :بحران برق در کشــور فراگیر و
بحران آب در بخش هایی از کشور وجود دارد .مقامات و سیاستگذاران نیز ارزان بودن
آب ،بــرق و گاز را نفی نمیکنند و به همیــن بهانه قیمت فروش محصوالت این
صنایع را کنترل میکنند .برای مثــال در حال حاضر بحثهای مفصلی در بورس

تعطیالت کرونایی و گرانفروشی ایرالینهایی
که بالتکلیف ماندند

کاال مطرح اســت که محصوالت فوالدی باید پایین تر از قیمت بازاری آن فروخته
شــود و ادعای سیاستگذاران این اســت که به دلیل ارزان بودن آب و برق و گاز،
این امر باید محقق شود.
بنابرایــن به گفتــه وی در حال حاضر دو بحران بزرگ وجــود دارد؛ اول اینکه
صنایع پر مصرف در زمینه آب و برق در نقاط نامناســبی مستقر شده اند و معضل
دوم مصرف باالی آب و برق خطوط تولیدی اســت که این صنایع به کشــور وارد
میکنند که این مســئله عموم ًا در صنعت فوالد ،ســیمان و کاشی وجود دارد .البته
این معضالت فقط با اصالح قیمتها حل نمیشود.
قیمت آب و برق صنایع آزاد شــود ،اما منابع آزاد شــده به مردم
برگردد نه دولت!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :در این شرایط تنها راه این است که قیمت
آب ،برق و گاز صنایع کامال آزاد شــود و دولت درباره  ۱۰۰درصد منابع آزاد شده از
این کار گزارش شــفاف ارائه و همه ایــن منابع را به صورت یارانه نقدی در اختیار
مردم قرار دهد تا مردم مطمئن شــوند دولت کیســهای برای خودش ندوخته بلکه
میخواهد تصمیمات در زمینه احداث و خط تولید کارخانهها بهینه شود و مشکالت
ریشهای حل شود.
قیمتها با کشورهای همسایه مقایسه شود ،نه اروپا!
وی همچنین معتقد اســت قیمت منطقی برای آب ،برق و گاز صنایع میتواند
از طریق محاســبه میانگین قیمت آب ،برق و گاز صنایع در کشــورهای همسایه
شــامل عراق ،افغانستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،ارمنستان و ترکیه مشخص شود،
نه اینکه برای این کار هزینه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شود.
هاشم خانی در پاســخ به اینکه آیا برای آزادسازی و مقایسه قیمت انرژی نباید
ابتدا حداقل درآمد در کشــورهای موردنظر مورد توجه قرار گیرد؟ تصریح کرد :من
با آزادســازی قیمت انرژی کام ً
ال مخالفم؛ مگر اینکه درباره کل پولی که به دست
میآید به طور شــفاف گزارش داده شود و به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد.
همچنین برای آزادســازی قیمت انرژی باید حداقل درآمد در نظر گرفته شــود ،اما
موضوع بحث ما اینجا آزادسازی قیمت انرژی فقط برای صنایعی است که در حال
حاضر انرژی را هدر میدهند.
البته این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت در مراحل بعدی ،منطقی است که
قیمت آب و برق و گاز مصرفی مردم نیز به میانگین قیمت کشــورهای همســایه

از سلطان شکر و سکه به سلطان سیمان رسیدیم!؟

تنها در  ۱۰روز که برق کارخانجات قطع شده ،با فرض اینکه واسطههای سیمان بتوانند تولیدات  ۱۰روز
را در انبارهــای خــود دپو کنند امــکان ایجاد حدود  ۱۷۰۰میلیــارد تومان رانت در این بــازار وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،عوامل مختلفی دست به دست هم میدهد تا قیمت سیمان چندین برابر نرخ فروش در
کارخانه ،به دست سازندگان مســکن برسد .بعضی وقتها دو برابر میشود .برخی برههها هم مثل شرایط
فعلی که برق کارخانجات قطع شده تا پنج برابر افزایش پیدا میکند .در حال حاضر هر پاکت سیمان  ۷۰تا
 ۱۰۰هزار تومان و در برخی مناطق دوردست تا  ۱۲۰هزار تومان به دست سازندگان میرسد ،اما در شرایط
معمولی قیمت ســیمان در بازار تقریبا دو برابر قیمت کارخانه اســت .هر یک از فعاالن این حوزه هم سعی
میکنند منافع بیشتری را برای خود به دست بیاورند.
واســطهها وجود مافیا در بازار سیمان را رد میکنند ،اما تولیدکنندگان مدعی هستند که از  ۱۵سال قبل
 ۳۰نفر دالل که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کردهاند در این بازار حضور دارند .ســازندگان هم وجود
مافیا را تایید میکنند .فرشــید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ به ایسنا گفت :ظاهرا از سلطان شکر و
سکه به سلطان سیمان رسیدهایم.
البته توزیعکنندگان سیمان مدعی هســتند کارخانجات از فروردین امسال میخواستند قیمت هر پاکت
ســیمان را به  ۵۰هزار تومان برســانند که قطعی برق بهترین بهانه را به دستشان داد .صاحبان کارخانه اما
میگویند درآمدهایشــان کفاف هزینهها را نمیدهد .البته کارخانجــات از یارانههای دولتی و انرژی ارزان
قیمت بهره میبرند اما بعضا عنوان میکنند که  ۷۷کارخانه ســیمان در کشــور به دلیل کمک به مســائل
اجتماعی ،چندین برابر ظرفیت خود نیرو جذب کردهاند که بخش عمده هزینههای این واحدهای تولیدی را
در بر میگیرد .از حق هم نگذریم ســیمان در ایران قیمت چندانی ندارد .هر کیلو سیمان تقریبا هزار تومان
قیمت دارد که حدود یک دهم یک کیلو ماست است.
پای صحبت یکی از توزیع کنندگان عمده مصالح ســاختمانی مینشــینیم کــه از دید خود حرفهای
منطقی را مطرح میکند .او وجود دالل و مافیا را رد میکند و میگوید اگر ســیمان به اندازه کافی عرضه
شــود قیمتها به تعادل میرسد و هیچ وقت فضای داللی شــکل نمیگیرد .این فروشنده مدعی است که
تولیدکنندگان ســیمان بعضا از قطعی برق و گاز ،سوءاســتفاده می کنند و نرخها را باال میبرند .حتی اگر
نــگاه بدبینانه را کنار بگذاریم و فکر کنیم هماهنگی در کمبود انرژی و کاهش عرضه وجود ندارد ،صاحبان
کارخانجــات از قطع برق برای افزایش قیمتها اســتفاده کرده و در واقــع از آب گلآلود ماهی میگیرند.
از ســوی دیگر تولیدکنندگان میگویند عمده سود ســیمان به جیب دالالن میرود .یکی از راهکارهای
تولیدکنندگان این اســت که سیمان در بورس عرضه شود تا بدون واســطه به دست مصرف کننده برسد.
تاکنون حدود  ۷۰درصد شــرکت  های ســیمانی وارد بورس شدهاند و  ۳۰درصد مابقی نیز به تدریج در حال
ورود هستند ،اما طبیعی است که واسطهها از بورسی شدن سیمان خوشحال نباشند.
رضا جمارانیان ـ رییس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان ـ که چند شب قبل از انحصار بازار سیمان
در دســت  ۳۰واسطه ســخن گفته بود ،موافق عرضه سیمان در تاالر شیشــهای است .او میگوید :قبل از
ورود ســیمان به بورس ،دالالن این محصول را پاکتی  ۲۲هزار تومان از در کارخانه میخریدند و  ۶۰هزار
تومان در بازار میفروختند ،پس جای تعجب ندارد که نســبت به بورســی شــدن سیمان هجمه وارد کنند.
در شرایط فعلی ،سیمان به معادلهای چندمجهولی تبدیل شده است .پس از قطعی حدود یک هفتهای برق
کارخانجات و رسیدن ظرفیت تولید به  ۱۰درصد ،طبق موافقت شرکت توانیر از روز  ۳۱تیر تا سوم مردادماه
صنایع سیمان میتوانند به صورت  ۲۴ساعته بدون محدودیت برق و صنایع فوالدی از ساعت  ۲۴تا هشت
صبح با  ۵۰درصد دیماند مصرفی و از هشت صبح تا  ۲۴شب با  ۱۰درصد دیماند مجاز به فعالیت هستند.
با توجه به وصل شدن کامل برق کارخانجات سیمان برخی فعاالن صنعت ساختمان میگویند که حتی
اگر سیمان به وفور وارد بازار شود بعید است نرخ آن به کمتر از  ۵۰هزار تومان در بازار برسد؛ همان هدفی
که بعضی تولیدکنندگان از ماهها قبل دنبال میکردند.
ســال  ۱۳۹۹حدود  ۷۰میلیون تن ســیمان در کشور تولید شد که  ۱۵میلیون تن صادر و  ۵۵میلیون تن
به مصرف داخلی رســیده است .اگر امســال نیز همین حدود تولید شده باشد ظرف  ۱۰روز که بازار سیمان
از قطعی برق رنج میبرد با فرض اینکه تولید  ۱۰روز کارخانجات از قبل توســط برخی واســطهها دپو شده
باشد حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن سیمان در انبارها وجود دارد که با توجه به اختالف قیمت هر پاکت
ســیمان  ۲۴هزار تومانی در کارخانه با نرخ باالی  ۷۰هــزار تومانی این محصول در بازار آزاد رقمی معادل
 ۱۷۰۰میلیارد تومان رانت میتواند فقط در  ۱۰روز به جیب واسطهها برود .با این پول میتوان حدود ۶۰۰۰
واحد اقدام ملی مســکن با نرخ هر متر مربع  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار تومان مطابق آخرین هزینههای اعالم
شده احداث کرد.
از البهالی صحبتهای تولیدکنندگان و واســطهها میشنویم که بغل گوش کارخانجات ،دالالن بیتوته
کردهانــد و حتی کارهــای بارگیری کامیون را انجام میدهند .اعدادی هم که در فرآیند واســطهگری بازار
ســیمان به دســت میآید بزرگتر از آن اســت که برخی به راحتی از آن عبور کنند .پس هرچقدر هم که
بخواهیم با خوشبینی ،وجود سلطان و مافیا در صنعت سیمان را انکار کنیم ،دلمان به این انکار رضا نمیدهد
که نمیدهد!

برســد ،اما تمام منابع آزاد شــده حاصل از آن باید به صورت یارانه نقدی به مردم
برگردد .در چنین شــرایطی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر
در پی تحریم ،شیوع ویروس کرونا و سوء مدیریت ،مردم با کسب منابع جدید شروع
به خرید کاال میکنند که به نفع تولیدکنندگان است.
وی ضمن ابراز حمایت از پرداخت یارانه نقدی ،اظهار کرد :اگر یارانه نقدی مبلغ
باالیی بود ،بسیاری از مسائل تحت عنوان جلوگیری از استثمار نیروی کار ،حمایت
از نیروی کار و حتی حمایت از تولیدکنندگان حل میشــد .به طور کلی حمایت از
تولیدکنندگان به طور شــفاف و بدون فساد این است که ورودی مردم افزایش پیدا
کند؛ چرا که یا این پول پس انداز می شود و بانکها می توانند آن را به صنایع وام
دهند ،یا در بورس ســهام صنایع را بخرند ،یا محصوالت خود صنایع را خرید کنند
که در هر سه حالت صنایع منتفع میشوند.
راه درست حمایت از تولید ،کاهش مالیات است
هاشــم خانی همچنین در پاســخ به اینکه چرا پرداخت یارانه به بخش تولید در
کشــورهای دیگر تا این حد مورد انتقاد نیست؟ گفت :یارانه بخش تولید دو حالت
دارد؛ یا ممکن اســت مانند سیستم فعلی غیر شفاف و پرفساد باشد و تولیدکنندگان
گردن کلفت با البی ،پول آب و برق و گاز نمیدهند ،مصرف باالیی هم دارند و تا
چندین سال میگویند که بدهکارند و در نهایت هم وقتی ارزش بدهیها بسیار کم
میشــود آن را پرداخت میکنند؛ یا اینکه تولیدکنندهای که توانایی البی و اعمال
نفوذ ندارد ،مجبور است این هزینهها را بپردازد.
وی با بیان اینکه تفاوت هزینه این دو گروه بســیار متفاوت است ،گفت :برخی
میتواننــد البی کنند و با دریافــت انرژی ارزان حتی بیت کویــن تولید کنند ،اما
عدهای برای گرفتن انشــعاب آب و برق عادی حداقل دو سال در نوبت بمانند .این
شــیوه حمایت از تولید نیســت ،بلکه برای حمایت شفاف از تولید باید مالیات همه
تولیدکننــدگان به طور یکنواخت کاهش پیدا کنــد و برعکس مالیات بر کاالهای
لوکــس از جمله خانه و خــودروی لوکس افزایش یابد که ایــن روال در دنیا هم
برقرار است.
هاشــم خانی با بیان اینکه افرادی که مصارف لوکس دارند باید مالیات بیشتری
پرداخت کنند ،اظهار کرد :در مقابل ،افرادی که ایجاد اشــتغال میکنند و سود خود
را نیز وارد چرخــه تولید میکنند باید مالیات کمتری پرداخت کنند که این حمایت
بدون رانت از تولید است.

در حالــی که بیــش از یک ماه از افزایش قیمــت بلیت هواپیما
از ســوی ایرالینها می گذرد و طی هفتههای گذشته بارها جلسات
شورای عالی هواپیمایی کشــوری به تعویق افتاده است این بار هم
تعطیالت شــش روزه کرونایی باعث لغو این جلسه شد و مشخص
نیســت چه زمانی تکلیف این گرانفروشــی و برخــورد با متخلفان
مشخص میشود.
به گــزارش ایســنا ،از روزهای نخســت تیر ماه ،شــرکتهای
هواپیمایــی قیمت بلیــت هواپیما را در مســیرهای داخلی تا حدود
 ۳۰درصــد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی
ارائه کردند و نه مصوبهای از شــورای عالی هواپیمایی کشــوری در
اختیار داشتند.
پــس از این افزایش قیمت مســووالن وزارت راه و شهرســازی
و هواپیمایی کشــوری بارها در اظهاراتــی اعالم کردند این افزایش
قیمت غیر قانونی اســت و شــرکتهای هواپیمایی باید قیمتهای
خود را به نرخ مصوب ســابق (آبان ماه سال گذشته) بازگردانند ،اما
این اتفاق تاکنــون نیفتاده و برخی از ایرالینها هنوز نرخ های خود
را باال نگه داشــتند؛ چرا که به عنوان مثــال قیمت بلیت هواپیما در
مســیر تهران -مشهد که باید حداکثر  ۷۷۱هزار و  ۲۰۰تومان باشد
تــا یک میلیون و  ۷۸هزار و  ۵۰۰تومان افزایش یافته اســت و نرخ
پرواز تهران  -شــیراز که حداکثر و براســاس مصوبه آبان ماه سال
گذشته باید  ۶۷۳هزار و  ۷۰۰تومان عرضه شود به  ۹۴۲هزار تومان
رسیده است.
در این میان اظهارات و هشــدارهای مسئوالن دولتی نیز اثرگذار
نبود و تنها چند ایرالین نرخهای خود را به حالت ســابق بازگردانده
یا قدری از آن کاستند.
ســیاووش امیرمکری که طی هفتههای گذشــته با حفظ سمت
به عنوان سرپرست جدید ســازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد
طــی چند مصاحبــه و اظهارنظر اعــام کرد ایــن افزایش قیمت
غیرقانونی اســت و با گرانفروشان برخورد خواهد کرد .برخوردی که
تاکنون خبری از آن نبوده و جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری
بارها و بارها در هفتههای گذشته لغو یا به تعویق افتاده است.
نهایتا سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی
و ایرالینهای داخلی قرار بود جلســه شورای عالی هواپیمایی را روز
شــنبه دوم مرداد ماه برگزار کند تا به این وضعیت سر و سامان دهد.
اما این جلسه هم برگزار نشد.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده خبرنگار ایســنا ،تعطیالت
کرونایی باعث به تعویق افتادن چندین باره این جلســه شــده است
اما خواســت وزیر راه و شهرسازی و سرپرســت سازمان هواپیمایی
کشوری برخورد با شــرکتهای متخلف و بازگردادن قیمت هواپیما
به نرخ مصوب گذشــته است که باید دید این جلسه در هفته جاری
برگزار خواهد شــد یا آنکه این مشکل طی روزهای آینده به همین
شکل باقی مانده و حل آن به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.

آیا مهار و کاهش رشد نقدینگی راه حلی دارد؟
ایرنــا :آخرین آمار بانک مرکزی از رشــد حدود
 ۳۹درصدی نقدینگی حکایت دارد که چیز عجیبی نیست
و در همه دولتها شاهد آن بودهایم .این رشد همواره
چند برابر رشــد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته
بوده و سؤال این است که آیا راهی برای پایان دادن
به آن وجود دارد؟
به گزارش روز یکشنبه ایرنا آخرین گزارش بانک
مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی و پایه پولی
در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰
به ترتیب به  ۳۹.۴درصد و  ۳۰.۷درصد رسیده است.
در ســالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴ایران به ترتیب ۲۲
و  ۳۰درصد رشد نقدینگی داشته است .این رقم برای
سال  ۱۳۹۵عدد  ۲۳.۲درصد بوده و در سال  ۱۳۹۶به
 ۲۲.۱درصد رســید .در سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸نیز رشد
نقدینگی به ترتیب  ۲۳.۱درصد و حدود  ۲۵.۱درصد
بوده است.
همچنین ،طبــق گزارش بانــک مرکزی حجم
نقدینگــی در پایان خردادماه ســال  ۱۴۰۰نســبت
به پایان ســال  ۱۳۹۹معادل  ۶.۶درصد رشــد نشان
میدهد که در مقایســه با رشد متغیر مذکور در دوره
مشــابه ســال قبل ( ۷.۵درصد) به میزان  ۰.۹واحد
درصد کاهش یافته است.
از ســوی دیگر ،پایه پولی در پایان خردادماه سال
 ۱۴۰۰نســبت به پایان سال  ۱۳۹۹معادل  ۹.۲درصد
رشــد را نشان میدهد که در مقایســه با رشد متغیر
مذکور در دوره مشابه سال قبل ( ۸.۶درصد) به میزان
 ۰.۶واحد درصد افزایش یافته است.
بدون شــک بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی
ناشی از تحریم ،جنگ اقتصادی و شیوع بیماری کرونا
است .در سه ســال گذشته این دو معضل ،بزرگترین
ضربه را به اقتصاد کشــور وارد کــرده و بر همگان
واضح و مبرهن اســت که دولت کنونی سختترین
تجربه اقتصادی بعد از پیروزی انقالب ،حتی سختتر
از دوران جنگ تحمیلی را از سر گذراند .در هیچ دولتی
صادرات نفت و درآمدهــای نفتی تا این حد کاهش
پیدا نکرد که تقریب ًا به صفر برسد .وقتی از صفر شدن
درآمدهای نفتی سخن به میان میآید یعنی مدیریت
و هدایــت یک اقتصاد آلوده به نفت بدون درآمدهای
نفتــی؛ یعنی عدم تحقق بخش قابل توجهی از منابع
درآمدی بودجه ساالنه؛ یعنی کسری بودجه و هزاران
مشکل و معضل دیگر.
در چنین شرایطی ،یک بیماری جهانی شیوع پیدا
میکنــد و ضربه نهایی را بر پیکــر این اقتصاد نفتی
نحیف و ضعیف شده وارد میکند .اگر دولت به موقع
اقدام به ممنوعیت واردات چندهزار قلم کاال نمیکرد
و اگر کنترل و نظارت درســتی بر بازار ارز نمیشــد
و اگــر چاپ بیرویه پــول رخ میداد ،شــاید دیگر
نه از افزایش رشد نقدینگی بلکه از فروپاشی اقتصادی
صحبت میکردیم.
البتــه در گزارش بانــک مرکزی میزان رشــد
اقتصادی نیز بیان شــده است .باید تناسبی بین رشد
نقدینگی و رشــد اقتصادی برقرار باشــد .اگر حجم

نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم رخ داده و
افزایش قیمتها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.
نکته مثبت این اســت که رشد اقتصادی کشور در
ســال  ۱۳۹۹به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال
 )۱۳۹۰نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت)  ۳.۶درصد
و (بدون نفت)  ۲.۵درصد بوده است .از آنجایی که در
ســال  ۱۳۹۹که جزو سختترین سالهای اقتصادی
کشور بود شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم این امید

وجود دارد که در ســال  ۱۴۰۰و ســالهای بعد رشد
اقتصادی باز هم بیشــتر شود .این امیدواری به دلیل
پایان کرونا و پایان تحریمها است .در صورت تحقق
این دو مورد ،که احتمالشان زیاد است رشد اقتصادی
میتوانــد نقدینگی را جذب بخــش تولید کرده و در
جهت درست هدایت کند.
نکته دیگــر اینکه انتظارات تورمــی کاهش پیدا
کرده و احتمال ثبات و آرامش در قیمتها زیاد است.

آگهی
آقای یداله پروانه نژاد و شرکاء در حال پیگیری و انجام مراحل تفکیک
و یا افراز  8844مترمربع از پالک ثبتی  2148بخش  4شــیراز واقع در
کوشــک میدان ،بلوار عرفان طبق کروکی ذیل را از طریق شهرداری
شیراز دارد لذا کسانی که نسبت به آن به هر نحوی معترض می باشند
اعتراض خود را به همراه اســناد و امالک معتبر به اداره کل امالک و
مستغالت شــهرداری واقع در بلوار خبرنگار طبقه دوم ساختمان قطار
شهری ارائه نمایند.
/1849م الف
مدیرکل امالک و مستغالت
غالمعباس کاظمی
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای علی اکبر خوشخرام به موجب وکالتنامه شماره
 41622مورخه  1399/6/15دفترخانه  67استهبان از طرف آقای محمد
نگار فرزند ابراهیم با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه باغ
به پالک شــماره یک فرعی از  3732اصلی واقع در اســتهبان بخش
 13فارس که ذیل ثبت شــماره  8642صفحه  471دفتر  101امالک به
نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شماره  662678-5/93صادر و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /797م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

اگر بانک مرکزی در حین تقویت نظارت بر بانکها،
سیاستهای پولی درستی را به اجرا بگذارد هم رشد
نقدینگی کاهــش پیدا خواهد کــرد و هم نقدینگی
ایجاد شده به سمت تولید خواهد رفت.
از آنجایــی که در آســتانه تغییر دولت هســتیم
سیاســتهای اقتصادی و به ویژه سیاستهای پولی
دولت بعد اهمیت زیادی دارد .اینکه رویکرد مدیریت
جدید بانــک مرکزی به نظام بانکی و پولی کشــور
چه باشد تعیین کننده جریان و میزان نقدینگی خواهد بود.
حجتاالســام رئیســی ،رئیسجمهوری منتخب
مردم در نخســتین کنفرانس خبری پس از انتخابات،
به موضوع مهم تولید و بحث نقدینگی اشــاره کرد و
بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد.
رئیسجمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت:
نقدینگی باید به ســمت تولید هدایت شــود ،بهطور
حتم ســازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به ســمت
تولید ببرد و تولید را رونق ببخشــد جزو دســتور کار
دولت جدید خواهد بــود .اقدامات اقتصادی غیرمولد
را بیجاذبــه خواهیــم کرد به طوری کــه نقدینگی
به سمت تولید برود.
درصورتی که این رویکرد بر مدیریت بانک مرکزی
حاکم شــود میتوان امیــدوار به تــداوم روند رو به
رشــد تولید ناخالص داخلی و هدایــت نقدینگی به
سمت تولید بود.
آگهی مناقصه عمومی /1400-02م

نوبت دوم1400/5/11 :
نوبت اول1400/5/4 :
شــهرداری صغاد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی
شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای خدمات شهری و
فعالیت های قابل واگذاری خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
به بخش خصوصی به صــورت مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه
شــرکت های خدماتی دارای صالحیــت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل
جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :فارس ،آباده ،شهر صغاد ،میدان
شهید میری ،امور مالی مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
-1مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
-2مبلغ برآورد اولیه 2/056/000/000 :ریال ماهیانه و  24/670/000/000ریال
سالیانه
-3مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :سپرده  5درصد قیمت برآورد
اولیه ســالیانه معــادل  1/234/000/000ریال به صورت وجــه نقد و یا
ضمانت نامه بانکی می باشد.
-4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که به هر دلیلی حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
-5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
-6ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 071-44392400
آماده پاسخگویی می باشد.
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
-8تاریخ بازگشــایی حداکثر یــک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
پیشنهادات می باشد
-9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
-10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
/3438م الف
شناسه آگهی1168984 :
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سرمربی تیم فجر:

کیمیا علیزاده باخت؛
ناهید کیانی حذف شد

بزرگترین دغدغه ما نداشتن زمین مناسب
در لیگ برتر است

ناهیــد کیانی تنهــا نماینــده زن تکوانــدوی ایران از
رقابتهای المپیک توکیو حذف شد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه رقابت  های تکواندوی المپیک
 ۲۰۲۰توکیو ،کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان در نیمه نهایی
وزن  ۵۷کیلوگرم زنان به مصاف تاتیانا مینینا از روسیه رفت
کــه در نهایت با نتیجه  ۱۰بر  ۳شکســت خورد و به دیدار
رده بندی رفت.
بــا این حســاب ناهید کیانــی که در دور نخســت از
علیزاده شکســت خورده بود ،دیگر فرصتــی برای حضور
در گروه شــانس مجدد نخواهد داشــت و از دور مسابقات
کنار رفت.
اگر علیزاده فینالیست می شــد ،کیانی هم می توانست
برای کســب مدال برنز تالش کند که این اتفاق رخ نداد تا
تنها نماینده زن تکواندوی ایران از مسابقات المپیک توکیو
حذف شود.

خواهر و برادر ژاپنی در یک روز قهرمان
المپیک شدند

ایرنا :یک خواهر و برادر ژاپنی در یک روز به مدال طالی
بازیهای المپیک رسیده و تاریخساز شدند.
به گزارش ایرنا ،دیروز (یکشــنبه) «آبه هیفومی» در وزن
منهــای  ۶۰کیلوگرم جودوی مــردان و «آبه یوتا» در وزن
منهای  ۵۲کیلوگــرم جودوی زنان به مقام قهرمانی و مدال
طالی المپیک توکیو دست یافتند.
این دو ورزشــکار که پیش از این در مســابقات قهرمانی
جهان ســال  ۲۰۱۸هم مدال طال را بر گردن آویخته بودند،
به نخســتین خواهر و برادری تبدیل شــدند که در یک روز
قهرمان المپیک میشوند.
بــرادر و خواهر آبه به ترتیب  ۲۴و  ۲۱ســاله هســتند و
نخســتین حضور خود را در بازیهای المپیک پشــت ســر
میگذاشتند.

توخل بهترین مربی آلمانی این فصل شد

ســرمربی چلســی به عنوان بهترین مربی آلمانی فصل
 ۲۰۲۰ -۲۱انتخاب شد.
به گزارش ایســنا ،توماس توخل توانست با چلسی نتایج
درخشانی کسب کند و با این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا را به دست آورد.
این مربی در نظرســنجی کیکر از روزنامهنگاران ورزشی
با پشــت سرگذاشــتن هانس فیلک و ادن ترزیچ به عنوان
بهترین مربی فصل انتخاب شود.
در ایــن نظرســنجی توخــل  ۱۲۹رای به دســت آورد؛
ایــن درحالــی بود که فیلــک  ۱۱۸و ترزیچ هــم  ۷۵رای
به دست آورد.

سال بیست و    ششم

شماره 7251

ایرنا :سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی با
بیان اینکــه بزرگترین دغدغه ما برای حضور
در لیگ برتر نداشــتن زمین مناسب در شیراز
اســت ،گفت :امیــدوارم مدیــرکل ورزش و
جوانان فارس تا پیش از شروع لیگ برتر فکر
اساسی برای ورزشگاه پارس و حافظیه بکند.
علی اصغر کالنتری ،یکشــنبه در مصاحبه
بــا خبرنگار ایرنا ،افزود :بــا توجه به وضعیت
نامناسب ورزشــگاه پارس چه از نظر چمن و
چه از نظر تاسیســات و رختکن بعید به نظر
می   رسد سازمان لیگ اجازه دهد رقابت   های
لیگ برتر در ورزشگاه پارس برگزار شود.
کام هواداران تلخ می   شود
وی اضافه کرد :اگر نتوانیم ورزشگاه پارس
و حافظیه را مهیای مسابقات لیگ کنیم آنگاه
بر اســاس آیین نامه ،مسابقات ما را در لیگ
برتر به اســتان   های همجوار منتقل خواهند
کرد که بــا تحقق این امــر کام هواداران را
پس از هشت ســال صعود به لیگ برتر تلخ
خواهد کرد.
کالنتــری ادامــه داد :با توجه بــه اینکه
این فصل زمان کشــت چمن نیست به نظر
نمی   رســد ورزشــگاه پارس بتواند تا شروع
مســابقات آماده شــود و بهتر است ورزشگاه
حافظیه را آماده کنند و ســپس به فکر تعمیر

نازنین مالیی پس از درخشش در المپیک:

رقبایم جلیقه یخ داشتند من حوله خیس!

دختر قایقران المپیکی ایران گفت :من ســبک وزن هســتم و در رقابت با سنگین وزن ها
توانستم موفق شوم و همه از جثه کوچکم متعجب بودند.
نازنین مالیی در گفتگو با خبرنگار اعزامی ایسنا به المپیک توکیو ،درباره درخشش خود در
رقابــت های قایقرانی روئینگ المپیک توکیو و صعود به فینال  Aو  Bبازی ها ،بیان کرد :ما
با توجه به امکانات و داشــته هایمان ،برای فینال  Cبرنامه ریزی کرده بودیم .من در پیست
هزار متر تمرین میکردم مســابقه اروپایی و جهانی هم نرفته بــودم بنابراین واقعبینانه نگاه
کردیم که اگر به فینال  Cبرســیم ،اتفاق خوبی است .در دو هفته آخر تمرینات تستهایی را
انجام دادیم و تغییر تاکتیک داشتیم و حدس زدیم که می تواند جواب بدهد.
او ادامه داد :روز اول بازی ها که توانستم به طور مستقیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود
کنم متوجه شدیم که تمرینات و برنامه ریزی ها جواب داده است و سپس به تجزیه و تحلیل
حریفانــم در مرحله یک چهارم نهایی پرداختیم .مــا تصمیم گرفتیم که دو نماینده مکزیک و
نامیبیا را در مرحله یک چهارم نهایی پشــت سر بگذاریم .من و آقای فرزام صحبت کردیم که
اگر بتوانم به نیمه نهایی  Aو  Bبرسم ،کار بزرگی است و اگر هم در فینال  Cحضور داشته
باشــم ،به آنچه که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم رسیدهایم بنابراین بدون استرس و نگرانی
به رقابت پرداختم.
ملیپوش روئینگ ایران گفت :رقیبان من از سوئیس و نیوزلند واقعا قوی هستند .نمایندگان
مکزیک و نامیبیا اگر ببینید ســنگین وزن و عضالنی هســتند زمانی که من در پیســت راه
می رفتم همه متعجب بودند که چگونه با این جثه ریز توانســتم آنها را پشت سر بگذارم چون
من سبک وزن هستم و با سنگین وزن ها به رقابت پرداختم.
مالیی در پاســخ به این پرســش که موفقیت او در صعود به نیمه نهایی  Aو  Bالمپیک
باعث افزایش انگیزه او برای رقم زدن اتفاق بهتر در رقابت بعدی اش شده است؟ تصریح کرد:
دقیق ًا ،چون واقعیت این است که کشورهای دیگر با توجه به این امکاناتی که دارند برای مدال
طال آمدهاند اما من میخواهم بهترین خودم باشم و از این لحاظ استرس آنچنانی ندارم و تمام
تالشم را میکنم تا بهترین عملکرد خودم را در المپیک داشته باشم.
دختر قایقران المپیکی ایران در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بــر اینکه وقتی امکانات
کشــورهای دیگر را می بیند حســرت نمیخورد که با داشــتن آن امکانات ،می توانست به
جایگاه بهتری برسد ،تاکید کرد :بله ،همین طور است برای نمونه ورزشکاران کشورهای دیگر
به محض اینکه مســابقه تمام میشــود جلیقههای یخ دارند و مربیانشان سریع آن جلیقه ها
را می آورند تا تنشــان کنند و در این گرمای شــدید هوا زودتر ریکاوری شوند اما مربی من
مجبور اســت حوله را در آب ســرد خیس کند و آن را به من بدهد .نکته جالب این اســت که
خیلی ها از من میپرسیدند در کجا تمرین کرده ام و وقتی گفتم من در پیست هزار متر تمرین
کردم باورشــان نمی شد .ما پتانسیل این را داریم که جزو نفرات برتر المپیک و جهان باشیم
و امیدوارم این نتیجه ای که من به دســت آوردهام ،باعث شود که توجه مسئوالن به رویینگ
بیشتر شود تا ما بتوانیم به نتایج درخشان تری دست پیدا کنیم.

رونالدو در یوونتوس میماند

نایب رییس باشگاه یوونتوس اعالم کرد که کریستیانو رونالدو در این تیم خواهد ماند.
به گزارش ایســنا و به نقل از گاتزتا دلو اســپورت ،کریســتیانو رونالــدو یک فصل دیگر
با یوونتوس قرارداد دارد.
خبرهای زیادی درباره جدایی این فوق ستاره پرتغالی از یوونتوس به گوش میرسد که این
باشگاه آن را رد کرد.
پــاول ندود ،نایب رییس یووه درباره جدایــی رونالدو گفت :رونالدو با ما خواهد بود و جایی
نخواهد رفت.
او درباره دیباال هم گفت :مدیر ورزشی باشگاه در حال مذاکره با دیباال است ما دوست داریم
که او و رونالدو در کنار هم بازی کنند.

اساسی ورزشگاه پارس باشند.
وی در مــورد برنامه باشــگاه فجر برای
مسابقات لیگ برتر هم گفت :طی چند روز آینده
قرار است جلسه ای با حضور دست اندرکاران
باشــگاه فجر برگزار شــود تا برای حضوری
قدرتمنــد در لیگ برتر برنامــه ریزی کنیم.
سرمربی تیم فجر همچنین گفت :قرار است
برای امکانات زمین تمریــن تیم هم از نظر
رختکن و دوش فکر اساسی شود.
ورزشــگاه پارس افزون بر ۷۰
مورد مشکل دارد
پنجم تیر ماه  ۱۴۰۰بود که پس از بازدید
مدیر کل ورزش و جوانان از ورزشگاه پارس،
به ایرنا اعالم کرد :شرکت توسعه و نگهداری
وزارت ورزش و جوانــان مجــری این طرح
بزرگ اســت و باید مشکالت را رفع کند و به
دلیل اینکه بیش از  ۷۰مورد مشکالت جزیی
و کلی وجود دارد هنوز تحویل ورزشــگاه به
مجموعه ما قطعی نشده است.
عبــاس حاجی زاده ادامــه داد :زمانی که
در اداره کل مشــغول به کار شــدم صورت
جلســه  ای آوردند برای تحویل قطعی اما از
آنجا که مشکالت توسط مجری طرح برطرف
نشده بود ،امضا نکردم.
وی در مــورد زمین چمن ورزشــگاه هم

گفــت :پیمانکار قبلی را هــم جریمه کردیم
و هــم پولش را ندادیم ،زیــرا وضعیت چمن
ورزشــگاه با انتقاد زیادی روبرو شد و ما نیز
پیمانکار را عوض کردیم و اسفند ماه  ۹۹هم
کار کشت و ترمیم چمن آغاز شد اما سازمان
لیگ فوتبال اجازه نداد بازی   ها در ورزشــگاه
دســتغیب برگزار شــود بــرای همین هم به
ورزشــگاه پارس آمدیم و روی چمنی که نیاز
به استراحت داشت بازی و تمرین برگزار شد
و دوباره از بین رفت.
وی گفت :پس از پایان لیگ دســته یک،
جلسه ای با حضور کارشناسان اهل فن برگزار
خواهیم کرد تا در مورد چگونگی ترمیم چمن،
تصمیم اساسی گرفته شود.
خبرنــگار ایرنا پنجم تیر مــاه برای تعیین
تکلیف مشکالت ورزشــگاه پارس چند بار با
حسن کریمی   مدیر عامل شــرکت توسعه و
نگهداری تماس تلفنی گرفت اما پاســخ داده
نشد و حتی جواب پیامک هم تاکنون دریافت
نشده است.
ورزشگاه پارس شیراز (میانرود ) با ظرفیت
 ۵۰هزار تماشــاگر که  ۲۲سال پیش کلنگ
احداث آن به زمین شــده شــد سرانجام ۳۱
فرودین ماه  ۹۶با حضور مســعود سلطانی فر
وزیر ورزش و جوانان بــا اعتبار  ۸۰۰میلیارد
ریال از بودجه ملی و استانی افتتاح شد.
بیســت و یکمین دوره رقابت   های فوتبال
لیگ برتر قرار است مهر ماه  ۱۴۰۰با شرکت
 ۱۶تیم آغاز شود.
تیم   های فجر شــهید سپاســی شــیراز و
هوادار تهران با کسب عنوان قهرمانی و نایب
قهرمانی در دســته یک جواز حضور در لیگ
برتر دوره بیست و یکم را کسب کردند.
با صعود تیم فجر بــه لیگ برتر موجی از
شادی و ســرور پس از هشــت سال در دل
هــواداران فوتبــال فارس ایجاد شــد و آنها
خوشحال هستند که دوباره تیم   های استقالل
و پرسپولیس در شیراز حضور می   یابند و این
پرسش مطرح می   شود که آیا ورزشگاه پارس
برای میزبانی آماده می   شود و یا اینکه میزبانی
شیراز به استان   های همجوار داد می   شود؟

کسب رتبه دوم هیات اسکی فارس در کشور
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هیات اسکی اســتان فارس در ارزیابی
عملکرد فدراسیون اســکی در سال ۱۳۹۹
رتبه دوم را کسب کرد.
به گــزارش روابــط عمومــی و پایگاه
خبــری و اطالع رســانی اداره کل ورزش
و جوانان اســتان فارس با توجه به ارزیابی
عملکرد هیات  های اســکی سراسر کشور
توســط فدراسیون اســکی ،در این ارزیابی
هیات اســکی اســتان فارس در ســال  1399هم مجددا توانســت حرکت رو به جلو و موفقیت
آمیز خود را ادامه دهد و رتبه دوم در بین هیات  های اســکی سراســر کشور در سال ۹۹را به خود
اختصاص دهد.
گفتنی اســت هیات اسکی استان فارس در طول ۱۰سال گذشته همواره در بین  ۳هیات برتر
کشور قرار داشته است.
یزدان پناه رئیس هیات اســکی فارس این موفقیت را مدیون تالش ،پشتکار ،وحدت و همدلی
اعضا فعال و بی نظیر هیات اسکی فارس و موفقیت ورزشکاران شایسته و ملی پوش استان فارس
همراهی و همکاری مجموعه پیســت بین المللی پوالد کف و پرسنل زحمتکش آن به خصوص
مهنــدس ظریفکار مدیر عامل و مهندس فرزامی ،اداره کل ورزش و جوانان فارس و اداره ورزش
و جوانان سپیدان ،فدراسیون اسکی و جامعه ورزشی اسکی فارس دانست و از تک تک آنها تشکر
و قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که این موفقیت  ها با یاری خداوند بزرگ در سال آینده نیز
تداوم داشته باشد.

تمجید فیبا از تالش غرورانگیز تیم بسکتبال ایران
در المپیک توکیو

ایرنا :صفحه رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال در اینستاگرام با انتشار تصویری از بازی دیروز
(یکشــنبه) ایران و جمهوری چک در المپیک  ۲۰۲۰توکیو که با پیروزی چک به پایان رســید،
تالش غرورانگیز تیم بســکتبال ایران را ســتود.به گزارش ایرنا ،اولین دیدار تیم ملی کشورمان
مقابل جمهوری چک در المپیک توکیو صبح دیروز برگزار شد.
ملیپوشــان کشــورمان در نیمه دوم با تالش زیاد اختالف امتیاز را کاهش دادند اما در نهایت
این دیدار با نتیجه  ۸۴بر  ۷۸به سود چک به پایان رسید.
فیبا با انتشار پستی به تالشهای تیم ملی ایران مقابل چک و جبران اختالف  ۲۱امتیازی در
کوارتر چهارم توســط ملیپوشان کشورمان اشاره کرد و نوشت :احترامی دیوانهوار برای ایران که
بسیار به جبران اختالف  ۲۱امتیازی نزدیک بود و در اواخر کوارتر چهار به چهار امتیازی جمهوری
چک هم رسید .تالشی شجاعانه ،غرورانگیز و تا پای جان در آوردگاه المپیک.
برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک  ۲۰۲۰توکیو به شرح زیر است:
بازی دوم :ایران  -آمریکا :چهارشنبه  ۶مردادماه ،ساعت  ۹:۱۰دقیقه
بازی سوم :ایران  -فرانسه :شنبه  ۹مردادماه ،ساعت  ۵:۳۰دقیقه

شکست بسکتبال آمریکا در روز نخست

تیم ملی بسکتبال فرانسه توانست در اولین دیدار خود در المپیک ،آمریکا را از پیش روی بردارد.
به گزارش ایســنا ،در ادامه دیدارهای بسکتبال المپیک آمریکا مدعی قهرمانی به دیدار فرانسه
رفت و توانست با برتری برابر این تیم گام اول را محکم بردارد.
در نیمه اول آمریکا  ۴۵بر  ۳۷حریف خود را شکســت داد ولی در کوارتر سوم فرانسه توانست
پیش بیفتد .آمریکا در شروع کواتر چهارم توانست کامال سوار بر بازی شود و  ۱۳بر یک نیز پیش
بیفتد ولی فرانسه بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفت و اختالف را جبران کرد.
در نهایت این دیدار با برتری  ۷۶ -۸۳فرانسه برابر آمریکا به پایان رسید .این دو تیم همگروه
تیم ملی ایران هستند.

نتایج نمایندگان ایران در روز دوم المپیک ۲۰۲۰

از ناکامی تاریخی تکواندو تا درخشش دختر پاروزن

ورزشــکاران کاروان ایران در دومیــن روز المپیک  ۲۰۲۰توکیو
در چهار رشته مســابقه دادند که صعود نازنین مالیی به نیمه نهایی
 Aو  Bرویینگ تک نفره بهترین نتیجه این روز بود.
به گزارش ایسنا ،ورزشــکاران ایرانی حاضر در دهکده المپیک در
دومین روز رسمی از بازیهای المپیک توکیو در رشته های تیراندازی،
قایقرانی ،تکواندو و بسکتبال مسابقه دادند.
در ایــن روز نازنین مالیی در قایقرانی به مرحله نیمه نهایی صعود
کرد که بهترین نتیجه دیروز بــود .اما تکواندوی ایران با حذف تمام
نمایندگانش وداع تلخی با المپیک داشت تا بدترین نتیجه تکواندوی
ایران در تاریخ بازیهای المپیک رقم بخورد.

مهرو کمرانی:

نتایج ورزشــکاران ایران در روز دوم بازی  های المپیک به شــرح
زیر است:
*تیراندازی:
هانیه رســتمیان در تپانچه بادی زنان بازی های المپیک توکیو در
رده دهم ایستاد و به فینال نرسید.
هانیه رستمیان
مهیــار صداقت نیز در تفنگ بادی  ۱۰متر مردان با اختالف خیلی
ناچیز نهم شد و از رسیدن به فینال بازماند.
*قایقرانی:
نازنیــن مالیی در مرحله یــک چهارم نهایــی قایقرانی رویینگ

بازی  های المپیک توکیو توانست به نیمه نهایی  Aو  Bصعود کند تا
عملکردی درخشان داشته باشد.
*تکواندو:
ناهیــد کیانــی در وزن  -۵۷کیلوگــرم در نخســتین دیدارش از
بازی  های المپیــک  ۲۰۲۰به مصاف کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان
المپیک رفت و رقابت را  ۱۸بر  ۹واگذار کرد.
با شکســت کیمیا علیزاده در مرحله نیمه نهایی ،ناهید کیانی تنها
نماینده زن تکواندوی ایران از رقابتهای المپیک توکیو حذف شد.
میرهاشم حســینی تکواندوکار وزن  -۶۸کیلوگرم تیم ملی ایران
در نخســتین مبارزه خود از رقابتهای المپیک توکیو ،در مرحله یک
هشــتم مقابل یو جن از چینتایپه  ۱۸بر  ۱۵به برتری دست یافت و
راهی دور بعد شد.
او در مرحلــه یکچهــارم نهایــی مقابل رشــیتوف ازبک  ۳۴بر
 ۲۲شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمهنهایی بازماند.
میرهاشــم در گروه شانس مجدد برای کســب مدال برنز مقابل
نماینــده کره جنوبــی مبارزه کرد و با شکســت  ۳۰بــر  ۲۱مقابل
حریفش مدال برنز را از دســت داد تا با توجه به حذف روز گذشــته
آرمین هادیپور ،تکواندوی ایــران بدون مدال به کارش در المپیک
پایان دهد.
آرمین هادی پور ،میرهاشــم حســینی و ناهید کیانی سه نماینده
تکوانــدوی ایران در المپیک توکیو بودند کــه از دور رقابت  ها حذف
شدند تا تکواندوی ایران بدون مدال بماند و ضعیف ترین نتیجه تاریخ
تکواندوی ایران در بازی  های المپیک رقم بخورد.
*بسکتبال:
تیم ملی بســکتبال ایران در دیدار افتتاحیه رقابتهای بســکتبال
المپیک ،مقابل تیم جمهوری چک با نتیجه با نتیجه  ۷۸ - ۸۴و تنها
 ۶اختالف امتیاز تن به شکست داد.

 IOCمیخواست حتما مسابقه ناهید و کیمیا انجام شود

مربی تیم ملی تکواندوی زنان ایران گفت :نمی توانید تصور کنید امروز
چه بر من گذشت و جدول با کرونای نماینده شیلی باید تغییر می کرد.
بــه گزارش خبرنگار اعزامی ایســنا به توکیــو ،مهرو کمرانی بعد
از حذف ناهیــد کیانی از رقابت های المپیــک گفت :همه ما امروز
روز ســختی را پشت سر گذاشتیم .نمی توانم توصیف کنم که امروز
بر من چه گذشــت .کیمیا از کودکی شــاگرد من بود و ناهید کیانی
هم با ســختی فراوان و بعد از برد قهرمان جهان توانسته بود سهمیه
المپیک را بگیرد .این دو با هم دوست بودند و ناهید به واسطه اینکه
کیمیا کاپیتان تیم بوده ،به او احترام می گذاشــت .این وضعیت کار
را در این مســابقه ســخت کرده بود .ناهید زحمت زیادی کشیده و
دلم میسوزد که اینطور فرصت موفقیتش در المپیک از دست رفت.

کمرانــی ادامه داد :او خیلــی خوب تمرین کرده بــود و چیزی
کم نداشــت .همه ما اینجا هستیم تا فارغ از سیاست از ورزش لذت
ببریم اما برای من عجیب اســت که کمیته بین المللی المپیک چرا
اینطور برخورد کرد .به نظر می رسد برای مسئوالن ورزش دنیا خیلی
هم سیاســت از ورزش جدا نیســت .نمی توانم به طور صد در صد
بگویــم اما فکر میکنم کمیته بین المللی المپیک می خواســت که
حتما این دیدار برگزار شــود .شعار المپیک این هست که سیاست از
ورزش جداســت و همه مثل یک خانواده کنار هم هستند ،اما امروز
دیدیم که این اتفاق نیفتاد.
مربی تیم ملی تکواندو بانوان همچنین گفت :درســت اســت که
قرعه کشــی مسابقات از قبل انجام شــده بود اما با توجه به ابتالی

تکوانــدوکار شــیلی به کرونا ،جــدول باید تغییر میکــرد نه اینکه
ورزشــکاری را جایگزین کنند .اولین ســال است که جدول المپیک
بــا  ۱۷بازیکن شــکل میگیرد و این اجحافی اســت که در حق ما
صورت گرفت.
وی افزود :این مســائل را که کنار هــم می گذارم این احتمال را
بیشــتر می دهم که  IOCمی خواست حتما این بازی انجام شود و
کیمیا مقابل یک ورزشکار از ایران قرار گیرد.
کمرانی درباره شرایط کیمیا علیزاده گفت :حتما این مسابقه برای
کیمیا هم ســخت بود .به خوبی می توانستیم این موضوع را از چهره
کیمیا حس کنیم .او بنــا به دالیلی تصمیم گرفت از ایران مهاجرت
کند و حتما خودش نمی خواسته که یکسری از اتفاق ها بیفتد.
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جشنواره بینالمللی فیلم ســیدنی در استرالیا امسال برنامه
ویژهای را به مرور آثار عباس کیارستمی ،سینماگر شناختهشده
ایران در سطح بینالمللی اختصاص خواهد داد.
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« َده» و «به ترتیب یا بدون ترتیب» آثاری هســتند که در قالب
بخش «مرور آثار عباس کیارســتمی» در جشنواره فیلم سیدنی
 ۲۰۲۱به نمایش گذاشته خواهند شد.
این بخش ویژه با عنوان «جادههای طوالنی و پرپیچ و خم:
فیلمهای عباس کیارستمی» برگزار میشود و فیلمهای حاضر در
دیگر بخشهای جشنواره سیدنی نیز به زودی اعالم خواهد شد.
شصت و هشــتمین جشنواره فیلم ســیدنی که سال گذشته
به دلیل همهگیری کرونا لغو شد ،امسال از تاریخ  ۱۸تا  ۲۹اوت
( ۲۷مرداد تا  ۷شهریور) برگزار خواهد شد.
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كسى كه دنيا او را با آمال ُمحال ،فريفته و با آرزوهاى دروغين ،فريب داده است،
ميراث بى بينشى برايش بر جا گذاشته و [جامه] كورى بر او پوشانده است
و از آخرت محرومش ساخته و او را به جايگاههاى هالكت و تباهى مىآورد.

اعالم فراخوان
چهارمین جشنواره نمایشنامه نویسی پارس

احمد     رضا سهرابی

نمایشنامه نویســی پارس در چهارمین
دوره برگزاری میزبان همه عالقه مندان
نمایشنامه نویســی استان فارس خواهد
بود.
مرامی   بیان کرد :موضوع متون ارسالی
کام ً
ال آزاد است و هیچ محدودیتی وجود
ندارد اما نمایشنامههایی که از مضامین
بومی ،محلی و ملی بهره برده باشند در
اولویــت قرار خواهنــد گرفت و اهداف
جشنواره شــامل تولید و دســتیابی به
متون جدید و با کیفیت مناســب برای
تولید آثار نمایشــی ،شناسایی ،پرورش
و معرفی اســتعدادهای جــوان و تازه،

ارتقاء و اعتالی هنر نمایشنامه نویســی
تخصصــی و موضوعــی و تشــویق و
حمایــت از نمایشنامه نویســان فارس
برای تولید آثار ارزشمند به منظور توسعه
ادبیات نمایشی است.
معاون ارشاد اســامی   فارس گفت:
شــرکت برای عموم در این رویداد آزاد
است و آثار تألیفی متناسب با رده سنی
بزرگسال در آن پذیرفته خواهند شد که
البته آثار ارســالی نباید تاکنون در هیچ
منبعی چاپ و یا در هیچ ســطحی اجرا
شده باشد و هر نویسنده میتواند  ۲اثر
خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

دیگر حتی مرده پرست هم نیستیم

در اوج شــیمی درمانیاش نه نگران
تحریم دارو بود و نه در اندیشه هزینه های
کمرشــکن درمان ،همه فکــر و ذکرش
پیش تئاتر بود .محمود استادمحمد چنین
هنرمندی بود؛ بغایت عاشق.
به گزارش ایســنا ،امروز ،ســوم مرداد
هشــتمین ســالروز درگذشــت محمود
اســتادمحمد اســت .هنرمندی که گویی
از دل تاریخ آمده بود و عشقی اساطیری
داشــت .آنچنان که هر از زمــان از تئاتر
ســخن میگفت ،میتوانستی حس کنی
چگونه از عمق وجود خود سخن میگوید.
حتــی زمانی که در بســتر بیماری به
دیــدارش میرفتیــم ،همه ســخنش از
تئاتر بــود و دلگیر بود که آینده این تئاتر
را نمیشــود پیشبینی کــرد .میگفت
شــوربختی ماســت که در تئاترمان واژه
«تولید» ،جایگزین «خلق» شده است.
و طبیعتا چنین عاشقی آنچنان که باید
قدر نمیبیند و ایــن قدر نادیدگی هم در
دوره حیاتش رخ داد و هم پس از آن.
تا سالها پیش از مردهپرستی به عنوان
یکی از ایرادهای فرهنگیمان میگفتیم،
اینکه وقتی عزیزی را از دســت دادیم،
تازه ســیل توجهها به سوی او معطوف
میشــود ولی حاال سالهاست که دیگر
مرده پرست هم نیستیم و این گونه است
که در هشتمین سالروز درگذشت محمود
استادمحمد ،دخترش مانا میگوید در این
ســالها هیچ پیشــنهادی از سوی هیچ
مقام و مســئولی برای راه اندازی موزه
محمود اســتاد محمد ،نامگذاری خیابان
یا کوچــهای به نام او و حتی ابراز تمایل
برای نگهداری از وسایل شخصیاش در

موزهای صورت نگرفته است.
مانا اســتادمحمد درباره تصمیمگیری
بــرای راه انــدازی موزهای بــه نام این
هنرمند به ایســنا میگوید :تاکنون هیچ
پیشــنهادی از ســوی هیچ نهادی برای
نگهــداری خانه پدرم یــا تبدیل آن به
فضایی فرهنگی نداشتهام .هیچ صحبتی
هم انجام نشده که به عنوان مثال وسایل
شــخصی ایشــان در مکانی عمومی در
معرض دید مخاطبان قرار بگیرد.

بلکه کمکهای احساسی و عاطفی بود.
مانا اســتادمحمد از مســالهای دیگر
هم ســخن میگوید :این روزها مدیران
فرهنگــی آنقدر گرفتــاری دارند که در
بهترین حالــت میتوانند امــور روزمره
تئاتر را ســر و سامان بدهند چه برسد به
موضوعاتی مانند حفظ خانه هنرمندان یا
راهاندازی موزه برای آنان.
خانه محمود اســتادمحمد اما خانهای
ســاده بود ،در خیابان پلیس ،رونق این

او یادآوری میکند :آنچه در سالهای
گذشــته در بنیاد محمود اســتادمحمد
رخ داد ،با توان فــردی خودمان بود که
به طور شــخصی از بعضی مســئوالن
درخواســت همراهــی میکردیم و آنان
نیــز به دلیل رابطه عاطفــی که با پدرم
داشــتند ،ما را در انجام امور بنیاد یاری
میدادند ولی همه اینها به شــکل فردی
و دوستانه بود و ســازماندهی شده نبود.

خانه کوچک به صفــای صاحبخانه بود.
اســتادمحمد همــان اندازه کــه فریفته
تئاتر بود ،به گلها و گیاهان هم عشــق
میورزیــد و خانه او با همه کوچکیاش،
باغچــهای بــزرگ داشــت ،باغچهای
پر طــراوات و پر از شــور زندگی و مرد
صاحبخانه هر زمان که فرصتی دســت
میداد ،ســاعتها با این باغچه در راز و
نیاز بود.

ایــن خانه محــل نگارش بســیاری
نمایشنامهها بوده اســت ،محل سرودن
بسیاری ترانههایی که عموما جایی منتشر
نشدهاند .در این خانه چه بسیار ایدههایی
کــه بــرای اجــرای نمایــش رد و بدل
شــده و خدا میداند تــک تک اجراهای
آن چه بســیار از تئاتر شنیدهاند .این خانه
اگر در کشــوری صاحب تئاتر بود ،حتما
در حفظ و نگهداریاش تالش میشــد،
حتما موزهای در آن راهاندازی میشــد تا
نسلهای بعدی و دوستداران تئاتر بدانند
خانه یکی از مهمترین نمایشنامهنویسان
اجتماعیشــان چگونه مکانی بوده است.
اما این حســرت را هم اضافه میکنیم به
بسیاری حسرتهای دیگر.
محمــود اســتادمحمد ،بــا نــگارش
نمایشنامههایی همچون «آسید کاظم»،
«شب بیســت و یکم»«،قصصالقصر»،
«آنها مامور اعدام خود هستند»« ،خونیان
و خوزیان»«،سیری محتوم»«،چهل پله تا
مرگ»«،عکس یادگاری»«،سپنج رنج و
شکنج»« ،دیوان تئاترال»« ،تهرن» و ...
در تئاتر ایران زمین ماندنی است حتی اگر
هیچ کوچهای به نامش نباشد.
او با بــازی در نقش «خــر» نمایش
مشهور «شــهر قصه» بیژن مفید در یاد
دوستداران هنر همیشه زنده است.
سحرگاه سوم مرداد سال  1392تئاتر
ایران یکی از دوســتداران راستین خود را
در بیمارســتان جم از دست داد .عاشقی
که در محله اعدام بــه دنیا آمد و زندگی
نه چندان بلند شصت و سه سالهاش بسیار
فراز و فرود بســیار داشت اما یک چیز در
آن ثابت بود؛ عشق به تئاتر و گلها.

دادگاه عالی بالروس با مطرح کردن
یک پرونده مدنی در تالش است انجمن
قلم این کشور به ریاست نویسنده برنده
نوبل ادبیات را تعطیل کند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
انجمن نویسندگان
آسوشــیتدپرس ،این
ِ
که توسط «سوتالنا آلکسیویچ» نویسنده
تبعیدی برنده جایزه نوبل ادبیات هدایت
میشود ،از طریق ارسال یک نامه رسمی
از این اقدام مطلع شد که بر اساس آن از
اعضای این انجمن دعوت شده تا برای
دفاع از این نهاد در دادگاهی که دو روز
قبل آن برگزار شده بود ،شهادت دهند!
حسابهای مالی انجمن قلم بالروس
از تاریخ  ۱۹جوالی و فقط چند روز پس از

جســتوجوی مقر این انجمن توســط
پلیس مسدود شده اســت .انجمن قلم
(پِن) یک شبکه بینالمللی از نویسندگان
اســت که با هدف "دفاع از آزادی بیان
و همــکاری فکری در سراســر جهان"
فعالیت میکند.
این پرونده بخشــی از موج سرکوب
دولت بالروس علیه گروهها و رسانههای
غیردولتی مخالف عنوان شــده که طی
ماه گذشته شدت گرفته است.
این ســرکوب تقریبا یک سال پس از
اعتراضها علیه «الکســاندر لوکاشنکو»
رئیسجمهــور بــاروس در پی انتخاب
او برای ششــمین دوره ریاستجمهوری
آغاز شد؛ انتخاباتی که مخالفان میگویند

منوچهر موالیی؛ هنرمند شیرازی
جهان فانی را وداع گفت

ایســنا :اســتاد منوچهــر
موالیی ،هنرمند شیرازی عرصه
موســیقی و از نوازندگان شهیر
تمبک ،دار فانی را وداع گفت.
مرحوم موالیی ،متولد سال
 1317شــهر شــیراز ،یکی از
هنرمنــدان چیره دســت حوزه
موسیقی خصوصا نوازندگی تمبک به شمار میرفت که محضر
اســاتیدی نظیر پرویز یاحقی ،فرهنگ شریف ،بنان و  ...را درک
کرده بود.
به مناسبت درگذشــت این هنرمند ،روابط عمومی   اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس ،پیام تسلیتی منتشر کرد.
در این پیام آمده است:
با امید به عنایت صبوری برای فرزند استاد منوچهر موالیی،
مهبد موالیی که از هنرجویان ایشــان و از نوازندگان خوب تار
و تنبک شیراز هستند ،برای فقدان این هنرمند فقید از حضرت
باری تعالی شــادی روح و آمرزش ابدی مســألت داشــته و از
صمیم قلب به خانواده ارجمندشــان و اهالی هنر تسلیت عرض
میکنیم".
براســاس این گزارش ،به دلیل شــرایط ویژه شیوع بیماری
کرونا ،مراســم حضوری برای بزرگداشــت این هنرمند برگزار
نخواهد شد.
به گزارش ایســنا ،اســتاد منوچهر موالیی توجه بسیاری به
حفظ و اشاعه موسیقی محلی شیراز و فارس داشتند و از معدود
هنرمندان شــیرازی بود که با بزرگان موســیقی ایران از جمله
غالمحسین بنان ،فرهنگ شریف ،فضل ا ...توکل ،جلیل شهناز،
پرویز یاحقی ،حســن ناهید ،رضا ورزنده ،محمودی خوانساری،
انوشیروان روحانی ،همایون خرم ،مهرداد کاظمی   و ...همکاری
داشت.

ایســنا :مســئول فرهنگی و فرمانده پایگاه مقاومت آستان
مقدس ســید عالءالدین حسین(ع) شیراز اعالم کرد که مسابقه
کتابخوانی به مناســبت دهه امامــت و والیت در فارس برگزار
میشود.
ســلیمان مهدوی با اشــاره به برگــزاری برنامههای متنوع
فرهنگــی و مذهبی با محوریت حرم مطهر امامزاده جلیل القدر
سید عالءالدین حسین(ع) شیراز گفت :تبلیغ عید بزرگ غدیرخم
برای شــیعیان یک ضرورت اســت و به منظور تبیین مبانی و
معرفی هر چه بیشــتر فرهنگ غدیر مسابقه بزرگ کتابخوانی
از متن کتاب "غدیری ام" در سراســر استان والیتمدار فارس
برگزار میشود.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی   اداره کل اوقاف و
امور خیریه فارس ،او افزود :کتاب منتخب این مسابقه فرهنگی
در یکصد و ســی صفحه و در سه فصل تنظیم شده است که در
فصل نخســت به اهمیت و جایگاه عید غدیرخم در نزد شیعیان
پرداخته شــده و در خاتمه این بخش نظــر چهار تن از آیات و
مراجع عظام تقلید در خصوص کاروان   های غدیر آمده است.
مهدوی ادامه داد :در بخش دوم از این مجموعه به ادله بحث
غدیر بر اساس روایات بسیاری از معصومین علیه السالم اشاره
شــده و در فصل پایانی از کتاب در خصوص توســل و زیارت
بارگاه ملکوتی امیرالمومنین علیه السالم بحث شده است.
مســئول فرهنگی و فرمانده پایگاه مقاومت آســتان مقدس
ســید عالالدین حسین علیه السالم شــیراز با بیان اینکه برای
شــرکت در این مســابقه بزرگ می   توان از فایــل الکترونیکی
کتاب نیز اســتفاده کرد ،گفــت :عالقه مندان به شــرکت در
این مســابقه کتابخوانی می   توانند تا پایــان دهه والیت و روز
عید غدیرخم با مراجعه به لینــک https://eitaa.com/
 ۴۲۱۳۳۱۰۲۲C۳e۶ce۰۱b۵۲/joinchatدر پیام رسان
ایتا نســبت به دریافت فایل الکترونیکــی و مطالعه کتاب اقدام
کنند.
مهدوی عنوان کرد :شــرکت کنندگان پس از مطالعه کتاب
از طریق لینک https://setadamrfarsazmoon.
 ۸vz۲d/digisurvey.netباید به ســواالت مطرح شده
پاسخ دهند و به قید قرعه به  ۱۴نفر از شرکت کنندگان برگزیده
این مسابقه کتابخوانی هدایای نفیس اهدا میشود.

توبیخ یک برنامه تلویزیونی بخاطر نمایش
چهره یکی از پیامبران

یک نهاد ادبی به تعطیلی تهدید شد
نتایج آن تا حد زیادی دســتکاری شــده
و انتخــاب مجدد «لوکاشــنکو» موجی
گســترده از اعتراضهای ضددولتی را در
این کشور به راه انداخت.
«ســوتالنا الکســیویچ» نویســنده
معروف بالروســی و «پاول التوشکو»
وزیر ســابق فرهنگ این کشور از جمله
چهرههایی هستند که پیشتر نیز برای
عضویت در شــورای هماهنگی انتقال
قــدرت در بالروس احضــار و بازجویی
شده بودند.
«ســوتالنا الکســیویچ» نویسنده و
روزنامهنگار ۷۳ســاله بالروسی در سال
 ۲۰۱۵موفــق به کســب جایــزه نوبل
ادبیات شــد .او برای آثارش که روایتگر

امام علی (ع)

مسابقه کتابخوانی "من غدیری ام"
در فارس برگزار میشود

به انگیزه هشتمین سالروز درگذشت محمود استادمحمد

جشنواره هنرمندان کمتوان
جسمی   حرکتی در شیراز برگزار میشود

 ۱۰فیلم کیارستمی در جشنواره سیدنی
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ایســنا :جشــنواره اســتانی
نمایشنامه نویســی پارس در چهارمین
دوره برگزاری میزبان همه عالقه مندان
نمایشنامه نویسی استان فارس است.
معاون هنری ســینمایی فرهنگ و
ارشاد فارس از اعالم فراخوان چهارمین
جشنواره استانی نمایشنامه نویسی پارس
خبر داد و گفت :شرکت برای عموم آزاد
است و آثار تألیفی متناسب با رده سنی
بزرگسال در جشــنواره پذیرفته خواهند
شد که البته آثار ارسالی نباید تاکنون در
هیچ منبعی چاپ و یا در هیچ ســطحی
اجرا شده باشد.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومی   اداره کل ارشــاد فارس ،بهروز
مرامی   افزود :انجمن هنرهای نمایشــی
اســتان فارس با مشــارکت اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس
با هدف ارتقاء و اعتالی ســطح کیفی
نویسندگان بومی   و تولید و دستیابی به
متون جدید و با کیفیت مناســب جهت
تولید آثار نمایشــی «چهارمین جشنواره
اســتانی نمایشنامه نویســی پارس» را
برگزار میکند.
معاون هنری ســینمایی فرهنگ و
ارشــاد فارس گفت :جشــنواره استانی

ایرنا :دبیر جشنواره هنری هنرمندان کم توان جسمی   حرکتی
شیراز گفت :این جشنواره با تکیه بر نقاشی روی بوم با موضوع
ســفالینهها و گل مهرهای قصر ابونصر و نقش برجســتههای
برم دلک شــیراز و با رونمایی از آثار هنری و صنایع دستی این
هنرمندان برگزار میشود.
لیلــی زارعی در گفــت و گو با ایرنا اظهار کرد :شــهرداری
منطقه  ۷شیراز به منظور فرهنگسازی برای جذب توریست و
ایجاد فضایی هنری و انگیزشــی برای مردم این منطقه ،اقدام
به ارائه خدماتی برای قشــرهای مختلفی کــه در این منطقه
زندگی می   کنند کرده است که برگزاری جشنواره   های هنری و
شناســایی و معرفی هنرمندان این منطقه از مهمترین اقدامات
است.
وی گفت :این برنامه با هدف ایجاد شــرایط مناســب برای
شــکوفایی هنر و ارائه توانمندیهای هنرمندان شــهر جهانی
صنایع دستی با توجه به پتانسیل   های موجود در گردشگری در
این منطقه دنبال می   شود.
زارعــی ادامــه داد :این جشــنواره ویــژه افراد کــم توان
جسمی   حرکتی و با هدف ایجاد حس رقابت سالم و فضایی شاد
و مفرح در این منطقه برگزار می   شود.
وی ادامــه داد :شناســایی و معرفی هنرمنــدان کم توان
جســمی   حرکتی و توجه به آثار باســتانی موجود در این منطقه
از جمله آثاری مانند قصر تاریخی ابونصر و نقش برجسته   های
برم دلک از مهمترین اهداف برگزاری این جشــنواره به شمار
می   رود.
زارعی به ضرورت توسعه زیرساخت   های فرهنگی و هنری
در منطقه هفت شهرداری شــیراز اشاره کرد و گفت :جشنواره
هنری برای هنرمندان کم   توان جســمی   حرکتی در زمینههای
نقاشــی روی بوم و همچنین رونمایــی از آثار هنری و صنایع
دســتی با حضور داوران و اســتادان مجــرب در هیأت داوری
برگزار می   شــودو ما سعی کردیم بهمنظور ایجاد انگیزه در بین
کــودکان ،نوجوانان و جوانان برای آثــار برگزیده نفرات اول تا
ســوم نقاشی روی بوم و نیز نفرات برتر در  ۹رشته دیگر جوایز
نقدی ویژه در نظر بگیرم .همچنین به تمام شــرکت کنندگان
لوح تقدیر تعلق خواهد گرفت.
وی اعالم کرد :هنرمندان از طریق فراخوان به این جشنواره
دعوت شده اند و این رویداد در روز  ۱۴مردادماه در فرهنگسرای
بوستان برگزار می   شود.
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زندگی پس از اتحاد جماهیر شــوروی
است شناخته شده و معروفترین آثارش
«زمزمههایــی از چرنوبیل»« ،صداهای
شــوروی از جنگ افغانستان»« ،جنگ
چهره زنانه ندارد» و «پســرانی از جنس
روی» هستند .اغلب آثار این نویسنده به
انتقاد از رژیمهای سیاسی در بالروس و
اتحاد جماهیر شوروی میپردازد.

ســازندگان یک برنامه تلویزیونی در کویت که چهره یکی از
پیامبران اولوالعزم را بدون داشــتن مجوز نمایش داده اند ،مورد
پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از آرتی ،در پی نمایش چهره حضرت
ابراهیم (ع) در یک برنامه تلویزیونی ،وزارت اطالعات کویت اعالم
کرده است که این کار مغایر با قوانین کمیسیون گفتمان دینی این
وزارتخانه بوده و با عوامل سازنده این برنامه برخورد خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت اطالعات کویت عنوان کرده است که این
برنامه تلویزیونی کویتی متوقف خواهد شد و سازندگان برای ارائه
توضیحات و پاســخ به این پرسش که چرا از قبل درباره نمایش
یک شــخصیت دینی و یکی از پیامبران اولوالعزم با کمیسیون
مذهبی این وزارتخانه مشــورت نکردهاند ،فرا خوانده میشوند.
وزارت اطالعات کویت خواهان این است که تمامی محتوای
دینی فیلم ها و سریال ها قبل از نمایش ،به کمیسیون گفتمان
دینی این وزارتخانه ارائه شده و توسط این کمیته بررسی شوند
تا از سالمت آنها در همه جوانب اطمینان حاصل شود.

