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رابرت مالی:

واشنگتن آماده لغو تحریمها علیه ایران است

فعالیت شوراهای ششم
 ۱۴مردادماه
آغاز میشود
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تاکید رئیس جمهور منتخب
بر قطع دست دالالن
از بازار سیمان و فوالد

3

فرمانده سپاه فجر فارس
تأکید کرد:

شادی مردم قیمت
ندارد

سازمان ملل:

یک هزار و  ۶۵۹غیر نظامی در
افغانستان کشته شده است
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سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

مجلس شورای اسالمی به دنبال
فیلترینگ نیست

ارقام نجومی که
تصادفات جادهای
به خانوادهها و دولت
تحمیل میکند

بهرهبرداری از طرحهای ملی
سازمان محیط زیست
با دستور روحانی
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 ۲برابر ظرفیت بستری تختهای بیمارستانهای کرونایی شیراز تکمیل شد
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تاکید رئیس جمهور منتخب بر قطع دست دالالن از بازار سیمان و فوالد

طلاق و حاشیهنشـینی اسـت ،افـزود :در مقطعـی
سـاخت مسـکن مهـر جریـان موثـری در عرصـه
سـاخت مسـکن و خانـهدار شـدن اقشـار محـروم بـه
راه انداخـت امـا متاسـفانه بـه جـای اصلاح ایـرادات
طـرح مسـکن مهـر در دوره اول دولـت فعلـی ایـن
طـرح رسـما تعطیـل شـد .البتـه در دوره بعـدی ایـن

نـگاه تغییـر کـرد و تلاش شـد مسـکن مهـر بـا رفـع
نقائـص تکمیـل شـود.
رئیـس جمهـور منتخـب خاطرنشـان کـرد :مـردم در
موضـوع سـاخت مسـکن مهـر طرف حسـاب خـود را
دولـت میداننـد و هنـگام قضـاوت دربـاره عملکـرد
دولـت در ایـن زمینه ،تفاوتی بیـن دولتهای یازدهم،
دوازدهـم و سـیزدهم قائل نیسـتند .لذا دولـت باید به
تعهـدات پایبند باشـد مگر آنکه در موارد اسـتثنا زیانی
فاحـش و جـدی متوجـه منافـع عمومی باشـد.
رئیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بخـش خصوصـی نیـز
بایـد متقابلا متعهـد بـه کار بـا کیفیـت باشـد ،اظهـار
داشـت :دولـت بایـد از یـک سـو میـدان را بـرای
فعالیـت بخـش خصوصـی در زمینـه مسـکن و دیگـر
عرصههـا همـوار کنـد و از سـویی با هدایـت و حمایت
از فعالیتهـای بخـش خصوصـی و اعمـال نظـارت
موثـر از حقـوق مـردم نیـز دفـاع کنـد.

سید مهدی نصیری:

مردم تا پایان امروز شهردار مورد نظر خود را معرفی کنند
عضـو منتخـب شـورای اسلامی شـهر شـیراز بـا اشـاره بـه ایـن کـه امـروز پایـان
مهلـت زمانـی فراخـوان عمومـی دعـوت از مـردم جهـت معرفـی گزینـه هـای
پیشـنهادی “شـهردار آتـی شـیراز” اسـت،گفت :تاکنـون  ۹۸گزینـه در قالـب
 ۶۱۰پیشـنهاد معرفـی شـده انـد کـه بخش اعظم آن شـامل برخی از شـهرداران
مناطـق ،معاونیـن شـهرداری و اعضـای شـورای شـهر منتخـب اسـت ومابقـی
خـارج از سیسـتم شـهرداری اسـت
سـید مهـدی نصیـری از اهمیـت و جایـگاه ویـژه شـهردار کالنشـهر شـیراز در
مدیریـت شـهری و پیشـرفت و تحـول همـه جانبـه ایـن شـهر ،سـخن گفـت و
اظهار داشـت :شـورای اسلامی منتخب ششـم در کالن شـهر شـیراز با در نظر
گرفتـن ملاک هـای مـورد تاییـد رهبـر معظـم انقالب(کفایـت ،دیانـت و امانت)
طـی فراخـوان عمومی از مردم خواسـت با بررسـی دقیق شـرایط احراز این پسـت
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تکنولوژی ایرانی PERED
در چین به بار نشست؛

فرونشست زمين در فارس
رکورد جهاني دارد

رئیـس جمهـور منتخـب در نشسـت ویـژه بررسـی
الزامـات سـاخت مسـکن تاکیـد کـرد کـه دسـت
دالالن بایـد از بـازار سـیمان و فـوالد و سـوداگری از
بـازار مسـکن قطـع شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی دفتـر
رئیـس جمهـور منتخـب ،آیتاللـه سـید ابراهیـم
رئیسـی پیش از ظهر دیروز دوشـنبه در "نشسـت ویژه
بررسـی الزامـات سـاخت مسـکن" بـا حضـور مدیـران
و کارشناسـان تـراز اول حـوزه مسـکن ،گفـت :تهیـه
مسـکن همـواره یکـی از دغدغههـای جـدی مـردم
بـوده و امـروز نـه تنهـا خریـد مسـکن ،کـه اجـاره آن
هـم در شـهرهای بـزرگ و حتی شـهرهای کوچکتر
بـرای مـردم بـه آرزویـی دسـتنیافتنی تبدیـل شـده
است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گرانـی مسـکن یـک مشـکل
ریشـهای در ایجـاد آسـیبهای اجتماعـی نظیـر
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در آییـن نامـه مصوبـه هیئـت وزیـران نسـبت بـه معرفـی افـرادی کـه بـرای ایـن
پسـت حسـاس ،مناسـب ،مسـتعد و توانمنـد تشـخیص مـی دهند،اقـدام نمایند.
وی افـزود :درمیـان گزینـه هـای پیشـنهادی مـردم برخـی فاقـد شـرایط الزم
هسـتند
نصیـری خاطـر نشـان کرد:دربیـن ایـن گزینـه هـا نـام بانـوان نیـز بـه چشـم
می خـورد
وی تصریـح کرد:اعضـای شـورای ششـم پـس از بررسـی دیدگاههـای مردمـی
ومنتخبـان مطابـق ضوابـط و شـرایط قانونـی در مـورد مقـرر نسـبت بـه انتخـاب
شـهردار اقـدام خواهنـد نمـود.
نصیـری یـاد آورشـد:مهلت زمانـی ثبـت پیشـنهادات مردمـی تـا پایـان امـروز بـه
نشـانی  3haramshiraz.irبرقـرار خواهـد بـود

مرکز اطالع رسانی دولت کابل؛

 ۳۰شهرستان افغانستان از کنترل طالبان آزاد شدهاند
سـخنگوی مشـترک نهادهـای امنیتی افغانسـتان در
نشسـت خبـری در کابـل اعلام کـرد کـه حداقـل ۳۰
شهرسـتان این کشـور از کنترل طالبان آزاد شـده اند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از مرکـز اطالع
رسـانی دولـت افغانسـتان« ،اجمـل عمـر شـینواری»
سـخنگوی مشـترک نهادهـای امنیتـی افغانسـتان
در نشسـت خبـری در کابـل اعلام کرد کـه نیروهای
دفاعـی و امنیتـی در بسـیاری از مناطق این کشـور به
حالـت تهاجمـی تغییـر موضـع دادهاند.

ایـن مقـام نظامـی و امنیتـی در کابـل همچنیـن
افـزود کـه بـه زودی شـاهد دسـتاوردهای نظامیـان
افغانسـتان خواهیـم بـود.
بـه گفته شـینواری ،طی مدت اخیـر در  ۱۵۴عملیات
نظامـی ،بیـش از هـزار و  ۵۰۰عضـو طالبان کشـته و
 ۸صـد و یـک نفـر از آنهـا زخمی شـدهاند و از سـوی
دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه مبـارزه بـا تروریسـم تنها
مسـئولیت افغانسـتان نیسـت بلکـه دیگـر کشـورهای
جهـان نیـز در این ارتباط مسـئول هسـتند.
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راهاندازی نخستین کارخانه تولید
آهن اسفنجی چین
10
توسط ایرانیها

قالیباف:

ساخت مسکن باید به مردم واگذار شود
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفـت :مهمتریـن
اصـل در حـوزه مسـکن ،واگـذاری آن بـه مـردم اسـت
چـرا کـه دولـت توان سـاخت سـاالنه یک میلیـون واحد
مسـکونی را نـدارد و هزینـه سـاخت مسـکن توسـط
دولـت بسـیار زیـاد اسـت.
محمدباقـر قالیبـاف روز دوشـنبه در آئیـن افتتـاح طـرح
صنعتـی سـازی مسـکن کـه بـا حضـور وزیـر دفـاع و
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح در شهرسـتان پاکدشـت
برگـزار شـد اظهـار داشـت :مجلـس شـورای اسلامی،
حـوزه مسـکن را موضوعـی مهـم و پیشـران مـورد توجه
قـرارداد و بـا نهایـی کـردن قانـون احـداث مسـکن،
سـاالنه یـک میلیون واحد مسـکونی را تصویـب و ابالغ
کـرده تـا در برنامـه هفتـم توسـعه کشـور در دسـتور کار
قـرار گیـرد.
وی گفـت :امـروز مهمتریـن اصل در کشـور ،بـاور توان
و اراده جوانـان کشـور اسـت ،در دوران دفـاع مقـدس
عـدهای از افـراد از جملـه بنیصـدر بـا ارائـه دالیلـی بـه
ظاهـر درسـت ،اظهـار میداشـتند کـه مـا نمیتوانیـم
در برابـر دشـمن ایسـتادگی کنیـم چـرا کـه مـا حتی یک
آتـش توپخانـه پرحجـم در اختیار نداشـتیم که ُبـرد آن تا
 ۲۰کیلومتـر جلـوی خاکریـز را پوشـش دهـد.
رییـس مجلـس افـزود :بـاور تـوان داخلـی و اعتمـاد به
جوانـان باعـث شـده تـا امروز بـه نقطهای از توان دسـت
پیـدا کنیـم کـه بـا ظرفیـت موشـکی ،بتوانیـم تـا  ۲هزار
کیلومتـر قـدرت بازدارندگـی و دفـاع از کشـور را ایجـاد

کنیـم و بـا همیـن روحیـه بـاور ،ماهـواره در مـدار زمیـن
قـرار داده و جـزو کشـورهایی بـا تـوان پرتـاب ماهـواره
قـرار گیریـم.وی تأکیـد کـرد :اگـر امـروز در کشـور بـا
مشـکالتی مواجـه هسـتیم ،بـه خاطـر ضعـف مدیریت،
اعتمـاد نکـردن بـه جوانـان و بیتوجهی بـه فرهنگ "ما
مـی توانیـم اسـت.قالیباف بـا اشـاره بـه ایـن کـه حـوزه
مسـکن" از اهمیـت ویـژهای در کشـور برخـوردار اسـت
افـزود :ایـران در منطقـهای زلزلـه خیـز قـرار دارد کـه
هنـوز از تبعـات یـک زلزلـه خـارج نشـده ،در نقطـهای
دیگـر ،دچـار زلزلـه و یـا سـیل میشـود و از ایـن نظـر،
ایـران جـزو  ۱۰کشـور زلزلـه خیز جهان اسـت و این امر
لـزوم توجـه به کیفیت سـاختمان سـازی ،قـدرت انتقال
و اقتصـادی کـردن آن بـر اسـاس تکنولوژیهـای روز

جهـان را میرسـاند.
وی بـا تقدیـر از وزارت دفـاع در ورود بـه عرصـه احـداث
مسـکن گفـت :ورود وزارت دفـاع بـه احـداث مسـکن با
اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت جوانان ،از اهمیـت ویژهای
برخـوردار اسـت ولـی تـا زمانـی که ایـن صنعـت مردمی
سـازی نشـود ،در نطفـه خفـه خواهد شـد.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی افـزود :اگـر ایـن
کارخانـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه  ۶هـزار واحد مسـکونی
را دارد ،بایـد بـر اسـاس جغرافیـای مناطـق مختلـف
کشـور و نیـاز ژئوتکنولـوژی و آئیـن نامههـای موجـود،
مردمـی سـازی شـود و شـرایط بـرای ورود صنعتگران و
سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی فراهـم شـود.
وی تأکیـد کـرد :بنـا نیسـت کـه دولـت سـاالنه یـک
میلیـون واحـد مسـکونی بسـازد چـرا دولـت نمیتوانـد
 ۱۰۰هـزار واحـد مسـکونی در سـال بسـازد و هزینـه
سـاخت مسـکن توسـط دولت گرانتر از سـاخت توسـط
مـردم اسـت ،اجازه دهیـم کـه سـرمایهگذاران و جوانان
وارد میـدان شـده و بـا اصلاح قوانین ،سـاخت مسـکن
توسـط مـردم صـورت گیـرد.
قالیبـاف بـا اشـاره بـه ایـن کـه  ۴۵تـا  ۵۵درصـد هزینـه
سـاختمان مربـوط بـه مسـکن اسـت افـزود :در قانـون
پیشبینـی شـده کـه دولـت بتوانـد بـار ایـن هزینـه را
جبـران کنـد و بـا صنعتـی شـدن احـداث مسـکن،
کاهـش زمـان سـاخت و هزینههـای بعـدی ،تولیـد
مسـکن اقتصـادی شـود.

ادعاهای ذوالنوری در خصوص مذاکرات وین
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس ادعاهـای ناگفتـه ای را در ارتبـاط بـا توافـق
احتمالـی اخیـر ایـران و آمریـکا مطـرح کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مجتبـی ذوالنـوری در جلسـه
ی در
علنـی دیروز(دوشـنبه) مجلـس شـورای اسلام 
نطـق میـان دسـتور خـود ضمـن تبریـک اعیـاد غدیر
و قربـان بـا اسـتناد بـه سـخنان روحانـی در جلسـات
هیئـت دولـت در موضـوع سیاسـت خارجـی ایـران
دولـت را متهـم کـرد کـه از روزهـا و ماههـای تبلیغات
انتخاباتـی تـا اکنـون راهبـرد فرافکنـی را پیـش گرفته
و امـروز نیـز ناکامیهـای خـود را گـردن قانـون اقدام
راهبـردی مجلـس میانـدازد.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس یازدهـم خطـاب بـه رئیـس جمهـور گفـت:
اعلام کردیـد کـه دولـت یازدهـم و دوزادهـم وظایف
خـود در رفـع تحریمهـا را انجـام داده اسـت .اعلام
کردیـد کـه اگـر مصوبـه مجلـس نبـود ،اسـفند مـاه
تحریمهـا برداشـته میشـد .اعلام کردیـد کـه اگر به

عراقچـی اختیـار بدهنـد ،فـردا نـه بلکـه همیـن امروز
تحریمهـا را برمـیدارد .اعلام کردید کـه آمریکا توبه
کـرده بـا چـه زبانی بگویـد که توبـه کرده اسـت؟ آنچه
بـه مـردم نگفتیـد را بـه صـورت تیتـروار اشـاره خواهم
کرد.
ذوالنـوری مدعی عـدم امکان راسـتیآزمایی
تحریمهـا بعد از توافق شـد
ذوالنـوری بـا بیـان ایـن ادعـا کـه «رئیـس جمهـور
میدانـد از جزئیـات مطالـب موافـق نامـه ویـن آگاه
هسـتم» خطـاب بـه حسـن روحانـی گفـت :بـه مردم
نگفتیـد کـه آمریـکا تنهـا بـه بخشـی از برجـام ۱۳۹۴
بـر میگـردد ۵۱۷ .تحریـم را رفـع نمیکنـد و امـکان
راسـتیآزمایی نیـز نمیدهـد .در متـن مذاکـرات بـه
توافـق رسـیدید کـه بـه خاطـر اختلاف افـق تنهـا ۴۸
سـاعت فرصـت راسـتیآزمایی میدهد .کـدام امکان
اقتصـادی را میشـود در دو روز راسـتیآزمایی کـرد؟
تیـم مذاکـره کننـده میگویـد برداشـتن سـوئیفت دو
تـا سـه مـاه طـول میکشـد .چگونـه راسـتیآزمایی

کنیـم؟ بـه مـردم نگفتید کـه قطعنامههایـی که پزش
را بـه مـردم دادیـد ،بـه علـت عـدم حضـور آمریـکا در
برجـام نتوانسـت آنهـا را بـا مکانیسـم ماشـه برگردانـد
امـا بـا توافـق ناقـص ،آمریـکا امـکان اسـتفاده از
 snap backرا پیـدا میکنـد یعنـی میتوانـد سـریعا
قطعنامههـا را برگردانـد و مـردم را از چالـه بـه چـاه
بینـدازد.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

برای امام علی(ع)
چشـم گشـودی به سـرزمینی که آفتـاب در رویش
کویـر نورافشـانی می کـرد بـرای مردمانـی کـه در
سـه خصلـت خالصـه می شـدند .زن ،شمشـیر و
شر ا ب .
در سـرزمینی کـه ارزش دسـت سـاخته های بشـر
آن روز از دختـر بچه هـای زنـده بـه گـور سـپرده
بیشـتر می بودنـد و تعظیـم و تکریـم در بـاور
جاهلیـت بـزرگان اقـوام مخصـوص بت هـا بـود و
بـت نـه فقـط در هُبـل ،غـزا و ....خالصـه می شـد
بلکـه شـیوخ عـرب کثیـر اوالد ،کثیـر السـن ،کثیر
علـم و کثیرالنسـوان هـر کـدام بـرای خـود بتـی
بودنـد کـه بـردگان را بـه فرمـان داشـتند.
چشـم گشـودی درون سـرزمینی کـه آب ،خـون
بهـای تشـنه ها بـود بـر سـر چاهـی کـه شمشـیر
در اسـتفاده از آن حـرف اول را مـی زد .چونـان
پیامبـر(ص) طعـم غریبـی را در کودکی چشـیدی و
از چنـان اقبالـی برخـوردار بـودی کـه تربیـت را از
پیامبـر(ص) آموختـی و در جبـران هـر آنچـه از آن
عزیـز بـه تو رسـید کـم نگذاشـتی.
تـو نـه فقـط قهرمان همیشـه اسلام شـدی بلکه
نامت یـادآور شـجاعت ،عبـادت ،عدالـت ،قضاوت
و صداقـت و مهربانـی تمامی عصرهـا بـرای همـه
نسـل های بعـد از تو اسـت.
انسـانی تکامـل یافتـه چنـان در جمـع اضـداد بـه
ظهـور رسـیدی کـه دشـمنانت هـم علیرغـم کینه
توزی هـا در وصفـت شـعرها سـرودند و توصیف ها
بـه زبـان آوردنـد .راسـتی تـو کیسـتی کـه نامـت
هنـوز ورد زبانهاسـت و اعتبـار اسـم مسـلمانان؟
غدیـر کـه گودالـی بیش نبـود با نـام تـو در تاریخ
مانـدگار شـد و اسلام بـا شمشـیر و درایـت تو از
هجـوم دشـمنان در امـان ماند.
راسـتی تـو کیسـتی؟ در کـدام مکتب به ایـن مقام
رسـیدی؟ بـا چـه انگیـزه ای آن همـه رنـج گـران
تحمـل کـردی؟ با کدام عشـق بـه اسـتقبال مرگ
می رفتـی؟ و از جهالـت مخالفـان تـا چنـد بـه چاه
پنـاه می بـردی؟
جـز آن نبـود کـه بـا خـدا هم قسـم شـدی و از آن
وعـده کوتاه نیامـدی نه زر و زور دنیا تـو را بفریفت
و نـه اوج قـدرت بـه فراموشـت بـرد .همـان گفتی
کـه خـدا گفتـه بـود و همـان کـردی کـه رسـالت
مسـلمانی بـود و همان اندیشـیدی که می بایسـت
و همـان نوشـتی کـه باید.
اینـک مـا شـیعیان و دیگـر مسـلمانان میـراث دار
تاریـخ زندگـی ات هسـتیم و هـر آنچه از تـو مانده
اسـت بـا تمامی حاشـیه هایش ،خـود قضـاوت کن
کـه تا چـه اندازه توانسـته یا خواسـته ایـم پیروان
اصیـل و بـه جایی باشـیم!
گاه از تـو بتی سـاختیم که قـدر و منزلتت را کاهش
داد و تردیدآفریـن شـد .گاه تـو را از آدمیـت فراتر
بردیـم و در سـایه نامـت آن گفتیـم که نپایـد و آن
کردیم کـه نباید.
و گاه بـا نـام تـو بـه قضاوتـی نشسـتیم کـه در
آن انصـاف و حـق طلبـی نبـود و گاه بـه نـام تـو
شمشـیری زدیـم که جـز بـرای گمراهـی دیگران
نفعـی بـه امت نرسـید امـا همـه این دلبسـتگی ها
و دلدادگی هـا کـه بـا نـام تـو رقـم خوردنـد خوب
یـا بد نشـانه بزرگی و عظمـت روح تو اسـت .روح
بالنـده ای کـه عشـق آفرین اسـت و ره تقـوی در
آن آشـکار.
تـو همـان صـراط مستقیمی هسـتی کـه بـه هـر
شـبانه روز در نمـاز به ذکـر آن مشـغولیم آیا راهی
جـز آن سـراغ داریـم کـه بـه خویشـتن خویـش
بازگردیـم و اسلام را و خـود را و شـما را دوبـاره
مـرور کنیم؟
بارهـا توجهمـان را بـه صـراط چـپ یـا راسـت
می بـرد و فرامـوش کردیـم کـه فرمـودی« :الیمین
والیسـار مذله و الجاده هی الوسـطی» [راسـت روی
و چـپ روی گمراهـی اسـت و صراط مسـتقیم بین
این دو اسـت]
«ای علی که جمله عقل و دیده ای
شمه ای واگو از آنچه دیده ای»...
نـه در پـرده که در عیـان گفتی و بـدان عمل کردی
از آنچـه دیـدی اما نـه به تمـام و نه به کمـال زیرا
زمانـه غـ ّدار در شـرایطی تـو را از مـا گرفـت کـه
وجـودت بیـش از هـر زمـان دیگـری برای اسلام
و مسـلمانان حیاتـی بود.
بعـد از تـو جـز از اسلام نامی نمانـد ،معاویه هـا
آمدنـد و رفتنـد و یزیدها در دوران هـای تاریخی آن
کردنـد کـه نبایـد هرچنـد بـه نـام و با نام اسلام
هـم آمدند و هـم خروشـیدند و خراشـیدند.
اینـک مائیـم و نامـی از تـو و نشـانه هایی کـه چـه
بایدمـان کرد و راه هـای نرفته ای کـه پیش پایمان
ا ست .
امـروز هـم قاسـطین و مارقیـن و ناکثیـن مقابلمان
ایسـتاده انـد و منافقینی کـه دین و دنیایمـان را به
ثمـن بخـس در بـازار مـکاره بـه معـرض فـروش
گذاشـته اند.
امـروز هـم زخـم ابـن ملجم هـا را در چهار سـتون
بـدن داریـم .امروز هـم در فضـای دروغ و ریاکاری
غوطـه وریم .گویـی جهـاد رسـتگاری تمامی ندارد
و تـا زمیـن و زمـان در چرخشـند این ماجـرا ادامه
دارد.
چـه بایدمـان کـرد در ایـن عالـم وانفسـا کـه
تیرگـی و چیرگـی بدی هـا و پلشـتی ها حتـی زمین
را از اصالـت انداختـه انـد و پـرده امنیـت آن را
دریده انـد...
مـا می رویـم ؛ هماننـد گذشـتگان ،اما تـو می مانی،
مـا می نشـینیم امـا تـو ایسـتاده ای هرچنـد فریاد
مـا  ،فریاد تـو بود امـا روزگار در این عصـر و زمان
در پـرده ای از ابهـام همه چیـز را در گـرو تبلیغات
در آورده آنچنـان کـه تـو نیز زهر آن را چشـیدی ...
والسالم
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بهرهبرداری از طرحهای ملی سازمان محیط زیست با دستور روحانی
بهرهبــرداری از طرحهــای ملــی ســازمان
محیــط زیســت و مناطــق آزاد تجــاری
بــا ارزش ســرمایهگذاری  ۲هــزار و ۷۸۷
میلیــارد تومــان بــا حضــور ویدیــو کنفرانســی
رییسجمهــوری انجــام شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام
والمســلمین حســن روحانــی دیــروز در
هشــتاد و پنجمیــن برنامــه افتتــاح طرحهــا
بــا عنــوان تدبیــر و امیــد ،جهــش تولیــد،
 ۱۳پــروژه عمرانــی ،ســامانه جامــع محیــط
زیســت و  ۹۲۴میلیــارد تومــان پروژههــای
مشــارکتی بــا صنــدوق ملــی محیــط زیســت
و همچنیــن پروژههــای تولیــدی مناطــق
آزاد اقتصــادی را بــا ارزش ســرمایه گــذاری
 ۲هــزار و  ۷۸۷میلیــارد تومــان و اشــتغالزایی
بــرای هــزار و  ۴۹نفــر را بــه بهرهبــرداری
میرســاند.
طرحهــای مناطــق آزاد اقتصــادی شــامل
 ۴پــروژه تولیــدی در منطقــه آزاد کیــش۲۰ ،

طــرح از جملــه فــاز دوم فــوالد آذرآبــادگان،
تولیــد کولــر گازی ،و چیلــر مدیــا بــا شــتاب
الکترونیــک ،مجتمــع تجــاری اقامتــی دنیــز،
تولیــد پیــکاپ دنــده اتوماتیــک ار س خــودرو
دیــزل ،و  ۱۶پــروژه اقتصــادی و عمرانــی در

رابرت مالی:

منطقــه آزاد ارس و افتتــاح  ۹طــرح از جملــه
 ۲واحــد آب شــیرین کــن پاالیشــگاه قشــم
و تولیــد شناورســازی کامــران و  ۷پــروژه
اقتصــادی و عمرانــی در منطقــه آزاد قشــم
اســت.

 ۱۳پــروژه عمرانــی شــامل پروژههــای
مطالعــات تعییــن نیــاز آبــی زیســت محیطــی
بــرای  ۲۱مجموعــه تاالبــی و رودخانــهای
کشــور امــروز رونمایــی میشــود .یکــی
از محورهــای اصلــی اهــداف راهبــردی
و فعالیتهــای ســازمان در مدیریــت
تاالبهــای کشــور در دولتهــای یازدهــم
و دوازدهــم ،تعییــن نیــاز آب محیــط زیســتی
تاالبهــا و جریانهــای زیســت محیطــی
رودخانههــای کشــور و نظــارت بــر تامیــن
حقابــه محیــط زیســتی اســت .در همیــن
راســتا و بــا هــدف نظــارت بیشــتر بــر تامیــن
حقابــه ،ایجــاد و تکمیــل ســامانههای پایــش
کمــی و کیفــی و روزآمــد آبهــای ورودی
بــه تاالبهــا و رودخانههــا و حفاظــت از
تاالبهــا و رودخانه هــا مطالعــات تعییــن
نیــاز آبــی زیســت محیطــی بــرای  ۲۱تــاالب
و رودخانــه انجــام شــد و بــرای  ۱۷تــاالب و
رودخانــه دیگــر در حــال انجــام اســت.

سازمان ملل:

واشنگتن آماده لغو تحریمها
علیه ایران است

یک هزار و  ۶۵۹غیر نظامی در افغانستان
کشته شده است

نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران بــا تاکیــد
دوربــاره بــر ایــن واقعیــت کــه «رویکــرد سیاســت
فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ بــه نحــو فالکتبــاری
شکســت خــورده و بــه منافــع آمریــکا لطمــه زده
اســت» ،از آمادگــی واشــنگتن بــرای لغــو تحریم هــای
ایــران ســخن گفــت.
بــه گــزارش ایرنــا ،رابــرت مالــی دیــروز در گفتوگــو
بــا شــبکه آمریکایــی "ام اس ان بــی ســی ،بــدون اشــاره
بــه اینکــه کــدام کشــور بــا خــروج از برجــام و زیرپــا
گذاشــتن تعهــدات ،باعــث بــروز مشــکالت فــراوان در
اجــرای ایــن توافــق بیــن المللــی شــد ،گفــت آمریــکا
آمــاده لغــو تحریم هــای ایــران اســت اگــر ایــران بــه
برجــام بازگــردد و بــه تعهــدات هســته ای خــود عمــل کنــد.
مالــی بــا اشــاره بــه پیامدهــای سیاســت شکســت خــورده فشــار حداکثــری دولــت ســابق
واشــنگتن علــی ایــران گفــت کــه در نتیجــه ایــن رویکــرد اشــتباه دولــت ترامــپ ،ایــران
برنامــه هســتهای خــود را شــتاب داده اســت .او همچنیــن میــزان نفــوذ منطقــه ای ایــران را
از جملــه تبعــات فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ دانســت.

دفتــر ســازمان ملــل متحــد در
افغانســتان(یوناما) اعــام کــرد کــه در
شــش مــاه  ۲۰۲۱میــادی ،یکهــزارو
 ۶۵۹غیــر نظامــی در ایــن کشــور
کشــته و  ۳هــزارو  ۲۵۴تــن دیگــر
هــم زخمی شــده انــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،دفتــر ســازمان
ملــل در افغانســتان روز دوشــنبه بــا
انتشــار گزارشــی اضافــه کــرد تلفــات
غیــر نظامیــان در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته  ۴۷درصــد افزایــش یافتــه اســت.
"دیبــرا الینــز" نماینــده ویــژه سرمنشــی ســازمان ملــل بــرای افغانســتان از طالبــان و رهبران
افغانســتان خواســت کــه رونــد ناخوشــایند و وحشــتناک درگیــری و تاثیــرات مخــرب بــر
غیرنظامیــان را در نظــر بگیرنــد.
در ایــن گــزارش بــا بیــان اینکــه بیشــترین تلفــات در دو مــاه گذشــته در روســتاها و مناطــق
کــم جمعیــت رخ داده ،ابــراز نگرانــی شــده در صورتــی کــه ایــن وضعیــت بــه شــهرها و
مناطــق پرجمعیــت کشــیده شــود ،فاجعــه بــار خواهــد بــود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

مجلس شورای اسالمی به دنبال فیلترینگ نیست
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس
شــورای اســامی تاکید کــرد :تمرکــز در
طــرح ســاماندهی پیــام رســانهای اجتماعــی،
حمایــت از حقــوق کاربــران و ســاماندهی ایــن
فضــا بــوده و مجلــس شــورای اســامی به
دنبــال فیلترینــگ پیــام رســانهای خارجــی
نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مجیــد نصیرایــی در
نشســت خبــری بــا خبرنــگاران در خصــوص
طــرح حمایــت از کاربــران در فضــای
مجــازی بیــان کــرد :یکــی از موضوعــات
مهــم و دغدغههــای جــدی کــه ســالیان
طوالنــی اســت دلســوزان کشــور و خیلــی
از خانوادههــای ایرانــی در خصــوص آن
صحبــت میکننــد بحــث فضــای مجــازی
اســت .فضــای مجــازی در همــه جــای دنیــا
دارای چارچــوب ،ضابطــه و قانــون اســت و بــه
نحــو مطلوبــی مدیریــت میشــود .دولتهــای
مختلــف و مجالــس گذشــته نســبت بــه ایــن

دغدغــه آگاه بودهانــد و طرحهایــی داشــتند
امــا بــه نتیجــه نرســید .علیرغــم همــه ایــن
دغدغهمنــدی متاســفانه آن طــور کــه بایــد و
شــاید بــه ســاماندهی ایــن فضــا توجــه نشــده
اســت.

وی در ادامــه اظهــار کــرد :متاســفانه هــر
زمانــی کــه در کشــور صحبــت از ســاماندهی
فضــای مجــازی میشــود عــدهای دانســته
و ندانســته بیشــتر بــه حواشــی پرداختــه و
از اصــل موضــوع فاصلــه میگیرنــد .بــر

روی ایــن طــرح بیــش از  ۲۰۰۰ســاعت کار
کارشناســی شــده و نظــرات دســتگاهها و
مجموعههــای مختلــف کســب شــده اســت.
متاســفانه برخــی طــرح را اصــا نخواندهانــد و
از آخریــن تغییــرات آن اطالعــی ندارنــد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس
شــورای اســامی در ادامــه تصریــح کــرد:
متاســفانه عــدهای ســاماندهی را بــه
مسدودســازی معنــی میکننــد ،در صورتــی
کــه در ایــن طــرح تمرکــز اصلــی بــر
ســاماندهی ایــن فضــا اســت .حــدود  ۱۴بــار
بــر روی ایــن طــرح کار کارشناســی انجــام
شــده اســت .اکنــون ایــن طــرح بــه عنــوان
پیــش نویــس آمــاده شــده و اصــا تمرکــزی
بــر مســالهی فیلترینــگ نیســت .تمرکــز اصلــی
مــا ســاماندهی و حمایــت از پیامرســانهای
داخلــی ،نخبــگان و متخصصــان ایــن حــوزه
اســت .از ســوی دیگــر مــا بــه دنبــال ضمانــت
اجرایــی بــرای قوانیــن موجــود هســتیم.

افشاگر سعودی از وعده  ۵میلیارد دالری امارات و عربستان
به رئیسجمهوری تونس خبر داد
افشــاگر ســعودی در توییتــر اعــام کــرد،
امــارات و عربســتان بــه رئیــس جمهــوری
تونــس وعــده پنــج میلیــارد دالری در ازای
موفقیــت کودتــا دادهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از النشــره،
مجتهــد ،افشــاگر ســعودی در توییتــر بــه
نقــل از منابــع نزدیــک بــه محمــد بــن
ســلمان ،ولیعهــد عربســتان و محمــد بــن
زایــد ،ولیعهــد ابوظبــی فــاش کــرد :بــن
زایــد و بــن ســلمان بــه قیــس ســعید،
رئیــس جمهــوری تونــس وعــده دادنــد
در صــورت موفقیــت کودتــا پنــج میلیــارد
دالر ودیعــه بدهنــد .همچنیــن بــه صــورت
قطعــی وعــده دادنــد کــه بعــد از موفقیــت
کودتــا تونــس وارد رکــود نشــود .آنهــا از
طریــق کمیتههــای اینترنتــی خــود ۷۰۰
هــزار حســاب را در فیســبوک بــرای آمــاده
کــردن فضــا جهــت کودتــا و تأییــد آن
ایجــاد کردنــد کــه بیشــتر ایــن حســابها،

حســاب رباتیــک بــود.
مجتهــد همچنیــن در توییــت دیگــری
نوشــت :آنچــه در تونــس رخ میدهــد
کودتایــی اســت کــه قیــس ســعید رهبــری
آن را بــرای ســرنگونی کامــل النهضــه
بــه روش کودتــای عبدالفتــاح سیســی،
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رئیــس جمهــوری مصــر بــرای ســرنگونی
اخــوان المســلمین برعهــده دارد .کودتــا بــا
همــکاری سیســی ،بــن زایــد ،بــن ســلمان و
فرانســه انجــام شــد .تظاهراتــی کــه تحــت
عنــوان  ۲۵اکتبــر برگــزار شــد نمایشــی و
شــبیه تظاهــرات  ۳۰ژوئــن در مصــر بــود.

رئیــس جمهــوری تونــس عصــر یکشــنبه
پــس از نشســت فوقالعــادهای بــا تعــدادی
از فرماندهــان نظامــی و امنیتــی ایــن کشــور
تعلیــق اختیــارات پارلمــان و برکنــاری
هشــام المشیشــی ،نخســت وزیــر ایــن
کشــور را اعــام کــرد.
او اظهــار کــرد کــه تصمیــم گرفتــه
بــا کمــک نخســت وزیــری کــه خــود
منصــوب میکنــد ،قــدرت اجرایــی را بــر
عهــده بگیــرد.
قیــس ســعید ایــن تصمیمــات را پــس از
آن اعــام کــرد کــه بــا فراخــوان جمعــی
از فعــاالن اعتراضاتــی در اســتانهای
مختلــف تونــس برگــزار شــده و
تظاهرکننــدگان در ســایه بحرانهــای
سیاســی ،اقتصــادی و بهداشــتی در
ایــن کشــور ،ســرنگونی ســاختار حاکــم
را خواســتار شــده و اپوزیســیون را بــه
شکســت متهــم کردنــد.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز:

 ۱۲هزار و  ۴۶۰زندانی
مجرد داریم

مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز گفــت :عمــده
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه در خدمــت خانوادههــای
زندانیــان باشــیم.
بــه گــزارش ایســنا ،جبــار باقــری در جلســه مجمــع
عمومی انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز کــه صبــح
امروز(دوشــنبه)  ۴مردادمــاه در مرکــز آمــوزش منطقــه
 ۷ســازمان زندان هــا برگــزار شــد ،گفــت :عمــده تــاش
مــا بــر ایــن اســت کــه در خدمــت خانواده هــای زندانیــان
باشــیم .امســال نــه بــه مثابــه ســالهای قبــل بلکــه متفــاوت
تــر از ســالهای قبــل در مــاه مبــارک رمضــان بیــش از
دو هــزار خانــواده زندانــی توســط مراجــع مســئول در کشــور
مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد کــه تدبیــر رییــس ســازمان
زندانهــا بــود و دســتاورد بزرگــی اســت.
وی افــزود :رییــس ســازمان زندانهــا بــر دو رویکــرد
اشــتغال و خانــواده زندانیــان تاکیــد داشــتند کــه مــا هــم
بــه تبــع ایشــان ایــن امــر را پیگیــری کردیــم.
باقــری یــادآور شــد :در ســال  ،۹۹بیــش از  ۳۸۰۰مــورد
مســتمری بــرای خانواده هــا در نظــر گرفتــه شــد و
 ۶۳۰دانــش آمــوز تحــت پوشــش انجمــن قــرار گرفتنــد.
همچنیــن بیــش از ســه میلیــارد تومــان بــه خانــواده
زندانیــان توســط خیریــن و ...داده شــد کــه فکــر نمی کنــم
کار مهمی انجــام دادیــم و قطعــا بیشــتر از اینهــا می شــود
کار کــرد.
باقــری تصریــح کــرد :بــه تعــداد همــان چنــد هــزار نفــر
زندانــی ،خانواده هایشــان تحــت پوشــش انجمــن حمایــت
زندانیــان قــرار گرفتنــد و در یــک اقــدام بســیار بســیجی وار
و انقالبــی و بــا همراهــی روســای زندان هــا ،در طــرح
پوشــش حداکثــری بــا زندانی هــا صحبــت کردیــم کــه آیــا
نیازمنــد هســتند و حــدود  ۱۱هــزار نفــر اعــام نیــاز کردنــد
و اطالعــات طبقــه بنــدی شــد و مشــخص شــد کــه بیــش
از  ۴هــزار نفــر از آنهــا مربــوط بــه استانهاســت و بیــش
از  ۵هــزار نفــر مربــوط بــه تهــران بــود کــه بایــد تحــت
پوشــش قــرار می گرفتنــد.
وی ادامــه داد :درآمدهــا و خدمــات رســانی بــه خانــواده
زندانیــان رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت ولــی ایــده
آل نیســت .کمــک اشــخاص حقیقــی ماننــد خیریــن بــا
وجــود کرونــا بســیار خــوب بــود و مــا را شــرمنده کردنــد
و بیشــترین رشــد در زمینــه کمــک را از اشــخاص حقیقــی
داشــتیم ولــی در حــوزه اشــخاص حقوقــی ماننــد ســازمان
زندان هــا کمک هــا کــم بــود و کمتریــن کمــک بــه
انجمــن حمایــت را کردنــد و انشــااهلل ســال  ۱۴۰۰شــاهد
رشــد در ایــن بخــش باشــیم.
مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز گفــت۱۲ :
هــزار و  ۴۶۰زندانــی مجــرد داریــم کــه در دســتور کار مــا
نیســت کــه تحــت پوشــش قــرار گیرنــد.
باقــری ادامــه داد :در حــوزه اشــتغال هــم خدمــات خوبــی
انجــام شــد و بــرای  ۳۸۰نفــر از خانــواده زندانیــان اشــتغال
و آمــوزش ایجــاد شــد .همچنیــن در داخــل زنــدان
درصددیــم کارگاه ایجــاد کنیــم.
وی افــزود :در ســال  ۹۹در حــوزه درآمدهــا نســبت بــه
ســال  ۹۸قریــب بــه  ۵۰درصــد رشــد داشــتیم و در زمینــه
کمــک بــه زندانــی قریــب بــه  ۸۰درصــد نیز رشــد داشــتیم.
در پایــان ایــن جلســه ،دونفــر بــه عنــوان بــازرس انجمــن
حمایــت زندانیــان مرکــز انتخــاب شــدند.

بازداشت یک کارمند وزارت
خارجه رژیم صهیونیستی
به اتهام سفر مخفیانه به ایران
یــک کارمنــد وزارت امــور خارجــه رژیــم صهیونیســتی
بــه اتهــام آن چــه انجــام ســفری مخفیانــه و در ارتبــاط
بــودن بــا مامــوران اطالعاتــی ایــران عنــوان شــده ،تحــت
بازجویــی ســرویس امنیــت داخلــی اســرائیل قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه صهیونیســتی آی،۲۴
پلیــس و ســرویس امنیــت داخلــی اسرائیل(شــین بــت) در
حــال بازجویــی از یــک دانشــجو هســتند کــه توســط وزارت
امــور خارجــه ایــن رژیــم فعالیــت داشــته کــه مظنــون بــه
طــور غیرقانونــی بــه ایــران ســفر کــرده اســت.
ایــن فــرد همچنیــن مظنــون بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
مامــوران اطالعاتــی ایــران اســت.
بنــا بــه گــزارش رســانه ها ،او پیــش از انتصــاب بــه
مقامــی در وزارت امــور خارجــه اســرائیل بــه ایــران ســفر
کــرده بــود .وزارت خارجــه رژیــم صهیونیســتی در ایــن
بــاره گفــت :مســئولیت رســیدگی ایــن پرونــده بــر عهــده
مقامــات مربوطــه اســرائیلی گذاشــته شــده اســت.
وکیــل ایــن مظنــون می گویــد کــه ایــن ســفر صرفــا
توریســتی بــوده و مخفــی نبــوده اســت.
کانــال  ۱۲اســرائیل بــه نقــل از چنــد تــن از وکال نوشــت:
مظنــون ،یــک مــرد جــوان کامــا معمولــی اســت.
آن هــا همچنیــن گفتنــد :طبــق رای دادگاه ،هیــچ مدرکــی
کــه نشــان دهنــده جــرم ارتبــاط بــا یــک مامــور خارجــی
باشــد ،وجــود نــدارد .هیــچ دلیلــی نــدارد کــه ســرویس های
امنیتــی تــا ده روز مانــع از مالقــات ایــن مظنــون بــا وکالی
رســمی اش شــوند.
رادیــو ارتــش اســرائیل گــزارش داد کــه ایــن فــرد تحــت
محاکمــه ،یــک مــرد  ۲۰ســاله یهــودی اســت کــه بــرای
اهدافــی «ماجــرا جویانــه» بــه ایــران ســفر کــرده بــود.
جزئیــات بیشــتر ایــن بازجویــی از جملــه هویــت مظنــون،
محرمانــه هســتند.
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فرونشست زمین در فارس رکورد جهانی دارد
فرونشســت زمین در فارس همچنان در ســطح جهان رکورددار است و از وضعیت
بحرانی نیز بدتر تخمین زده شده به گونه ای که رییس ...

 ۲برابر ظرفیت بستری تختهای بیمارستانهای کرونایی شیراز تکمیل شد
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی با اعالم افزایش موارد بســتری بیماران
کووید ۱۹در فارس گفت:حدود دو برابر ظرفیت تختهای ...

فعالیت شوراهای ششم  ۱۴مردادماه آغاز میشود
ایرنـا :مدیـر کل دفتـر شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس گفـت :اعضـای شـوراهای اسلامی دوره ششـم
اسـتان در شـهرها و روسـتاها روز چهارشـنبه  ۱۴مردادمـاه جـاری فعالیـت خـود را آغـاز خواهنـد کـرد و یـک روز
قبـل از آن یعنـی سـیزدهم مردادمـاه نیـز زمـان پایـان فعالیت اعضای شـوراهای فعلـی و شـهرداران خواهد بود.
پرویـز کهنـدل ،دوشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود :اعضـای شـوراهای ششـم در نخسـتین جلسـه خـود کـه
الزامـا بایـد در محـل دفتـر شـوراها برگـزار شـود پـس از مراسـم تحلیـف و ادای سـوگند اقـدام به انتخـاب هیأت
رییسـه سـنی خواهنـد کـرد کـه بـر اسـاس آن مسـن تریـن عضـو شـورا بـه عنـوان رئیـس و  ۲نفـر از جـوان ترین
اعضـا بـه عنـوان منشـی تعییـن میشـوند و در جایـگاه هیـأت رییسـه قـرار میگیرنـد.
وی ادامـه داد :وظیفـه هیأت رییسـه سـنی اداره جلسـه مراسـم تحلیف و اجـرای انتخابات بـرای انتخاب هیأت
رئیسـه دائمی شـورا برای مدت یک سـال اسـت.
او اظهـار داشـت :در قانـون و آییـن نامـه تاکیـد شـده کـه وظایف شـورا قائم به شـخص اسـت و قابـل تفویض به
عضـو یـا غیـر عضـو نیسـت و بنابراین اعضای شـورا باید در جلسـه نخسـت بـرای ادای سـوگند و انتخـاب هیأت
رئیسـه سـنی موقت و هیأت رئیسـه دائم شـخصا حضور داشـته باشـند.
کهنـدل ،نخسـتین وظیفـه اعضـای شـورا پس از ادای سـوگند را انتخاب شـهردار دانسـت و گفت :انتظار اسـت
کـه اعضـای شـورای جدیـد در مسـیر انتخاب شـهردار جدید ،حرمت شـهرداران مسـتقر را حفـظ کنند.
مدیـر کل دفتـر شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس تصریـح کـرد :اعضـای شـورا در انتخـاب شـهردار واجـد
شـرایط سـه راهـکار پیـش رو دارند که نخسـتین اختیار و راهکار ابقای شـهردار فعلی اسـت ،یعنی اعضای شـورا
تصمیـم بگیرنـد کـه شـهردار مسـتقر بـه فعالیـت خـود بـه عنـوان شـهردار ادامه دهد کـه ایـن تصمیم باید رسـما
صـورت جلسـه شـده و به اسـتانداری اعالم شـود.
وی افـزود :راهـکار دیگـر پیـش روی اعضـای شـورا ابقـای شـهردار فعلـی تـا زمـان انتخـاب شـهردار جدیـد و
راهـکار دیگـر نیـز اعلام پایـان کار شـهردار فعلـی و انتخـاب سرپرسـت شـهرداری از میـان یکـی از کارکنـان
رسمی شـهرداری تـا انتخـاب شـهردار اسـت.
او گفـت :فـردی کـه اعضـای شـورا بـه عنـوان شـهردار انتخـاب میکننـد بایـد بـر اسـاس آییـن نامـه اجرایـی،
شـرایط الزم از جمله تحصیالت ،نوع مدرک تحصیلی و سـن و سـوابق کاری را جهت تصدی سـمت شـهرداری
داشـته باشد.
یکـی از وظایـف شـوراهای اسالمی شـهر کـه در مـاده  ۸۰قانون شـوراها ذکر شـده انتخاب شـهردار بـرای مدت
چهار سـال است.
شورای اسالمی شهرها موظفند پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند.
نصـب شـهرداران در شـهرهای بـا جمعیـت افـزون بـر  ۲۰۰هـزار نفـر و مراکـز اسـتان بنـا بـه پیشـنهاد شـورای
شـهر و بـا حکـم وزیـر کشـور و در سـایر شـهرها به پیشـنهاد شـورای شـهر و با حکـم اسـتاندار صـورت میگیرد.
شـورای اسالمی شـهر شـیراز  ۱۳عضـو اصلی و هشـت عضو علی البـدل دارد که در جریان انتخابـات  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰بـه ترتیـب محمدتقـی تـذروی ،سـید ابراهیـم حسـینی ،مهـدی طاهـری ،غالمعلـی ترابی ،سـید احسـان
اصنافـی ،محمدحسـن اسـدی ،علـی رضـا اسـکندری ،رضـا محمدیـان ،مهـدی نصیـری قرقانـی ،علـی اکبـر
سـلطانی ،محمـد فـرخ زاده ،مسـعود زارعی و افسـانه خواسـت خدایی از فهرسـتهای انتخاباتـی اصولگرایان به
عنـوان منتخبـان اصلی انتخاب شـدند.
از منتخبـان اصلـی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،محمـد حسـن اسـدی ،رضـا محمدیـان و محمـد فـرخ زاده از
فهرسـت انتخاباتـی بـا عنـوان شـورای متخصصیـن انقالبـی و بـه اختصـار "شـما" ( بـا شـعار مـن انقالبـیام) به
شـورای ششـم راه یافتند .سـایر منتخبان دوره آتی شـورای شـهر شـیراز از فهرسـت اصلی اصولگرایان و لیسـت
مشـترک شـورای ائتلاف (شـانا) و شـورای وحـدت نیروهـای انقالب حائـز اکثریت آرا شـدند.
همچنیـن ،سـیده مریـم حسـینی ،محمدرضا هاجـری ،مصطفـی کیانـی رحیمـی ،غالمحسـین اسـکندری،
ابراهیـم کمالـی دشـت ارژنـه ،محمـود رضـا طالبـان ،محمـود صفایـی و سـعیده قـادری نیـز هشـت عضـو علی
البـدل شـورای ششـم کالنشـهر شـیراز هسـتند.
در ایـن میـان ،حسـینی ،کیانـی رحیمی ،کمالی دشـت ارژنه از منتخبان علیالبدل از لیسـت اصلـی اصولگرایان
و هاجـری ،طالبـان ،محمـود صفایی و سـعیده قادری از فهرسـت انتخاباتی شـورای متخصصیـن انقالبی بودند.
نـام غالمحسـین اسـکندری دیگـر عضـو علیالبـدل در ایـن دو فهرسـت و دیگر فهرسـت اصولگرایان بـا عنوان
ایـران مـا  ۱۴۰۰دیده نمیشـود.
انتخابـات ششـمین دوره شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا همزمـان بـا انتخابـات سـیزدهمین دوره
ریاسـتجمهوری جمعـه  ۲۸خردادمـاه جـاری برگـزار شـد.
در انتخابـات دوره پنجـم شـورای اسالمی شـهر شـیراز فهرسـت امیـد (لیسـت انتخاباتـی اصالحطلبـان) ۱۲
کرسـی و فهرسـت اصولگرایـان یـک کرسـی از پارلمـان شـهری را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
در سـالهای پایانـی دوره پنجـم (کنونـی) محمـد تقـی تـذروی عضـو علـی البـدل بـه ایـن دوره راه یافـت کـه در
انتخابات دوره ششـم ،بیشـترین آرا را به خود اختصاص داد .وی تنها منتخب شـورای ششـم شـهر شـیراز اسـت
کـه در دوره پنجـم نیز سـابقه فعالیت داشـته اسـت.
برخـی دیگـر از منتخبـان شـورای اسالمی ششـم شـهر شـیراز سـوابقی در ادوار گذشـته این شـورا ( به ویـژه دوره
چهـارم) و یـا تصـدی مسـئولیت در مدیریـت شـهری این کالنشـهر همزمـان بـا دوره چهارم شـورا دارند.

سخگوی برق فارس مطرح کرد :

افزایش شدید مصرف برق در فارس
ایسـنا :سـخنگوی صنعـت برق اسـتان فـارس با بیـان اینکـه ،میزان
مصـرف انـرژی بـرق هـم اینک نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته
در فـارس افزایـش چشـمگیری داشـته ،تاکید کرد که ایـن افزایش به
دلیـل گرمـای شـدید و بی سـابقه هـوا و تـداوم خشکسـالی رخ داده و
منجـر بـه اعمـال مدیریت بار در سـطح ملی شـده اسـت.
محسـن جـوادی آزاد دوشـنبه چهـارم مـرداد مـاه در جمـع خبرنگاران
و در خصـوص خاموشـیهای اعمـال شـده طـی روزهـای اخیـر در
اسـتان فـارس ،بـا بیـان اینکـه طبـق آمـار مرکـز پایـش دیسـپاچینگ
بـرق منطقـه ای فـارس ،میـزان مصـرف مشـترکین اسـتان در روز
سـوم مـرداد مـاه امسـال(دیروز)  ۱۶درصـد باالتر از سـقف مجاز بود،
گفـت :ایـن امـر با توجـه بـه وضعیت شـبکه سراسـری زمینـه اعمال
مدیریـت اسـتراتژیک بـار از سـوی دیسـپاچینگ ملـی را ایجـاد کـرده
است.
او بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز نیـز میزان بـار مصرفی  ۹درصد نسـبت به روز گذشـته افزایش داشـته اسـت ،افزود:
از عمـده دالیـل آن می تـوان بـه افزایـش دما در روز جـاری ،اتمام بارندگی فصلی در اسـتان کـه در نتیجه بارهای
کشـاورزی بیشـتری نسـبت بـه روز گذشـته در مدار آمده انـد ،می تواند دالیـل این افزایش بار باشـد.
سـخنگوی صنعـت بـرق اسـتان فـارس بـا یـادآوری اینکـه تـا ایـن سـاعت مجمـوع بـار مصرفـی از سـقف مجـاز
اسـتان باالتـر رفتـه اسـت ،ایـن موضـوع را نگـران کننـده توصیـف و اضافـه کـرد :در صـورت تـداوم رشـد بـار،
احتمـال اعمـال مدیریـت اسـتراتژیک بـار از سـمت دیسـپاچینگ ملـی زیـاد اسـت.
جـوادی آزاد در ادامـه بـا بیـان اینکـه مدیریـت اثـر بخـش و اصلاح الگو مهمتریـن رویکردهـا برای عبـور از اوج
مصـرف بـرق در تابسـتان  ۱۴۰۰اسـت ،گفـت :متخصصـان صنعـت بـرق در اسـتان فـارس و جنـوب کشـور در
تابسـتان امسـال همـه تـوان حرفـهای و تخصصـی را بـرای عبـور از نقطـه اوج مصـرف بـه کار بسـتهاند.
سـخنگوی صنعـت بـرق اسـتان فـارس همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه حداکثـر مصـرف بـرق در اسـتان فـارس و
جنـوب کشـور سـال گذشـته روز  ۳۱مـرداد مـاه رخ داد ،افـزود 31 :مرداد سـال گذشـته باالترین میـزان مصرف
بـرق در فـارس  ۶هـزار و  ۱۵مـگاوات بـود ،پیـش بینـی مصرف برای امسـال حداکثـر هفت درصـد افزایش بوده
اسـت بنـا بـر ایـن باید بـرای مصـرف  ۶هـزار و  ۴۳۶مـگاوات برنامه ریزی شـود.

توضیحات شهردار شیراز پیرامون برخی شایعات پیرامون جذب
غیرقانونی نیروی انسانی در شهرداری
شهردار شیراز در صحن علنی شورای اسالمی شهر گفت ...

فرونشست زمین در فارس رکورد جهانی دارد

توضیحات شهردار شیراز پیرامون برخی شایعات پیرامون جذب
غیرقانونی نیروی انسانی در شهرداری
عصرمردم:
شـهردار شـیراز در صحـن علنـی شـورای اسلامی شـهر گفـت :در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال  ۱۴۰۰مجموعـا
 ۶نفـر نیـرو جـذب شـهرداری شـدهاند در صورتیکـه ایـن میـزان در دوره قبـل و در فروردیـن تـا مـرداد سـال ۹۶
مجموعـا  ۲۵۴نفـر بـوده اسـت.حیدر اسـکندرپور با اشـاره به برخی از شـایعات مبنی بر جذب نیرو توسـط شـورا و
شـهرداری در روزهـای آخـر خدمـت گفـت :در فروردین ماه  ۱۴۰۰هیچگونه نیرویی ،اردیبهشـت یـک نفر ،خرداد
یـک نفـر ،تیرمـاه سـال جـاری چهار نفـر و مجموعا  ۶نیرو جذب شـهرداری شـده کـه عمدتا مراحـل گزینش آنها
از یـک سـال پیـش آغاز شـده بود.
وی در خصـوص آمـار جـذب نیـرو در مـاه هـای آخر دوره پیشـین شـورا و شـهرداری افـزود :در فروردیـن ماه ۹۶
تعـداد  ۲۰نفـر ،اردیبهشـت  ۱۱۱نفـر ،خـرداد  39نفـر ،تیـر  ۴۷نفر و مـرداد همان سـال تعداد  ۳۷نفـر و مجموعا
 ۲۵۴نفـر نیـرو جـذب مجموعه شـهرداری شـده بودند.
شـهردار شـیراز بـا توصیـه بـه لـزوم در پیـش گرفتـن آموزه هـای دینـی و اخالقـی در بیان اخبـار به مـردم گفت:
ایـن آمـار بـدون شـرح اسـت و افـکار عمومـی با توجـه بـه آن بهترین قضـاوت را خواهـد کرد.
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مهر:فرونشسـت زمیـن در فـارس همچنان در سـطح جهان رکورددار اسـت و
از وضعیـت بحرانـی نیـز بدتـر تخمین زده شـده به گونـه ای که رییـس کمیته
محیط زیسـت یونسـکو نیز نسـبت به این شـرایط هشـدار داده اسـت.
ً
محمـد درویـش رئیـس کمیتـه محیـط زیسـت یونسـکو اخیـرا اعالم کـرده که
فرونشسـت در دشـت فسـا تـا جهـرم در فـارس بـه  ۵۴سـانتی متـر در سـال
رسـیده اسـت ،ایـن رقم  ۱۴۰برابـر باالتر از شـرایط بحرانی قـرار دارد و این در
حالـی اسـت کـه فارس ازجمله اسـتانهایی در کشـور اسـت که در سـالهای
گذشـته بنـا بـه دالیـل متفـاوت ،دریاچههـا و تاالبهایـش را از دسـت داده
است.
امـا کارشناسـان در اسـتان فـارس اعلام کردهانـد کـه میـزان فرونشسـت در
اسـتان فـارس بسـیار بحرانـی اسـت و مربـوط بـه دشـت مرودشـت اسـت که
وضعیـت بسـیار نگـران کننـدهای دارد البتـه پیـش از ایـن نیـز اعلام شـده
بـود کـه فـارس رتبـه اول فرونشسـت در جهـان را دارد و بایـد هرچـه سـریعتر
تدابیری اتخاذ شـود تا از گسـترش فرونشسـت در این اسـتان جلوگیری شـود.
متأسـفانه اسـتفاده از آب سـفرههای زیـر زمینـی بـرای کشـاورزی و مـوارد
صنعتـی در اسـتان فـارس نـه تنهـا ذخیـره آب نسـلهای آینـده را هـدر
میدهـد ،بلکـه منجـر بـه بـروز پدیدههایـی چـون فروچاله هـا و فرونشسـت
زمیـن شـده اسـت .بـا ایـن وجـود ،معقولتریـن و کـم هزینـه تریـن راهـی که
اکثـر کارشناسـان بـه انجـام آن توصیـه میکننـد ،مسـدود کـردن چاههـا و
ممانعـت از صـدور مجـوز حفـر بـرای چاههـای جدیـد اسـت.
فرونشست زمین در فارس
پدرعلـم آب شناسـی ایـران و پژوهشـگر ،زمیـن شـناس و عضـو هیئـت
علمی دانشـگاه شـیراز در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مهـر پیرامـون آخریـن
وضعیـت فرونشسـت در اسـتان فـارس توضیـح داد :بـر اسـاس مطالعاتـی
کـه طـی چنـد مـدت اخیر بـر روی پدیـده فرونشسـت در اسـتان فـارس انجام
شـده متأسـفانه بـه دلیـل بارندگی ناچیز و اسـتفاده بـی رویه از سـطح آبهای
زیرزمینـی فرونشسـت در اسـتان گسـترش چشـمگیری داشـته اسـت.
عـزت اللـه رئیسـی بـا اشـاره بـه اینکـه در اکثـر محـدوده مطالعاتـی میـزان
بارندگـی در اسـتان فـارس بیلان منفی داشـته ،ادامـه داد :متأسـفانه میزان
برداشـت از سـطح سـفره آبهـای زیرزمینی نه تنها در اسـتان فـارس بلکه در
کشـور بـا میـزان بارندگـی هـم خوانـی نـدارد از ایـن رو بـا افت شـدید آبهای
زیرزمینـی و بـه دنبـال آن ایجـاد فرونشسـت در زمیـن روبـهرو هسـتیم.
وی بـا انتقـاد از اضافـه برداشـت از منابـع زیرزمینی افزود :پایین آمدن سـطح
آبهـای زیرزمینـی باعـث ایجـاد فرونشسـت در اسـتان شـده و تـا زمانـی کـه
مـردم ماننـد سـالهای ترسـالی اقـدام به کشـت محصـوالت کشـاورزی کنند
ً
قطعـا ایـن روند ادامـه دارد در حالی که باید مسـئوالن راهکارهایـی ارائه دهند
کـه در زمانهـای خشکسـالی مـردم ماننـد زمـان قحطی کشـاورزی کنند.
رئیسـی بـا بیـن اینکـه در حـال حاضـر دو نـوع فرونشسـت وجـود دارد ،گفت:
مـا فقـط فرونشسـتهایی را کـه بـر روی زمیـن بـه عنوان چالـه یا حفـره ایجاد
شـده میبینیـم در حالـی کـه فرونشسـت بـر روی زمیـن کـه قابـل مشـاهده
نیسـت و فقـط بـا مطالعات مشـخص میشـود بسـیار نگـران کننده تر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـتهای بیرویـه آب در سـالهای اخیـر در ایـن

ً
منطقـه سـبب تشـدید پدیـده انحلال و نهایتـا ایجـاد فروچالـه در ایـن منطقه
شـده ،بیـان کـرد :بـا توجه به فرونشسـت سـطح دشـت بخشهـای دامنهای
نیـز بـه علـت تفـاوت در نـرخ فرونشسـت ،شـکافهای طویـل و عمیقـی را در
حاشـیه دشـت شـکل داده است.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بیـان کرد :در حـال حاضـر در تمامی نقاط اسـتان فارس
ً
از جملـه شـهر شـیراز نیز با ایـن پدیده روبه رو هسـتیم که فعلا قابل مالحظه
نیسـت امـا در بانـد مـدت بـا ایجـاد شـکاف و تـرک بـر روی سـاختمانها قابل
مشـاهده است.
وی بـه فروچالـه اسـتهبان نیـز اشـارهای کـرد و گفـت :عمـق ایـن فروچالـه
 ۸۰و عـرض آن  ۳۰متـر اسـت کـه بسـیار نگـران کننـده اسـت امـا نگرانـی از
فرونشسـتهایی اسـت کـه مـردم احسـاس نمیکننـد.
پـدر علـم آب شناسـی ایـران و پژوهشـگر ،زمیـن شـناس و عضـو هیئـت
علمی دانشـگاه شـیراز عنـوان کـرد :بـرای پیشـگیری از نشسـت تنهـا راه،
جلوگیـری از افـت سـطح آب زیرزمینـی اسـت کـه مسـتلزم مسـدود کـردن
چاههـای غیرمجـاز ،نصـب کنتـور هوشـمند بـرای کنتـرل برداشـت آب،
افزایـش راندمـان آبیـاری ،عـدم حفـر چـاه جدیـد و جلوگیـری از کـف شـکنی
چاههـای موجـود اسـت.
همچنیـن یـک اسـتاد دیگـر دانشـگاه شـیراز کـه مطالعـات زیـادی بـر روی
موضـوع فرونشسـت در سـطح اسـتان انجـام داده در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
مهـر گفـت :متأسـفانه وضعیـت فرونشسـت در برخـی از دشـتهای اسـتان
فـارس از جملـه دشـت مرودشـت بسـیار وخیـم و نگـران کننـده اسـت و بـا
مطالعـات اولیـه ای کـه انجـام شـده ماکسـیمم فرونشسـت در این دشـت ۲۲
سـانتی متـر در سـال اسـت.

نگرانی از فرونشست در جوار آثار تاریخی
مریـم دهقانـی بـا اشـاره بـه اینکـه فرونشسـت دشـت مرودشـت برخـی از آثار
باسـتانی را نیـز تحـت تأثیر قـرار داده ،اظهار کـرد :به عنوان مثال فرونشسـت
ایـن دشـت مجموعـه تاریخـی نقـش رسـتم را تحـت تأثیـر قـرار داده و تـا
 ۳۰۰متـری سـازه تخـت جمشـید نیـز ادامـه دارد البتـه بـا توجهـه بـه اینکـه
تخـت جمشـید بر روی سـنگ و کوه قـرار دارد احتمـال اینکه تحـت تأثیر قرار
گیـرد کـم اسـت اما باز هـم نگرانی بـرای تخریب وجـود دارد.
وی ادامـه داد :فرونشسـت دشـت مرودشـت تمـام شـهر را احاطـه کـرده
و فقـط قسـمت محـدودی از مرکـز شـهر بـا ایـن پدیـده روبـه رو نیسـت و
بـه طـور میانگیـن سـالیانه حـدود  ۱۰الـی  ۱۵درصـد ایـن دشـت نشسـت
میکند.
این اسـتاد دانشـگاه با اظهـار نگرانی از وضعیت فرونشسـت در اسـتان فارس
بیـان کـرد :نگرانـی دیگـری کـه در دشـت مرودشـت وجـود دارد عبـور لولـه
خـط انتقـال گاز ،راه آهـن و دو شـهرک صنعتـی و همچنین پاالیشـگاه اسـت
ً
کـه فرونشسـت بـه نزدیکـی پاالیشـگاه هـم رسـیده و واقعـا وضعیـت وخیـم و
بحرانی وجـود دارد
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پدیـده فرونشسـت در دیگـر نقـاط اسـتان و کشـور هم
وجـود دارد ،ادامـه داد :دشـتهایی دیگـر نیـز در نقاط کشـور وجـود دارند که
وضعیـت بدتـری نسـبت به اسـتان دارنـد اما بـا این وجـود باید تدابیـری اتخاذ
کـرد تـا از ادامـه ایـن روند جلوگیری شـود.
دهقانـی یکـی از راهکارهـا را توقف کشـاورزی در اسـتان عنوان کـرد و گفت:
باید کشـاورزی در اسـتان کم شـود و تا حدامکان از برداشـت آب از سفرههای
زیرزمینـی کاهـش یابـد و چاههای غیرقانونی پلمپ شـوند.

 ۲برابر ظرفیت بستری تختهای بیمارستانهای کرونایی شیراز تکمیل شد
ایرنـا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی با اعالم
افزایـش مـوارد بسـتری بیمـاران کوویـد ۱۹در فـارس
گفت:حـدود دو برابـر ظرفیـت تختهـای بسـتری
بیمارسـتانهای کرونـا تکمیـل شـده اسـت.
عبدالرسـول همتی دوشـنبه در سیصد و شصت و نهمین
نشسـت سـتاد مدیریـت کرونا در دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز افـزود :وضعیـت شـیوع کرونـا در اسـتان فـارس
در وضعیـت قرمـز قـرار دارد و ورودی بیمارسـتان های
اسـتان افزایـش داشـته اسـت کـه در صـورت ادامـه این
رونـد ،بـا شـرایط بحرانـی تـر مواجه می شـویم.
او بـا بیـان اینکـه در مـوج جدیـد کرونـا در آسـتانه عبـور
از ظرفیـت پذیـرش بیمارسـتان ها هسـتیم ،اضافـه کرد:
مطالعـات جهانـی نشـان می دهـد مـوج دلتـای کرونـا
دو برابـر موج هـای گذشـته سـبب بسـتری بیمـاران در
کشـورهای درگیـر این نوع کرونا شـده اسـت ،به گونه ای
کـه در  ۲۴سـاعت ،بیـش از دو هـزار و  ۷۰۰بیمـار
بسـتری در اسـتان فـارس داشـته ایـم کـه از ایـن تعـداد
 ۲۸۸بیمـار در بخش هـای مراقبت هـای ویـژه بسـتری
هستند.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در
ادامـه گفـت :در شـهر شـیراز از ظرفیـت تخت هـای
بسـتری عبـور کـرده ایـم و بـا ایجـاد ظرفیـت بسـتری
چشم شیشه ای

موقـت در بیمارسـتان ها ،حـدود دو برابـر ظرفیت موجود
تخت هـای بیمارسـتان های شـیراز تکمیـل شـده اسـت.
وی بـا اعلام اینکـه تاکنـون  ۶۳۰هزار دز واکسـن کرونا
در نوبت های اول و دوم تزریق شـده ،از اسـتقبال بیشـتر
مردم در بعضی شهرسـتان های فارس از واکسیناسـیون
سـخن گفـت و بـر اهمیـت فرهنـگ سـازی و تشـویق
مـردم بـرای مشـارکت و حضـور در برنامه واکسیناسـیون
عمومی کرونـا در اسـتان تاکیـد کـرد.
او همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه درصـد مرگ

و میـر بـر اثـر ابتلا بـه کرونـا در افراد زیر  ۵۰سـال رشـد
قابـل توجهـی داشـته اسـت ،از مـردم بـه ویـژه جوانـان
خواسـت بـر رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی ،توجـه
ویـژه ای داشـته باشـند.
آمـاده سـازی و تجهیـز بیمارسـتان های
پشـتیبان شـماره  ۲و  ۳در شـیراز
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز در ایـن نشسـت گفـت :با توجـه به روند رو به رشـد
تعـداد بیمـاران کوویـد ،۱۹نیـاز بـه تخت هـای بسـتری

دروازه کازرون مکانی که هر کس ساز خودش را می زند

بیشـتر و اسـتفاده از ظرفیـت بیمارسـتان پشـتیبان بـرای
ارائـه خدمـات درمانـی هرچـه بهتـر بـه ایـن بیمـاران،
بیمارسـتان های پشـتیبان شـماره  ۲و  ۳در شـیراز
بـا تلاش کارکنـان امـور پشـتیبانی و رفاهـی معاونـت
توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه ،تجهیـز و آمـاده
خدمات رسانی شد.
علـی اکبـری افـزود :در تحقـق رسـالت های تعریـف
شـده و لـزوم پشـتیبانی همـه جانبـه از مصوبـات سـتاد
مدیریـت کوویـد ۱۹در دانشـگاه ،بـه همـت مدیریت امور
پشـتیبانی و رفاهـی معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع
دانشـگاه و اسـتفاده از تمامی امکانـات موجـود ،بـا تمـام
تـوان نسـبت بـه راه انـدازی ایـن مرکـز در کمتریـن زمان
ممکـن اقـدام شـد.
مدیـر امـور پشـتیبانی و رفاهـی معاونـت توسـعه مدیریت
و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نیز گفـت :آماده
سـازی و تجهیـز بیمارسـتان های پشـتیبان شـماره دو
و سـه در شـیراز بـا تلاش کارکنـان زیرمجموعـه ایـن
مدیریـت ،اعـم از کارکنـان واحدهـای انبـار و تـدارکات
مرکـزی ،تاسیسـات و خدمات و واحد حمـل و نقل انجام
شـد و بـه همت زنجیـره مدیریت واحـد ،در کمترین زمان
ممکـن ،تجهیـز و آمـاده سـازی مراکـز درمانـی یاد شـده
محقق شـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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شادی مردم قیمت ندارد
فرمانده ســپاه فجر فارس گفت :هدف اصلی ســپاه فجر محرومیت زدایی از سراسر
استان فارس است... .

Jul 27, 2021

سال بیست و ششم شماره 7252

بستری  ۵۰۵بیمار جدید کرونا در  ۲۴ساعت
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،از ثبت
دو رکورد سنگین ناشی از بحران کرونا در فارس ...

شهردار شیراز با تقدیر از همیاران مهربان ترافیک مطرح کرد:

سـطح کشـور در حـال اجـرا اسـت.
وی افـزود :بیـش از  350نفر در این زمینه از بین شـهروندان شـهر شـیراز و
از اقشـار مختلـف مـردم آمـوزش دیـده اند که به صـورت داوطلبانـه با کمک
پلیـس بـه ترافیک شـهر کمـک می کنند.
دسـتغیب بـا بیـان اینکـه در ایـام کرونـا  130نفـر در ایـن طـرح فعالیـت
می کننـد ،در تشـریح کار ایـن همیـاران مهربـان ترافیـک اظهـار داشـت:
همیـاران بـا حضـور در  9چهـارراه پرتـردد شـهر شـیراز مباحـث ترافیکـی را
بـه مـردم و وسـائل نقلیـه گـوش زد می کنـد کـه بـا اسـتمرار ایـن طـرح بنابه
اعلام پلیـس راهـور شـیراز توانسـته از بـروز خیلـی از حـوادث و مـرگ و میـر
همشـهریان جلوگیـری شـود.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز ایـن مشـارکت
و عالقـه منـدی شـهروندان را در پیشـینه تاریخـی شـهر شـیراز دانسـت و
خاطرنشـان کـرد :از تمامی همشـهریانی کـه وقـت کافـی و دغدغـه کمـک
بـه مـردم را دارنـد دعـوت می کنیـم تـا در ایـن طـرح خیـر شـرکت کننـد؛ در
ایـن طـرح صرفـا ُبعـد امـر به معـروف و نهـی از منکـر دنبال می شـود چراکه
معتقدیـم در فرهنـگ سـازی قـوه قهریـه جـواب نمی دهـد لـذا مـردم نیز در
ایـن فریضـه واجـب مشـارکت دارند.
ایـن مقام مسـئول در تشـریح دیگر اقدامـات این مجمع در راسـتای اعتالی
فرهنـگ شـهروندان شـهر شـیراز گفـت :علاوه بـر طـرح همیـار ترافیـک،
پروژه هایی در سطح شهر شیراز با تنوع مختلف ورزشی ،درمانی اشتغال زایی،

شادی مردم قیمت ندارد

کتابخوانـی خیریـن ورود کـرده انـد و نزدیـک بـه  55طـرح فرهنگـی و
شهرسـازی در ایـن مـدت راه انـدازی کـرده ایـم.
وی سـاخت سـرای فرهنـگ مهربانـی را مـورد توجـه قـرار داد و تاکیـد کرد:
سـرای فرهنـگ مهربانـی در  4منطقه شـیراز راه انـدازی شـده و همانند کار
دیـوار مهربانـی را انجـام می دهـد بدیـن نحـو کـه مـردم وسـائل ،لباس های
خودشـان را کـه حتـی نـو هسـتند را بـرای کمـک بـه نیازمنـدان اهـدا
می کننـد؛ تاکنـون بیـش از  550هـزار قلـم کاال مـردم بـه سـراهای کاال
مهربانـی تحویـل داده شـده کـه مـا نیز بـه خیریه هـای معتبر و قابـل اعتماد
سـطح شـهر شـیراز واگـذار کـرده ایم.
بـه گفتـه دسـتغیب ،دو سـرای یـار مهربـان در پایانـه اتوبوسـرانی شـاهچراغ
(ع) و پایانـه نمـازی جهـت امانـت کتـاب بـه شـهروندان شـهر شـیراز
راه اندازی شـده اسـت که مردم در کنار ارتقا سـطح مطالعه خودشـان ،رسـم
امانـت داری را آمـوزش ببیننـد؛ در ایـن سـرای یـار مهربان تبـادل کتاب نیز
صـورت می گیـرد و مـردم کتـاب مـازاد خودشـان را بـرای اسـتفاده سـایرین
تحویـل می دهنـد .کتـاب سـتون فرهنگ اسـت و مطالعـه کتاب ترویـج پیدا
کنـد یقینـا بیشـتر مشـکالت مخصوصـا از نـوع فرهنگی حل خواهد شـد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز شـهروندان
می تواننـد بـه دفتـر مجمـع واقـع در مشـیر فاطمی طبقـه دوم شـیراز پاسـاژ
مراجعـه کننـد و پـس از آمـوزش می تواننـد در طـرح همیار مهربـان ترافیک
و سـراهای فرهنـگ و یـار مهربانـی مشـارکت داشـته باشـند.

ثبت آمارهای تلخ کرونایی در سومین روز مرداد؛

بستری  ۵۰۵بیمار جدید کرونا در  ۲۴ساعت
مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز ،از ثبـت دو رکـورد سـنگین
ناشـی از بحـران کرونـا در فـارس طـی یـک شـبانه روز
خبـر داد.
«سـید روح الـه حسـینی» بـا حضور در اسـتودیو سلامت
و اعلام آخریـن آمارهـای مربـوط بـه کروناویـروس در
اسـتان فـارس اظهـار کـرد :طـی  ۲۴سـاعت ۵۰۵ ،بیمار
جدیـد مبتلا بـه کروناویروس در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری شـدند و مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک
دارای عالیـم کـه هم اکنون در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری هسـتند ،بـه دو هـزار و  ۷۶۶نفـر رسـید.
او افـزود :از ایـن تعـداد  ۲۸۸بیمـار بـه دلیـل وخامـت
شـرایط جسـمی ،در بخـش هـای  ،ICUمراقبـت هـای
ویـژه درمانـی دریافـت مـی کننـد.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه بـا بیـان اینکـه در طـول
بحـران بیمـاری کوویـد  ،۱۹در مجمـوع بیـش از یـک
میلیون و  ۱۷۹هزار مورد تسـت تشـخیصی شـامل تسـت
مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فـارس انجـام شـده
اسـت کـه از ایـن تعـداد یـک میلیـون و  ۵۴هـزار و ۹۹۳
تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاه هـای اسـتان
تهیـه شـده اسـت ،ادامـه داد :بـا بررسـی نمونـه هـای

انجـام شـده ۳۰۹ ،هـزار و  ۲۴۰بیمـار مثبـت قطعـی
شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن از ابتـدای آغـاز طـرح
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۱۲۴ ،هـزار و ۵۹۰
مـورد تسـت سـریع انجام شـده که از ایـن تعـداد  ۲۲هزار
و  ۸۸بیمـار مثبـت شناسـایی شـده و در مجمـوع از ابتـدا
دیـروز ۳۳۱ ،هـزار و  ۳۲۸بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹در
اسـتان فـارس شناسـایی شـده اسـت.

مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه همچنیـن از بهبـودی
 ۲۹۲هـزار و  ۵۱۳نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد کـه از
بیمارسـتان هـا ترخیص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج
شـده انـد .ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه با اعلام جان
باختـن  ۱۷هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری طـی
روز یکشـنبه تاکنـون ،مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از
بیمـاری کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا دیـروز را

پنـج هـزار و  ۷۶نفـر عنـوان کـرد.
روح الـه حسـینی اظهـار کـرد :مشـاهده مـوارد بـاالی
ابتلای خانوادگـی بـه کرونـا کـه گاه بـه  ۱۰تـا  ۲۰عضـو
یـک خانـواده مـی رسـد ،بیانگـر ضعـف جـدی در رعایـت
شـیوه نامـه هـای بهداشـتی و سـهل انـگاری هـای
عمومـی در ایـن زمینـه اسـت.
او بـا تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از ماسـک و رعایـت
فاصلـه فیزیکـی بـرای همـه افراد در هـر گونـه اجتماعی
کـه افـرادی غیـر از سـاکنان خانـواده در آن جـا حضـور
دارنـد ،بیـان کـرد :در صـورت ابتالی هر یـک از اعضای
خانـواده بـه ایـن بیمـاری ،الزم اسـت خـود را در یـک
فضـای مجـزا قرنطینـه کـرده و دیگـر اعضـای خانـواده
نیـز بـا اسـتفاده از ماسـک و رعایـت فاصلـه فیزیکـی
نسـبت بـه رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی جـدی تـر
عمل کنند.
مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه بـا مـژده بـه سـاکنان
شـهر صـدرا اعلام کـرد :بـا پیگیـری هـای انجـام شـده
و همـکاری دانشـگاه آزاد اسلامی ،پایـگاه تجمیعـی
واکسیناسـیون در ایـن شـهر نیـز راه انـدازی شـده و از
امـروز ارائـه خدمات واکسیناسـیون به سـاکنان این شـهر
بـا کیفیـت بیشـتری انجـام خواهـد شـد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز:

تقاطع غیرهمسطح کنارگذر شمال شرق-بلوار نیستان گشایش می یابد
عصرمردم:
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز از افتتـاح تقاطـع
غیرهمسـطح کنارگـذر شـمال شـرق بـه بلـوار نیسـتان در
ورودی کالنشـهر شـیراز خبـر داد.
مهنـدس اسـماعیل صالحـی گفـت :بـا توجـه بـه سـاخت
کمربنـدی جدیـد توسـط وزارت راه و شهرسـازی در شـمال
شـرق شـیراز و مسدود شـدن مسیر مسـتقیم ورودی شهر،
سـاخت تقاطع غیرهمسـطح در این محدوده در دسـتور کار
شـهرداری شـیراز قرار گرفت.وی بـا بیان اینکـه این تقاطع
غیرهمسـطح تردد ورودی شهر از سـمت شهرستان خرامه
و آرامسـتان بهشـت احمـدی و بالعکـس را تسـهیل مـی
کنـد ،افـزود :تردد به سـمت شـهرک هـای زیباشـهر ،رکن
آبـاد ،غرب شـیراز و نیز شـمال اسـتان و بالعکـس از طریق
ایـن تقاطع غیرهمسـطح میسـر می شـود.
مهنـدس صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه کمربنـدی شـمال
شـرق حدفاصـل شـهرک زیباشـهر و پـل فسـا طراحـی و
بخشـی را بـه بهـره بـرداری رسـانده انـد گفـت :تکمیل این

بزرگـراه مهـم کـه توسـط وزارت راه و شهرسـازی سـاخته
می شود اهتمام ویژه می طلبد.
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز بـا بیـان اینکـه

تـردد خودروهـای سـنگین در محـدوده دروازه قـرآن
حدفاصـل زیباشـهر و زیرگـذر شـهدای شـهرک سـعدی
بـا توجـه بـه شـیب بسـیار زیـاد و طوالنـی خطـری بالقـوه

شیراز شهر مهربانی است
شــهردار شیراز در حاشیه بازدید و تقدیر از همیاران مهربان ترافیک گفت :به همت
مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز فرصتی را در ...

فرمانده سپاه فجر فارس تأکید کرد:

شیراز شهر مهربانی است

عصرمردم:
شـهردار شـیراز در حاشـیه بازدید و تقدیر از همیاران مهربان ترافیک گفت:
بـه همـت مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز فرصتـی را در شـیراز
تجربـه می کنیـم کـه زمینـه حضـور شـهروندان در کنتـرل ترافیـک شـهری
شـکل بگیـرد و بـا نهاد هـای مرتبـط هـم افزایـی انجـام شـود.
حیـدر اسـکندرپور بـا بیـان اینکـه شـیراز شـهر مهربانی اسـت ،اظهـار کرد:
در قالـب ایـن طـرح زمینـه ای فراهم شـده تـا بتوانیـم مهربانانه شـهروندان
را چـه عابـر پیـاده و چه وسـائل نقلیه بـه رعایت قوانیـن راهنمایـی و رانندگی
دعـوت کنیم.
اسـکندرپور نتایـج طـرح همیـاران مهربـان ترافیـک در شـهر شـیراز را مورد
اشـاره قـرار داد و خاطرنشـان کـرد :بـا این طـرح بخشـی از نابسـامانی های
ترافیـک کنتـرل می شـود و در نتیجـه شـاهد کاهـش و کنتـرل تصادفـات
شهری هسـتیم.
وی ادامـه داد :در شـهر راز شـهروندان وارد میـدان شـدند و در قالـب طـرح
همیـار مهربـان ترافیـک بـا حضـور در چهارراه هـای پرتردد و اصلی شـهر به
کمـک پلیس راهنمایـی و رانندگـی آمدند.
بـه گفتـه شـهردار شـیراز ،نفـس حضـور مـردم در تمامی سـطح سـنی ،از
تمامی اقشـار مـردم در طـرح همیـاران مهربـان ترافیـک در کنـار پلیـس
حامـل ایـن پیـام اسـت کـه همگـی باید بـرای زیسـت بهتـر قانـون را رعایت
کنیـم؛ شـهرداری در کنـار ایـن مجموعـه بـه پشـتیبانی می پـردازد و اصـل
کار مـردم هسـتند.
اسـکندرپور ضمـن تشـکر از فعالیـت مجمـع خیریـن در موضـوع فرهنـگ
سـازی ،گفت :در سـالیان قبل شـاید احسـاس می شـد کـه خیریـن تنها باید
در مـوارد خـاص ورود کننـد امـا اکنـون در شـهر شـیراز پایتخـت فرهنگـی
ایـران شـاهد هسـتیم کـه بـا حضـور موثـر و نیـک اندیشـی خیریـن در
حوزه هـای مختلـف مخصوصـا «فرهنـگ» اقدامـات بسـیار خوبـی شـکل
گرفتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول "فرهنگ سـازی" را یکی از عوامل مهم در کالن شـهر ها
دانسـت و افـزود :حتمـا بـا پول نیاز نیسـت چیزی را بسـازیم یـا اینکه مکانی
را احـداث کنیـم بلکـه می توانیـم بـا تصحیح بعضـی از ناهنجـاری اجتماعی
بـه ارتقـا سـطح فرهنـگ جامعـه کمـک کنیـم چراکـه بـا ایـن کار مسـائل
جانبـی حل خواهد شـد.
شـهردار شـیراز در ادامه با اشـاره به حضور خیرین در سـاخت مجموعه های
ورزشـی گفـت :در سـاخت اماکـن ورزشـی و فرهنگـی خیرسـاز ،شـهرداری
زمیـن را فراهـم می کنـد و مجمـع خیریـن عهـده دار حضـور خیـران در
سـاخت مجموعه هـا اسـت کـه شـاهد بهـره بـرداری از یکـی از بهتریـن
مجموعه هـای ورزشـی خیرسـاز در جنـوب شـهر شـیراز هسـتیم.
در ادامـه سـیدعبدالرضا دسـتغیب مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز
و فرهنـگ سـاز شـیراز در ایـن بازدیـد و تقدیـر شـهردار شـیراز از همیـاران
مهربـان ترافیـک گفت :طـرح "همیـار مهربـان ترافیک" با مشـارکت پلیس
راهـور اسـتان فـارس ،معاونـت حمـل و نقـل شـهرداری شـیراز ،معاونـت
پیشـگیری از جـرم دادگسـتری فـارس نزدیـک به  6سـال برای اولیـن بار در
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اسـت تصریـح کرد :تـردد خوردرهای سـنگین بـه محدوده
دروازه قـرآن در تمـام سـاعات شـبانه روز ممنـوع شـود.وی
اولویـت تکمیـل کمربنـدی شـمال شـرق توسـط دولـت
را از اهمیـت باالیـی در ایمنـی کامـل تـرددی توصیـف و
خاطرنشـان کـرد :بـا بهـره بـرداری از تقاطـع غیرهمسـطح
بلـوار نیسـتان-کمربندی شـمال شـرق ،مسـیر مناسـبی
از طریـق تونـل سـعدی فراهـم مـی شـود و تـا حـدودی
ترافیـک محـدوده دروازه قران و بلوار هفـت تنان را کاهش
مـی دهد.معـاون شـهردار شـیراز تملـک املاک مـورد
مسـیر را مهمتریـن چالـش سـاخت تقاطـع غیرهمسـطح
بلـوار نیسـتان-کمربندی اعلام کـرد و افـزود :ایـن تقاطع
غیرهمسـطح بـه روش دال مجوف طراحی و سـاخته شـده
ُ
و  ۵۲هـزار مترمکعـب خاکبرداری ۲۰۰ ،تـن آرماتوربندی،
 3هـزار و  800متـر مکعـب بتن ریزی و  ۱۱هـزار مترمربع
عملیـات آسـفالت انجـام گرفتـه؛ طـول زیرگـذر  ۴۷۰متر و
عرض  ۲۵متر و  ۸۵۰مترمربع مساحت عرشه پل است که
بر روی  ۷پایه ساخته شده است.

مهر:فرمانـده سـپاه فجـر فـارس گفـت :هـدف اصلـی سـپاه فجـر
محرومیـت زدایـی از سراسـر اسـتان فـارس اسـت.
سـردار یداللـه بوعلـی در دیـدار بـا نماینـدگان مـردم فـارس در مجلـس
شـورای اسلامی با بیـان اینکـه بـرای حـل مشـکالت اسـتان آمـاده
همـکاری و هـم افزایـی هـر چـه بیشـتر بـا نماینـدگان مجلـس و
دسـتگاههای اجرایـی هسـتیم ،گفـت :هـدف اصلـی سـپاه فجـر
محرومیـت زدایـی از سراسـر اسـتان فـارس اسـت و در ایـن راسـتا تمـام
ظرفیـت سـپاه و بسـیج فـارس بـرای همـکاری بـا نهادهـای مختلـف و
خدمـت رسـانی بـه مـردم بـه میـدان خواهنـد آمـد.
وی بـا بیـان اینکـه نمونـهای موفـق از حضـور بسـیج و هـم افزایـی بـا
سـایر نهادهـا طـرح شـهید سـلیمانی و حوزه مقابلـه با بیمـاری کرونا بوده
اسـت ،گفـت ۱۸ :نـوع طـرح و خدمـت در راسـتای مقابلـه بـا بیمـاری
کرونـا و اثـرات آن اجرایـی شـده کـه رزمایشهـای کمـک مومنانـه ،طـرح تـوکاد ،نـذر رهایـی و … نمونـهای از
ایـن طرح هاسـت.
فرمانـده سـپاه فجـر در ادامـه بـا تشـریح قابلیتهـا و ظرفیتهـای اقشـار تخصصـی بسـیج ،خاطرنشـان کـرد:
کارگروههـای تخصصـی بـا حضـور نخبـگان اسـتان فـارس میتواننـد مشـکالت و معضلات اسـتان را احصـاء
و شناسـایی کـرده و طرحهـای جامـع را بـرای رفـع ایـن مشـکالت بـه نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی ارائه
کنند .
وی بـا اشـاره بـه نقـش مهم و تأثیرگـذار گروههای جهادی بسـیج در حـوزه محرومیت زدایی ،گفت :فعال سـازی
و تقویـت هـر چـه بیشـتر ایـن گروههـا در سراسـر اسـتان بیـش از پیـش مورد توجه مسـئوالن و دسـت انـدرکاران
قـرار بگیرد.
سـردار بوعلـی بـا تاکیـد بر اهمیت مسـئله رفع موانـع تولید در اسـتان فارس ،گفـت :همه نهادها و دسـتگاههای
اسـتان بایـد بـر مبنـای همکاری ،هم افزایی و تعامل در مسـیر رفع موانـع تولید و حمایت از صنایـع و کارخانجات
بومی فـارس حرکـت کننـد کـه نمونه موفـق این همکاری را در اجرایی شـدن طرح گازرسـانی به شـهرک صنعتی
زرقان مشـاهده میکنیم.
وی بـا اشـاره بـه طـرح سـاخت مسـکن بـرای محرومین در اسـتان فـارس ،گفـت :با فعال سـازی ایـن پروژهها و
سـایر طرحهـای سـاخت مسـکن هـم مشـکالت قشـر جوان حـل میشـود و هـم اشـتغال در حوزههـای مرتبط
بـا مسـکن رونـق پیـدا میکند.
فرمانـده سـپاه فجـر بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا تمـام وجـود اعتقـاد داریم اسـتان فـارس باید در سـطح کشـور سـرآمد
باشـد ،گفـت :قهرمانـی و صعـود تیـم فوتبـال فجـر شـهید سپاسـی بـا اسـتقبال اقشـار مختلـف مواجـه شـده و
شـادی مـردم از قهرمانـی تیـم فجـر شـهید سپاسـی قابـل قیمـت گـذاری نیسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :هیـچ چیـز بـرای ما خوشـحال کننده تر از این نیسـت که مردم شـاد شـوند و سـرآمد بودن
فـارس را حـس کننـد ،امیدواریـم بتوانیم در لیگ برتر فوتبال نیز نتایج درخشـانی داشـته باشـیم.
سـردار بوعلـی بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه بیشـتر مسـئوالن اسـتان بـه محلات محـروم شـهر شـیراز ،گفـت:
قـرارگاه محرومیـت زدایـی سـپاه فجـر بـا همکاری سـایر نهادها طرحهـای خوبی در ایـن محالت اجرا کـرده و با
طرحهایـی کـه تاکنـون اجرایـی شـده نـگاه مـردم نسـبت بـه این محلات تغییـر یافته اسـت.
فرمانـده سـپاه فجـر بـا بیـان اینکـه تیـم فوتبـال فجر شـهید سپاسـی متعلق به تمـام مردم اسـتان فارس اسـت،
گفـت :از همـه کسـانی کـه تیـم فجـر فوتبـال فجر شـهید سپاسـی را در راه صعـود به لیـگ برتر همراهـی کردند
و بخصـوص از هـواداران ایـن تیـم و مردم فـارس تشـکر میکنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز،دستگاه درمان سرطان ساخت
ایرنا:دانشـگاه صنعتـی شـیراز اعلام کرد:بـرای نخسـتین بـار در کشـور
سنسـور دیوایـس کنتـرل دمـای بـدن بـرای بیمـاران سـرطانی بـا نـام
«سنسـور پوشـیدنی» در ایـن دانشـگاه طراحـی و سـاخته شـد کـه طـراح
ایـن پـروژه معتقـد اسـت ایـن سیسـتم نقـش بسـزایی در درمان سـرطان
دارد.
سـمانه حامـدی اظهـار کرد:دیوایـس کنتـرل دمـای بـدن بـرای بیماران
سـرطانی در قالـب یـک پـروژه تحقیقاتی در این دانشـگاه پـس از  ۲۵ماه
تلاش شـبانه روزی بـرای نخسـتین بار در کشـور طراحی و سـاخته شـد.
وی ادامه داد :این «سنسـور پوشـیدنی» که در مرحله آزمایشـگاهی قرار
دارد و هنـوز تجـاری سـازی نشـده اسـت در ابعاد یک در یک سـانتی متر
سـاخته شـده که بـرای اندازه گیـری دقیق حـرارت و دمای بـدن بیماران
سـرطانی و ادامـه درمـان آنها مورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفت.
حامـدی افـزود :ایـن دسـتگاه بـر روی اندام هـای مختلـف بیمار قـرار می گیـرد و از ایـن طریق می توانیـم دمای
بـدن او را انـدازه گیـری کنیم.
وی بیـان داشـت :قـرار اسـت بـه زودی از سیسـتمی دیگری برای درمان سـرطان به روش مغناطیسـی ،رونمایی
کنیـم کـه این سیسـتم برای بیماران در بیمارسـتان های دانشـگاه های علوم پزشـکی مورد اسـتفاده قـرار خواهد
گرفت.

اعالم مسیرهای کاروان شادی پیمایی غدیر در شیراز
ایسـنا :معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اوقـاف فـارس بـا اعالم مسـیرهای
کاروان شـادی پیمایـی غدیـر در شـیراز ،گفـت :بـه مناسـبت ایـام دهـه
والیـت و امامـت کاروان شـادی پیمایی غدیـر از پنجم تا هفتـم مرداد ماه
در ایـن کالنشـهر بـه اجـرای برنامه میپـردازد.
حجتاالسلام رحیمصفـری گرایـی ضمـن گرامی داشـت ایام سراسـر نو
دهـه والیـت و امامـت گفت :با توجـه به نزدیک شـدن به ایـام پایانی این
دهـه مبـارک و فـرا رسـیدن عید بـزرگ غدیر خـم ،کاروان شـادی پیمایی
غدیـر بـه همـت مرکـز افـق بقعـه متبرکـه سـید نظامالدیـن محمـود(ع)
مشـهور بـه شـاهداعی الیالله شـیراز و با همـکاری هیأت دانـش آموزی
انصـار المهدی(عـج) ،پایگاههـای مقاومـت بسـیج امـام حسـین(ع) و
امیرالمومنیـن(ع) راهانـدازی و از پنجـم تـا هفتـم مـرداد مـاه بـه اجـرای
برنامههـای متنـوع فرهنگی و مذهبی در سـطح شـیراز خواهـد پرداخت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اوقـاف فـارس ،صفـری افزود :با شـیوع ویـروس منحوس کرونـا از یک و نیم سـال
گذشـته و محدودیـت در برگـزاری مراسـمهای فرهنگـی ،مذهبی و تجمعات یکـی از ابتـکارات و ایدههای تبلیغ
و ترویـج شـعائر اهـل بیـت علیهـم السلام بـه ویـژه در دهـه والیـت و امامـت راهانـدازی و حرکـت کاروانهـای
شـادی پیمایـی در سـطح شـهر ها بـوده اسـت و امسـال نیـز در سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) شـاهد فعالیـت این
کاروان در سـه محـور مختلـف شـهری خواهیـم بود.معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اوقـاف فـارس بـا بیـان اینکـه
حرکـت ایـن کاروان در روزهـای پنجـم و ششـم مـرداد از سـاعت  ۲۰:۳۰آغـاز میشـود ،گفـت :مسـیر حرکـت
کاروان شـادی پیمایـی غدیـر در روز پنجـم مـرداد از بلـوار رازی و سـپس بـه سـمت دروازه قـرآن ،میـدان آزادی،
بلـوار شـهید چمـران ،معالـی آبـاد و فرهنـگ شـهر خواهـد بـود و در روز ششـم مـرداد مـاه نیـز بـه سـمت خیابان
شـاهداعی الـی اللـه ،کـوی زهرا و پـل کابلی میدان ولیعصـر حرکت خواهـد کرد.صفری ادامـه داد :در روز هفتم
مـرداد مسـیر کاروان غدیـر بـه سـمت فـرودگاه شـهید دسـتغیب شـیراز ،آرامـگاه سـعدی و حافظیه خواهـد بود و
برنامههـای ایـن کاروان در روز عیـد غدیـر خـم از سـاعت  ۱۸آغاز خواهد شـد.معاون فرهنگـی و اجتماعی اوقاف
فـارس هـدف از اجـرای ایـن برنامـه را تبلیغ فرهنگ غدیـر و تعمیق باورهـای نوجوانان و جوانان دانسـت و عنوان
کـرد :پخـش مولـودی ،اجـرای گـروه سـرود ،نورافشـانی و توزیـع یکهزار بسـته بهداشـتی و تبرکی میـان مردم از
جملـه برنامههـای کاروان شـادی پیمایـی غدیر در سـطح شـهر شـیراز اسـت.

خسارت بیش از  16میلیارد ریال در اثر بارندگی اخیر
به بخشهای کشاورزی
بحرانی فرد/فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند گفـت :در اثـر بارش هـای شـدید بـاران بیـش از  ۱۶میلیـارد ریـال
بـه بخشهـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان خسـارت وارد شـده اسـت.دکتر فرامـرز نوعـی در گفتگویـی اعلام
نمـود  :خسـارت مذکـور بـر اثـر بارندگـی شـدید بـه بخشهای زراعـی و باغی وارد شـده اسـت.وی افـزود :عمده
خسـارت ها مربـوط بـه بخش های باغی اسـت کـه بیش از  ۱۵میلیـارد ریال و مابقـی مربوط به زراعی می باشـد.
ایـن مقـام مسـئول ابـراز کرد :بارندگیهای روی بیسـت و هفتم وسـی ام تیرماه  ۱۴۰۰در مجموع خسـارت بیش
از  ۴۱میلیـارد ریـال بـه زیربخشهـای کشـاورزی خسـارت وارد کرده اسـت.

سالمت
سهشنبه  5مرداد 1400

کروناویروس از طریق گربه قابل انتقال است

مهر :مطالعه انجام شــده توســط دانشــمندی هلندی تأیید می کند که کروناویروس توسط
گربه ها منتقل می شــود .یافتههای مطالعه محققان دانشــگاه واگنینگن هلند نشان میدهد که
گربههای خانگی در انتقال سندرم حاد تنفسی ناشی از کرونا ویروس نقش دارند.
دکتر «خوزه گونزالس» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره گفت« :گربه های خانگی مستعد
ابتالء به عفونت کروناویروس هســتند و با توجه به اینکه از نزدیک با مردم در ارتباط هســتند،
ارزیابی خطر بالقوه گربهها برای انتقال این ویروس مهم است».
دادههای کلیدی جمع آوری شــده از این مطالعات نشان داد که تعداد تولیدمثل کروناویروس
در میان حیوانات به طور قابل توجهی باالتر از  ۱بود که نشــان میدهد گربهها ممکن است در
انتقال و نگهداری ویروس نقش داشته باشند.
البته تیم تحقیق میگوید که هنوز ســواالت زیادی در مورد خطر انتقال ویروس از انسان به
گربه و گربه به انسان باقی مانده است.
دکتر گونزالس افزود« :اطالعات بیشــتر در مورد انتقال ویروس در خانواده و دادهها در مورد
میــزان ویروس در محیــط اطراف گربههای آلوده و هوای بازدم آنهــا میتواند گامی در جهت
ارزیابی این خطرات باشد».
انتقال کروناویروس از طریق گربه چیزی نیســت که نادیده گرفته شــود زیرا میتواند نقشی
اساسی در شیوع بیماری داشته باشد.

عوارض خطرناک ملکه ادویهها برای سالمتی!

باشــگاه خبرنگاران :در پادشــاهی ادویه ها ،هِل بی تردید لقب ملکــه را دارد .هِل یکی از
ادویههای معطر و خوشــبو است که به طور گسترده در پخت و پز و دم نوشهای مختلف مورد
توجه اســت .در هند مرسوم است که مردم پس از خوردن هر وعده غذایی اقدام به جویدن هل
میکنند تا عالوه بر معطر شدن دهانشان ،فرآیند هضم غذا را تسهیل کنند.
با این حال ،کمتر کســی میداند کــه زیاده روی در مصرف هــل میتواند عوارض جانبی
برای ســامتی بدن داشته باشــد .در این مطلب به مهمترین عوارض جانبی مصرف این ادویه
میپردازیم:
 -۱بروز آلرژی :بســیاری از افراد به آنزیمهای مختلفی که در داخل ادویهها وجود دارند،
حساســیت دارند .حساسیت پوستی یکی از رایجترین حساســیتها به ادویه است .مصرف هل
میتواند باعث بروز درماتیت (تورم ،قرمزی و درد پوســت) و کهیر شــود .با این حال ،مشکالت
تنفسی نیز ممکن است در این موارد دیده شود.
 -۲درد کیســه صفرا :برخی از افراد پس از مصرف هل شاهد درد در شکم هستند .این
درد به ویژه در افرادی که از سنگ کیسه صفرا رنج میبرند شایع است.
 -3تداخالت دارویی :هل ســبز عوارض جانبی متعددی دارد که یکی از آنها تداخل با
برخی داروهاست .ســادهترین راهکار برای اجتناب از این موضوع عدم استفاده از هل بالفاصله
پس از مصرف دارو اســت .داروهای کبد ،ایدز ،ســندرم روده تحریک پذیر ،داروهای ضدانعقاد
خون ،آســپرین ،داروهای ضدافســردگی ،داروهای سنگ کیســه صفرا ،و ضدپالکت از جمله
داروهایی هستند که با هل تداخل دارند.
 -4افزایش خطر خونریزی :مطالعات متعدد ثابت کرده است مصرف هل میتواند خطر
خونریزی در افراد را تشدید کند.
هل خواص فراوانی دارد و مصرف متعارف آن نه تنها برای ســامتی بدن مضر نیست ،بلکه
باعث بهبود سالمت عمومی بدن میشود.

عاداتی که استخوانها و مفاصل را ضعیف میکند

ایسنا :افزایش سن تنها عامل بروز مشکالت مفاصل نیست و فاکتورهای بسیاری وجود دارند
که تضعیف و بیماریهای استخوانی را به همراه دارد.
خودداری از انجام برخی کارها و کنار گذاشتن عادات ناسالم میتواند سرعت و میزان تحلیل
رفتن استخوانها را کاهش دهد و به برخورداری از یک سبک زندگی سالمتر کمک کند.
در زیر به برخی از عادات ناســالم اشــاره شده است که سالمت استخوانها را تحت تاثیر قرار
میدهد:
اســتعمال سیگار :با استعمال سیگار نوعی اتم موسوم به رادیکال های آزاد در بافت بدن
تولید می شــود .رادیکال های آزاد تولید شده نه تنها برای ریه ها مضر هستند بلکه به سالمت
اســتخوان ها نیز آسیب وارد میکند .میزان تراکم اســتخوان در افرادی که از دخانیات مصرف
می کنند ،کمتر است.
کم تحرکی :افراد کم تحرک بیشــتر در معرض تحلیل رفتن سریع استخوانها قرار دارند.
انقباضات عضالنی باعث اســتحکام استخوان ها می شــوند .از این رو ورزش کردن و داشتن
فعالیت بدنی برای برخورداری از استخوان های سالم بسیار مهم است.
مصرف مواد غذایی پرنمک :بین مصرف زیاد نمک و کاهش تراکم اســتخوان رابطه
وجود دارد .با باال رفتن میزان مصرف ســدیم ،بدن کلسیم بیشتری از طریق ادرار دفع می کند.
در حقیقت زنان ممکن اســت هر سال تنها با مصرف یک گرم سدیم بیشتر طی روز یک درصد
از تراکم استخوان خود را از دست بدهند.
عدم حضور در فضاهای باز :ویتامین  Dبرای حفظ اســتحکام استخوانها حائز اهمیت
اســت .کمبود این ویتامین موجب ضعیفی و شکنندگی اســتخوانها میشود .یکی از روشهای
تامین ویتامین  Dمورد نیاز بدن قرار گرفتن در معرض نور خورشید است بنابراین اگر فرد زمان
کافی را در فضای باز سپری نکند ،ممکن است با کمبود این ماده مغذی مواجه شود.

ایسنا :راهبرد واکسیناسیون که با هدف محافظت در برخی گروههای سنی
آغاز شده است و به سرعت برای محافظت از همه گسترش مییابد همچنان
بهعنوان گام اساسی در پیشگیری از مرگومیر در بیماران مبتال به کووید۱۹-
محسوب میشود و با ادامه افزایش واکسیناسیون بزرگساالن از خطر ابتال به
کووید در گروههای خاص که واکسینه نمیشوند نیز کاسته خواهد شد.
در حال حاضر ،کودکان در گروه واکسیناســیون قــرار ندارند و باتوجه به
نگرانی از بروز میوکاردیت ( التهاب عضالت قلب) پس از واکسیناســیون در
این گروه ســنی ،درک ،تجزیه و تحلیل خطرات مهم است زیرا عوارض ابتال
به کووید در میان جمعیت جوان همیشــه خوشخیم نیست .با افزایش موارد
کنونی و فصلی بودن ویروس ،میتوان افزایش موارد شــدید در پاییز امسال
یعنی در زمان بازگشت به مدرسه را انتظار داشت.
بنابراین ،چه تدابیری  -چه جدید و چه قدیمی  -برای اطمینان از بازگشت
ایمن به کالسهای درس باید انجام دهیم؟
هنــگام در نظــر گرفتــن حمایت از کــودکان در مدارس یــک رویکرد
متعادل ،کلیدی اســت .برای محاســبه خطرات عفونت ویروسی و محافظت
از دانشآموزان در یک دوره طوالنی و کوتاه مدت با واکسیناســیون موردی
پیچیده اســت .اگر واقعا دلتا ،گاما ،المبدا یا سایر ســویهها در پاییز صعودی
باقــی بمانند آیا میتوانیم عفونت را کنترل کنیم؟ آیا این اقدامات برای از بین
بردن ترس والدین ،معلمان ،موسســات و اجتماعات کافی خواهد بود؟ آیا باید
راهبردهای اضافی در نظر گرفته شود؟
یکــی از این راهبردهایی که بــرای کنترل بهتر انتقال ســارس-کوو۲-
( )۲-SARS-CoVدر مدارس کمتر به آن توجه شــده است استفاده از
غرغره ضدعفونیکننده خوراکی رقیق یا شستوشــوی دهانی اســت .مشابه
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باشــگاه خبرنگاران :نرگس جوزدانی متخصص
تغذیه و رژیم درمانی درباره فشار خون اظهار کرد :در
فشار خون باید سطح سدیم را کاهش و سطح پتاسیم
را افزایش دهیم.
او افزود :انواع نانها حاوی ســدیم بسیار باالیی
هســتند؛ چرا که نمک موجــود در آنها باال بوده و
افراد مبتال به فشار خون بایستی میزان مصرف نمک
را حتی از نانها هم کنترل کنند.
جوزدانــی تصریــح کرد :پیتــزا ،غــذای آماده،
ساندویچ ها ،هر نوع گوشــت فرآیند شده (سوسیس
و کالباس) ،ســوپهای آماده ،مرغ ،پنیر ،تخم مرغ
و تنقالت از دیگر منابع اصلی سدیم در رژیم غذایی
هســتند که اگر فردی فشــار خون باال و غیر قابل
کنتــرل دارد باید این مواد غذایــی را از برنامه رژیم
خود حذف کند.
ایــن متخصص تغذیه و رژیــم درمانی ادامه داد:
افراد مبتال به فشــار خون میتواننــد منابع غذایی
پتاسیم را همانند اسفناج ،کلم بروکلی ،سیب زمینی،
قارچ ،نخود یا نخود فرنگی ،مابقی حبوبات ،کدو سبز،
کدو حلوایی ،سبزیجاتی با برگ سبز و خیار در رژیم
غذایی خود افزایش دهند ،آنها حتی میتوانند از آب
ســبزیجاتی مانند آب پرتقال ،آب گوجه فرنگی ،آب
آلو ،آب زردآلو استفاده کرده و به مصرف گوشتهای
کم چرب بپردازند.
جوزدانــی با بیان اینکه چربی خــون افراد به دو
دسته تقسیم بندی میشود ،تاکید کرد :تری گلیسیرید
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نکات تغذیهای ویژه مبتالیان به
فشار خون

و کلسترول دو نوع چربی خون هستند .تری گلیسیرید
چربی خونی اســت که باال بوده ،اما خیلی خطرناک

نیست و عموما با مصرف دارو کاهش مییابد.
او افزود :تری گلیســیرید زمانــی باال میرود که

نجات از معضل خروپف

باشــگاه خبرنگاران :چای پرطرفدارترین نوشیدنی
پس از آب در جهان اســت .شــیر نیز یکی دیگر از
نوشــیدنیهای پرطرفدار و پرخاصیت است .برخی از
مردم دوست دارند شیر و چای را با هم مخلوط کرده
و از یک نوشیدنی خوشمزه لذت ببرند.
شیر چای یکی از نوشیدنیهای پرطرفدار در هند،
تایــوان ،ویتنام و کامبوج اســت .با ایــن حال ،کمتر
کسی میداند در صورتی که در مصرف این نوشیدنی
ترکیبی زیاده روی شود ،عوارض جانبی برای سالمت
انسان دارد.
 -۱بی خوابی :چای مانند قهوه دارای کافئین
اســت ،چای به ویژه چای سیاه دارای ترکیباتی است
که هماننــد کافئین عمل میکند .زمانی که ســطح
کافئین در خون به ویژه در نیمه دوم روز افزایش یابد،
این موضوع میتواند باعث اختالل در خواب شــود.
گرچه نوشــیدن میزان کمی شیر چای اشکالی ندارد،
امــا مصرف بیش از دو فنجــان از آن میتواند باعث
بروز مشکالت جدی خواب شود.
 -۲اضطــراب :گرچه نوشــیدن برخــی انواع
چای باعث تســکین و آرامش اســت ،اما زیاده روی
در نوشــیدن شیر چای باعث بروز اضطراب و نگرانی
میشــود .در حقیقت چای به دلیل ترکیباتی که دارد
باعث ایجاد آرامش در سلولهای مغزی میشود.

شیر و چای را مخلوط نکنید

اضطراب و نگرانی را در فرد به همراه دارد.
 -۳بروز جوش :یکی از عوارض جانبی شــایع

راهکاری ساده برای پیشگیری از ابتال به کووید در مدارس
محافظت دوطرفه اســتفاده از ماسک ،درمان با داروی ضدعفونیکننده رقیق
بیخطر و موثر میتواند با کاهش انتشار و جلوگیری از عفونت ،از دانشآموزان
بهتر محافظت کند.
اگــر کودک بدون عالمت باشــد این روش درمانی قبل و بعد از مدرســه
میتوانــد بهطور بالقوه از مقدار یا کیفیت ویروس فعال وارد شــده به قطرات
عفونی  /آئروســلها بکاهد و باعــث کاهش عفونت شــود .از طرف دیگر،
اگر کودکی ســالم اســت اما در معرض ویروس قرار دارد ممکن اســت این
درمان پیشگیری کننده باشــد و یا حداقل عفونت را کاهش دهد .این ایدهها
جدید نیســتند اما علم داروهای ضدعفونیکننده خوراکــی و تاثیرات آنها بر
پویایی انتقال ویروس طی ســال گذشــته گام بزرگی در این زمینه برداشته
است.
غرغره کردن روشــی با قدمت هزاران سال است که پیشینه آن به رومیان
باســتان ،مصریها و چینیها بازمیگردد و در آسیا ،فرهنگ پیشرفتهتری در
مورد غرغره کردن و تاثیرات سرشــار آن وجــود دارد .در اوایل هزاره کنونی
گروهی از پزشــکان ژاپنی تحت عنوان «محققان بزرگ سرما» بررسی تاثیر
غرغره بر روی عفونتهای دســتگاه تنفســی فوقانی و بیماریهای مشــابه
آنفلوآنــزا را آغاز کردند .آنچه آنان و محققان دیگر یافتند ،قابل توجه اســت.
مجموعه آزمایشهای کنترل شده تصادفی این عقیده را پشتیبانی میکند که
غرغره با موادی مانند آب ،چای سبز و پوویدون آیوداین ( )PVIممکن است

در واقع از بروز این بیماریها بکاهد.
جالب اینجاســت که غرغره آب ممکن است پروتئازهای حلقی را که برای
عفونت ویروســی حیاتی هســتند ،کاهش دهد و کلر موجود در آب لولهکشی
از غلظت کافی برای غیرفعالســازی ویروسها برخوردار است .از غرغرههای
دهانی میتوان برای پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان و بیوفیلمهای سخت
نیز استفاده کرد .در یک مطالعه مهم که در ژاپن انجام شد کودکان دبیرستانی
شهر یاماگاتا که بهطور مداوم  PVIرقیق را به مدت سه ماه در طول زمستان
غرغره میکردند ،غیبت کمتر از سرماخوردگی و آنفلوانزا را گزارش کردند.
میزان اطالعات علمی ارائه شده طی بیماری همهگیر کووید ۱۹-فوقالعاده
بوده اســت .قطعا غرغره کردن سودمند بوده است زیرا دانشمندان و پزشکان
ناامیدانــه به دنبال راههایی برای تقویت مکانیســم کنتــرل عفونت بودند و
گزارشهای متعدد درونکشتگاهی ( )in-vitroاثر مواد دارویی فعال غرغره
در برابر سارس-کوو ۲-را برجسته کردهاند .تفاوت این زمان این است که این
مطالعات در آزمایشهای بالینی با مقیاس کوچکتر انجام میشود.
از بین تمام مواد دارویی فعال مورد مطالعه شــاید بهترین دادهها مربوط به
 PVIرقیق باشــد که میکروبکشی آن با ســالها داده از قابلیت ضدعفونی
کردن بافتهای انســانی و از بین بردن سرایتهای قابل گسترش همهگیر،
پشتیبانی شده است .این ماده بیخطر و در فهرست داروهای سازمان بهداشت
جهانی قرار گرفته اســت که در مقاومت ضدمیکروبی نقشی ندارد البته نکته

میــزان دریافت کربوهیدرات در رژیم غذایی فرد باال
باشــد ،یعنی عمده دریافت روزانه او  ۷۰یا  ۸۰درصد
از کربوهیدراتها باشد.
ایــن متخصص تغذیــه و رژیم درمانــی اضافه
کرد :کلســترول به دو دسته ال دی ال و اچ دی ال
تقسیم بندی میشود که ال دی ال در افراد مبتال به
فشار خون باید پایین و اچ دی ال در آنها باال باشد.
اگر دریافت چربیها در رژیم غذایی فرد باال باشد یا
دچار اضافه وزن شود در هر دو صورت ال دی ال او
افزایش پیدا میکند.
جوزدانــی بیان کرد :ایــن نوع افــراد باید حتما
منابع روغــن دریافتی خود را کاهش دهند و نوع آن
را کنترل کنند .روغن مایــع گیاهی که بهترین نوع
آن روغن زیتون ،روغن کنجد و روغن آفتاب گردان
اســت باید در رژیم غذایی افراد مبتال به فشار خون
جــای بگیرد .این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی
اضافه کرد :مبتالیان به فشــار خون باید وزن خود را
کنترل کرده و چاقی شان را کاهش دهند .همچنین،
آنهــا باید از مصرف غذاهای فســت فود ،غذاهای
سرخ کردنی ،لبنیات پرچرب پرهیز کنند.
جوزدانی بیان کــرد :اچ دی ال در افراد مبتال به
فشــار خون باید افزایش یابد تا بیماریهای قلبی و
عروقــی در افراد کاهش پیدا کنــد .برای باال رفتن
اچ دی ال در افــراد مصرف متعــادل مغزها ،روغن
زیتــون و زیتون باید حتما در لیســت برنامه غذایی
افراد قرار بگیرد.

انجام این کار ،شما باید مرتب ًا ورزش کنید (حداقل یک
پیــاده روی ســاده) و با در نظر گرفتــن میزان کالری
روزانه ،درست غذا بخورید.
سیگار را ترک کنید
ترک ســیگار میتواند سالمت کلی شــما را بهبود
بخشــد ،همچنین میتواند خروپف را با کاهش التهاب
مجاری تنفســی کاهش دهد؛ بنابراین اگر نمیخواهید
کل شــب به مانند تراکتور صدا کنید ،ســیگار را ترک
کنید.
داروی خود را بررسی کنید
برخــی از داروهــا ماننــد داروهــای آرامبخــش
(بنزودیازپینها و مــواد افیونی) میتوانند خرخر را بدتر
کننــد و برخی از داروهــا نیز باعث بــروز آپنه خواب
میشــوند .بنابراین ،عوارض جانبــی داروی آرامبخش
خــود را به دقــت مطالعه کرده و در صــورت لزوم ،به
داروی دیگری تغییر دهید یا دوز دارو را کاهش دهید.
با پزشک مشورت کنید
اگر هیچ یک از روشهای باال خروپف شما را درمان
نمیکند ،حتما به پزشک خود مراجعه کنید .ممکن است
برای رفع مشــکل به موارد جدی تــری مانند اصالح
سپتوم بینی ،کاشت اســتخوان فک یا دستگاه ویژهای
برای درمان آپنه انسدادی خواب نیاز داشته باشید.

باشــگاه خبرنگاران :در موارد نــادر ،خروپف آرام و
تقریب ًا نامرئی اســت ،اما در بیشتر موارد هم برای خود
خروپف کننده و هم برای اطرافیانش بلند و ناخوشــایند
است .خوشــبختانه خروپف قابل درمان است و راههای
مختلفــی برای این کار وجود دارد که در این گزارش با
برخی از آنها آشنا میشویم.
موقع خوابیدن وضعیت بدن خود را تغییر
دهید
خروپف معمو ًال وقتی فرد به پشت بخوابد بدتر است،
زیرا زبان و کام نرم به عقب کشــیده شــده و مجاری
تنفســی را تا حدی مسدود میکند .اگر خرخر میکنید،
سعی کنید به جای آنکه به پشت بخوابید ،به پهلو (چپ
یا راست ،از هر کدام که راحتتر باشد) .بخوابید و ارتفاع
بالش خــود را بلند کنید تا هنگام خوابیدن ســرتان به
عقب خم نشود.
مراقب وزنتان باشید
اضافــه وزن به شــدت بــر بســیاری از اندامها و
سیستمهای بدن از جمله سیستم تنفسی تأثیر میگذارد.
همه چیز در مورد چربی اضافی اســت که روی گردن
تشــکیل میشــود .هرچه چربی در اطراف گردن جمع
شود ،باز ماندن مجرای تنفسی در هنگام خواب دشوارتر
اســت؛ بنابراین ،حفظ وزن سالم بسیار مهم است .برای

در مقابــل ،زیاده روی در مصــرف آن باعث عدم
تعادل در مواد شــیمیایی مغز شــده و همین موضوع
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مصرف شــیر چای در پوســت بروز جوش است .این
جوشها میتواند در تمامی نقاط بدن مشــاهده شود.
شیر چای به میزان کم باعث سم زدایی بدن میشود،
اما زیاده روی در مصرف آن با بر هم زدن تعادل مواد
شیمیایی ،باعث گرمتر شــدن بدن و در نهایت بروز
جوش میشــود .صورت ،گردن و سینهها رایجترین
بخشهایی از بدن هســتند که احتمال بروز جوش در
آنها زیاد است.
 -۴یبوست :چای دارای خواص کافئینی و یک
ترکیب شــیمیایی به نام تئوفیلین اســت .در حقیقت
تئوفیلین موجود در چای باعث دفع بیشتر آب از بدن
شده و در نتیجه کم آبی ،احتمال بروز یبوست در فرد
افزایش مییابد.
 -۵عدم تعادل در فشــار خــون :یکی از
خطرناکترین عوارض جانبی مصرف شیر چای ،بروز
عدم تعادل در فشــار خون اســت .مصرف میزان کم
این نوشــیدنی به بهبود جریان خون ،سیستم ایمنی،
ســامت قلب ،مغز ،و عملکرد دستگاه عصبی کمک
میکنــد .با این حال ،زمانی که فرد در مصرف شــیر
چــای زیاده روی کنــد این موضــوع باعث افزایش
ضربان قلب شــده و به فشار خون باال منجر میشود
و یا باعث آرامش ماهیچه قلب شده و فشار خون فرد
افت میکند.

مهم این است که استفاده از آن برای تغییر جمعیت سالم و حمایتی میکروبیوم
شناخته شده نیســت .آزمایشهای بالینی مستقل در تنظیم کووید ۱۹-فعال
نشــان داده است که تجویز  PVIرقیق باعث کاهش کمی  RNAویروس،
بار ویروســی عفونی ،ویروس فعال در مایع دهان و قطرات تنفســی شده و
پاکسازی ویروس را تسریع کرده و از عفونت محافظت میکند.
از ابتداء این بیماری همهگیر ،ایده شستوشوی دهانی با داروهای ضدعفونی
کننده ایمن و موثر مورد توجه قرار گرفته است اما فاقد دادههای پشتیبانیکننده
بود .با توجه به ارائه گزارشهای در حال گســترش برای اطالعرســانی بهتر،
شــواهد حاکی از آن است که اســتفاده از داروهای ضدعفونیکننده خوراکی
رقیق ممکن است روشی ایمن برای کاهش انتقال ویروس باشد.
کارآزماییهای بالینی مبتنی بر غرغره در مقیاس نســبتا کوچک ،آنها را در
برابر انتقادات عملکرد ضعیف و کمبود قدرت آســیبپذیر میکند .در حالی که
آزمایشهای کنترل شده تصادفی در مقیاس بزرگ فقدانی در این زمینه است
اما از ســایر انواع و شــواهد هنوز میتوان مواردی را جمعآوری کرد ،بهویژه
هنگامی که هزاران ســال تجربه مطلوب داشته باشید و برای نیاز بالینی طی
یک بیماری همهگیر اجرا شود.
این روش کم هزینه و ایمن در پیشــگیری از ابتال به بیماری یعنی غرغره
یا شستوشــوی دهانی با اصل احتیاط و ســوگند بقراط مطابقت دارد و این
مورد در ترکیب با ســایر اقدامات بهداشــت عمومی شاید یک مداخله ایدهآل
برای کودکان آسیبپذیر هنگام بازگشت به مدرسه باشد و ممکن است تعادل
درســتی بین انجام دادن کاری و انجام هیچ کاری برای نشــان دادن این که
ما هنوز در حال تفکر ،تکامل و در نظر گرفتن هســتیم و نه سقوط در همان
الگوهای واکنشی که در نهایت منجر به تعطیلی مدارس شد ،برقرار کند.
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با فرزندانی که با هم دعوا میکنند
و یکدیگر را کتک میزنند چه کنیم؟

باشگاه خبرنگاران :تحقیقات نشان میدهد قلدری خواهر و برادرها نسبت به
هم ،یکی از آسیب زنندهترین انواع قلدری است .طبق تعریف ،قلدری کاری
عمدی برای آسیب رساندن به کودکی دیگر است.
قلدری خواهر و برادر میتواند از طریق لقبهای بد دادن ،اظهار نظرهای
منفی و پایین کشیدن مکرر خواهر و برادر رخ دهد .بمباران کردن دیگری
با حرفهای منفی ،میتواند از نظر روانشناختی آسیب رسان باشد .همچنین،
تأثیرات آن تا بزرگسالی ادامه مییابد.
جدا از توهین ،قلدری خواهر و برادر میتواند ماهیتی وحشیانه داشته باشد.
کارهایی از قبیل :سیلی زدن ،نیشگون گرفتن ،هل دادن ،کتک زدن ،کشیدن
مو ،خراشیدن پوست با ناخن و لگد زدن ،تنها چند مورد هستند.
مطمئن باشید هیچ کسی از تحت تأثیر قرار گرفتن از یک رابطه ناسالم خواهر
و برادری مصون نیست .والدین نیز در یک محیط نامیزان در بین فرزندان
خود گیر کرده اند .اگر رفتار قلدری اصالح نشود ،رابطه طوالنی مدت خواهر و
برادر میتواند دچار مشکل شود .به عالوه ،از نظر روانشناختی میتواند به تمام
کودکان درگیر نیز صدمه وارد کند.
یک مطالعه نشان میدهد که پرخاشگری خواهر و برادر با سالمت روان
ضعیف مرتبط است و با افزایش افسردگی ،اضطراب و مسائل مربوط به
مدیریت خشم همراه است .در برخی موارد ،اثرات پرخاشگری خواهر و برادر
بر سالمت روان ،همان تأثیرات پرخاشگری همساالن است.
آیا زورگویی خواهر و برادر در خانه شما اتفاق میافتد؟ آیا فرزندان شما در
یک یا چند مورد از سناریوهای زیر قرار میگیرند؟
 .۱من از تو بهترم و تو هیچی نیستی!
آیا فرزندان شما بارها و بارها یکدیگر را با سخنانشان خرد و تحقیر میکنند؟
آیا بیشتر حرفهای منفی از دهان آنها خارج میشود تا حرفهای مثبت؟
 .۲کتک و دعوا
آیا فرزندان شما از نظر جسمی به یکدیگر آسیب میرسانند؟ آیا معمو ًال آنها
به خاطر کاری که خواهر یا برادرشان انجام داده گریه میکند؟ آیا آنها بعد از
مشاجره آثار بدنی مانند کبودی و زخم بر روی بدن یکدیگر برجای میگذارند؟

بیتوته :سالمندان به دلیل شرایط جسمی و روحی ای که دارند نیاز به توجه و
حمایت بیشتر از سوی اطرافیانشان دارند.
سالمندان از نظر روحی و اجتماعی با کمبودهای بسیاری روبرو می شوند از
جمله:
 از دست دادن همسر از دست دادن دوستان و نزدیکان نداشتن استقالل مالی بیماری ها و نارسایی های جسمیجمع شدن این مشکالت روی هم باعث فشار روز افزون بر سالمندان شده و
احتمال بروز رفتارهای ناهنجار در سالمندان را افزایش می دهد .اطرافیان برای
این که بتوانند سالمندان را درک کنند باید بدانند که با چه روشی با آن ها برخورد
نموده و همدردی کنند.
برخورد صحیح با رفتارهای ناهنجار در سالمندان
در فرهنگ ما از قدیم به حفظ حرمت و احترام به بزرگترها توصیه شده است و
همواره این ضرب المثل را آویزه گوشمان داریم که «از هر دست بدهی از همان
دست می گیری» یعنی نتیجه اعمال و رفتار شما به ویژه با والدینتان در آینده
برای خودتان تکرار خواهد شد.
معموال افرادی که با والدین خود رفتار مناسبی ندارند وقتی خودشان به سن
سالمندی می رسند با همان رفتار از طرف فرزندانشان روبرو می شوند .بنابراین
اگر انتظار دارید در سنین سالمندی حرمتتان توسط فرزندانتان حفظ شود باید در
جوانی مراقب پدر و مادرتان باشید و هوایشان را داشته باشید.
پدر و مادر سالمندتان که کارهایشان را به سختی و کندی انجام می دهند زمانی
مثل شما جوان و پر سرعت بوده اند پس سعی کنید با چشم غره رفتن ،پرخاشگی
و غرغر کردن ،ناتوانی های آن ها را به رخشان نکشید .شما خودتان هم وقتی
به سن آن ها برسید به همین درد گرفتار خواهید شد و تازه آن موقع است که
می توانید آن ها را درک کنید.
اگر سالمندان با رفتارشان شما را عصبی و ناراحت می کنند نباید رفتار آن ها
را تعبیر به لجبازی کنید و بهتر است به دنبال علت بروز این رفتار باشید .شاید
او قصد اعتراض به رفتار شما را دارد یا تحت فشار عصبی و جسمی زیادی
کنترل خود را از دست داده است .بهتر است برای افزایش صبر خود ،خوبی ها و
از خودگذشتگی هایی که آن ها برای حمایت از شما متحمل شده اند را به خاطر
بیاورید و از کنار پرخاشگری های آن ها بگذرید.
در هفته وقت هایی را به آن ها اختصاص دهید و خدمات الزم را برایشان انجام

 .۳آنچه مال من است ،مال من است و آنچه مال توست نیز
مال من است!
آیا وسایل یکی از فرزندانتان به طرز عجیبی گم میشوند و یا آنها را
هنگامی که شکسته اند پیدا میکنید ،اما کسی تقصیر را به گردن نمیگیرد؟
 .۴دو نفر دوست هستند؛ اما سه نفر...
آیا دو یا چند نفر از فرزندان شما سعی میکنند دیگری را کنار بگذارند؟ آیا
آنها با هم نقشه میکشند تا فرزند سوم احساس رانده شدن کند؟ آیا آنها
شوخی و ترفندهای نامهربانانه مانند قفل کردن در دستشویی وقتی او داخل
است ،یا تنها گذاشتن او هنگام بازی انجام میدهند؟
به چند سوال پاسخ مثبت دادید؟ اگر به سواالت باال بیشتر از «نه»« ،بله»
گفته باشید ،ممکن است در خانه شما قلدری خواهر و برادر در حال رخ دادن
باشد .خب ،حال باید چه کنید؟ ابتدا مداخله و اقدام کنید .قوانین سختگیرانه
بگذارید و عواقب مربوط به رفتار قلدری را به فرزندانتان اعالم کنید.
زمانی را تعیین کنید تا انتظارات و قوانین خود را به طور مستقل با هر کودک
و سپس دوباره به صورت گروهی در میان بگذارید .هم چنین ،شرایطی ایجاد
کنید که کودکی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرد بتواند در مورد آن چه اتفاق
میافتد با شما خصوصی صحبت کند .اگر این پیشنهادات باعث حل مشکل
نشدند ،ممکن است الزم باشد جلسات مشاوره را با یک متخصص ماهر آغاز
کنید .به عنوان پدر یا مادر ،این وظیفه ماست که از فرزندان خود محافظت
کنیم ،حتی اگر الزم باشد این محافظت در خانه خودمان انجام شود .نباید به
پرخاشگری خواهر و برادر به عنوان یک رفتار عادی نگاه کرد .این که خواهر
و برادرها با هم دعوا کنند و یکدیگر را بزنند ،تفاوتی با این که همساالن
آن ها ،آنها را اذیت کنند و کتک بزنند ندارد.
اگر کودک دیگری یکی از فرزندان ما رابزند ،چه واکنشی نشان خواهیم داد؟
پرخاشگری خواهر و برادر نیز مانند همان است .فرزندان ما نباید به اذیت و
آزار خواهر و برادرشان به عنوان ابزاری برای ابراز خشونت متوسل شوند .در
انتها ،باید بدانیم زورگویی خواهر و برادر امری طبیعی نیست و باید جدی
گرفته شود.

پوشیدن یک لباس بارها و بارها از عالیم مشکوک زوال عقل و آلزایمر است.
ممکن است فرد دچار اختالل حافظه و مهارت در تصمیم گیری شده باشد.
علت پرخاشگری در سالمندان
پرخاشگری در سالمندان به دلیل زودرنجی و حساسیت زیاد آن ها ،باال می رود.
مهم ترین دالیل پرخاشگری سالمندان عبارتند از:
 درک نشدن از سوی اطرافیان رنجوری و درد جسمی و احساس ناتوانی اختالالت نورولوژیک مانند دمانس و آلزایمر و اختالل حافظه کوتاه مدت مثالفرد سالمند فراموش می کند پرستار وظایفش را انجام داده و از او عصبانی می شود.
 سابقه بیماری اضطراب و افسردگی طرد شدن از طرف فرزندان و آشنایان پذیرش شرایط برای سالمندانی که به تازگی پا به این دوران گذاشته اند،دشوار است ولی نباید اجازه دهید پرخاشگری برای فرد سالمند عادت شود.
سالمندان باید یاد بگیرند که با خودشان کنار بیایند تا دیگران بتوانند با آن ها
کنار بیایند.
 اگر نگهداری از سالمندتان شما را از نظر روحی خسته می کند خودتان راموظف نکنید و تقسیم کار داشته باشد.
زمانی که مهمان دارید از فرزندتان برای کمک استفاده کنید وگرنه خستگی
روحی منجر به پرخاشگری شما خواهد شد.
سعی کنید توقعاتتان معقول باشد و همیشه با نشاط و خنده رو باشید.
سعی کنید گاهی اوقات به تنهایی نزد او بروید و پای درد دل هایش بنشینید.
نگذارید فرد سالمند تنها بماند ،گوشه گیری اولین عامل ایجاد افسردگی و
پرخاشگری در سالمندان است.
برای کاهش پرخاشگری ،انگیزه ای برای انجام فعالیت جدید برایش ایجاد
کنید تا مشکالت روحی و جسمی اش کاهش پیدا کند و کمتر مشغول افکار
ناراحت کننده شود.
در صورت لزوم از یک روانشناس و داروهای تجویزی توسط روانپزشک برای
کاهش پرخاشگری سالمند استفاده کنید.
برای این که فرد سالمند بیشتر در اجتماع باشد و روحیه اش بهتر شود برای رفت
و آمد و مسافرت های کوتاه خانوادگی با او برنامه ریزی کنید.
اگر فرد سالمند با شلوغی و سر و صدای زیاد بچه ها که دور هم جمع می شوند
نمی تواند کنار بیاید هر کدام از شما یک روز هفته به تنهایی به دیدنش بروید تا
هم سرگرم باشد و روحیه بگیرد هم سر و صدا باعث ایجاد ناراحتی در او نشود.

علت رفتارهای ناهنجار در سالمندان
دهید و لحظاتی خوش و لذت بخش برایشان بسازید و پیوند محبت و قلبی بین
خودتان را افزایش دید.
علت رفتارهای ناهنجار سالمندان
گاهی سالمندان رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می دهند که نیاز به توجه ویژه
دارد در ادامه علل احتمالی این رفتارها را با شما در میان می گذاریم:
علت حمام نکردن سالمندان
علل احتمالی حمام نرفتن سالمندان می تواند موارد زیر باشد:
 احساس شرم و نیاز به حفظ حریم خصوصی نیازمند کمک بودن برای حمام و عالقه نداشتن به درخواست کمک ناراحت کننده بودن شستشو مثل سرد بودن آب یا ترس از آب احساس ناامنی مثل احتمال لیز خوردن تجربه تلخ قبلی از حمام رفتن زوال عقل و فراموشکاری در مورد حفظ رعایت بهداشتدر صورتی که فرد سالمند عالقه ای به حمام رفتن نشان نمی دهد باید دوستانه
علتش را جویا شوید و در صورتی که با پاسخ واضحی روبرو نشدید خودتان از او
سواالتی بپرسید تا به علت مشکل برسید ،مثال:
آب حمام بیش از حد گرم یا سرد است؟
فراموش کردی که باید حمام بروی؟
می ترسی که لیز بخوری؟
راحتی حمام را از نظر گرمی و سردی آب بررسی کنید .از صندلی حمام برای
نشستن و لیز نخوردن استفاده کنید .حریم خصوصی اش را تا حد امکان حفظ
کنید که خجالت زده نشود و در صورت نیاز به کمک شما به حمام رفتن می توانید
اجازه دهید تا حدی در حمام پوشش داشته باشد .مانند کودک با او برخورد نکنید
و به او اجازه دهید بر روند حمام کردن خود کنترل داشته باشد و فقط در صورت
نیاز و به خواست خودش ،او کمک کنید.
علت استفاده نکردن از عصا در سالمندان
شاید فرد سالمند با استفاده از عصا احساس پیری و از کار افتادگی و ناتوانی
می کند.
برای پذیرفتن استفاده از عصا می توانید از دوستان و همساالن او کمک بگیرید

و به او نشان دهید استفاده از عصا در هر سنی می تواند راهگشا باشد و او را متوجه
کنید که استفاده کردن از عصا رایج تر از چیزی است که تصورش را می کند.
مثال ترتیب مالقات او با فردی هم سن و سال خودش را بدهید که بسیار فعال
و شیک پوش و محترم است و در عین حال از عصا استفاده می کند.
استفاده از عصا در برخی کشورها رایج است ،بنابراین می توانید فیلم هایی که در
آن ها از عصا استفاده می شود را با هم تماشا کنید.
درباره مزایای استفاده از عصا با او صحبت کنید و به او یاد آوری کنید که
عصا باعث می شود با خیال راحت بتواند حرکت و فعالیت کند و احتمال افتادن یا
لیز خوردن و آسیب های احتمالی را بسیار کم می کند.
مدل های مختلف عصا را به او نشان دهید تا با سلیقه خودش ،عصا را انتخاب
کند.
در مواردی که در منزل و کنار او هستید می توانید برای کمک دستش را بگیرید
که نیازی به استفاده از عصا نداشته باشد.
عصا را بدون کنایه یا حرفی برایش بخرید .مثال به او نگویید «عصایت را بگیر»
فقط عصا را برایش فراهم کنید که در صورت نیاز بتواند از آن استفاده کنید.
علت عوض نکردن لباس توسط سالمندان
علل احتمالی عوض نکردن لباس سالمندان می تواند موارد زیر باشد:
 بی تفاوت شدن به بهداشت کثیف بودن لباس ها و حوصله نداشتن برای شستشو بی عالقه شدن به تعویض لباس افسردگی زوال عقل و فراموشیدر صورتی که با این مشکل روبرو شده اید از خودش علت کارش را بپرسید.
مثال:
آیا با لباس هایش مشکل دارد یا مشکل از خودش است؟
آیا شستن منظم و تمیز بودن لباس ها باعث می شود آن ها را عوض کند؟
بعد از پیدا کردن علت مشکل سعی کنید آن را رفع کنید مثال لباسها را به
سرعت بعد از حمام رفتن بشویید .اگر لباس های خاصی را بیشتر دوست دارد،
تعداد بیشتری از آن ها برایش بخرید.
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شــب یلدا» ،عاشقانه ای است
«ظلمت
رمان
ِ
ِ
ِ
بر بســتر تاریخ .محور اصلی این رمان بر مبنای
عشــق و ایثار و از خود گذشتگی است .عناصر
صوری متن ،چشــم اندازهای زیادی را به ذهن
می کشاند که هر کس می تواند خوانش و تأویل
خود را از آن داشته باشــد .اما آنچه در سراسر
متن به چشــم می خورد ،ظلم و ستم و اجحافی
اســت که از طرف حکومت وقــت «قرن دهم
هجری» بر مردم اعمال می شود.
رمــان در نگاه اول ،تصویری از «عیســی»،
سنگتراش و مجسمه ســاز بیست ساله را به ما
نشــان می دهد که سردمداران حکومتی او را به
جرم عشــق و عالقه مندی بــه دختری به نام
«یلــدا» که دختر ملک التجار از تاجران معروف
شیراز است ،به شدت مضروب می کنند .امامقلی،
پســ ِر اهلل قلی «عموی پادشــاه» که عاشق و
دلباخته ی یلدا است تصمیم می گیرد که به هر
طریقی عیســی را از میان بــردارد .در این بین
از طرف حکومت وقت به عیسی ابالغ می شود
که ضرب االجل باید شــهر شیراز را ترک کند.
عیسی علیرغم میل باطنی اش و عشق سوزانی
که به یلدا دارد مجبور می شود خانه و زندگی و
مــادر خود را ترک کند .امــا از آنجا که تیرانداز
ماهری است ،در حین ترک کردن شهر ،تصمیم
می گیرد با قلماســنگی ،امامقلی را از پا درآورد.
عیسی بعد از هفته ها سرگردانی و راه سپردن با
اسبش به نام «شبدیز» به سرحدات هندوستان
می رسد و در آن جا با کسی به نام «زوبین» که
از زرتشــتیان تبعیدی شیراز است آشنا می شود.
زوبین به همــراه دخترش «مهتا» از او پذیرایی
می کند و به او می گوید که با پدرش «ادریس»،
دوســتی دیرینی داشته و او را به شخصی به نام
«فیروز» می سپارد که از او حراست و نگهداری
کند و در عین حال ،تیماردارش باشد .و به همین
صورت بعد از مدتی به شخصی به نام «سلطان
حمید خوشــنویس» که با دربــار ارتباط دارد و
دخترش «شــاه بانو» ،همسر پادشاه وقت است،
گمارده می شــود .ســلطان حمید او را به دربار
پادشاه که هنرمندان را می پذیرد می برد .در این
بین به ملک التجار که صاحب عمارت ها و باغ ها
و کشتی های بسیاری است ،اعالن می شود که
هر چه زودتــر باید امالک و دارایی های خود را
بگذارد و از شــیراز برود .و حتــی در روزی که
قــرار بود امامقلی ،فرزند اهلل قلی با یلدا جشــن
عروسی شــان برگزار شود ،به علت کشته شدن
اهلل قلــی ،یلدا را ضرب و جــرح کرده و زبانش
را قطع می کنند و شــخصی به نام «غفار» که
معاون پادشــاه است ،به دســتور پادشاه مجبور
می شود زبان او را بجود .ملک التجار که از تجار
معروف شیراز اســت به همراه دخترش با لباس
مبدل از شــیراز به بوشــهر می رود و در نهایت
به هندوستان می رســد .جایی که عیسی منتظر
یلدا است.
رمان «ظلمت
از
اســت
ای
خالصه
فقط
این
ِ
شــب یلدا» .اگر بخواهیم رمــان را با رویکرد
نقد نو بررســی کنیــم ،تمام داده هــای ما باید
منتــج به خــود متن باشــد .هر چنــد در این
رمان آن قــدر ارجاعات و اشــارات و نمادها و
اســتعارات و تلمیحات وجــود دارد که در این
مقال نمی گنجد .ما در ایــن رمان به تمثیل ها
و نشانه هایی برمی خوریم که می توان آن ها را

بــه وضعیت موجود اکثر نظام های جهان تعمیم
داد .ابتدا در قصر ملک التجار ،دوازده ســتون به
صورت مجسمه هایی یک شکل می بینیم که با
طاق قصر را نگه داشته اند.
دست هاشان گویی ِ
تندیس هایی یگانه و یک شکل که چشم هاشان
شباهت بسیار زیادی با چشــم های یلدا ،دختر
ملک التجــار دارد و از جهتــی انــگار نمادی از
حواریون عیسی مسیح هســتند .عیسی در این
رمان ،بــه عنوان کاراکتر اصلــی ،عالوه بر نام
داللتگرش ،می تواند یک کهن الگو باشد .ناگفته
نماند که کاراکترهای بسیاری در این رمان وجود
دارند که در جهان پیشینه ی کهن الگویی دارند.
ماموریت عیسی ساختن دوازده مجسمه است در
قصر ملک التجار که همه یک شــکل هستند و
با دست هاشان سقف را گرفته اند و در مفهومی
اســتعاری انگار نمــادی از یگانگــی و وحدت
هســتند .هم چنان که خط سیر اصلی این رمان
هم بر پایه ی همین یگانگی اســت .عیسی که
بعدها نام «یزدان» را برای خود انتخاب می کند
و بعد به اقتضای زمان «داوود» می شــود ،کهن
الگویی اســت که نمی میرد ،بلکه انگار در قالب
دیگــران حلول می کند .و همیــن طور یلدا که
زبانش را ســردمداران حکومتی بریده اند ،نامیرا
است .چون جلوه ای از عشق و وفاداری است.
شروع رمان ( ،)openingبه طرزی سریع
و ناگهانی با صدای کوبــش در ،مخاطب را در
همان سطور نخست به درون داستان می کشاند
و او را بــا جســم خونین «عیســی» ،کاراکتر
اصلی رمان آشــنا می کند .کشــمکش داستان
( ،)conflictاز جایی شروع می شود که عیسی
به یلدا دل می بازد .این یک کشــمکش درونی
است که بازتاب بیرونی به خود می گیرد و تمام
مردم شــهر ،از آن آگاه می شوند .این کشمکش
و درگیری به تعلیق و انتظار ()suspense
می انجامد .عیسی بعد از مداوا و جان سالم به در
بردن از ضربه ای هولناک که امامقلی به سرش
زده ،مجبور می شودکه خانه و کاشانه ی خود را
ترک کند .او مــدام در فکر چاره جویی و انتقام
اســت .بنا به گفته ی بی نیاز ،1یک کشمکش
دقیق و تاثیرگذار ،کشمکشــی است تصاعدی و
یا پیش بینی شــده ،این کشمکش از تضادهای
عینی و ذهنی واقعیت داستان نشأت می گیرد و
در حقیقت خصلت جهشی و یا تصادفی ندارد و
با پیشرفت داستان جا می افتد و خصلت بحرانی
و حاد به خود می گیرد .در این ماجرا کشمکش
حکومت وقت دو وجه دارد :یکی وجه
عیسی با
ِ
بیرونــی ،و دیگری وجه درونــی .وجه بیرونی
آن ،کشــمکش آشکاری اســت بین حکومت و
عیسی که باید شــهر و دیار خود را ترک کند و
در نهایت در ذهن عیســی ،منجر به کشمکشی
درونی می شود که چگونه می توان امامقلی را از
پــا درآورد و یلدا را نجــات دهد .هر چند او در
نهایت امامقلی را که مظهر شــرارت و فســاد و
آدمکشی است ،با قلماســنگی از پا در می آورد
و می گریــزد و تا آخرین فصل رمان ،نمی توان
حدس زد که چه اتفاقی خواهد افتاد .این تعلیق،
همان چیزی است که خواننده را بیشتر مجذوب
ماجرا می کندکه بعد از کشــته شدن امامقلی و
فرار عیســی به هند ،ســرانجام چه خواهد شد؟
و کشــته شدن امامقلی چه بازتابی در بین مردم
ناراضی خواهد داشــت؟ بریــدن زبان یلدا یکی
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رمان «ظلمت شب یلدا»
نگاهی به
ِ
اثر امین فقیری

از فجیع تریــن صحنه های این رمان اســت که
خواننده انگار مرتب از خود می پرســد آیا زبانش
خوب خواهد شد و یا بعدها می تواند حرف بزند؟
زبانی که زمانی مظهر عشق و دلربایی او بود .و
آیا ملک التجار و دختــرش یلدا که می خواهند
از طریق بوشــهر به کراچی و هنــد بروند ،به
سالمت خواهند رســید؟ مال و اموال به غارت
رفته شــان چه خواهد شــد؟ و آیا عشق به یک
ســنگ تراش این همه ارزش دارد که انســان
جان خود را به مخاطــره بیندازد؟ گنچاروف در
رمان ابلوموف می گوید« :عشــق اگر بزرگترین
فضیلت انسان نباشــد ،الاقل یکی از بزرگترین
فضیلت های اوست ».و این همان چیزی است
که تمامیت رمان امین فقیــری را در بر گرفته
است.
رمان «ظلمت شــب یلدا» از نظر ساختاری
ِ
به موضــوع ( )Subjectعشــق می پردازد.
دل وحشــت و ترس از حکومت
عشقی که در ِ
وقت زاده می شــود و رشــد می کند .درونمایه
یا مضمون داســتان ( )Themeبا آن که در

داریوش احمدی

وحشــتی هولناک می گذرد ،یأس آور نیســت،
بلکه امیدوارکننده است .شالوده ی محتوی و یا
مضمون رمان ( ،)Contentبر پایه ی امید و
وحدتی است که در سرتاســر داستان به چشم
می خورد .ظلمت شب یلدا ،فقط یک داستان به
ظاهر عاشقانه و کلیشه ای نیست؛ بلکه داستانی
است که از عشــق و منزلت آن سخن می گوید
و رعب و وحشــت یک نظام خفقان آور را به ما
نشان می دهد .در حقیقت عیسی کاراکتر اصلی
رمان ،که ســنگ تراش هنرمندی اســت هیچ
مرام و مسلک سیاسی خاصی به جز عشق ندارد.
اما او فریاد اعتراض و عدالت خواهی شــهری
می شــود که انــگار منتظر یک جرقــه بودند.
رمان ،در حقیقت اســتعاره ای است از بازنمایی
و احضارتاریخ ،و به تعبیــری می توان آن را به
وضعیت موجود حکومت های ســرکوبگر تعمیم
داد .فقیری در بازنمایی تاریخ ،روایتش را به یک
تاریخ مصرف ،تبدیل نمی کند،
متن برخوردار از
ِ
بلکه ســعی می کند شعور وشــور سیاسی را در
آمیــزه ای از قصه و واقعیــت و خرافه و طنز و

خشــونت و تلمیح و راز و رمزهای افســانه ای
و حــرف و حدیث هــای روزمــره و کنش ها و
مجادله های غیرسیاسی تنیده کند .فقیری در این
اثر بر خالف دیگر آثار چاپ شــده اش ،از نثری
خارق العاده و نفیس بهره می برد .نثری فاخرکه
تلفیقی اســت از نثر قدیم و امــروزی .زمینه ی
مکانی آن،
داستان ،یعنی موقعیت کلی و زمانی
ِ
کنش شخصیت ها در نخستین صحنه ،که ماد ِر
عیسی «رباب» ،با فرزندش که شدیداً مضروب
و بیهوش دم در خانه اش افتاده اســت و حضور
وکمک همسایه ها «برزو و عصمت» و دهان به
دهان گشتن ماجرا و خشــم مردم و دادن یک
ســری اطالعات تاریخی و جغرافیایی و جامعه
شناســانه ،این ها همه صحنه و فضای داستان
لحن داســتان ( ،)Toneکنایی و
را می سازدِ .
تردیدآمیز و ترســناک است و با فضای داستان
( )Atmosphereارتباط تنگاتنگی دارد .در
لحــن راوی دانای کل نامحدود ،لحن آن چنان
اســت که ما آن را باور می کنیم .یعنی مناسبات
و منطق داستان به گونه ای طراحی و مهندسی
شــده اســت که ما بریدن زبان یلدا را توســط
حاکمان وقــت می پذیریم .و هم چنین خوردن
زبان او را هم توســط غفار معاون پادشاه .و به
همین دلیل است که اگر غلو و یا اغراقی هم در
داستان باشد ،بی آنکه نیازی به دلیل و استدالل
باشــد ،آن را باور می کنیم .چون لحن راوی بر
تمام ماجرا فائق آمده و متقاعدکننده است.
آهنــگ رمــان ( )Rhythmدر
ضــرب
ِ
توصیــف و بازنمایی موقعیت ها و حوادث ،نقش
بارزی دارد .امین فقیری در «ظلمت شب یلدا»
فضا و اتمســفر داســتان را خیلی خوب نشان
می دهد .و سعی می کند تمام رویدادها ،کنش ها،
شــخصیت ها ،لحن ،و در حقیقــت آمیزه ای از
حالــت درونی خود را به خواننــده انتقال بدهد.
و این همان چیزی اســت کــه هنری جیمز به
آن می گوید ()Atmosphere of mind
یعنی حالت درونی نویسنده.
آنچه درتوصیفات وشخصیت پردازی فقیری
مشــهود و نشــاندار اســت ،جدا از شخصیت
«عیسی» که بســیار بارز است ،شخصیت های
دیگری هست که نقش واســطه را دارند مانند
«زوبین و مهتا وســلطان حمید خوشــنویس»
آن ها در همان برخورد نخست ،شخصیتی زالل
و دلنشین دارند .حتی شخصیت های فرعی رمان
ماننــ ِد «برزو و زنش عصمــت» ،و یا «فیروز»
پیشــکا ِر زوبین ،به واسطه ی منش و باطن شان
دوست داشتنی هســتند .ناگفته نماند که برخی
از شــخصیت ها بــدون آن کــه از طرف راوی
توصیف شوند به واسطه ی گفتگوهای خودشان
خلق و خو و سرشت شــان آشکار می شود .مثل
شــخصیت «آمحمدعطار» و یا شخصیت های
منفــوری مثــل «اهلل قلی و امامقلــی و غفار».
زوبین و ســلطان حمید در بخشــی از رمان به
واسطه ی فرهنگ و بینش غنی و عمیقی که از
اجتماع دارند گویی جزئی از جامعه ی روشنفکر
رمان محسوب می شوند .آن ها به همان اصول
دین خــود« ،کردار نیک ،پنــدار نیک ،و گفتار
نیک» کامال ایمان دارند .چون در رفتار و تعامل
با عیســی همان هســتند .فقیری در توصیف
ستون های سنگی ،تندیس های مرمری و حتی
کنده کارهای صورت و چشــم ها ،انگار به آن ها
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شخصیت می بخشد .و این شخصیت بخشیدن
به اشــیا و حیوانات (،)personification
درقلماسنگ عیسی و اسبش «شبدیز» ،و
حتی
ِ
خطوط روی ســنگ ها ،وضوحی آشکار به خود
می گیرد .شــاید از نگاهی دیگــر بتوان گفت
ظلمت شب یلدا یک سفر است .سفری ناخواسته
که انگار به یک سیر و سلوک می انجامد .رمان
ایستا نیست ،بلکه پویا است .و همه چیز در حال
حرکت و دگرگونی اســت .اگر عیســی و ملک
التجار و دخترش یلدا ناخواسته مجبور به رجعت
و یا تبعید می شوند ،در عوض با آدم هایی دیگر
آشنا می شــوند .کسانی که قبال تیغ سردمداران
را تجربه کرده اند .پس رمان ظلمت شــب یلدا،
از منظری معنوی و عرفانی به سوی رستگاری
و عشــق می رود .و از منظری علمی ،رویکردی
دیالکتیکی دارد .این حرکت در مورد حاکمان و
آدمخواران پادشــاه هم وجود دارد .آن ها هم با
ذهنیت مردمی ســر و کار دارند که چه بسا در
آینده شــورش کنند چنان که راوی با کنایات و
استعارات اشاره به شــعر سیف فرغانی می کند:
«این عوعو سگان شما نیز بگذرد».
برخی ازشخصیت های رمان بی نظیر و به یاد
ماندنی هســتند .مانند شخصیت یلدا و زوبین و
مهتا ،و رمان می توانست از دیدگاه های خاصی
نوشته شود .و یا حتی چند صدایی باشد .با این
حال ما در دیالوگهــا ،تک گویی هایی درونی را
هم می توانیم می بینیم.
ســبک فقیری در چگونگی بیان روایت ،به
صورت مســتقیم ،توصیفی و شاعرانه است .در
طی فصول داســتان هر بار با تعلیق هایی روبرو
می شــویم  .بی نیاز می گوید« :بحران های یک
داســتان که حاصل تعلیق هایــی هنری اند ،در
حقیقت تند پیچ های آن داســتان هســتند که
با هم ارتباط تنگاتنگی دارند ».در گره گشــایی
رمان ( )Denouementکه یلدا و پدرش
در صحت و ســامت به کراچــی و بعد به هند
می رســند ،باز هم گویی انتظار پایان نمی یابد.
هر چند همه چیز تمام شــده اســت و آن ها از
شــهر و دیارشان برای همیشــه کنده شده اند.
اما باز هــم امیدی برایشــان وجــود دارد که
روزی برگردند .چون در ســرحدات و صفحات
هند تبعیدی هــای زیادی وجود دارندکه همواره
انتظار می کشند .پس رمان ظلمت شب یلدا ،در
اینجا مفهومی فراگیر و گســترده پیدا می کند و
انتظار ( )Suspenseداستان ،به یک انتظار
جمعی تبدیل می شــود .انتظار یک فروپاشی و
دگرگونی که ســیر تکاملی تاریخ است .هر چند
گره گشــایی این رمان با عــدم قطعیت همراه
اســت ،اما این عــدم قطعیت مــا را به نوعی
رســتگاری رهنمــون می کندکه هنــوز واقعی
نیست .هم چنانکه تارکوفسکی سینماگر بزرگ
روس می گوید« :همیشه احساس می کنم آنچه
از عمرم سپری گشته ،زندگی نبوده است ،بلکه
انتظاری برای رسیدن به زندگی بوده است ».و
این احتماال همان چیزی است که ما رمان امین
فقیری را به مفهومی استعاری ،ظلمت به سوی
نور و روشــنایی می بینیم .هر چند آن روشنایی
کورسوی ضعیفی داشته باشد.
***
 .1در آمــدی بــر داســتان نویســی و
روایت شناسی /فتح اهلل بی نیاز /انتشارات افراز

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000270موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی صفرپور فرزند حسن به شماره شناسنامه  1202صادره از
سپیدان در موازی  4000سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/35م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311016000273موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال صفرپور فرزند حسن به شماره شناسنامه  10صادره از سپیدان در موازی
 2378ســهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 637فرعی از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حســن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/34م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000271موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فیض اله صفرپور فرزند حســن به شــماره شناسنامه
 889صادره از سپیدان در موازی  4729سهم مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/37م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311016000123موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدرضا عباسی خوشمکانی فرزند حســن به شماره شناسنامه 1994
صادره از ســپیدان در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 11480/43
مترمربع پالک  143فرعی از  799اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 799اصلی واقع در بخش  6مشــهور به خانــی ورج خریداری از مالک
رسمی آقای ســید خلیل انوار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/28م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000275موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فرج اله صفرپور فرزند حســن به شــماره شناسنامه
 84صادره از ســپیدان در موازی  4755سهم مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشــجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/36م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000317موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم محبوبــه فرخنده ابنوی فرزند امیدعلی به
شماره شناسنامه  11928صادره از شــیراز در ششدانگ یک قطعه
زمین کشــاورزی دیم به مســاحت  2776/86مترمربع پالک 339
فرعی از  987اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به ابنو خریداری
از مالک آقای مهدی بینوا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/27م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

8

آگهی
سهشنبه  5مرداد 1400

کارت خودرو و برگ ســبز وانت نیســان زامیاد مدل 1382
به شــماره پالک (لیزری) 157د 62به رنگ آبی به نام بانک
پارسیان به شــماره موتور  230982و شماره شاسی 25255
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فراخوان
شــرکت شــهرکهای صنعتی فــارس در نظر دارد
تعدادی قطعــه زمین در شــهرکهای صنعتی بزرگ
شیراز ،الر ،پاســارگاد ،خرمبید ،ناحیه صنعتی خرمبید
و( ...لیست پیوست سامانه) از طریق مزایده عمومی
و طبق ضوابط و مقررات و دســتورالعمل حق بهره برداری ســازمان
صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی
واجد شرایط تخصیص دهد .لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت
می شود نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بخش
مزایده سپس نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه اقدام نمایند.
-1تاریخ اخذ اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :از 1400/5/5
لغایت 1400/5/20
-2آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ،در ســامانه تدارکات ساعت 12
مورخ  1400/5/20و فیزیکی پاکت الــف (ضمانت نامه یا فیش نقدی)
ساعت  13مورخ  1400/5/20دبیرخانه شرکت.
-3تاریخ کمیته بازگشایی پاکت ها1400/5/23 :
-4ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد فراخوان درج شده
است.
تلفن تماس32360570 :
شناسه آگهی1168700 :
/3435م الف
آگهی
پیرو دستور قضائی و اجرائیه به شــماره کالسه  9901264و دادنامه
شــماره  9709970702900727بدینوســیله به خانم مرضیه ســلیم
شیرازی فرزند حبیب اله اخطار میگردد حداکثر ظرف مدت  5روز
از تاریخ انتشار این آگهی جهت تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودرو
پراید  132مدل  1387در دفترخانه  202شــیراز به نشــانی خیابان
مالصدرا نبش خیابان خلیلی ساختمان کسری طبقه اول واحد دو حاضر
در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی شــما نسبت
بــه انتقال خودرو فوق به نام آقای مهدی مبــرا اقدام خواهد کرد و
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /1860م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  202شیراز
سید عبدالمجید نجات
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000140هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضــی آقای مهدی صفرپور فرزند قربان به شــماره
شناسنامه  20022صادره از شــیراز در موازی  2955/36سهم مشاع
از  7910/73سهم ســهام یک قطعه باغ مشجر به مساحت 7910/73
مترمربع پالک  2017فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 637فرعــی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشــهور به دالین
حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/43م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001789مــورخ  1400/4/8موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000882هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین عباسی فرزند کاکاخان
به شماره شناســنامه  950کدملی  2390901506صادره از ممسنی در
ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  186/18مترمربع به پالک
 9/3734مفــروز و مجزی شــده از پالک  9باقیمانــده به آدرس
دوکوهک اول  45متری گاز سمت راست فرعی دوم واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای رجب دوکوهکی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1854م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000268موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای شــمس الدین صفرپور فرزند حســن به شــماره
شناسنامه  1201صادره از ســپیدان در موازی  6203/09سهم مشاع از
ششــدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع
پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  637فرعی
از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای
حسن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/30م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه خانم نجمه راستگو خالری فرزند حکمت اله به استناد دو
برگ استشهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رسمی  49سپیدان منظم
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت موازی  116997ســهم
مشاع از ششــدانگ یکباب باغ گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و
مدعی است ســند مالکیت موازی  116997سهم مشاع از ششدانگ
یکباب باغ ششــدانگ پالک  13فرعی از  16اصلی واقع در قطعه یک
بخش  6فارس مشــهور به زیر بید پیازی ،به علــت جابجایی مفقود
گردیده اســت که با بررسی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت
اولیه به نام خانم نجمه راســتگو خالری فرزند حکمت اله ثبت و سند
مالکیت آن به شــماره چاپی  620304الف  98صادر گردیده ،مفقود
گردیده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی
قانون ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل ســند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/40م الف
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000131هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی آقای علیرضا صفرپور فرزند قربان به شــماره
شناســنامه  4707صادره از مرودشت در موازی  1738سهم مشاع از
 7397سهم سهام ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 7397
مترمربع پالک  2016فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 637فرعــی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6مشــهور به دالین
حصه مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/41م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034002833مورخ  1400/4/15هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود مســیبیان فرزند
حســین به شماره شناســنامه  263صادره از بروجرد در ششدانگ
یکباب کارگاه به مساحت  285/5مترمربع پالک  1257فرعی از 2145
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در
بخش  4شیراز انتقال ملک از مالکین رسمی اکبر و حسن و غالمحسین
و منوچهر و ایرج و اشــرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم
پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1858م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000272موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم طاهره صفرپور فرزند حسن به شماره شناسنامه 825
صادره از ســپیدان در موازی  2378سهم مشــاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/31م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه ملک حســینی دارای شناســنامه شــماره  110به شرح
دادخواســت به کالســه  /1400/107ح ش ایج از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا حسین
ملک حســینی به شــماره شناســنامه  2493در تاریخ  1399/4/12در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2رقیه ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2559101580
 -3جمیله ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2559101602
 -4زینب ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2559660970
 -5الهام ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2550074483
 -6سمیه ملک حســینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2550125908
(دختران متوفی)
 -7غالمحسین ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره شناسنامه 374
 -8حسن ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2559102021
 -9امیر ملک حسینی فرزند آقاحسین به شماره ملی 2559663708
 -10علــی اصغــر ملک حســینی فرزند آقاحســین به شــماره ملی
( 2559903776پسران متوفی)
 -11سکینه ملک حســینی فرزند علی ناز به شــماره شناسنامه 4307
(همسر متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را ســه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /798م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035001771مورخ  1400/4/7موضوع پرونده
کالسه شــماره  1399114411035000592هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد الیاسی فرزند غالمحســین به شماره شناسنامه
 410کدملی  2297010192صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  660/23مترمربع به پالک  12/38740مفروز و مجزی شده
از پــاک  12واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی تبریزی محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1859م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034003737مورخ  1399/6/30هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهرانگیز شاه ثمن فرزند اکبر
به شماره شناسنامه  235صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  240مترمربع پالک  12789فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
انتقال ملک از ورثــه محمدرضا دهقانی احدی از ورثه مالک رســمی
علیرضا دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1856م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000276موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای احمد صفرپور فرزند حســن به شــماره شناسنامه 85
صادره از سپیدان در موازی  4655سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه
باغ مشجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی  2019از  1اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع در بخش 6
فارس مشهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/32م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311016000142هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مهدی صفرپور فرزند قربان به شــماره شناسنامه 20022
صادره از شــیراز در موازی  4662ســهم مشــاع از  7397سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت  7397مترمربع پالک 2016
فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  637فرعی از  1اصلی
واقع در قطعه یک بخش  6مشــهور به دالین حصه مشاعی خود متقاضی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/42م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035001758مورخ  1400/4/7موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000880هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد دوکوهکی فرزند محمود به شماره شناسنامه 641
کدملی  2292226391صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  329/59مترمربع به پالک  9/3735مفروز و مجزی شده
از پالک  9واقع در فــارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رســمی آقای رجب دوکوهکی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1855م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034002835مــورخ  1400/4/15هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود مسیبیان فرزند حسین
به شماره شناسنامه  263صادره از بروجرد در ششدانگ یکباب کارگاه
به مساحت  290مترمربع پالک  1256فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال ملک از
مالکین رسمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک
و اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم پایدار محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/20 :
/1857م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311016000274موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علیرضا صفرپور فرزند حســن به شماره شناسنامه 890
صادره از ســپیدان در موازی  4755سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه
باغ مشجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی  2019از  1اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعــی از  1اصلی واقع در بخش 6
فارس مشهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/33م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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ارقام نجومی که تصادفات جادهای
به خانوادهها و دولت تحمیل میکند

درحالیکـه سـالیانه حـدود  ۱۷هـزار نفـر براثـر تصادفات
جـادهای جـان خـود را از دسـت میدهنـد ،در این میان
 ۲۵۰هـزار نفـر دچـار آسـیب میشـوند کـه حداقـل
 ۱۰درصـد آنهـا دچـار معلولیـت خواهنـد شـد ،ایـن
درحالیسـت کـه طبـق اعالم سـازمان بهزیسـتی فقدان
سیسـتمهای محافظتـی و ایمنـیخودروهـا ،اسـتاندارد
نبـودن جادههـای کشـور و مسـائل انسـانی از عواملـی
هسـتند کـه موجـب تصادفـات افـرادی کـه در سـازمان
دارای پرونده هسـتند ،شـده اسـت؛حوادثی که سـالیانه
میلیاردهـا تومـان بـار مالـی بـه سـازمان بهزیسـتی
تحمیـل میکنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،براسـاس اعلام رئیـس سـازمان
مدیریـت بحـران کشـور ،سـاالنه در جادههـای کشـور
حـدود  ۱۷هـزار نفر کشـته و  ۲۵۰هزار نفر دچار آسـیب
میشـوند کـه حداقـل  ۱۰درصـد آنهـا دچـار معلولیـت
میشـوند؛ تصادفاتـی کـه از یـک سـو خسـارتهای
جبـران ناپذیـر عاطفـی و جسـمانی و از سـوی دیگـر
موجـب تزلـزل کانـون خانوادههـا خواهـد شـد.
طبـق گزارشـات سـازمان بهزیسـتی نیـز ،بـه طـور
متوسـط سـالیانه حـدود  ۲۵۰۰نفـر از افـراد در کشـور
دچـار آسـیب نخاعی میشـوند که بیـش از  ۵۰درصد از
آنهـا ناشـی از حـوادث جـادهای آسـیب میبیننـد.
اختصـاص درصـدی از وجـوه حاصـل از درآمـد جرایـم
رانندگـی بـرای حمایـت از افـراد آسـیب دیـده ضایعـه
نخاعـی کـه در اثـر تصـادف دچـار سـانحه میشـوند
مصطفـی سـراج ،مدیـرکل امـور مراکـز توانبخشـی
و مراقبتـی سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا بیـان
اینکـه براسـاس گزارشـات موجـود سـازمان ،فقـدان
سیسـتمهای محافظتـی و ایمنـی در خودروهـا،
اسـتاندارد نبـودن جادههـای کشـور و مسـائل انسـانی
(ماننـد رعایـت نکـردن قانـون) سـه عامـل بسـیار
مهمی اسـت کـه موجـب تصادفـات افـرادی کـه در
سـازمان دارای پرونده هسـتند ،شـده اسـت ،به خبرنگار
ایسـنا گفـت :بـرای رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی بـر
اسـاس مصوبـه هیئت وزیـران ،وزارت کشـور بـه همراه
سـایر دسـتگاههای مرتبـط« ،الیحه بازنگـری و اصالح
قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی» را بـا رویکـرد
محرومیتهـای اجتماعـی یـا کارهـای اجبـاری عـام
المنفعـه بـرای تخلفـات راننـدگان خودروهـا ،عابریـن و
موتـور سـیکلتها و ...در دسـتور کار قـرار داد.
سـراج افـزود :سـال گذشـته سـازمان بهزیسـتی،
در خصـوص اصلاح مـاده  ۲۳کـه در آن بـه بحـث
هزینهکـرد وجـوه حاصـل از جریمههـای رانندگـی
پرداختـه ،اختصـاص  ۱۰درصـد از وجـوه حاصـل از
درآمدجرایـم رانندگـی را بـرای حمایـت از افـراد آسـیب
دیـده ضایعـه نخاعـی کـه در اثـر تصـادف دچـار سـانحه
گردیدنـد ،پیشـنهاد کـرد .بعـد از بررسـی در کمیتههـای
تخصصـی ،درصـد پیشـنهادی کاهـش یافـت و در
نهایـت مبلـغ  ۱۵۰۰میلیـارد ریال جهت هزینـه معلولین
شـدید و ضایعـه نخاعـی ناشـی از تصادفـات رانندگـی و
پیشـگیری از معلولیـت بـه سـازمان بهزیسـتی در سـال
 ۱۴۰۰اختصـاص یافـت.
هزینههای میلیونی ضایعه نخاعیها
وی بـا بیـان اینکـه در تبصـره مـاده  ۲۶نیـز بحـث افراد
دارای معلولیـت اضافه شـده و بخشهایـی مانند وزارت
راه و شهرسـازی و شـهرداری مکلف شـدند بـرای ایجاد
زیرسـاختهای ایمـن کـه از ایـن حـوادث کـم کنـد،
اقـدام کننـد ،ادامـه داد :برآورد سـازمان بهزیسـتی طی
چنـد مـاه گذشـته نشـان داد فقـط هزینههـای مراقبت،
اقالم تجهیزات بهداشـتی و توانبخشـی ،مناسبسـازی
منـزل و معیشـت بـرای هـر فـردی کـه در اثـر حادثـه یا
تصـادف دچـار آسـیبهای نخاعـی یـا جسمی میشـود
(بـدون احتسـاب هزینههـای درمـان و بسـتری در
بیمارسـتان) حداقـل ماهانـه  ۴میلیـون و  ۵۰۰هـزار

تومان اسـت.
رقـم نجومی کـه تصادفـات جـادهای بـه
خانوادههـا تحمیـل میکنـد
مدیـرکل امـور مراکـز توانبخشـی و مراقبتـی سـازمان
بهزیسـتی کشـور با اشـاره بـه هزینههایی کـه تصادفات
جـادهای به سـازمان بهزیسـتی تحمیـل میکند ،گفت:
تحقیقـات نیـز نشـان میدهـد هزینـه اقتصـادی فردی
کـه دچـار آسـیب نخاعـی میشـود تـا پایـان عمـربیـش
از  ۴۰۰هـزار دالر اسـت .بررسـیهای انجـام شـده در
ایـران نیـز حاکـی از آن اسـت کـه ماهیانـه حداقـل ۴
میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان فقـط هزینههـای مراقبتی
و توانبخشـی فـردی اسـت کـه دچـار آسـیب نخاعـی
میشـود کـه اگـر هزینههـای درمـان و بسـتری را هـم
در نظـر بگیریـم ،ایـن رقـم باالتـر خواهـد بـود.
وی بیـان کـرد :سـازمان بهزیسـتی در ایـن راسـتا
کمکهـای خـود را تاحـدودی رشـد داده اسـت ،امـاتـا
پوشـش مبلـغ ماهانـه  ۴میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان
فاصلـهوجـوددارد .واقعیـت ایـن اسـت کـه  ۴میلیون و
 ۵۰۰هـزار تومـان کـف هزینههـای مالـی و اقتصـادی
اسـت؛ زمانـی کـه فـردی تصـادف میکنـد ،علاوه
بـر اینکـه هزینههـای اقتصـادی بسـیار سـنگینی را
بـه سیسـتم بهداشـت و درمـان و سلامت جامعـه و
خانـواده تحمیـل میکنـد ،مشـکل جـدی دیگـر از
هـم پاشـیدگی بسـیاری از کانـون خانوادههاسـت ،زیـرا
زمانـی کـه سرپرسـت خانـوار صدمـه میبینـد ،یعنـی
نـانآور خانـواده تـوان خـود را از دسـت میدهـد ،تمـام
اعضـای خانـواده تحـت تاثیـر مشـکل قـرار میگیرنـد و
بـا مشـکالت عاطفـی و روحـی و روانی مواجه می شـوند
کـه ارزش اقتصـادی ندارنـد .مـواردی از قبیـل از هـم
پاشـیدگی کانـون خانـواده ،نبـود نـانآور بـرای خانواده،
غرامتهـای عاطفـی و ...وجـود دارنـد کـه ارزش
اقتصـادی بـرای آنـان نمیتـوان تبییـن کـرد.
چـه خانوادههایـی کـه تصادفـات کانونشـان را
بهـم ریخت
سـراج گفـت :افـرادی بودهانـد کـه تصادفـات ،منجـر
بـه جدایـی آنهـا یـا منجـر بـه نابسـامانی کـودکان شـده
اسـت .افـراد شـغل خـود را از دسـت دادهانـد و کسـانی
بودهانـد کـه نتوانسـتهاند بـه دلیـل تصادفـات مسـیر
عـادی زندگـی خـود را دنبـال کننـد و وقتی بـه الیههای
عمقـیتصادفـات نـگاه میکنیـم ،میبینیـم کـه جامعه
و خانـواده متضـرر میشـوند و بـرای بازگشـت فـرد بـه
جامعـه موانـع بسـیار وجـود دارد و بایـد آنقـدر جامعه پویا
باشـد کـه بتواند سـطح معیشـت و رفـاه را به طـور کامل
پوشـش دهـد که در کشـور مـا شـرایط اینگونه نیسـت.
مدیـرکل امـور مراکـز توانبخشـی و مراقبتـی سـازمان
بهزیسـتی کشور معتقد اسـت که به طور کلی مشکالت
جسـمانی و روانـی ناشـی از آسـیب نخاعـی ،مشـکالت
حرکتـی ،تاثیـر منفـی ضایعـه در انجـام فعالیتهـای
روزمـره زندگـی ،محدودیتهـای اجتماعـی ،تاثیر منفی
بـر اشـتغال و همچنیـن هزینههـای اقتصادی ناشـی از
آن اقتضـاء میکنـد کـه حمایتهـای بیشـتری از ایـن
افـراد صـورت گیرد.
مسـتمری  ۳۵۰تـا  ۱۱۰۰۰۰۰هـزار تومانـی
بهزیسـتی بـه ضایعـه نخاعی هـا
وی در ادامـه بـه تشـریح اقدامـات سـازمان بهزیسـتی
بـرای حمایـت از افـراد دچـار ضایعـه نخاعـی پرداخـت
و ادامـه داد :در حـال حاضـر سـازمان بهزیسـتی بـه
افـراد مسـتمری پرداخـت میکنـد .ایـن مسـتمری
براسـاس بعـد خانـوار از  ۳۵۰هزارتومـان تـا یـک
میلیـون و  ۱۰۰هـزار تومـان اسـت .همچنیـن سـازمان
بهزیسـتی ماهیانـه مبلـغ یـک میلیـون تومان بـه عنوان
حـق پرسـتاری بـرای افـرادی کـه دچـار آسـیب نخاعی
هسـتند و در منـزل نگهـداری میشـوند ،بـه خانـواده
آنهـا پرداخـت میکند .خدمت دیگر سـازمان بهزیسـتی

در زمینـه تهیـه لـوازم بهداشـتی اسـت کـه سـازمان
بهزیسـتی ماهیانـه مبلـغ  ۳۰۰هزارتومـانبـه ایـن افراد
پرداخـت میکنـد.
 ۴۲درصـد ضایعـه نخاعی هـا بـر اثـر تصـادف
دچـار ایـن عارضـه می شـوند
سـراج در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه سـازمان بهزیسـتی
سـالیانه بـرای افـرادی کـه در اثـر تصادفـات جـادهای
دچـار ضایعـه آسـیب نخاعـی میشـوند چقـدر پرداخـت
میکنـد؟ اظهـار کـرد :در ایـران حـدود  ۴۲درصـد
از افـراد ضایعـه نخاعـی در اثـر تصـادف دچـار آسـیب
نخاعـی شـدهاند و مجمـوع حمایتهـای سـازمان برای
یـک فـرد دارای آسـیب نخاعـی بسـته به شـدت آسـیب
و بعـد خانـوار ،در زمینههـای مختلـف حـق پرسـتاری،
مسـتمری و کمـک هزینه معیشـت ،کمـک هزینه لوازم
بهداشـتی ،مناسبسـازی ،هزینـه تحصیلـی و ...در
سـالحـدود  ۳۵میلیـون تومـان اسـت.
در ایـن راسـتا شـهبازی -مدیـرکل دفتـر امـور
توانمندسـازی معلـوالن سـازمان بهزیسـتی کشـور نیـز
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر حـدود  ۲۸هـزار و ۹۲۰
نفـر (مـردان  ۶۸درصـد ،زنـان  ۳۲درصـد) از افـرادی
کـه دچـار آسـیب نخاعی شـدند ،تحت پوشـش خدمات
توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی قـرار دارنـد کـه از ایـن
میـان بیـش از  ۵۰درصـد آنهـا بـه دلیـل حـوادث بـه
ویـژه حـوادث جـادهای و ترومـا دچـار آسـیب نخاعـی
شـدهاند ،بـه ایسـنا میگویـد :بـه طـور متوسـط سـالیانه
حـدود  ۲۵۰۰نفر از افراد در کشـور دچار آسـیب نخاعی
میشـوند که بیـش از  ۵۰درصد از آنها ناشـی از حوادث
جـادهای آسـیب میبیننـد.
بـه گفتـه وی ۱۱ ،هـزار و  ۵۷۷نفـر از افـراد در اثـر
تصـادف و  ۵۰۳۳نفـر در اثـر ترومـا دچار ضایعـه نخاعی
شـدهاند؛ در مجمـوع تعـداد افـراد ضایعه نخاعـی در اثر
تصـادف و ترومـا  ۱۶هـزار و  ۶۱۰نفـر اسـت.
شـهبازی بـا بیـان اینکـه اغلـب مـردان دچـار ضایعـه
نخاعـی میشـوند ،گفـت :حـدود  ۷۰درصـد افـرادی
کـه تحـت پوشـش سـازمان هسـتند مـرد و  ۳۰درصـد
زن هسـتند.
مدیـرکل دفتـر امـور توانمنـد سـازی معلـوالن سـازمان
بهزیسـتی کشـور درخصـوص وضعیـت تجـرد و تاهل و
میانگین سـنی افـراد دچـار ضایعه آسـیب نخاعی تحت
پوشـش سـازمان بهزیسـتی نیـز اظهـار کـرد :از میـان
افـراد دچـار ضایعـه نخاعی تحت پوشـش سـازمان۱۸ ،
هـزار و  ۳۷۳نفـر متاهـل و  ۱۰هـزار و  ۵۴۷نفـر مجـرد
هستند .
شـهبازی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چنـد درصـد از
افـراد دچـار معلولیـت تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی
بـه دلیـل حوادثهـای ترافیکـی دچار آسـیب شـدهاند؟
نیـز اینطـور پاسـخ میدهـد :در حـال حاضـر سـازمان
بهزیسـتی در تعییـن نـوع و شـدت معلولیـت از روش
طبقهبنـدی بینالمللـی ( ICFطبقهبنـدی سلامت و
ناتوانی سـازمان بهداشـت جهانی) اسـتفاده میکند .در
ایـن روش افـت عملکـردی ،فعالیـت و میزان مشـارکت
فـرد در فعالیتهـا مورد سـنجش قرار میگیـرد و میزان
معلولیـت فـرد را تعییـن میکنـد.
وی ادامـه میدهـد :در این سیسـتم ،به منشـا معلولیت
نیـز توجـه میشـود امـا اینکـه مشـخص شـود اکنـون
افـراد دقیقـا چـه تعـداد بـر اثـر بیماریهـای مـادرزادی
و چنـد درصـد ناشـی از ترومـا یـا تصادفـات یـا سـقوط
بـوده دچـار آسـیب شـدهاند بـه ایـن صـورت جمـعآوری
نمیشـود .در گذشـته آمارهـا بـه تفکیـک طبقهبنـدی
میشـد اما از سـال  ۱۳۹۱روشـی بینالمللـی را انتخاب
کـرده اسـت و در سـایر سیسـتمها بـه همیـن صـورت
است.
حمایتهای بهزیستی از ضایعه نخاعی ها
شـهبازی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان
اینکـه سـازمان بهزیسـتی بیـش از  ۵۴خدمـت مختلف
حمایتـی را بـه معلـوالن ارائـه میدهـد تـا از ایـن افـراد
حمایتهـای اجتماعـی و توانبخشـی کنـد ،میگویـد:
یکـی از ایـن حمایتهـا پرداخـت مسـتمری ماهانـه و
پرداخـت کمـک هزینـه حـق پرسـتاری و مراقبـت در
منـزل اسـت و در مجمـوع  ۵۴فعالیـت توانبخشـی را
به صورت خدمتی و حمایتی ارائه میکنیم.
وی تامیـن وسـایل کمـک توانبخشـی ،کمکی و وسـایل
بهداشـت موردنیـاز ،مناسبسـازی منـزل و خـودرو این
افـراد ،پلاک خـودرو ویژه معلـوالن ،حمایتهـای مالی
بـرای پرداخت شـهریه دانشـجویی و کمـک هزینههای
تحصیلـی و حمایـت از ایجاد اشـتغال را از دیگر خدمات
و حمایتهـای سـازمان بهزیسـتی بـرای ایـن افـراد
عنـوان کرد.

سانحه رانندگی در کرواسی  ۱۰کشته و  ۴۴مصدوم به جا گذاشت

بر اثر وقوع سـانحه رانندگی در کرواسـی دسـتکم ۱۰

تن کشـته و  ۴۴تـن دیگر نیز مصدوم شـدند.

بـه گـزارش ایسـنا ،در این حادثـه که روز یکشـنبه رخ
داد خـواب آلودگـی راننـده اتوبـوس موجـب انحـراف
وسـیله نقلیـه و وقـوع ایـن سـانحه شـد .در ایـن
تصـادف  ۱۰تـن جان خود را از دسـت داده و دسـتکم
 ۴۴نفـر دیگـر نیـز مصدوم شـدند کـه جراحـت برخی
از آنـان شـدید گـزارش شـده اسـت.
بنابـر اعلام مقامات محلی کرواسـی ،خـواب آلودگی
راننـده می توانـد یکـی از عوامـل وقـوع ایـن حادثـه
باشـد و راننـده بـرای بررسـی های بیشـتر تحـت
بازجویـی قـرار گرفتـه اسـت.
پلیـس کرواسـی بـه نقـل از راننـده اتوبـوس اعلام
کـرده اسـت کـه او در حیـن رانندگی بـرای لحظه ای
بـه خـواب رفتـه اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از یورونیـوز ،ایـن اتوبـوس
حامـل  ۶۷مسـافر از جملـه تعـدادی کـودک بـوده
اسـت.
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ترفند قاچاقچیان مواد مخدر کارساز نبود
فرمانـده انتظامـي "الرسـتان" از توقیـف  2دسـتگاه خودرو و کشـف  58كيلـو ترياك در
بازرسـي از آنهـا خبر داد.
سـرهنگ "داود امجـدی" در گفتوگـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري پليس ،اظهار داشـت:
در راسـتاي تشـديد اقدامـات انتظامـي و برخـورد قاطـع بـا قاچاقچيـان مـواد مخـدر،
روز گذشـته مامـوران انتظامـي "الرسـتان" حیـن گشـت زنـی در محورهـاي مواصالتي
منتهـي بـه ايـن شهرسـتان به  2دسـتگاه پـژو پـارس و وانت پرایـد که به ظاهـر درحال
تعمیـر خودروهـا بودند مشـکوک شـدند.
وی افـزود :مامـوران انتظامی حيـن بازرسـی از خودروهـا متوجـه تعـداد دو گونـی
کولـهای حـاوی مـواد مخدر در چنـد متري اطراف ماشـينها شـدند و بالفاصله هر دو
نفـر را دسـتگیر و بـه همـراه مـواد مكشـوفه بـه مقـر انتظامی انتقـال دادنـد.
فرمانـده انتظامی الرسـتان بـا بيـان اينكه در اين خصوص  58كيلو ترياك كشـف شـد،
گفـت :ايـن دو قاچاقچـی بـا ترفنـد تعمیـر خـودرو قصـد فریب مامـوران را داشـتند که
بـا هوشـياري پليس ناكام شـدند.
سـرهنگ "امجـدي" بـا اشـاره بـه اینکـه متهمـان بـراي سـير مراحـل قانونـي تحویـل
مراجـع قضائـی شـدند ،تصريـح كرد :ایـن فرماندهی با تمـام توان و قدرت بـرای ایجاد
امنیـت پایـدار مـردم پـای کار اسـت و هرگونه تحـرک قاچاقچیان و سـوداگران مرگ را
رصـد می کنـد و نمی گـذارد خـواب خـوش بـر چشـمان ایـن افراد بنشـیند.

كشف ترياك در خودرو پرايد
فرمانـده انتظامـي "خرامه" از كشـف  22كيلـو و  300گرم ترياك و دسـتگيري  3نفر در
يكـي از محلههـاي اين شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "زمانالـه كريمـي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،افـزود:
مأمـوران پليـس مبـارزه بـا مواد مخـدر خرامه با اقدامـات فني و تخصصي مطلع شـدند
فـردي مقـداري تريـاك در منـزل خـود در يكـي از محلههاي ايـن شهرسـتان دپو كرده
اسـت كـه موضـوع را به صـورت ويـژه در دسـتور كار خود قـرار دادند.
وي بـا بيـان اينكـه مامـوران بـا هماهنگـی مقـام قضائـی بـه محـل مـورد نظـر اعـزام
شـدند ،گفـت :در بازرسـي از يـك سـواري پرايـد كـه در حياط منـزل پارك بـود  22كيلو
و  300گـرم ترياك كشـف شـد.
فرمانـده انتظامـي "خرامـه" خاطر نشـان كرد :در ايـن خصوص  3نفر دسـتگير و براي
سـير مراحـل قانونـي تحويل مراجع قضائي شـدند.

کشف  15دستگاه استخراج ارز ديجيتال
قاچاق در "جهرم"
فرمانـده انتظامـي "جهـرم" از کشـف  15دسـتگاه اسـتخراج ارز قاچـاق بـه ارزش 5
ميليـارد و  250ميليـون ريـال در ايـن شهرسـتان خبـر داد.

سـرهنگ "خسـرو رزمجويـي" در گفتوگـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري پليـس ،بيان كرد:
در پـي کسـب خبـري مبنـي بـر اينکه فـردي در منـزل خود در يكـي از محلههـاي اين
شهرسـتان اقـدام بـه نگهـداري و قاچـاق دسـتگاههاي توليـد ارز ديجيتـال ميكند كه
بررسـي موضـوع در دسـتور کار مامـوران پليس آگاهي قـرار گرفت.
آگهی تغییرات موسسه آزمون تراز پارس
موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت  1111و شناســه ملی
 10530133758به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
مورخ  31/02/1400تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :آقای حمید لعل
پور به کد ملی  1818973219به ســمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالحمید هوشمند به کد ملی  5329917921به سمت
نایب رئیــس هیئت مدیره آقای میثم نوشــادی به کد ملی
 2451900474به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
همگی برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند  2- .حق امضای
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،
سفته  ،بروات و عقوداســامی با امضاء مدیر عامل به تنهایی
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .و سایر نامه های عادی و
اداری و قراردادها با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت
مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان فارس اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()1169869
آگهی تغییرات موسسه آزمون تراز پارس
موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت  1111و شناســه ملی
 10530133758به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق
العاده مــورخ  31/02/1400تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای
محمودرضــا آموزگارحقیقی به کد ملــی  2296762727با
دریافت 12000000ریال ســهم الشرکه خود از صندوق موسسه
از موسســه خارج و دیگر هیچ گونه حق وحقوقی در موسسه
ندارد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 50000000ریال به مبلغ
38000000ریال کاهش یافت درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه
اصالح می گردد و میزان ســهم الشــرکه هریک از شرکاء به
شرح ذیل می باشــد :آقای حمید لعل پور دارای  14000000ریال
ســهم الشرکه آقای میثم نوشــادی دارای  12000000ریال سهم
الشرکه آقای عبدالحمید هوشــمند دارای  12000000ریال سهم
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()1169868

وي خاطـر نشـان کـرد :مامـوران انتظامـي پـس از بررسـي و تاييـد صحـت خبـر و
هماهنگـي بـا مقـام قضائـي بـه محل مورد نظـر اعـزام و در بازرسـي از آن منزل موفق
شـدند  15دسـتگاه اسـتخراج ارز خارجـي قاچـاق كشـف كننـد.
فرمانـده انتظامـي "جهـرم" بـا بيان اينكـه برابر نظر كارشناسـان ارزش اموال مكشـوفه
 5ميليـارد و  250ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت ،گفـت :در ايـن خصـوص يـك نفر
بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويـل مراجع قضائي شـد.

پايان خط  60خرده فروش مواد مخدر
در "کازرون"
فرمانده انتظامي "کازرون" از تشـديد اجرای طرح پاكسـازي مناطق آلوده و دسـتگيري
 60خـرده فـروش مواد مخدر در يك ماه گذشـته در این شهرسـتان خبرداد.
سـرهنگ "اسـماعیل زراعتیـان" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس ،بيـان
كـرد :در راسـتاي اجـراي طرح ارتقـاء امنيت اجتماعـي ،طي يك ماه گذشـته ماموران
پلیـس مبـارزه بـا مواد مخـدر کازرون بـا شناسـايي منازل خرده فروشـان در نقـاط آلوده
در عملياتـي منسـجم و ضربتـي  60نفـر خرده فروش را دسـتگير و در بازرسـي از پاتوق
آنهـا 30 ،کیلـو و  700گـرم انـواع مـواد مخدر را كشـف كردند.
وی بـا بيـان اينكـه متهمـان پـس از تحقیقـات تکمیلـی بـا تشـکیل پرونـده براي سـير
مراحـل قانونـي بـه مرجـع قضائـي معرفـي شـدند ،تصريـح كـرد :موفقيـت پليـس در
اجـراي طرح هـاي ارتقـاء امنيـت اجتماعـي حاصـل همـكاري صميمانـه مـردم فهيم
بـا پليـس اسـت و انشـاالله بـا ايـن تعامـل سـازنده در آينـده شـاهد پـاك شـدن همـه
محلات جـرم خيـز از وجـود افـراد هنجارشـكن خواهيـم بـود.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در"الرستان"
فرمانـده انتظامی "الرسـتان" از توقیـف یـک دسـتگاه اتوبـوس و کشـف انـواع کاالی
قاچـاق بـه ارزش یـک میلیـارد و  500میلیـون ریـال خبـر داد.
سـرهنگ "داود امجـدی" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس ،بيـان كـرد:
مامـوران پلیـس آگاهـی ایـن شهرسـتان در راسـتاي مبـارزه بـا قاچـاق كاال و ارز،حین
کنتـرل محورهـاي مواصالتـی به یک دسـتگاه اتوبوس مشـکوک و آن را برای بررسـی
بیشـتر متوقـف كردند.
وی افـزود :مامـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو  ۵۷۶ثـوب پوشـاک ۸ ،دسـتگاه لـوازم
خانگـی و  18کیلوگـرم انـواع قهوه خارجی قاچـاق و فاقد مدارک قانونی کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان الرسـتان با اشـاره بـه اينکـه ارزش اموال مکشـوفه برابر
نظـر كارشناسـان ،یـک میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شـده اسـت ،افـزود :در اين
خصـوص یـک نفر دسـتگير و تحويـل مرجع قضائي شـد.

اجاره باغ و ویال ،بهانه ای برای
کالهبرداری از شهروندان
رییـس پلیـس فتـا اسـتان از دسـتگیری فردی کـه  350میلیـون ریال از شـهروندان با
درج آگهـى دروغیـن اجـاره بـاغ دربسـتی در سـایتهاى تبلیغاتـی کالهبـرداری كرده
بود خبـر داد.
سـرهنگ "حشـمت سـلیمانی" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس ،بيـان
كـرد :در پـى مراجعـه یکـی از شـهروندان بـه پلیـس فتـا و درخواسـت رسـیدگى بـه
شـکوائیه خـود مبنـى بـر کالهبـردارى  5میلیـون ریالـي در یکـى از سـایتهاى آگهی
محـور ،پیگیـرى موضـوع در دسـتور کار کارشناسـان پلیـس فتـا قـرار گرفـت.
وی افـزود :شـاکى در تحقیقـات اولیـه در خصوص نحـوه کالهبردارى صـورت گرفته
اظهـار داشـت در یکـى از سـایتهاى تبلیغاتـی بـه دنبـال اجـاره ویلا یـا بـاغ بـودم که
پـس از مشـاهده یکـى از آگهىهـا و تمـاس بـا صاحـب آگهـی ،مبلـغ  5میلیـون ریال
جهـت رزرو بـه حسـاب وي واریـز و پـس از آن شـخص مورد نظـر ديگر پاسـخگو تلفن
خـود نبود.
رییـس پلیـس فتا اسـتان خاطر نشـان کـرد :کارشناسـان پليس فتـا با اقدامـات فني و
تخصصـي موفـق شـدند متهـم را شناسـایى و پس از هماهنگـى با مقـام قضائى وي را
در يكـي از محلههـاي شـيراز دسـتگير كردند.
سـرهنگ "سـليماني" بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم بـا همیـن شـگرد از  30نفـر دیگـر نیـز
مبلـغ  350ميليـون ريـال كالهبـرداري كـرده بـود ،گفـت :ايـن كالهبـردار براي سـير
مراحـل قانونـي تحويـل مراجـع قضائي شـد.
ایـن مقـام انتظامـي بـا بیان اینکـه رعایت چند نکتـه سـاده میتواند از گرفتار شـدن در
دام اینگونـه کالهبرداریهـا جلوگیـری كـرد ،گفـت :بـرای اجـاره و تنظیم قـرارداد به
دفاتـر املاک و دارای مجـوز مراجعـه کنیـد و قبـل از مشـاهده ملک و تنظیـم قرارداد
نیـاز بـه پرداخـت هیچگونـه وجهـی تحت عنـوان بیعانه و  ...نیسـت.
وي گفـت :شـهروندان در صـورت مواجـه بـا هرگونـه مـوراد مجرمانـه میتواننـد آن را
از طریـق سـایت پلیس فتـا بـه آدرس ( www.cyberpolice.irبخـش گزارشهای
مردمـی) و یـا بـا شـماره تلفـن  096380با مـا در میـان بگذارند.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035001777مورخ 1400/4/8
موضوع پرونده کالسه شــماره 1399114411035000881
هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمععــارض متقاضی آقای حســین ثابتــان فدائی به
شناسنامه شــماره  277کدملی  2297972741صادره
شیراز فرزند نصرت اله در ششدانگ یکباب ساختمان
مسکونی به مســاحت  210مترمربع به پالک 8/41882
مفروز و مجزی شده از پالک  8/9واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رسمی خانم مریم سطوتی هارمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1500/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/20 :
/1861م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
روح اله دهقان

اقتصاد
سه شنبه  5مرداد  16 1400ذی الحجه 1442

Jul 27, 2021

سال بیست و ششم شماره 7252

بروزرسانی شرکت های
بزرگ جهان

معاون وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد

اضافه شدن  ۸۲۵کیلومتر به
خطوط ریلی تا پایان ۱۴۰۰
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی اعلام کـرد کـه هشـت پـروژه ریلـی در سـال جـاری در
اولویـت قـرار دارنـد که با افتتاح آنهـا  ۸۲۵کیلومتر بـه راهآهن ایران افزوده میشـود.
خیرالـه خادمـی در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد :یکـی از خطـوط ریلـی اولویـت
دار سـال  ۱۴۰۰راه آهـن خواف-هـرات بـود کـه  ۱۴۰کیلومتـر آن در داخـل خـاک
افغانسـتان سـاخته شـد و در ماههـای گذشـته بـه بهرهبـرداری رسـید و در درجـه دوم
راهآهـن یـزد بـه اقلیـد اسـت که تقریبـا به اتمام رسـیده و بـه زودی این خـط ریلی ۲۷۱
کیلومتـری هـم بـه بهرهبـرداری خواهـد رسـید.
وی افـزود :راهآهـن زاهدان-خـاش نیـز بـه عنـوان بخشـی از کریـدور شـمال-جنوب
بـوده کـه  ۱۵۰کیلومتـر آن ریلگذاری شـده اسـت ،مراحل تنظیم خـط آن نیز در حال
انجـام بـوده و بـه نظر میرسـد کـه بهرهبرداری آن در سـال جـاری قطعـی خواهد بود.
راه آهـن بسـتان آباد-تبریـز هـم با پیشـرفت حـدود  ۹۰درصـدی به طـول  ۴۴کیلومتر
در آینـده نزدیـک آمـاده افتتـاح خواهد بود.
مدیـر عامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمـل و نقـل کشـور ادامـه داد:
راهآهـن رشت-کاسـپین بـه عنـوان بخـش مهمـی از کریـدور شـمال-جنوب بـه طول
 ۳۷کیلومتـر بـا پیشـرفت حـدود  ۷۰درصـدی تا پایان سـال جـاری امـکان بهرهبرداری
دارد و از اولویتهـای ریلـی کشـور محسـوب میشـود .همچنیـن خط ریلـی همدان-
سـنندج بـه طـول  ۱۵۱کیلومتـر و بـا پیشـرفت فیزیکـی  ۷۶درصـدی همیـن وضعیت

را دارد .خادمی بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای ایـن حجـم از خطـوط ریلـی قابـل توجهـی
بـوده و رکـوردی محسـوب میشـود ،اعالم کرد :در سـه ماهه اول سـال جـاری حدود
 ۱۴۵کیلومتـر ریلگـذاری انجـام شـد و ایـن رکـورد در طـول سـالها و دهههـای
گذشـته بـی سـابقه بـوده کـه البتـه یکـی از دالیـل آن تولیـد ریـل ملی در کشـور اسـت
کـه سـرعت ریلگـذاری را افزایـش داده اسـت .وی اضافـه کـرد :مسـیر ریلـی دیگری

تکنولوژی ایرانی  PEREDدر چین به بار نشست؛

کـه در سـال جـاری بهرهبـرداری از آن برنامهریـزی شـده ،راهآهـن میانه-اردبیـل بـه
طول  ۱۷۵کیلومتر اسـت و زیرسـازی آن حدود  ۹۵درصد پیشـرفت داشـته و روسـازی
و ریلگـذاری حـدود  ۷۰کیلومتـر آن نیـز انجـام شـده اسـت .اگـر ایـن خطـوط بـه
بهرهبـرداری برسـد تـا پایان امسـال  ۸۲۵کیلومتر بـه خطوط ریلی کشـور اضافه خواهد
شـد البتـه بایـد منابـع مالـی مـورد نیـاز ایـن پروژههـا به موقـع تامین شـود.

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران هشدار داد

راهاندازی نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی چین توسط ایرانیها

پایین بودن کرایه و بروز مشکل در سوخترسانی به جایگاهها

سـاخته و بـه کشـور چیـن صـادر شـد.
اکنـون بهدلیـل عـدم دسترسـی بـه گاز
طبیعـی ،ایـن کارخانـه از گاز حاصـل از آون
کک سـازی اسـتفاده میکنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،وجـود ذخایـر عظیـم گازی
در کشـور ،توسـعه فرایندهایـی بـا محوریـت
اسـتفاده از ایـن نعمـت الهی را در چشـم انداز
 ۲۰سـاله کشـور بهشـدت مـورد توجـه قـرار
داده اسـت .بهطـوری کـه بـا توجـه بـه نقـش
مولـد صنعـت فوالد ،برنامـه ای هدفمند برای
گسـترش و رونـق آن در چشـم انـداز توسـعه
اقتصـادی ایران اسلامی تدوین شـده اسـت.
یکـی از مهمتریـن دسـتاوردهای کسـب
شـده در ایـن زمینـه ،بهینـه سـازی فراینـد
تولیـد فـوالد بـه روش PERSIAN
 REDUCTIONاسـت کـه بـا نـام تجـاری
پـرد ( )PEREDمعرفـی شـده اسـت.

دبیـر کانـون انجمنهـای صنفـی کامیونـداران اعلام کـرد :اگـر مشـکالت و برنامهریـزی از سـوی وزارت نفت
حـل نشـود ،در جابهجایـی و حمـل و نقـل بنزیـن به مشـکل برخـورد خواهیـم کرد.
احمـد کریمـی در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد :در زمینـه کامیونهـای حامل سـوخت هم مشـکالتی متوجه
کامیـونداران شـده اسـت و در ایـن زمینـه تعـدادی از کامیونداران از این حـوزه بیرون آمدهانـد و در بخشهای
دیگـر فعالیـت میکنند.
وی افـزود :وزارت نفـت کـه متولـی ایـن حـوزه اسـت ،به ایـن مشـکل یعنـی بیبرنامه بـودن و تعییـن کرایههای
نامناسـب توجهـی نمیکنـد و همیـن مسـاله سـبب بـروز نارضایتـی در میـان کامیـونداران در ایـن حـوزه شـده
اسـت.دبیر کانـون انجمنهـای صنفـی کامیـونداران ادامـه داد :تعییـن نـرخ کرایه بـرای کامیـونداران حامل
سـوخت در انحصـار وزارت نفـت اسـت و از سـوی دیگـر برنامهریـزی را هـم خـودش انجـام میدهـد.
کریمی گفـت :در شـرایط کنونـی در زمینـه سوخترسـانی مشـکلی از نظـر نـاوگان و نسـبت تعـداد کامیونهای
فعـال در ایـن بخـش بـه سـوخت مـورد نیـاز جایگاههـای کشـور نداریـم و حتـی تعـداد کامیونهـا بیشـتر اسـت
امـا از نظـر سـاختاری و برنامهریـزی بـا مشـکالتی مواجـه هسـتیم کـه وزارت نفـت به عنـوان متولی بایـد به این
مسـئله توجـه کند.
وی اظهـار کـرد :در زمینـه ناوگان باری مشـکلی خاصـی برای جابهجایی انـواع کاال و سـوخت نداریم و مدیرکل
حمـل و نقـل کاال بـه صـورت هفتگـی و حضـوری بـر ایـن فرآینـد نظـارت میکنـد اما هر قصـوری پیـش میآید
تنهـا کامیـونداران و سـازمان راهـداری را مقصـر میداننـد و دیگـر دسـتگاهها و مشـکالتی که آنهـا میتوانند
بـرای ایـن بخش به وجـود بیاورنـد ،فراموش میشـود.

ایـران نخسـتین کارخانه تولید آهن اسـفنجی
بـه روش بومی ِ«پ ِـرد» را در چیـن راهانـدازی
کرد.
بـه گزارش ایرنا از سـازمان توسـعه و نوسـازی
معـادن و صنایـع معدنـی ایـران (ایمیـدرو)،
یـک شـرکت ایرانـی بـا بهرهگیـری از روش
«احیـای مسـتقیم ایرانـی» ،نخسـتین
کارخانـه تولیـد آهـن اسـفنجی در بزرگتریـن
تولیدکننـده فـوالد جهـان را طراحـی ،اجـرا و
راهانـدازی کـرد.
کشـور چیـن کـه رتبـه نخسـت تولیـد فـوالد
جهـان را در اختیـار دارد ،بهطـور عمـده بـا
روش کـوره بلنـد ایـن محصـول پرمصـرف را
تولیـد میکنـد ،امـا اکنـون بـا هـدف گـذر از
چالشهـای زیسـت محیطـی و بـا اسـتفاده
از تـوان فنـی و مهندسـی ایرانـی ،رو بـه تولید
فـوالد بـه روش فـوق آورده اسـت.

پیـش از ایـن پلنـت (کارخانـه) احیـا مسـتقیم
گازی در آن کشـور سـاخته نشـده بـود ،امـا به
سـبب مسـائل محیطزیسـتی ،جهتگیـری
اژدهـای زرد بـه سـمت سـاخت کارخانههـای
تولیـد آهـن اسـفنجی بـه روش گازی اسـت.
قـرارداد سـاخت نخسـتین کارخانـه احیـا
مسـتقیم به روش گازی بین شـرکت CSTM
از چیـن و شـرکتی ایرانـی بـه عنـوان صاحـب
تکنولـوژی پـرد منعقـد شـده بـود.
پـروژه احیـا مسـتقیم  CSTMبـا ظرفیـت
 ۳۰۰هـزار تـن در سـال و محصـول  HBIدر
شـهر تای یوآن ( )Taiyuanاحداث و در ۳۱
خـرداد سـال  ۱۴۰۰راهانـدازی شـد.
ناحیـه کـوره در ایـن کارخانـه احیـا مسـتقیم
بـا روش ایرانـی احیـای مسـتقیم PERED
توسـط شـرکت  MMEطراحی شـده اسـت و
بخشـی از تجهیـزات اصلـی آن نیـز در ایـران

سهم کشورها از بازار آمریکا چه قدر است؟
مکزیـک ،چیـن و کانـادا بـزرگ تریـن شـرکای تجـاری آمریـکا
هستند .
به گزارش ایسـنا به نقل از ویژوال کپیتالیسـت ،هر چند سـهم
تجـارت از تولیـد ناخالـص داخلـی آمریـکا رقـم باالیـی نیسـت
امـا از نظـر حجـم تجـارت خارجـی ،ایـن کشـور تجـارت قابـل
مالحظـه ای بـا کشـورهای مختلـف جهـان دارد .مکزیـک،
چین و کانادا بزرگ ترین شـرکای تجاری این کشـور هسـتند و
 ۱۴.۸درصـد از کل تجـارت آمریـکا با مکزیک انجام می شـود.
در ادامه با سـهم کشـورها از بـازار آمریکا بر اسـاس ایالت های
منتخب آشـنا می شوید:
 -۱کالیفرنیا
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :چین
میـزان صـادرات ایـن کشـور بـه ایالـت تـا پایـان سـال ۲۰۲۰
میلادی ۱۳۰.۳ :میلیـارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۳۲.۹ :درصد
 -۲نوادا
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :چین
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۴.۱ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۳۱.۸ :درصد
 -۳تگزاس
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :مکزیک
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۸۸.۷ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۳۵.۸ :درصد
 -۴ایلینوی
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :کانادا
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۴۸.۳ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۳۱ :درصد
 -۵میشیگان
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :مکزیک
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۴۷.۵ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۴۰.۹ :درصد
 -۶لوییزیانا
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :روسیه
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۲.۶ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۱۲.۶ :درصد
 -۷فلوریدا
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :چین
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۱۱.۲ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۱۴.۷ :درصد
 -۸کارولینای شمالی
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :آلمان
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۹.۲ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۱۵.۱ :درصد
 -۹آالسکا
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :کره جنوبی
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۸۳۶ :میلیون دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۳۵ :درصد
 -۱۰نیویورک
بزرگ ترین کشور صادرکننده به این ایالت :سوییس
میزان صادرات این کشور به ایالت تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی ۳۳.۱ :میلیارد دالر
سهم این کشور از بازار ایالت ۲۱.۵ :درصد

اپـل بـزرگ تریـن شـرکت جهـان از
نظـر ارزش بـازار معرفـی شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،موسسـه PWC
امسـال نیـز بـه ماننـد سـال های
قبـل اقـدام بـه معرفـی رتبـه بنـدی
بـزرگ تریـن شـرکت های جهـان بـر
حسـب ارزش بـازار آن هـا پرداخـت.
شـرکت های چینـی و آمریکایـی
کمـاکان بیشـترین حضـور را در بیـن
 ۱۰شـرکت برتـر جهـان دارنـد .از
مجمـوع  ۱۰۰شـرکت بـزرگ جهان،
 ۵۹شـرکت در آمریـکا قـرار دارنـد
و  ۶۵درصـد کل ارزش بـازار آن هـا
مربـوط بـه شـرکت های آمریکایـی
اسـت .در طـرف دیگـر امـا اروپـا
بیشـترین کاهـش از جمـع ۱۰۰
شـرکت بزرگ جهـان مربوط بـه اروپا
بـوده کـه سـه شـرکت از رتبـه بنـدی
سـال قبـل خـارج شـده انـد.
از نظـر زمینـه فعالیـت نیـز
شـرکت های فعـال در حـوزه فناوری
بیشـترین نقـش را در بیـن ۱۰۰
شـرکت برتـر دارنـد و پـس از آن نیـز
شـرکت های فعـال در زمینـه مالـی
قـرار دارنـد.
 -۱اپل
مقر اصلی :آمریکا
زمینه فعالیت :فناوری
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۲۰۵۱میلیـارد دالر
 -۲آرامکو
مقر اصلی :عربستان
زمینه فعالیت :نفت
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۱۹۲۰میلیـارد دالر
 -۳مایکروسافت
مقر اصلی :آمریکا
زمینه فعالیت :فناوری
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
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 ۱۷۷۸میلیـارد دالر
 -۴آمازون
مقر اصلی :آمریکا
زمینـه فعالیـت :خـرده فروشـی
آ نال یـن
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۱۵۵۸میلیـارد دالر
 -۵آلفابت
مقر اصلی :آمریکا
زمینه فعالیت :فناوری
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۱۳۹۳میلیـارد دالر
 -۶فیس بوک
مقر اصلی :آمریکا
زمینه فعالیت :فناوری
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۸۳۹میلیـارد دالر
 -۷تن سنت
مقر اصلی :چین
زمینه فعالیت :فناوری
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۷۵۳میلیـارد دالر
 -۸تسال
مقر اصلی :آمریکا
زمینه فعالیت :خودروسازی
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۶۴۱میلیـارد دالر
 -۹علی بابا
مقر اصلی :چین
زمینـه فعالیـت :خـرده فروشـی
آ نال یـن
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۶۱۵میلیـارد دالر
 -۱۰برکشایر
مقر اصلی :آمریکا
زمینـه فعالیـت :سـرمایه گـذاری
ما لـی
ارزش بـازار تـا پایـان ماه مـی :۲۰۲۱
 ۵۸۸میلیـارد دالر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

میلیاردی شدن قیمت مسکن ملی شایعه دالالن است
معـاون وزیر راه و شهرسـازی گفت :اینکـه بعضا عنوان
میشـود بـه دلیـل رشـد قیمـت مصالـح سـاختمانی،
هزینـه تمـام شـده واحدهـای اقـدام ملـی مسـکن
میلیـاردی شـده شـانتاژهای برخـی دالالن اسـت کـه
میخواهنـد امتیـاز واحدهـا را ارزان از مـردم بخرنـد.
محمـود محمـودزاده در گفتوگـو با ایسـنا اظهـار کرد:
اعـداد و ارقامی کـه بعضـی افـراد غالبـا در فضـای
مجـازی درخصـوص واحدهـای اقـدام ملـی مسـکن
مطـرح و عنـوان میکننـد هزینـه تمـام شـده ایـن
واحدها میلیاردی شـده ،در واقع شـانتاژ و شـایعه برخی
دالالن اسـت کـه بـا ایـن تدابیـر و شـوکهای بیمنطـق
میخواهنـد امتیـاز واحدهـا را بـا قیمتهـای پاییـن از
متقاضیـان خریـداری کننـد.
وی افـزود :قراردادهـای واحدهـای اقدام ملی مسـکن
بر اسـاس شـاخص سـازمان برنامه و نظـام فنی اجرایی
کشـور منعقـد شـده کـه مربوط به سـه ماهه دوم سـال
 ۱۳۹۹اسـت .ایـن قراردادهـا بـا قیمـت متـری حـدودا
 ۲.۸میلیـون تومـان برای سـاختمانهای چهـار طبقه به
امضـا رسـیده کـه اگـر طبقـات اضافـه شـود ایـن مبلـغ
مقـداری افزایـش پیـدا میکند.
معـاون وزیر راه و شهرسـازی تصریح کـرد :دولت زمین
و تسـهیالت را تامیـن میکنـد ولـی خـودش مجـری
نیسـت .ایـن سـازندگان بخـش خصوصـی هسـتند
کـه مصالـح سـاختمانی مثـل سـیمان ،فـوالد ،کاشـی،
سـرامیک و غیـره را میخرنـد ،دسـتمزد میدهنـد و
میسـازند .بنابرایـن نمیتـوان انتظـار داشـت زیر قیمت
تمـام شـده واحدهـا را بـه متقاضیـان تحویـل دهنـد.
طبیعـی اسـت کـه سـود خـود را در نظـر میگیرنـد.
محمـودزاده بـا بیـان اینکـه همـواره اعلام کردهایـم
واحدهـای اقـدام ملـی بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده
واگـذار میشـود گفـت :از روز اول کـه پروژههـا شـروع

شـد قیمتـی بـرای آنهـا در نظـر نگرفتیـم و همیشـه
اعلام کردیـم بر اسـاس قیمت تمام شـده اسـت .طبق
شـاخصهای سـه ماهـه دوم سـال  ۱۳۹۹قرارادادهـا
را منعقـد کردیـم کـه بهروزرسـانی میشـود .تـا کنـون
مبنـای مـا همـان متـری  ۲.۸میلیـون تومـان اسـت و
قیمتهـای متـری  ۵میلیـون یـا بیشـتر کـه بعضـا عنوان
میشـود غیرواقعـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه افتتـاح  ۲۸هـزار واحـد اقـدام ملـی
مسـکن در هفتههـای گذشـته تاکیـد کـرد :یکـی از
پروژههـای اخیـر کـه بـه بهرهبـرداری رسـید در شـهر
جدیـد پرنـد بـود .اجـرای این پـروژه  ۱۴ماه طول کشـید
کـه قیمت سـاخت آن متـری  ۴میلیون تومـان و قیمت
زمیـن هـم متـری  ۷۰۰هـزار تومـان تمـام شـد و بـه
متقاضیـان تحویـل دادیـم .علت این بود کـه متقاضیان

در ایـن طـرح همکاری داشـتند و آورده خـود را به موقع
واریـز کردنـد .از مـردم تقاضـا داریـم بـرای جلوگیـری از
تطویـل پروژههـا در واریـز بهموقـع آورده اهتمـام الزم را
داشـته باشند.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی یـادآور شـد :هـر فـردی
اعـم از سـازندگان حرفـه ای و غیرحرفهای کـه بخواهد
واحـدی را ذیـل طـرح اقـدام ملـی مسـکن احـداث کند
مشـمول دریافـت وام  ۲۵۰میلیـون تومانـی میشـود
و محدودیـت خاصـی بـرای دریافـت آن نـدارد .از ایـن
جهـت میتوانیـم حتـی طرحهـای غیرحمایتـی را نیـز
پوشـش دهیـم.
بـه گفتـه محمـودزاده ،از طـرف دیگـر ممکـن اسـت
سـازندگان بخـش خصوصـی در همـه اسـتانها تمایـل
داشـته باشـند ذیـل پـروژه اقـدام ملـی قـرار بگیرنـد کـه

از ایـن جهـت مانعـی وجـود نـدارد و تسـهیالت بـه آنها
پرداخـت میشـود .اگـر صرفـا از وام اسـتفاده کننـد
میتواننـد واحدهـا را بـه صـورت آزاد در بـازار بـه فروش
برسـانند امـا اگـر بخواهند که سـقف حمایتهای صورت
گرفتـه شـامل آنهـا شـود بایـد واحدهـا را بـه افـراد واجد
شـرایطی کـه مـا معرفـی میکنیـم واگـذار کننـد.
مسکن ملی در یک نگاه
شـهریوماه  ۱۳۹۸طـرح اقـدام ملـی مسـکن بـا حضـور
رییـس جمهـور کلنگزنـی شـد و  ۱۸آبـان مـاه ۱۳۹۸
ثبـت نـام از متقاضیان در چهار اسـتان آغاز و سـپس به
دیگـر اسـتانها تسـری پیـدا کـرد .ابتـدا بـرای ایـن پروژه
 ۴۰۰هـزار واحـد تعریف شـد کـه هماکنـون  ۵۳۴هزار
واحـد در مرحلـه اجـرا قـرار دارد .در پنـج مرحلـه ثبـت
نـام ایـن طـرح در سـامانه اقـدام ملـی بـه نشـانی tem.
 mrud.irمجموعـا  ۲.۲میلیـون نفـر نامنویسـی کردند
کـه  ۵۳۰هـزار خانـه اولـی مشـمول ایـن طـرح قـرار
گرفتنـد .تـا کنـون دو مرحلـه افتتـاح صـورت گرفتـه که
روز یکـم آبـان مـاه  ۱۳۹۹تعـداد  ۱۱هـزار و  ۵۶۰واحـد
و روز  ۲۱تیـر  ۱۴۰۰تعـداد  ۲۸هـزار و  ۵۱۸واحـد جمعا
 ۴۰هـزار و  ۷۸واحـد بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت.
وام ایـن پـروژه از طریـق آورده متقاضیـان و وام بانکـی
پیـش مـیرود .از ابتـدا تسـهیالت ایـن طـرح ۱۰۰
میلیـون تومـان با نـرخ سـود  ۱۸درصد بود کـه به ۲۵۰
میلیـون تومـان افزایـش یافتـه اسـت .آورده متقاضیـان
در مرحلـه اول حـدود  ۴۰میلیـون تومـان اسـت.
میانگیـن قیمـت ایـن واحدهـا در کل کشـور طبـق
شـاخص سـازمان برنامـه و بودجـه در سـه ماهـه دوم
سـال  ۱۳۹۹متـری  ۲.۸میلیـون تومان اسـت کـه البته
بر اسـاس آخرین محاسـبات اداره کل راه و شهرسـازی
اسـتان تهـران بـه  ۳.۷میلیـون تومـان در هر متـر مربع
رسـیده اسـت.

هر اپلیکیشن اندرویدی  ۳۹آسیب پذیری امنیتی دارد
طبـق یافته های یـک تحقیقات جدید ،بیش از  ۶۰درصد اپلیکیشـنهای
اندرویـدی آسـیب پذیریهـای امنیتـی دارند کـه میانگین آنها در هـر برنامه
بـه  ۳۹مورد می رسـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن آمـار بـر مبنـای اطالعـات ارائـه شـده از سـوی
شـرکت اطلـس وی پـی ان و گزارش شـرکت  CyRChاسـت کـه امنیت
 ۳۳۳۵اپلیکیشـن رایـگان و پولـی در فروشـگاه گـوگل پلـی را تا سـه ماهه
نخسـت سـال  ۲۰۲۱مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دادنـد .ایـن گـزارش
بسـیار نگـران کننـده اسـت زیـرا مشـکالت عظیمـی را بـارز می کنـد کـه
کاربـران گوشـیهای اندرویـدی در خصـوص امنیـت تلفـن هوشمندشـان
بـا آنهـا روبرو هسـتند.
ایـن مشـکل تنهـا مربـوط به اپلیکیشـنهای رایـگان و بازی نیسـت بلکه
در همـه برنامه هـا بـه چشـم می خـورد و در اپلیکیشـنهای بانکـی و
پرداخـت پـول هـم دیـده می شـود.
بررسـی بخشهای مختلف نشان می دهد که بدترین آمار آسیب پذیریهای
امنیتی با  ۹۶درصد مربوط به بازیهای رایگان پرطرفدار است و پس از آن

بازیهـای پولـی پرطرفـدار قـرار می گیرنـد و نکته قابـل توجه این اسـت که
بعضـی از ایـن حفره هـای امنیتی قدیمی هسـتند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت :در همـه اپلیکیشـنها  ۳۱۳۷آسـیب پذیـری
در سـه ماهـه اول سـال  ۲۰۲۱شناسـایی شـد کـه بیش از  ۸۲هـزار بار در
همـه اپلیکیشـنهای اندرویـدی دیـده شـد .مجموعـا  ۷۳از ایـن آسـیب
پذیریهـا بـرای نخسـتین بـار دو سـال پیـش گـزارش شـده بودنـد و در
سـه ماهـه نخسـت سـال میلادی جـاری همچنـان در اپلیکیشـنهای
اندرویـدی وجـود داشـتند.
اگرچـه راحـت اسـت صرفـا بـه بازیهـا متمرکز شـویم امـا اپلیکیشـنهای
آموزشـی ،بانکـی و بهـره وری هـم آسـیب پذیریهـای فراوانـی دارنـد کـه
قابـل ترمیـم هسـتند البتـه بـه شـرطی کـه طراحـان اهمیـت دهند.
بـر اسـاس گـزارش زدنـت ،شـرکت اطلـس وی پـی ان هشـدار داد بـا
توجـه بـه ایـن کـه برنامه هـای موجـود در گـوگل پلـی میلیونهـا بـار دانلود
می شـوند ،ریسـک امنیتـی قابـل توجهـی بـرای کاربـران اندرویـد ایجـاد
می کننـد.
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صعود تیم ملی تکواندو ایران به فینال
مسابقات تیمی المپیک توکیو

تیـم ملـی تکوانـدو ایـران بـا شکسـت مقتدرانـه نماینـده کشـور میزبـان موفـق شـد بـه فینـال
مسـابقات تیمی المپیـک راه پیـدا کنـد و امـروز (سـه شـنبه) در فینـال باید بـا تیم چیـن مبارزه
کنـد .بـه گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،بر اسـاس پیشـنهاد فدراسـیون جهانی تکوانـدو و تایید
کمیتـه بینالمللـی المپیـک ( )IOCبـرای نخسـتین بـار رقابتهـای تیمی مشـترک تکوانـدو
بـه صـورت آزمایشـی در بازیهـای المپیـک توکیـو برگـزار می شـود؛ تیم هـای ایـران و چیـن
موفـق شـدند از طریـق رقابت هـای جـام جهانـی و هنرهـای رزمی سـهمیه حضـور در ایـن
رویـداد را بدسـت آورنـد و بـا اعلام فدراسـیون جهانـی تیم هـای سـاحل عـاج ،روسـیه و ژاپن
نیـز حضـور دارند.
ایـران و ژاپـن در گـروه دوم قـرار داشـتند کـه ظهـر دیـروز (دوشـنبه چهـارم مردادمـاه) و در
سـومین روز ایـن مسـابقه به مصـاف یکدیگر رفتنـد و در نهایت تکواندوکاران کشـورمان موفق
شـدند بـا نتیجـه  ۵۲بـر  ۳۱بـه برتـری برسـند و بـه فینـال راه پیـدا کنند.
تیـم ملـی تکوانـدو ایران بـا ترکیـب امیرمحمد بخشـی ،عرفان ناظمـی ،کیمیا همتـی و ملیکا
میرحسـینی بـه مصـاف رقبـای خود مـی رود .هدایـت این نفـرات برعهـده وحیـد عبداللهی به
عنـوان سـرمربی اسـت .آرش فرهادیـان نیـز به عنـوان سرپرسـت در کنار تیم حضـور دارد.
چیـن ،سـاحل عـاج و روسـیه نیـز در گروه اول قرار داشـتند کـه از این گروه چین بـا دو پیروزی
برابر حریفان خود توانسـته اسـت جواز حضور در فینال را بدسـت آورد.
مبـارزات فینـال میـان تیـم ایـران و چیـن امـروز سـاعت  ۲۰بـه وقـت محلـی ( ۱۵:۳۰بـه
وقـت ایـران) و قبـل از مسـابقات کسـب مـدال برنـز بخش انفـرادی برگـزار خواهد شـد.طبق
مسـابقات قبلـی کـه بـه این شـیوه برگزار شـده اسـت ،هر تیـم باید دسـت کم چهـار و حداکثر
پنـج تکوانـدوکار در ترکیـب خـود داشـته باشـد کـه یک ورزشـکار بـه عنـوان نفر ذخیـره اعالم
میشـود و دو هوگوپـوش مـرد بـا یکدیگـر و دو تکوانـدوکار زن نیـز بـا هـم مبـارزه می کننـد.

بخاطر مثبت شدن آخرین تست کرونا

مهدی پیرجهان المپیک توکیو را
از دست داد
دبیـر فدراسـیون پزشـکی ورزشـی و عضو کادر سرپرسـتی کاروان ایـران در بازیهای المپیک
توکیـو اعلام کـرد که ملی پـوش دوومیدانـی نمیتوانـد در المپیک توکیو شـرکت کند.
بـه گـزارش ایسـنا ،اشـکان اردیبهشـت در مورد مثبت شـدن تسـت کرونای مهـدی پیرجهان
دونـده المپیکـی ایـران پیـش از اعـزام بـه بازیهـای المپیـک توکیـو بیـان کـرد :از همـه
ورزشـکاران و دیگـر اعضـای کادر از کاروان ایـران  ۳تسـت دوپینـگ در بـازه زمانـی  ۱۰روز
مانـده بـه اعـزام  ۷۲و  ۲۴سـاعت پیـش از اعـزام تسـت کرونـا گرفتـه میشـود .تسـت کرونـا
مهـدی پیرجهـان در  ۲۴سـاعت مانـده بـه اعـزام متاسـفانه مثبـت اعلام شـد.
او همچنیـن گفـت :مـا بـرای اینکـه حـق ایـن ورزشـکار ضایـع نشـود دو مرتبـه ایـن تسـت را
تکـرار کردیـم امـا بـاز هم جـواب آن مثبت بـود که با توجـه به قوانیـن کمیته برگـزاری بازیها
متاسـفانه ایـن ورزشـکار از حضـور در بازیها منـع میشـود و نمیتواند در بازیهـای المپیک
توکیو شـرکت کند.
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المپیک  ۲۰۲۰توکیو :

فیفا میزبانی تیم ملی ایران در تهران را تایید کرد

پیروزی یک طرفه والیبال ایران مقابل ونزوئال
تیـم ملـی والیبال ایـران در دومین بازی
خـود از رقابتهـای المپیـک ۲۰۲۰
توکیـو ،مقابـل ونزوئلا بـه پیـروزی  ۳بر
صفر رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم ملـی والیبـال
ایـران در دومیـن بـازی خـود از
رقابتهـای المپیـک  ۲۰۲۰توکیـو ،از
سـاعت  ۴:۳۰دیروز (دوشـنبه)  ۴مرداد
 ۱۴۰۰بـه مصـاف تیـم ونزوئلا رفـت
کـه در یـک بـازی برتـر بـا حسـاب  ۳بـر
صفـر پیروز شـد .تیم ملی ایـران پیش از
ایـن در بـازی نخسـت لهسـتان را ۲ -۳
شکسـت داده بـود.

دریافـت ونزئلا را با مشـکل مواجه کرد
تـا بـه واسـطه همیـن موضـوع اختالف
دو تیـم به  ۴امتیـاز افزایش یابـد .رونالد
سـارتی در امتیـاز  ۱۶ - ۱۲بـه سـود
ایـران ،بـرای ونزوئلا وقـت اسـتراحت
گرفـت.
بـا ورود دو تیـم بـه زمیـن دفـاع روی تور
ایـران نیـز با سـه دفـاع متوالـی اختالف
را بـه  ۸رسـاند تـا سـرمربی ونزوئلا بـه
ناچـار در نتیجـه  ۲۰ - ۱۲بـار دیگـر
تقاضـای وقـت اسـتراحت کنـد .ایـران
نهایتـا ایـن سـت را بـه راحتـی بـا نتیجه
 ۲۵ - ۱۷پیـروز شـد.

تیـم ملـی ایـران بـا لبـاس قرمـز رنگ و
ترکیب سـعید معروف ،محمد موسـوی،
امیـر غفـور ،علیاصغـر مجرد ،مسـعود
غالمـی و مهـدی مرنـدی بـه عنـوان
لیبـرو ،بـازی را آغـاز کـرد.
ترکیـب ابتدایـی ونزوئال را نیز امرسـون
الکسـاندر ،ژوزه وردی ،رونالـد دنیـل،
ویلنـر انریکـه ،ادسـون آلبرتـو ،آرمانـدو
فرنانـدو و هکتـور ماتـا تشـکیل داده
بودنـد.
ست اول ۱۷ - ۲۵ :ایران
بـا شـروع بـازی دو تیـم در حملـه
عملکـرد خوبـی داشـتند و تـا امتیـاز
 ۸ - ۷بـه سـود ایـران پایـا پـای پیـش
رفتنـد .بـا بیـرون رفتن آبشـار امرسـون،
ایـران بـرای اولیـن بـار  ۱۰ - ۸پیشـی
گرفـت .بـا ورود صالحی به زمیـن ایران
در سـرویس عملکـرد بهتـری داشـت و

ست دوم ۲۰ - ۲۵ :ایران
امتیـاز نخسـت ایـن سـت را ونزوئلا
توسـر "وردی" بـه دسـت آورد ،امـا در
ادامـه آبشـار عبادیپـور امتیـاز تسـاوی
را بـرای ایـران بـه همـراه داشـت .در
حالـی کـه صالحـی میتوانسـت روی
تـوپ برگشـتی از سـرویس امیـر غفـور
ایـران را  ۶ - ۳پیـش بیانـدازد ،تـوپ
خـود را بـه تـور زد تا نتیجه  ۵ - ۴باشـد.
در حالـی کـه ایـران بـا  ۴پوئـن از حریف
پیـش بـود ،درخشـش وردی و بیـرون
رفتـن آبشـار غفـور نتیجـه را ۱۰ - ۸
کـرد .در ادامـه اما خـود غفور با آبشـار و
دفاعهـای خـوب خـود اختلاف دو تیم
را بـه  ۵امتیـاز افزایـش داد تـا "سـارتی"
وادار بـه تقاضـای وقـت اسـتراحت در
امتیـاز  ۱۳ - ۸شـود.
پـس از ورود دو تیـم بـه زمیـن بـا بهتـر

غالمپور:

مقابل سپاهان ،شرافتمندانه بازی میکنیم
مربـی دروازهبانهـای تیـم فوتبـال
اسـتقالل میگویـد تیمش قصـد دارد
در رقابتهـای جـام حذفـی ،یک جام
تقدیـم هـواداران اسـتقالل کند.
بهـزاد غالمپـور ،مربـی دروازهبانـان
اسـتقالل در گفتوگـو بـا ایسـنا،
دربـاره پیـروزی  ۳بـر یـک آبیپوشـان
پایتخـت مقابـل نسـاجی مازنـدران در
هفتـه بیسـت و نهـم رقابتهای لیگ
برتـر اظهـار کرد :بـازی خوبی بـود اما
بـازی کـردن در چمـن مصنوعـی بـرای هـر تیمی سـخت اسـت .امیـدوارم چمـن مصنوعـی اسـتادیوم
شـهید وطنـی قائمشـهر بـه چمـن طبیعـی تبدیل شـود و مسـئولین فکـری به حـال این چمـن بکنند تا
بـازی کـردن در ایـن زمیـن بـرای بازیکنـان راحتتـر شـود .کل بازی دسـت اسـتقالل بـود و در نهایت
هـم آبیهـا موفـق شـدند سـه امتیـاز بـازی را بـه دسـت بیاورنـد.
او دربـاره گل اولـی کـه اسـتقالل مقابـل نسـاجی در دقیقـه  ۱۷دریافـت کـرد گفـت :مـا بعد حـدود ۱۱
بـازی ،شـرایط خوبـی به دسـت آوردیـم و همه بازیهـا را برای پیـروزی میرفتیم .تمام شـرایط تکنیکی
و تاکتیکـیای کـه آقـای مجیـدی مـد نظـر داشـت پیاده شـد و بازیکنـان با وجـود گلی کـه خوردند در
بـازی مقابـل نسـاجی توانسـتند به بـازی برگردنـد و پیروز میدان شـوند.
غالمپـور در خصـوص تقابـل تیمش مقابل سـپاهان و نقش تعیین کننده این بازی در مشـخص شـدن
قهرمـان ایـن فصـل از رقابت هـای لیـگ برتـر گفـت :مـا تمـام بازیها را بـرای بـرد میرویم و بـرای ما
فرقـی نمیکنـد چـه تیمی جلـوی مـا باشـد .اسـتقالل یـک تیـم بـزرگ بـا هـواداران میلیونی اسـت و ما
همیشـه اخلاق را مـد نظـر خـود خواهیـم داشـت و تـا آخرین دقیقـه برای سـربلندی اسـتقالل تالش
میکنیـم و یـک بـازی شـرافتمندانه مقابل سـپاهان خواهیم داشـت.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در بازیهای باقی مانده اسـتقالل از کدام دروازهبان اسـتقالل اسـتفاده
میشـود؟ گفت :رشـید مظاهری و سـید حسـین حسـینی از دروازهبانهای خوب ایران هسـتند و روی
آنهـا حسـاب ویـژهای بـاز کردیم .هـر کدام از ایـن دروازهبانـان هر وقت کـه در درون دروازه اسـتقالل
بودنـد ،عملکـرد خوبـی از خودشـان بـر جـای گذاشـتند .در هـر صـورت ،در بازیهـای باقـی مانده هر
کـدام کـه دروازهبـان تیم باشـد ،به نحو احسـن از دروازه اسـتقالل محافظـت میکند.
مربـی دروازهبانـان اسـتقالل در خصـوص بـازی پیـشروی اسـتقالل در نیمـه نهایـی رقابتهـای جام
حذفـی گفـت :جـام حذفـی ،جـام شگفتیهاسـت .مـا تمـام تلاش خـود را کردیـم کـه بتوانیـم یـک
مقامی بـرای هـواداران بیاوریـم .سـه تیم دیگری کـه در نیمه نهایی جـام حذفی حضـور دارند ،تیمهای
قابـل احترامی هسـتند امـا تمـام تلاش مـا بـر این اسـت کـه بتوانیم دل هـواداران را شـاد کنیـم و یک
جـام تقدیمشـان کنیم.

همچنان منتظر پاسخ نهایی کیروش!
تیـم ملـی فوتبـال عراق در صورت پاسـخ منفـی کارلوس کیروش بـا دن ادوکات هلندی قـرارداد امضا
خواهـد کـرد .بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقل از اسـپورت عـراق ،فدراسـیون فوتبال عـراق هنـوز جایگزین
کاتانـچ را انتخـاب نکـرده اسـت .کارلـوس کـیروش گزینـه اصلـی فدراسـیون فوتبـال عـراق بـرای
جایگزینـی کاتانـچ اسـت.قرار اسـت کـه کـیروش امـروز جـواب نهایـی خـود را بـرای قبـول مربیگـری
در تیـم ملـی فوتبـال عـراق اعلام کند.سـایت  winwinعراق هم نوشـت :کـی روش در حـال حاضر
در جزیـره خـود در موزامبیـک در حـال اسـتراحت کـردن اسـت و هنـوز پاسـخ پیشـنهاد عـراق را نداده
اسـت .ایـن مربـی پرتغالـی تلفن خود را خاموش کرده اسـت و اگر تا  24سـاعت آینده پاسـخ نهایی اش
را ندهـد گزینـه جدیـد انتخـاب خواهـد شـد.در صورتـی کـه این مربـی پرتغالـی بـه پیشـنهاد جایگزینی
کاتانـچ پاسـخ منفـی دهـد ،دیـک ادوکات هلنـدی بـه عنـوان سـرمربی جدیـد تیـم ملـی فوتبـال عراق
انتخـاب خواهـد شـد.تیم ملـی فوتبال عراق در گـروه یک انتخابی جـام جهانی  ۲۰۲۲قطـر با تیم های
ایـران ،امـارات ،کـره جنوبـی ،سـوریه و لبنان همگروه اسـت.

شـدن دفـاع و حملات ونزوئلا توسـط
"ادسـون و امرسـون" اختلاف در
حالـی بـه یـک امتیـاز کاهـش یافت که
ایـران  ۱۹ - ۱۸پیـش بـود .بـا کاهـش
اختلاف ،شـریفی جایگزیـن غفـور شـد
تـا در دریافـت و حملـه شـرایط تیـم را
بهبـود ببخشـد کـه تعویـض او جـواب
داد و ایـران بـار دیـر دیگـر ۲۱ - ۱۸
پیشـی گرفـت .افزایـش اختلاف باعث
شـد تـا ونزوئلا سـریعا تقاضـای وقـت
اسـتراحت کنـد .بـا شـروع مجـدد بازی
هـم ایـن شـاگردان آلکنـو بودنـد کـه
نبـض بـازی را در اختیار داشـته و - ۲۰
 ۲۵برنـده سـت دوم شـدند.
ست سوم ۱۸ - ۲۵ :ایران
امتیـاز نخسـت ایـن سـت را هـم ایـران
کسـب کـرد ،امـا در ادامـه ونزوئلا بـا
رسـیدن بـه امتیـاز  ،۴بـرای اولیـن بـار
در ایـن مسـابقه از ایـران پیـش افتاد.بـا
درخشـش فایوال روی دفـاع روی تور نیز
ونزوئلا  ۶ - ۸از ایـران پیشـی گرفـت.
کارهـای سـرعتی و دفـاع ونزوئلا در
ایـن سـت کار را بـرای ایـران سـخت
کـرد تـا آلکنـو در امتیاز  ۸ - ۱۱به سـود
حریـف ،تقاضـای وقت اسـتراحت کند.
پـس از شـروع مجـدد بـازی ،شـاگردان
آلکنـو در امتیـاز  ۱۳نتیجه را به تسـاوی
کشـاندند.در ادامـه بـا درخشـش غفـور
و مجـرد روی پاسهـای سـرعتی
معـروف ،ایـران  ۱۶ - ۱۴پیشـی گرفـت
تـا اعضـای کادرفنـی ونزوئلا تقاضـای
وقـت اسـتراحت کننـد .بـا ادامـه
درخشـش مجـرد و غالمی در دفاع روی
تـور اختلاف بـه  ۵امتیاز رسـید تـا ایران
 ۱۹ - ۱۴پیشـی بگیـرد .در اواخـر ایـن
سـت صابـر کاظمی برای زدن سـرویس
جایگزیـن مجـرد شـد کـه یـک امتیـاز
سـرویس را بـه دسـت آورد تـا ایـران بـه
امتیـاز  ۲۳برسـد .ایـن سـت نهایتـا بـا
نتیجـه  ۲۵ - ۱۸بـه سـود ایـران تمـام
شـد تا شـاگردان آلکنـو در مجموع  ۳بر
صفـر برنـده بـازی شـوند.
شـاگردان والدیمیر آلکنو در بازی سـوم
خـود بایـد پـس فـردا مقابـل کانـادا بـه
میـدان بروند .تـا امروز تیم ایـران دو برد
را در بازیهـای المپیـک  ۲۰۲۰توکیـو
به دسـت آورده اسـت.

تیم ملی ایران دیدارهای خانگی خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی را در تهران میزبانی میکند.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـایت فدراسـیون جهانـی فوتبـال ،ورزشـگاههای میزبـان انتخابـی جـام جهانـی ۲۰۲۲
قطـر را اعلام کـرد کـه تیم ملـی ایران در نخسـتین دیدار خـود در ورزشـگاه آزادی تهـران از سـوریه میزبانی
میکنـد.
فیفـا در حالـی آزادی را بـرای میزبانـی ایـن دیـدار انتخـاب کـرده کـه طـی روزهـا و هفتههـای گذشـته
بحثهـای زیـادی در ارتبـاط بـا سـلب میزبانـی از ایـران وجود داشـت و دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال هم این
موضـوع را تاییـد کـرده بـود.
بـه ایـن ترتیـب تیـم ملی در صورت برگزاری مسـابقات بـه صورت رفت و برگشـت ،هر پنج دیـدار خانگی خود
را در تهـران برگـزار خواهد کرد و سـناریوی کنفدراسـیون فوتبال آسـیا برای سـلب میزبانی از ایـران در مرحله
دوم انتخابـی جـام جهانی خاتمـه خواهد یافت.
همچنیـن فیفـا بـا اعطـای میزبانـی سـوریه بـه اردن موافقت کرده اسـت امـا هنوز محـل میزبانـی بازیهای
عراق مشـخص نشـده و مشـخص نیسـت عـراق در کدام کشـور از تیـم ملی ایـران میزبانـی خواهد کرد.

ابتالی  ۱۶فرد دیگر به کرونا در المپیک
بـا اعلام مسـئوالن برگـزاری رقابتهـا حداقـل  ۱۶نفر دیگـر در بازیهـای المپیک بـه ویـروس کرونا مبتال
شـدهاند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از خبرگـزاری تـاس ،دسـت کـم  ۱۶نفـر درگیـر در بازی هـای المپیک تابسـتانی
توکیـو طـی  ۲۴سـاعت بـه ویـروس کرونا مبتال شـدند.
بـر اسـاس ایـن داده ها سـه نفـر از افراد آلوده ورزشـکارانی هسـتند کـه در دهکـده المپیک زندگـی می کنند.
بنابرایـن تعـداد کل مـوارد آلودگـی بـه ویـروس کرونـا بین دسـت انـدرکاران این بازی هـا به  ۱۵۳مورد رسـیده
است.
در توکیو از  ۱۲ژوئیه وضعیت اضطراری به دلیل وخیم تر شدن اوضاع کرونا در حال اجراست.
بـه همیـن دلیـل بازی هـای المپیـک در پایتخـت ژاپـن از  ۲۳جـوالی تـا  ۸آگوسـت بـدون تماشـاگر برگـزار
می شـود.

بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو

جودوکار سودانی هم حاضر به رقابت با
ورزشکار اسرائیل نشد
پسـاز ورزشـکار الجزایـری،
جـودوکار سـودانی هـم از رقابـت با
ورزشـکار اسـرائیلی خودداری کرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقل از سـایت
دالماپورتـال ،محمـد عبدالرسـول
سـودانی قـرار بـود در وزن ۷۳
کیلوگـرم جـودو المپیـک 2020
برابـر نماینـده اسـرائیل قـرار گیـرد
کـه از ایـن رقابـت امتنـاع کـرد تـا
بعـد از جـودوکار الجزایـری بـه
دومیـن ورزشـکاری در بازیهـای
المپیـک توکیـو تبدیـل شـود کـه از رقابـت برابـر نماینـده اسـرائیل خـودداری میکنـد.
باید دید فدراسیون جهانی جودو چه تصمیمی درباره این ورزشکار سودانی خواهد گرفت.
پیـش از ایـن جـودوکار معـروف الجزایری بـرای ابراز مخالفتـش با عادی سـازی روابط با رژیم صهیونیسـتی،
پـس از اینکـه در قرعـه کشـی دور دوم رقابتهـای جـودو بـا حریـف صهیونیسـتی خـود در یـک سـید قـرار
گرفـت ،رسـما از بازیهـای المپیـک "توکیـو  "۲۰۲۰انصـراف داد.

احسان حدادی:

شاید آخرین المپیکم باشد شاید هم نه

سـه دوومیدانـیکار ایـران قبـل از اعـزام بـه بازیهـای المپیـک توکیـو
صحبتهایـی را مطـرح کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیـم دوومیدانـی ایـران متشـکل از سـه ورزشـکار و یـک
مربـی یکشـنبه شـب ،سـوم مـرداد راهـی بازیهـای توکیـو شـد تا از هشـتم
مـرداد رقابـت خـود را در المپیـک آغـاز کنـد.
احسـان حدادی در پرتاب دیسـک ،حسـن تفتیان و فرزانه فصیحی در دوی
 ۱۰۰متـر مـردان و زنـان بـه همـراه ایـوب دادروان بـه عنـوان مربـی راهـی
بازیهـای المپیـک  ۲۰۲۰شـدند.
مهـدی پیرجهـان دونـده  ۴۰۰متـر بامانـع و یکی دیگـر از المپینهـای ایران

بـه دلیـل ابتلا به کرونا اعزام نشـد و مطابق بـا اعالم فدراسـیون دوومیدانی
در صـورت منفـی بـودن تسـت او طی روزهـای آینده اعزام میشـود.
هاشـم صیامـی ،رئیـس فدراسـیون دوومیدانـی کـه سرپرسـت تیـم نیـز
محسـوب میشـود ،دوم مـرداد و پیـش از تیـم به محـل بازیهـای المپیک
رفت.
احسان حدادی :شاید آخرین المپیکم باشد
حـدادی پیـش از اعـزام بـه توکیـو در مـورد برگـزاری المپیـک  ۲۰۲۰گفت:
سـختیهای زیـادی در مسـیر توکیـو  ۲۰۲۰کشـیدیم ،پسـتی و بلندیهای،
آسـیبها و بـرو بیاهـای زیـادی داشـتیم .از طرفـی منتظـر بودیـم المپیـک

طالی  ۱۰۰متر قورباغه باز هم به آدام پیتی رسید
آدام پیتـی از بریتانیـا توانسـت از عنـوان
قهرمانـی خـود در شـنای  ۱۰۰متـر
قورباغـه دفـاع کنـد.
به گزارش ایسـنا و به نقـل از تایمز ،آدام
پیتـی ،شـناگر بریتانیایـی مـدال طلای
بازی هـای المپیـک توکیـو در ماده ۱۰۰
متـر قورباغـه را از آن خـود کرد.
نماینـده هلنـد آرنو کامینـگ در رده دوم
قـرار گرفـت و مـدال نقـره را کسـب کرد
و نیکولـو مارتیننگـی ایتالیایی مدال برنز
را به دسـت آورد.
پیتـی در مـاده  ۱۰۰متـر قورباغـه
المپیـک  ۲۰۱۶نیـز قهرمـان المپیـک شـد و اکنـون اولیـن ورزشـکار بریتانیایـی در تاریـخ شناسـت کـه می تواند از
مـدال طلای خـود دفـاع کنـد .ایـن بریتانیایـی  ۲۶سـاله همچنین هشـت بـار قهرمـان جهـان و رکـورددار کنونی
جهـان در مـاده  ۱۰۰متـر قورباغـه اسـت.

کنسـل شـود امـا بـا یـک سـال تعویـق برگـزار شـد .اتفاقـات بـدی در ایـن
المپیـک میافتـد و متاسـفانه مـا مهـدی پیرجهـان را کـه یکـی از قهرمانـان
خـوب کشـورمان اسـت ،در ایـن سـفر همـراه نداریم .امیـدوارم خیلی سـریع
جـواب تسـتش منفـی باشـد تـا در توکیـو شـاهد رقابـت ایـن عزیز باشـیم.
او افـزود :خوشـحالم کـه چهارمیـن المپیکـم را تجربـه میکنـم ،امیـدوارم
بتوانـم در ایـن بازیهـا رکـورد خوبـی را پرتـاب کنـم .هرچنـد مصدومیـت
زیـادی در بدنـم دارم امـا بـه خاطـر دوومیدانـی و ورزش کشـورم شـرکت
میکنـم و امیـدوارم بهتریـن نتیجـه را بگیـرم .از مردم کشـورم میخواهم که
بـرای ورزشـکاران ایـران دعـا کننـد و انـرژی مثبـت بفرسـتند تا همـه بتوانند
دسـت پـر برگردنـد و در ایـن شـرایط سـخت دل مـردم را شـاد کننـد.
حـدادی بیـان کـرد :شـاید آخرین المپیکم باشـد ،شـاید هـم نه امـا امیدوارم
هـر چـه صالحـم اسـت در ایـن بازیها رقـم بخورد.
حسن تفتیان :المپیک نقطه عطفی برای شاد کردن مردم است
سـریعترین مـرد ایـران هـم در مـورد ایـن بازیهـا گفـت :خیلـی خوشـحالم
کـه بـرای دومیـن دوره ایـن افتخار را دارم و لطف خدا شـامل حالم شـده که
نماینـده خوبـی بـرای مردم کشـورم باشـم .تمـام تالشـم را میکنم تـا در این
مسـابقه بـزرگ نماینده شایسـتهای برای کشـورم باشـم.
او افـزود :قطعـا ایـن مسـابقات میتوانـد نقطـه عطفـی بـرای خوشـحالی
مـردم کشـورمان باشـد .مردمی کـه ایـن روزهـا بیشـتر از هـر زمـان دیگـری
بـه شـادی نیـاز دارنـد و در سـختی زیادی هسـتند .مـردم در سراسـر ایران،
چـه خوزسـتان و سیسـتان چه اقصـی نقاط کشـور روزهای سـختی را تجربه
میکننـد .امیـدوارم روزهـای خوبی بـرای ایران عزیز فرا برسـد و ورزشـکاران
بتواننـد در ایـن بازیهـا دل مـردم را شـاد کننـد.
فرزانه فصیحی :امیدوارم بهترین خودم باشم
فصیحـی هـم در گفـت :خـدا را شـکر میکنم کـه نماینـده زنـان دوومیدانی
در المپیـک توکیـو هسـتم .امیدوارم با دعاهـای مردم و دوسـتان دوومیدانی
در مسـابقات نتیجـه خوبـی بگیریـم ،عملکـرد خوبـی ثبـت کنیـم و بهتریـن
خودمان باشـیم.

مدال طال برای ورزشکار  ۱۳ساله در المپیک توکیو
ورزشـکار  ۱۳سـاله ژاپنـی
توانسـت در رشـته اسـکیت مدال
طلای بازیهـای المپیـک توکیـو
را بـه دسـت بیـاورد.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل
از اسـتار ،مومیجـی نیشـیا از
ژاپـن در رشـته اسـکیت خیابانـی
قهرمـان المپیـک شـد و مـدال
طلا را در ایـن دسـته از آن خـود
کـرد.
نیشـیای  ۱۳سـاله در پایـان
مسـابقات  ۱۵.۲۶امتیـاز بـه
دسـت آورد .نفـر دوم ،ورزشـکار
برزیلـی بـود کـه بـا امتیـاز ( )۱۴.۶۴مـدال نقـره گرفـت و فونـا ناکایامـا ژاپنـی سـوم شـد.
به این ترتیب نیشیا تبدیل به جوان ترین مدال آور طالی بازیهای المپیک توکیو شد.
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انگارنهراگنا

کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان هـر چنـد بـا تعدیـل
دیـدگاه ابتدایـی خـود ،کتابهایـی را کـه در انتشـار آنهـا قانـون
کپیرایـت رعایـت نشـده ،واجد شـرایط بـرای معرفی بـه کتابخانهها
و کسـب مرغـک سـیمین اعالم کـرد اما برخـی از ناشـران کودک و
نوجـوان حـذف حـدود  ۹۷درصـد از کتابهـای ایـن حـوزه از دایـره
داوری مرغـک طالیـی را نپذیرفتـه و اعلام کردند این شـرط کانون
را از راه قانونـی پیگیـری خواهنـد کـرد.
بـه گـزارش ایرناپلاس ،کانون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان
شـرطی تـازه بـرای داوری جایـزه کتـاب سـال اعلام و تاکیـد کـرده
کتابهایـی کـه در انتشـار آنهـا قانون کپیرایت رعایت شـده باشـد،
میتواننـد بـه عنـوان کتـاب برتـر از طـرف کانـون انتخـاب شـوند و
دیگـر کتابهـا توسـط کانـون بـه خانوادههـا و کتابخانههـا معرفـی
میشـود و همچنیـن امـکان کسـب مرغـک سـیمین را دارنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخی از ناشـران کودک و نوجـوان این روند
را موجـب نادیـده گرفتـ ه شـدن بخـش بزرگـی از کتابهـای خـوب
میداننـد ،بـه گفتـه آنهـا کانـون بـه عنـوان نهـاد دولتـی نمیتوانـد
شـرطی را بـرای جایـزه برتـر کتـاب سـال کـودک و نوجوانـان تعیین
کنـد که در کشـور بـه صورت قانونی و رسـمی پذیرفته شـده نیسـت.
بـه همیـن بهانـه ایرناپلاس میزگـردی در فضـای مجـازی بـا
موضـوع «شـرط کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بـرای
داوری کتابهایـی کـه حـق کپیرایـت را رعایـت کردنـد» بـا حضـور
مصطفـی رحماندوسـت دبیـر جایـزه کتـاب مـاه و سـال کـودک و
نوجـوان کانـون ،عبدالعظیـم فریـدون رئیـس هیـات مدیـره انجمن
فرهنگـی ناشـران کـودک و نوجـوان ،امیـر بیکمحمـدی مدیـر
آژانـس ادبـی تمـاس و عضـو کارگـروه سیاسـتگذاری کـودکان و
نوجوانـان انجمـن ترویـج زبـان و ادبیات فارسـی و رضا هاشـمینژاد
مدیـر انتشـارات افـق برگـزار کـرد.
در بخـش نخسـت میزگـرد رحماندوسـت موسسـهای را کـه
صالحیـت دارد از قانـون کپیرایـت در ایـران حمایـت کنـد ،کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اعالم و به تالش این موسسـه
بـرای خریـد حـق رایـت از ناشـران خارجـی بـرای ترجمـه و چـاپ
کتابهـا اشـاره کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه گفتـه عبدالعظیـم فریـدون ،ناشـران
حتـی اگـر بخواهنـد قانـون کپیرایـت را رعایـت کننـد ،ایـن کار بـه
دلیـل تحریـم تبـادل مالی و ارتباطی با سـایر کشـورها بسـیار دشـوار
خواهـد بـود .وکانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان بـه عنوان
نهـادی کـه از بودجـه دولت اسـتفاده میکند ،نبایـد در جایگاه دفاع
از حقوقـی باشـد کـه در کشـور جایـگاه رسـمی ندارد.
مشروح بخش دوم و پایانی این میزگرد مجازی را میخوانیم.
جـدل هنـری بـرای جایـزه کتـاب کـودک؛ رعایـت کپیرایـت آری یا
خیر ؟
نباید کودکان از کتاب خوب محروم شوند
رحماندوسـت :هیـچ کـدام از مـا نمیتوانیـم ماننـد آقـای فریـدون و
آقای هاشـمینژاد در ایـن حـوزه تاثیرگذار باشـیم .این نظر شـخصی
مـن اسـت؛ اینکـه ایـران عضـو قانـون کپیرایـت نیسـت و اینکـه
آقای هاشـمینژاد بـا رعایـت کپیرایـت ،کاری خالف قانـون نکرده،
درسـت است.
همچنیـن فعالیـت آقای هاشـمینژاد از طـرف قانـون حمایـت
نمیشـود ،زیـرا هزینههـای رعایـت کپیرایـت را جـزء هزینههـای
نشـر قبـول نمیکننـد و ناشـری کـه چنیـن اقدامی میکنـد بایـد
مالیـات بیشـتر بپردازنـد .درسـت اسـت کـه مقدمـات اجرایـی ایـن
مسـائل در ایـن کشـور مهیـا نشـد ه امـا هیچکـس از او نمیپرسـد
کـه چـرا قانـون کپیرایـت را رعایـت کردیـد ،او میتوانـد اعلام کند
کـه کتابـش ایـن برتری را نسـبت به کتـاب دیگـر ناشـران دارد ،زیرا
حـق ناشـر و نویسـنده را پرداخته یـا رضایت آنها را جلب کرده اسـت.
کانـون هـم سالهاسـت کـه ایـن حـق را رعایـت میکنـد ،هیـچ
محفـل ،قانـون ،بازرسـی داخلـی و بینالمللـی نمیپرسـد کـه چـرا
ایـن مسـاله را کـه جـزء پذیرفتههـای قانونـی ایـران نیسـت ،رعایـت
میکنیـد؛ همـه از کانـون بـرای ایـن کار تشـکر میکننـد.
مـن بـه عنـوان نویسـنده از کانـون و آقای هاشـمینژاد تشـکر
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میکنـم کـه قانـون کپیرایـت را رعایـت میکنـد ،بـا ایـن کار بـرای
مـن اعتبـار و آبـرو میخرنـد و وقتـی کـه کتـاب مـن بـه زبانهـای
مختلـف به فروش میرسـد ،به عنوان نویسـنده سـرافکنده نیسـتم.
کتابهـای مـن بـه  ۱۴زبـان ترجمـه شـده و مـن از  ۱۲ناشـر بـرای
آن حقالتالیـف دریافـت کـردم.
ایـن بـه وسـیله آژانسهـای ادبی انجام شـد ه و در سـطح بینالمللی
سـرافکنده نیسـتم .کانـون هـم میتوانـد ماننـد گذشـته بـا رعایـت
حـق کپیرایـت کتابهایـش ،به خریـد ایـن اعتبـار بینالمللی برای
خـودش ادامـه دهد.
دربـاره جایـزه؛ تـا بـه امـروز ،جایـزه کتـاب سـال دوره گذشـته را
ندادیـم ،قـرار بـود  ۱۸تیرمـاه  ۱۴۰۰ایـن جایـزه را بدهیـم و به دلیل
ابتلای مـن بـه کرونـا ،برگزار نشـد .اگـر ایـن دوره بگذرد ،شـاید در
دوره بعـد کسـی مسـئولیت این بخـش از کانون را برعهـده بگیرد که
ایـن مسـاله را قبـول نداشـت ه باشـد و در نتیجـه شـرط لـزوم رعایـت
حـق کپیرایـت را بـردارد.
براسـاس سیاسـت کانـون کـه قانـون کپیرایـت را رعایـت میکنـد
اعلام کردیـم کتابهایـی بـه عنوان اثـر برتـر انتخاب میشـوند که
همـه برتریهـا را داشـته باشـند و یکـی از برتریهـا ایـن اسـت کـه
حـق دیگـران را رعایـت کنند.
جـدل هنـری بـرای جایـزه کتـاب کـودک؛ رعایـت
کپیرایـت آری یـا خیـر؟
ایـن مسـاله در آییننامـه کانـون نیسـت .درسـت اسـت ،آییننامـه
ابتدایی نوشـته شـده بود ،بعد شـورای سیاسـتگذاری تشـکیل شـد
و بعـد از آن شـورای سیاسـتگذاری دیگـری فعالیت کـرد و تغییراتی
در آییننامـه بـه وجـود آمـد و وارد مرحلـه اجرا شـد.
تغییراتـی کـه در طـول یکونیـم سـال گذشـته در شـورای
سیاسـتگذاری افتـاده ،جـزء آییننامـه اسـت و بعـد وارد حـوزه اجرا
میشـود .یکـی از قوانیـن کـه مصوب شـد ایـن بـود؛ کتابهایی که
کپیرایـت ندارنـد ،یـک امتیـاز کمتـر از باقـی دارنـد ،امـا اگـر کتاب
خوبـی هسـتند ،نبایـد کـودکان از آن محـروم شـوند .بـرای اینکـه
کـودکان محـروم نشـوند دو گزینه بـرای کتابهای خوب داشـتیم،
یکـی اینکـه ایـن کتابهـا بـرای کتابخانههـا خریـداری شـوند و
دیگـری ارائـه فهرسـت کتابهـای مناسـب ،یعنـی کتابهـای
ناشـرانی کـه برگزیده شـده امـا قانون کپیرایـت را رعایـت نکردهاند.
بـه کتابهایـی کـه کپیرایـت را رعایـت نکردنـد ،مرغک سـیمین را
میدهیـم ،امـا مرغـک زریـن را بـه ایـن کتابهـا نمیدهیـم.
کتابهایـی کـه کپیرایـت را رعایـت نکردنـد ،انتخـاب میشـوند و
در شـورای سیاسـتگذاری روی آنهـا بحـث میشـود ،همچنیـن در
فهرسـت کتابهایـی کـه بـه خانوادهها معرفـی میشـوند ،میآیند و
بـرای خریـد بخـش بازرگانـی کانون هم پیشـنهاد میشـوند.
بنابـر قولـی کـه به مـا دادنـد ،قرار اسـت در بخـش بازرگانـی کانون،
از کتابهایـی کـه بـه عنـوان برگزیـده انتخـاب میکنیـم دو هـزار
نسـخه بـرای کتابخانههـا خریـداری کننـد؛ نمیدانـم کـه چنـد تا از
آنهـا را خریـداری کردهانـد.
جلـوی هیـچ یـک از خواسـتههای ناشـران گرفتـه نخواهـد شـد و
کتابهایـی کـه کپیرایـت ندارنـد ،بررسـی ،معرفـی و خریـداری
خواهنـد شـد .فقـط قرار نیسـت کانون کپیرایـت را رعایـت کند و به
عنـوان موسسـه خوش سـابقه این رفتـارش را اعالم کنـد و در جای
دیگـر ایـن دیـدگاه را اجـرا نکند .در انتخـاب کتاب برتـر حتما رعایت
حـق کپیرایـت یـک امتیاز اسـت.
ناشر را به سهم کمی از اقتصاد نشر دلخوش میکنید
هاشـمینژاد :شـما ایـن کتابها را بـه عنوان کتـاب برتر
معرفـی نمیکنیـد .ایـن مغالطـه خیلـی بزرگـی اسـت و
جایـزه را بـه کتابهایـی که کپیرایـت را رعایـت نکردند،
نمیدهیـد.
رحماندوسـت :کانـون سـه نـوع کتـاب معرفـی میکنـد و سـه نـوع
کتـاب میخـرد .امـا جایـزه برتـر را بـه کتابـی کـه کپیرایـت نـدارد،
نمیدهیـم.
هاشـمینژاد :در شـرایط جشـنواره بهـاره چیـزی خلاف
گفتـه جنابعالـی اعلام شـده اسـت .اینطـور نوشـتهاند،
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تنها خدا را بپرستید و تنها از او یاری بجویید

صاف همراه با وزش بادشدید

قرآن کریم

جدل هنری برای جایزه کتاب کودک؛ رعایت کپیرایت آری یا خیر؟
کتابـی کـه کپیرایـت نداشـته باشـد ،مـورد داوری قـرار
نمیگیـرد.
رحماندوسـت :بـه عنـوان مدیـر جشـنواره اجـازه بدهیـد کـه بگویم،
اشـتباه شـد .در آغاز که شـرایط جشـنواره را نوشـتیم ،اعالم کردیم،
کتابهـای بـدون کپیرایـت بررسـی نخواهنـد شـد .امـا اعضـای
شـورای سیاسـتگذاری اعلام کردنـد کـه در میـان کتابهایـی
کـه کپیرایـت را رعایـت نکردنـد ،کتابهـای خوبـی وجـود دارد.
ایـن کتابهـا را چگونـه بـه دسـت کـودکان برسـانیم؟ بـه ایـن نقطه
رسـیدیم کـه جایـزه نهایـی را بـه آنهـا نمیدهیـم ،امـا کتـاب را بـه
دسـت کـودکان میرسـانیم و در فهرسـت کتابهـای مناسـب هـم
میآوریـم.
هاشـمینژاد :چـرا فکـر میکنیـد تاثیـر انتخـاب کتاب به
عنـوان کتـاب برتـر بـه انـدازه کتابـی اسـت که بـر فرض
میخریـد یـا در فهرسـت کتابهـای منتخـب معرفـی
میکنیـد؟
بگذریـم کـه تاریخچـه کانـون ثابـت کـرده کـه وعـده خریـد یـا اجـرا
نشـده یـا نصفـه نیمـه اجـرا شـده اسـت .بارهـا کتابهـای افـق
انتخـاب یـا معرفـی شـده ،امـا خریـداری نشـده اسـت .شـاید ناشـر
سیاسـت تبلیغاتـی دارد کـه اگـر کتابـش بـه عنـوان کتـاب برتـر
انتخـاب شـود تبلیغـات وسـیعی کنـد و کارش بهتـر پیـش بـرود و
مـردم تعـداد زیـادی از کتابـی را کـه کانـون انتخـاب کـرده اسـت،
خریـداری کننـد.
بـا شـرط کپیرایـت بـرای کتاب برتـر ،ناشـر را از این امـکان محروم
کردیـد و میگوییـد بـرای ورود به فهرسـت کتـاب برتر بایـد قانونی را
کـه دولـت ،ناشـر را ملزم به رعایـت آن نکرد ه اسـت ،رعایت کنید .از
طرفـی ناشـر را بـه خریدی که در بیانیه کانون اعالم نشـده و سـابقه
عملـی خلاف آن را نشـان داد ه اسـت و از طرفـی سـهم کمـی از
اقتصـاد نشـر دارد ،دلخـوش میکنید!
جـدل هنـری بـرای جایـزه کتـاب کـودک؛ رعایـت کپیرایـت آری یا
خیر ؟
رعایـت کپیرایـت شـرط اصلـی انتخـاب کتـاب برتـر
اسـت
رحماندوسـت :نمیخواهیـم بـرای همـه ادبیـات کـودک و نوجـوان
ایـران تعییـن تکلیـف کنیـم .کانـون کتابهـای خـوب را معرفـی
میکنـد و در لیسـت مـیآورد و بـرای کتابخانـه میخـرد .این روندی
اسـت کـه پایهگـذاری کردیـم و بایـد خریـداری شـود .بـه عنـوان
نویسـنده و اگـر عضـو هیـات مدیـره کانـون بـودم ،میگویـم کـه در

کانـون را در حصـار قـرار دهیـم تا این دیـدگاه را کنـار بگذارد؟
جـدل هنـری بـرای جایـزه کتـاب کـودک؛ رعایـت
کپیرایـت آری یـا خیـر؟
هاشـمینژاد :وقتـی دولـت یـک مسـاله را نپذیرفتـ ه اسـت آیـا یـک
نهـاد دولتـی میتوانـد ایـن کار را انجـام بدهـد؟ آیـا فـردی میتوانـد
بـه علـت عالقهمنـدی ،در کانـون کاری را انجـام دهـد و اعالم کند
کـه این دیـدگاه شـانیت دارد؟
شـانیت یـک نهـاد دولتـی بـر اسـاس وظایـف و اساسـنامه اسـت.
اینکـه افـراد بـه رعایـت حـق کپیرایـت عالقهمندانـد خیلـی خـوب
اسـت ،اینکـه کانـون ایـن دیـدگاه رعایـت میکنـد ،خیلـی خـوب
اسـت؛ امـا بـه ایـن دلیـل کـه خـودش رعایـت میکنـد ،نمیتوانـد
همـه ناشـران را بـه رعایـت آن مجبور کنـد .جایگاه کانـون به لحاظ
قانونـی ایـن نیسـت.
بیکمحمـدی :کانـون وظیفه حفـظ حریم ادبیـات ایران
را ندارد؟
هاشـمینژاد :وظایـف قانونـی کانـون در سیاسـتگذاری آن
مشـخص شـده اسـت .اینکـه اعلام میشـود رفتـاری شـانیت دارد
نوعـی مغالطـه اسـت و دیـدگاه درسـتی نسـبت بـه ناشـران نیسـت.
اگـر کلماتـی مثـل شـانیت میتوانسـت جایـگاه اسـتدالل و قانون را
تضعیـف کنـد ،اوضـاع جهـان بسـیهر بدتـر از امـروز میشـد.
رحماندوسـت :اگـر دولـت میخواهـد ،قانـون کپیرایـت را بپذیرد و
اگـر نمیخواهـد نپذیـرد .شـما میگوییـد که کانـون به ایـن دلیل که
نهـادی دولتـی اسـت ،نمیتوانـد در جایـزهای کـه میدهـد ،رعایـت
حـال ناشـران و مولفـان را بکند.
هاشـمینژاد :شـما حـق نداریـد بـه کـودکان آدرس اشـتباه دهیـد و
 ۹۷درصـد کتابهـا را حـذف کنیـد.
به عنوان مدیر این تصمیم را گرفتم
رحماندوسـت :کانـون بـه عنـوان نهـاد مسـتقل میتوانـد از ایـن
تصمیـم دفـاع کنـد .در دفـاع از کانـون میتوانـم بگویـم بـه عنـوان
نهـاد مسـتقل حـق دارم طبـق قانـون بـرای کتابخانههایـم کتـاب
انتخـاب کنـم .کسـی هـم بـه مـن نگفـت کـه از  ۹۷درصـد انتخاب
کنـم یـا از  ۳درصـد.
کانـون بـرای معرفـی کتابهـای برتـر و معرفـی کتـاب بـه کتابخانه
برخـی راهکارهـا پیـدا کـرد ه و فهرسـت کتـاب برتـر و مناسـب را
انتخـاب کـرد ه اسـت .و همچنین یک جایـزه زرین و جایزه سـیمین
بـه ناشـر و مولف میدهد ،شـما حـق ندارید بگویید که با تشـخیص
مدیریتـی خـود نمیتوانیـد ایـن قانـون را بگذاریـد.

شـان کانـون نیسـت کـه کتـاب برتـر کانـون ،کپیرایـت را نادیـده
بگیـرد .بـا روشهـای دیگـر کتابهـای خـوب بـه دسـت کـودکان
میرسـد ،امـا اینکـه ناشـری بخواهـد کپیرایـت را رعایت نکنـد و از
تبلیغـات کتـاب برتـر اسـتفاده کند ،چنین مسـالهای ممکن نیسـت.
فریـدون :اگـر داشـتن حـق رایـت یـک امتیـاز در کنـار امتیازهـای
دیگـر اسـت ،آیـا ممکـن اسـت کتابـی کـه حـق کپیرایـت را رعایت
نکـرده امـا امتیازهـای دیگـر را داشـته ،بـه عنـوان کتـاب برگزیـده
انتخـاب شـود؟ اگـر کتابـی کپیرایـت نداشـت و امتیازهـای دیگـر
را داشـت و کتابـی کپیرایـت داشـت و امتیـاز دیگـر را نداشـت ،چـه
اتفاقـی میافتـد؟
رحماندوسـت :کتابـی کـه حـق کپیرایـت نداشـته باشـد ،برگزیـده
نمیشـود.
فریـدون :پـس رعایـت کپیرایـت شـرط اصلـی انتخـاب اسـت نـه
فقـط داشـتن امتیـاز بـرای برگزیـده شـدن.
رحماندوسـت :اگـر حتـی کانـون بـه ایـن نقطـه میرسـید کـه
کتابهـای ترجمـه را بررسـی نمیکـرد و فقـط کتابهـای تالیـف را
بررسـی میکـرد کسـی نمیتوانسـت بپرسـد چـرا؟
فریـدون :کانـون نمیتوانـد ناشـران را مجبـور کنـد کـه حـق
کپیرایـت بخرنـد.
رحماندوسـت :مـا هـم نمیگوییـم که ناشـران باید حـق کپیرایت را
بخرنـد ،امـا جایـزه مرغـک طالیی دوسـت دارد بـه کـودکان بگوید،
کتابی که حق مولف و ناشـر در آن پرداخت شـده باشـد ،برتر اسـت.
شانیت یک نهاد دولتی بر اساس وظایف و اساسنامه
بیکمحمـدی :فکـر میکنـم بحـث اینکـه کانـون حـق دارد ایـن
شـرط را اجـرا کنـد یـا حـق نـدارد ،بحـث ایـن میزگـرد نیسـت و ایـن
بحـث حقوقـی و کلیتـر از جایزه اسـت .ایـن اشـکال را میتوانید در
همـه سیاسـتگذاریهای کانـون بررسـی کنید کـه آیـا اقداماتی که
انجـام میدهـد ،در حـوزه وظایفـش اسـت یـا خیـر .خوب اسـت که
این مسـائل بررسـی شـود.
ناشـری کـه کتـاب کودکـی را از مترجمی دریافـت و بـدون رعایـت
کپیرایـت کتـاب را آمـاده میکنـد و در حد چند جلـد دیجیتال آن را
چـاپ میکنـد ،آیـا محتـوا را ضایع نکرده اسـت؟ ناشـر ایرانـی بدون
هیـچ هزینـهای ،زحمـات ناشـر و نویسـنده کشـور دیگـر را ضایـع
میکنـد .آیـا حـق دیگـران نادیـده گرفتـه نمیشـود؟
در ایـران بـدون هیـچ هزینـهای توانسـتیم آمـار ترجمههـای خـود را
گسـترده کنیـم .شـان کانـون این نیسـت که بـا طرحهای خـود اعم
از برگـزاری مسـابقات ،از ایـن فضـا مراقبت کنـد؟ آیا بایـد این اقدام

بـه عنـوان مدیـر این تصمیـم را گرفتم تـا برای خرید کتـاب قواعدی
در نظـر بگیـرم ،مثلا تالیف را بیشـتر بخرم ،ترجمه بخـرم یا نخرم و
کتابـی کـه کپیرایـت را رعایـت کرده اسـت ،بخـرم .این حـق کانون
اسـت کـه انتخـاب کنـد ،بـرای کتابخانههایـش چـه کتابهایـی را
بخرد.
اگـر ناشـری میگویـد کتابهایـی کـه در ترجمـه و انتشـار آنهـا
حـق کپیرایـت رعایـت نشـده ،در جامعـه زیـاد اسـت و کـودکان را
از دسترسـی بـه آنهـا در کتابخانـه محـروم میکنید ،به عنـوان مدیر
ایـن بخش اعلام میکنم کـه اشـتباه میکنیـد .در آییننامه کانون
مشـخص شـده هـر کتابـی بـا هـر ویژگـی کـه ترجمـه شـده اسـت،
مـورد بررسـی قـرار میگیـرد.
کانـون حـق دارد بـرای خریـد کتابخانههـای خـود و پیشـنهادش
بـرای کتابهـای خـوب لیسـت بدهـد ،ایـن لیسـت ممکـن اسـت
مـورد توجـه قـرار نگیـرد .یکـی از شـرایط کانـون ایـن اسـت کـه
کتابهـای خـوب را انتخـاب و معرفـی میکنـد و میخـرد ،امـا بـه
عنـوان کتـاب برتـر انتخـاب نمیکنـد .کانـون ایـن حـق را دارد.
هاشمینژاد :اما پاسخ اعتراض من ،این نیست.
رحماندوسـت :ایـن درسـت اسـت و اگـر آقای هاشـمینژاد در جایی
بـرای انتخـاب کتـاب مینشسـت بـر اسـاس عقایـد خـود تصمیـم
دیگـری میگرفـت .آقای هاشـمینژاد درسـت میگویـد.
این مساله را از طریق قانونی پیگیری میکنیم
ایرناپالس :یعنی ممکن است در کانون سلیقهای رفتار شود؟
رحماندوسـت :کانـون بـرای انتخاب کتابهایش شـورایی تشـکیل
داده و جایـزهای را هـم تعییـن کـرده اسـت .ایـن شـورا ،قانـون و
جایـزهاش ممکـن اسـت مـورد پسـند افـرادی قـرار نگیرد ،اما شـورا
نمیتوانـد هـر کتابـی را بخـرد .نظـر مـن مطرح نیسـت ،سـالهای
سـال اسـت کـه کانـون بـر اسـاس انتخـاب اعضـای شـورا کتـاب
میخـرد .البتـه کانـون حـدود هشـت سـال کتابـی نخریـده بـود،
اطلاع دارم بـا ایـن جایـزه  ۱۰عنـوان کتـاب را خریـد.
فریـدون :اسـتدالل آقـای رحماندوسـت محکـم اسـت .اعلام
میکنـد کـه کانـون هـر کتابـی دوسـت دارد میخـرد .کانـون
میخواهـد کتـاب بخـرد و خـودش قانـون میگـذارد.
جـدل هنـری بـرای جایـزه کتـاب کـودک؛ رعایـت کپیرایـت آری یا
خیر ؟
رحماندوسـت :خیـر ،میگویـم سالهاسـت کـه کانـون بـر اسـاس
انتخـاب شـورا ،کتـاب میخـرد .امسـال هـم کانـون تصمیـم گرفته
همـان کتـاب را بخـرد و همـان کار را بکنـد ،اما به کتابـی جایزه برتر

را بدهـد کـه حـق کپیرایـت را رعایـت کرد ه باشـد.
فریـدون :از نظـر قانونـی کانـون ایـن حـق را نـدارد .بایـد ایـن را از
طریـق قانونـی بـا کانـون حـل کنیـم .حتمـا ایـن مسـاله را پیگیـری
میکنیـم.
رحماندوسـت :شـما بـا کانـون بحثهـای حقوقـی را انجـام دهیـد
و اگـر مـن عضـو گروهـی باشـم کـه میخواهـد بـرای کانـون کتاب
بخـرد ،در آن زمـان اعلام میکنـم که بـه کتابی که حـق کپیرایت
را رعایـت کـرد ه اسـت امتیـاز برتـر را بدهد.
فریـدون :مـا پیگیـری میکنیم که مشـخص شـود کانـون میتواند
ایـن تصمیـم را بگیـر یا نه.
ایرناپلاس :آیـا شـورایهای سیاسـتگذاری در نهادهـای مختلف
میتوانـد چنیـن تصمیمی بـرای اصلاح رونـد فعالیـت بگیرند؟
بیکمحمـدی :بـرای مثـال در جشـنواره فجـر ،شـورای
سیاسـتگذاری فیلمهایـی را انتخـاب میکنـد کـه در سـالهای
بعـد افـراد دیگـر فیلمهـای دیگـری را انتخـاب میکننـد.
کانون تصمیمش را تعدیل کرد
ایرناپالس :دیدگاه نهایی شما چیست؟
رحماندوسـت :هنـوز از چیـزی کـه مـورد تصویـب شـواری
سیاسـتگذاری کانـون بـوده اسـت ،دفـاع میکنـم.
ایـن شـورا ابتـدا انتخـاب کـرد ،کتابهایی برای جایزه بررسـی شـود
کـه قانـون کپیرایـت را رعایـت کردهباشـند ،امـا بعـد ایـن تصمیم را
گرفـت کـه کـودکان را از کتابهایـی خوبـی کـه در تهیه آنهـا قانون
کپیرایـت رعایـت نشـد ه اسـت ،محـروم نکنـد ،ایـن رونـد تعدیل در
تصمیـم کانـون بود.
اینکـه کانـون از نظـر حقوقـی حـق دارد یـا نـه ،بـه مـن ربطـی ندارد
و بایـد کانـون بـه این سـوال پاسـخ دهـد .حتی اگـر انجمن ناشـران
کـودک و نوجـوان از مـن بخواهـد تـا کتابـی را بـرای جشـنوارهای
انتخـاب کنـم ،بـه کتابـی که قانـون کپیرایـت را رعایت کردهباشـد،
امتیـاز باالتـری میدهـم.
زیرساختهای رعایت کپیرایت مهیا شده؟
هاشـمینژاد :سـوال مـن ایـن اسـت آیـا در وظایف و اهـداف کانون
این مسـاله مطرح اسـت که این کار را انجام بدهد؟ اگر هم هسـت
کجـای آن بـر وظیفـه اصلـی کانـون ارجحیـت داده شـده اسـت.
شـرح وظایـف کانـون را میدانیـم .کانـون یـک درصـد خریـد کتاب
کـودک بـازار را هـم انجـام نمیدهـد .ایـن یـک مغالطه بزرگ اسـت
کـه بـه وسـیله آن نـه تنهـا کـودکان را از شـناخت کتابهـای واقعـا
منتخـب محـروم میکنیـم ،بلکـه آدرس غلـط میدهیـم و انحصـار
ایجـاد میکنیـم .ایـن یعنـی از میـان مثلا دو هـزار کتـاب کـودک،
ابتـدا  ۱۰کتـاب را واجـد شـرایط بررسـی بدانیـم و از میـان آنهـا یک
کتـاب را بـه عنـوان کتـاب برتـر و قهرمـان ملـی معرفـی کنیم.
حـرف مـن این اسـت که چـرا کانون از میـان صدها کتاب فقط سـه
تـا  ۱۵کتـاب را قابـل ورود بـه عرصـه رقابـت میدانـد در حالـی کـه
دولـت نـه تنها زیرسـاختهای رعایـت کپیرایت را مهیـا نکرده بلکه
مخالـف آن اسـت و همیـن باعـث شـده بـا اجراکننـده رونـد خرید و
ارسـال ارز بـرای رعایـت کپیرایت کـه کاری اخالقی اسـت ،معادل
نوعـی قاچاق برخورد شـود.
بیکمحمـدی :اگـر بخش خصوصی یـا دولتی با خارج کشـور تبادل
اقتصـادی داشـت ه باشـد ،تا زمانی کـه قوانین کشـور را نقض نکند و
مدعی نداشـت ه باشـد ،قاچاقچی محسـوب نمیشود.
هاشـمینژاد :بـه بانـک مرکـزی رفتیم و بـه هیچ وجه امـکان اینکه
هزینـه کپیرایـت را بـه دیگر کشـورها حواله کنیم ،وجود نداشـت.

مشارکت کارتونیست های ایران
در پویش «هنر برای خوزستان»
احمد   رضا سهرابی

 91کارتونیســت ایرانــی
در اقدامی خودجــوش و
مردمی بــا انتشــار گروهــی
آثــار خــود در شــبکه های
اجتماعــی از مــردم مظلوم
خوزستان حمایت کردند.
ایــن اقدام در قالب پویشــی
بــا عنــوان «هنــر بــرای
خوزستان» شکل گرفت.
در بیانیه این پویش آمده است :ما کارتونیست ها زبانمان تصویر
اســت .آن را با طنز می آمیزیم و حرفمــان را می زنیم .اما کدام
طنــز؟ چطــور می توان این شــرایط را دید و ســراغ طنز نرفت؟
چطور می توان خندید و چطور می تــوان خنداند؟ طرح هایمان
تلــخ اســت .آینه هــای در دســتانمان گرفته ایم و ایــن تلخی،
انعکاس چیزی است که می بینیم.
مــا کارتونیســت ها و کاریکاتوریســت ها گرد هــم آمده ایم تا با
زبــان تصویر ،حرف هایمان را بزنیم .این چیزی اســت که برای
همراهی با مردم رنج کشیده خوزستان ،از دستمان برمی آید.

«ییالق سرد» نماینده فارس
درجشنواره ملی کویر و زندگی
به گزارش خبرنگار عصرمردم فیلم مســتند «ییالق سرد» به
عنوان تنها نماینده فارس در این رویداد ملی حضور دارد و در
بخش نهایی باچهارده اثر دیگر به رقابت می پردازد.
کارگردان جوان این اثر در گفت و گو با عصرمردم گفت :این
مستند با رویکردی نســبت به محیط زیست ساخته شده که
با روند رو به رشــد شهرسازی و زندگی شهری ،زندگی سنتی
طوایــف و اقوام مختلف درحال فراموشــی اســت و محیط
زیست نیز با مخاطره روبرو شده است.
محمدحســین فــاح زاده افــزود :این فیلم مــا را به آن جا
می رســاند که عوامل انســانی بیشــتر از عوامــل طبیعی در
شکل گیری این بحران موثر بوده است.

