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یوسفی :استان خوزستان تابلوی همه بحرانهای کشور شده است
نماینـده اهـواز در مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان
اینکـه اسـتان خوزسـتان تابلـوی همـه بحـران هـای
کشـور شـده اسـت ،مدعـی شـد :ایـن موضـوع بـه
وضعیـت مدیریـت اسـتانی و شهرسـتانی منصوبان وزیر
کشـور بـر مـی گـردد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مجتبـی یوسـفی در جلسـه علنـی
دیـروز (سـه شـنبه) در توضیـح سـوالش از وزیـر کشـور
دربـاره علـت عـدم نظـارت بـر عملکـرد شـهرداری ها و
عـدم اجـرای مفـاد قانـون شـرایط انتخـاب شـهرداران
گفـت :مـردم از مـا مـی پرسـند شـما نماینـده هـای
مجلـس در موضوعـات مختلـف مثـل بحـران هـای
تنـش آب خوزسـتان ،مشـکالت کرونـا در سیسـتان
و بلوچسـتان و شـمال کشـور ،آب گرفتگـی در اسـتان
خوزسـتان و یـا حتـی گـران شـدن سـیمان و کـم یـاب
شـدن نان و آرد چه کاره هسـتید؟ اما پاسـخ ما چیست؟
وی ادامـه داد :هدفـم از طـرح سـوال در هفتـه پایانـی
دولـت ایـن بـود که پیامـی به دولـت و وزرای آینـده داده
شـده و پاسـخگویی در کشـور باب شـود.
نماینـده اهـواز در مجلـس شـورای اسلامی با یـادآوری
اینکـه انتصابـات اسـتانداران و فرمانـداران بـه عنـوان
نماینـده عالـی دولـت و برخی شـهرداران کشـور وظیفه
وزیـر کشـور اسـت ،بـه مسـوولیت هـای وزیـر کشـور
در برخـی شـوراها و کارگـروه هـا اشـاره کـرد و افـزود:
قانـون گـذار بـه وزیـر کشـور و بـه تبـع آن اسـتانداران و

فرمانـداران اختیـار داده کـه اعتبـارات مصـوب مجلس
را بـرای حـل مشـکالت قبـل از تبدیـل شـدن آن بـه
بحـران اسـتفاده کنـد نه اینکـه بعد از ایجاد بحـران و به
دنبـال آن آسـیب دیـدن روحـی و مالی مردم گفته شـود
کـه اختیـاری نداشـتیم که اگر ایـن طور بود چـرا در این
 ۸سـال از ظرفیـت مجلـس اسـتفاده نکردیـد؟
وی بـا اشـاره بـه قانـون انتخـاب شـهرداران گفـت :در
ایـن قانـون شـرایطی ذکر شـده کـه از جمله آن داشـتن
 ۹سـال سـابقه مدیریـت ارشـد و بـا حداقل مـدرک فوق
لیسـانس اسـت اما فـردی را منصوب کردید کـه تنها دو
سـال با مـدرک دیپلم معـاون فرهنگی شـهرداری اهواز
بـود و بعـد هـم بـه کانـون تبلیغاتـی رفـت امـا چـه طـور
فـردی بـا شـغل دولتـی در کانـون تبلیغاتـی حضـور پیدا
مـی کنـد .همیـن فـرد در سـال  ۹۸بـا اخذ مـدرک فوق
لیسـانس شـهردار اهـواز می شـود.
وی ادامـه داد :حـدود  ۳۲۶قطعـه زمیـن در اهـواز
حداقـل بـه قیمـت آن روز حـدود  ۳۵۰میلیـارد تومان به
فـروش رفـت کـه تنهـا نیمـی از ایـن مبلـغ دریافت شـد
و همـان مبلـغ نیـز بـه پروژههـای غیرضـرور تخصیـص
یافـت ،در شـرایطی کـه خانههـای مـردم در شـهر اهواز
تنهـا بـا بـارش  ۱۱میلیمتـری بـاران یـک متـر بـه زیـر
فاضلاب مـیرود ،آنـگاه برای سـاماندهی ایـن معضل
اعلام شـد کـه  ۲۰میلیـارد تومـان منابـع در اختیـار
نداریـم ،در همـان زمـان بـا وجـود ایـن مشـکل مـردم

حـدود  ۷۰۰میلیـارد تومـان بـرای تقاطـع غیرهمسـطح
بـدون مصوبـه شـورای عالـی ترافیـک تعریـف شـد؛
اقدامـی کـه نشـان از سـوء مدیریت شـما و اسـتانداران
و فرماندارانتـان دارد.
یوسـفی اضافـه کـرد :شـما بـدون طـی شـدن رونـد
قانونـی بـه شـهرداریها کـه صالحیـت نداشـت ،حکم
دادیـد و بعـد از آن اسـتاندار وقت مصوبه شـورای تأمین
را دریافـت کـرد ،اگرچـه برخی اعضای این شـورا اعالم
کردنـد کـه مـا راضـی نبودیـم امـا فرمانـدار شـما شـب
قبـل از اسـتیضاح و عـزل شـهردار مانـع انجـام این کار
شـد و سـازمان بازرسـی هم طی ارسـال دو نامه عواقب
انتصابـات شـما را اعلام کـرد .آقـای رحمانـی فضلـی
نتیجـه انتصابات شـما در خوزسـتان ،آبگرفتگـی اهواز،
بوشـهر ،بندرعبـاس و نارضایتـی مـردم بـود.
وی ادامـه داد :مجلس در بودجه سـاالنه امسـال ۵۰۰
میلیـارد تومـان اعتبـارات در نظـر گرفـت امـا متأسـفانه
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه و رئیـس جمهـور
برایشـان اهمیتـی نداشـت کـه قبـل از وقـوع بحـران
مدیریـت الزم را انجـام دهنـد .حتـی مجلس در شـرایط
کنونـی تنـش آبـی هـم منابعـی حـدود دو هـزار میلیـارد
تومـان از محـل اصلاح قیمـت بـرق فـوالد بـرای حـل
مشـکالت آب شـرب اسـتانها و روسـتاها را در نظـر
گرفـت کـه بـا وجـود دریافت ایـن مبلـغ توسـط دولت از
روی قبضهـا ،امـا پرداخـت نشـد.

من کنت موال فهذا علی موال

فرا رســیدن عید ســعید غدیر خم
عیــد والیــت و امامــت و شــکرانه
تکمیل دین و تتمیــم نعمت همگان
با عرشیان و فرشــیان ،بر هموطنان
گرامــی به خصوص عشــایر غیور
استان فارس گرامی باد
مدیرعامل و هیأت مدیره
اتحادیه تعاونی های عشایر استان فارس

ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

کیمیای تشیع
گاهـی آدم وسوسـه می شـود کـه بداند در کشـور
بـه اصطلاح اسلامی ما چنـد درصـد از مـردم از
طریـق کسـب حلال امرار معـاش می کننـد  .بحث
بـر سـر عرف و قانون نیسـت چـرا که همـواره بین
شـرع و عـرف و قانـون زاویـه ای وجـود داشـته و
دارد کـه در هیـچ زمانـی پر نشـده اسـت.آنچه در
بیـن مـردم رواج دارد عرف اسـت و آنچـه دین آن
را مجـاز یـا غیرمجاز دانسـته شـرع اسـت و آنچه
در کتاب هـای حقـوق آمـده و بر مبنـای آن قضاوت
می شـود  ،قانـون اسـت  .چنیـن قبض و بسـطی را
مـا در کمتر کشـوری سـراغ داریم که بیـن عرف و
شـرع و قانـون تا ایـن انـدازه فاصله وجود داشـته
باشـد .درآمـد کسـی کـه در بانـک کار می کنـد و
حقوقـش را از بانکـی می گیـرد کـه از مـردم ربـا
دریافـت می کند از لحاظ شـرعی مشـکل دارد ولی
در عـرف و قانـون بـرای چنیـن حقوقی جـای ایراد
وجـود نـدارد و برخـی از علمـا هـم اخیـرا فتیلـه ی
فتـوای خـود را در باره میـزان قبح معاملات ربوی
پاییـن کشـیده انـد و بـا اغمـاض از کنـار ایـن
موضـوع می گذرنـد چـرا کـه اگـر بخواهنـد شـرع
را جـدی بگیرنـد کمتـر آدم نـان حالل خـوری پیدا
می شـود و دیگـر قـادر بـه گرفتن سـود  18درصد
بـه بـاال از وام های دریافتی توسـط مردم نیسـتند .
ایـران  2/5برابـر میانگیـن جهانـی بانـک دارد و
یک دهـم خاصیـت و اثر بخشـی مثبـت بانک های
معتبـر دنیـا را هم ندارد و سـطح اعتبـار و تعاملش
بـا بانک هـای دنیـا هـم بـه دلیـل اتهامـات مربوط
به پولشـویی بسـیار کـم اسـت در حالی کـه بیش
از  200هـزار کارمنـد در بانک های ایرانـی فعالیت
می کننـد .جالب اینجاسـت کـه در هیچ کجـای دنیا
بـه انـدازه ی ایـران کـه تمامی علمـای دینـی آن
دریافـت و پرداخـت ربـا را حـرام می داننـد  ،سـود
بانکـی از مـردم دریافـت نمی شـود  .نتیجـه ای که
از چنیـن مقایسـه ای می تـوان گرفـت این اسـت
کـه میزان حـرف شـنوی بنگاه هـای مالـی و مردم
از علمـا قابل مقایسـه با گذشـته های دور نیسـت !.
سـازمان اوقـاف بیـش از  800هزار مسـتاجر دارد
بـه طـوری کـه نـه تنهـا مغازه هـا بلکـه برخـی
از زمین هـای کشـاورزی و مناطـق مسـکونی و
آپارتمان هـا نیـز موقوفـه هسـتند اما اجـاره ی این
موقوفه هـا اغلـب تطابقـی بـا نرخ هـای متعـارف
و روز آمـد نـدارد و طبیعـی اسـت کـه مسـتاجرین
حـق مطلـب را در پرداخـت اجاره بهـا ادا نمی کنند .
نتیجـه ایـن کـه از نظـر شـرعی درآمد آنهـا حالل
نیسـت  .بگذریـم از موقوفه هایـی که متولـی دارند
امـا گـزارش مالـی بـه اداره ی اوقـاف نمی دهنـد و
معلـوم اسـت کـه هزینه کـرد ایـن درآمدهـا جای
بحـث دارد .زمانـی بـود کـه می گفتنـد بـا درآمـد
اوقـاف می تـوان کشـور را اداره کـرد اما بی سـر و
سـامانی حاکم بر سیسـتم مالی و اداری کشـور که
هنـوز آثـار و نشـانه های یـک جامعه جنـگ زده را
دارد  ،موجـب می شـود کـه نتوان سـرجمع درآمد ها
و هزینه هـای اوقـاف را مشـخص کـرد  .برویـم
سـراغ درآمد هـای حاصـل از خریـد و فـروش مواد
مخـدر  .در ایـران بـا یـک محاسـبه ی خوشـبینانه
نزدیـک بـه  5میلیـون معتـاد داریم و در ایـن میان
هـزاران نفـر از محـل خرید و فـروش مـواد مخدر
خانواده هـای خـود را اداره می کننـد و بـه تعبیـری
دیگـر شـرعا لقمـه حـرام بـه دهـان زن و بچـه ی
خـود می گذارنـد  .شـاید بتـوان گفـت نزدیـک بـه
یـک هشـتم جمعیت کشـور یا بـا معتـادان زندگی
می کننـد و یا مخـارج آنها از طریـق خرید و فروش
مـواد مخـدر تامیـن می شـود که هـم قانونـا و هم
شـرعا و هـم عرفـا درآمـد حاللـی نیسـت  .برویم
سـراغ درآمدهـای حاصـل از قاچـاق کاال در ایران :
بر اسـاس برآوردهای مجلس شـورای اسلامی در
سـال  96نزدیـک بـه  25میلیـارد دالر قاچـاق کاال
داشـته ایـم  .البتـه سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق آمـار
کمتـری ارائـه داده ولـی بـه نظر می رسـد کـه آمار
مجلـس شـورای اسلامی دقیق تـر باشـد ! از دارو
و لـوازم آرایـش گرفتـه تـا انـواع لـوازم خانگـی
و حتـی برخـی از مـواد خوراکـی از طریـق قاچـاق
یعنـی بـدون آن حـق گمرکـی آن پرداخـت شـود
وارد کشـور می شـود  .علمـای دینـی درآمـد حاصل
از قاچـاق را در جمهـوری اسلامی حرام می داننـد
ولـی اغلب مـردم یا در نقـش وارد کننـده کاال و یا
خریـدار کاالی قاچـاق به چنین درآمدی دسترسـی
دارند .
واسـطه ها و دالل هـا نیـز بـه دلیـل نقشـی کـه در
ایجـاد گرانـی و حبـاب دارنـد در فهرسـت آفـات
اقتصـادی قـرار می گیرنـد و اقتصاددانـان آنهـا
را انـگل جامعـه توصیـف می کننـد زیـرا پولـی کـه
بـه دسـت می آورنـد حاصـل ایجـاد ارزش افـزوده
و انجـام کار نیسـت  .از دالالن میدان هـای تـره
بـار گرفتـه تـا دالل خریـد و فـروش زمیـن و بـاغ
و خانـه و همچنیـن سـکه و دالر و ارزهـای خارجی
و اگـر دالالن کاالهـای اسـتراتژیک نظیـر آرد
و شـکر و ذرت و جـو و سـیمان کـه از دل آنهـا
صدهـا سـلطان بیـرون می آیـد را بـه آن بیفزاییـم
بـه ایـن نتیجه می رسـیم کـه دسـتیابی بـه ثروت
کالن در ایـران در  90درصـد مـوارد تنهـا بـا
حـرام خـواری و ظلـم بـه مـردم و فـرار از مالیات
امـکان پذیـر اسـت به طـوری که اگر کشـور سـر
و سـامان داشـت و می شـد بـا طـرح پرسـش از
کجـا آورده ای رد بسـیاری از درآمدهـا را گرفـت
بـه جاهایـی می رسـیم کـه عبـور از آنهـا نیازمنـد
مجوزهـای چنـد الیـه اسـت  .برویـم سـراغ گران
فروشـی که اغلـب بازاریـان بـه آن خو گرفتـه اند
و درآمـد ناشـی ازآن نیـز حرام اسـت  .شـما کمتر
فروشـنده ای را پیـدا می کنیـد کـه تابـع نرخ های
اد امه د  ر ستون روبرو
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قالیباف:

پاسخی برای کم کاریها در خوزستان نداریم
رئیــس مجلــس در جلســه بامــدادی مجمــع
نماینــدگان اســتان خوزســتان بــرای پیگیــری
مســائل ایــن اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
مقابــل هرکــس کــه در رفــع مشــکالت
مــردم کارشــکنی کنــد می ایســتم ،گفــت:
بــا مقایســه شــرایط اســتان در زمــان جنــگ
و شــرایط کنونــی نســبت بــه کــم کاری هــا
و ســوء مدیریت هایــی کــه در خوزســتان
انجــام شــده اســت بــه عنــوان یــک انقالبــی
هیــچ پاســخی بــرای مــردم اســتان نــدارم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف
در نشســت مجمــع نماینــدگان اســتان
خوزســتان کــه از ســاعت  ۵:۱۵دقیقــه صبــح
دیــروز (ســه شــنبه  ۵مردادمــاه) آغــاز شــد،
بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه مــردم وفــادار
ایــن اســتان ،مــن بــه انــدازه کافــی و فــارغ
از درخواســت های مردمــی و مطالبــات ایــن
روزهــای نماینــدگان ،انگیــزه الزم بــرای
پیگیــری مســائل اســتان خوزســتان را
دارم ،گفــت :مخصوصــ ًا ایــن امــور وقتــی
ثمربخــش خواهــد بــود کــه هــم افزایــی
کافــی در دســتگاه های مختلــف بــرای
انجــام یــک کار وجــود داشــته باشــد.
مشــکل اصلــی کشــور ســرکش بــودن نظــام

اداری و اجرایــی اســت
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریح
کــرد :مشــکل اصلــی و درد اساســی امــروز
مــا در کشــور ســرکش بــودن نظــام اداری
و اجرایــی کشــور اســت و ظاهــرا کســی
مســئول مســائل و مشــکالت بــه وجــود
آمــده نیســت.
کوتاهــی دو دســتگاه در تنــش آبــی
 ۷۴۰روســتای خوزســتان
وی بــا اشــاره بــه مســائل اخیــر اســتان
خوزســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نبایــد

نماینــدگان را از جلســات کارشناســی مربــوط
بــه حــل معضــات اســتان خوزســتان حــذف
کــرد ،تاکیــد کــرد :قطعـ ًا نماینــدگان مجلــس
از هــر کــس دیگــری در انتقــال پیــام مــردم
محــق تــر هســتند و نماینــده می توانــد
حــرف مــردم را از مســئوالن بــه صــورت
منســجم پیگیــری کنــد .روز گذشــته جلســه
ای در کمیســیون امــور داخلــی کشــور و
شــوراها برگــزار شــد ،در آن جلســه بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــردم کــه در موضــوع رفــع
تنــش آبــی  ۷۴۰روســتای خوزســتان دو

مجموعــه در انجــام وظایــف خــود کوتاهــی
کردنــد.
رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان بــا اشــاره
بــه تعییــن اعتبــار هــزار میلیــارد تومانــی
بــرای حــل بخشــی از مشــکالت تنــش آبــی
خوزســتان کــه در جریــان نظــارت میدانــی
ســال گذشــته از ایــن اســتان نهایــی شــد،
تاکیــد کــرد :حداقــل در بحــث تخصیــص
ایــن هــزار میلیــارد تومــان کــه ســازمان
برنامــه بایــد بــه ایــن مناطــق اختصــاص
مــی داد ،ســازمان برنامــه و وزارت نفــت
کوتاهــی کردنــد ،در حالــی کــه ایــن مســئله
بــا پیگیــری بــه راحتــی قابــل حــل و فصــل
بــود.
وی بــا اشــاره موانــع جــدی کــه در نتیجــه
سیســتم بروکراســی اداری مقابــل تامیــن
ایــن اعتبــار ایجــاد شــد ،گفــت :از شــهریور
ســال گذشــته می دانســتیم کــه ۷۴۰
روســتای خوزســتان دچــار تنــش و بحران آب
هســتند امــا بــا برنامــه ریــزی و تصمیمــات
درســت می توانســتیم تــا تابســتان امســال بــا
کمتریــن هزینــه ،بســیاری از ایــن مشــکالت
را برطــرف کنیــم ،ولــی امــروز بــا هزینــه ای
دوچنــدان بایــد ایــن بحــران را حــل کنیــم.

ربیعی:

نباید بهانهای برای استمرار تحریم به تحریمگران داد
ســخنگوی دولــت گفــت :مــا در مقابلــه بــا
جنــگ اقتصــادی بــه نقطــهای رســیدهایم
کــه احســاس مقاومــت و پایــداری ایــران،
بایــد از ســوی تحریمکننــدگان درک
شــود؛ بــرای همیــن نبایــد بهان ـهای بــرای
اســتمرار تحریــم بــه تحریمگرهــا داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی ربیعــی روز
سهشــنبه در نشســت خبــری هفتگــی
کــه بــه صــورت مکتــوب برگــزار شــد
اظهــار کــرد :ســالهای اخیــر را بایــد
ســالهای گــذار و ســالهای حیاتــی
خوانــد و توصیــف کــرد .تحمــل ســه ســال
تحریــم و ســه ســال ُپرفشــار اقتصــادی
کــه در ماههــای اخیــر آثــار حــاد آن بــر
زندگــی مــردم مشــهودتر شــده اســت،

پاندومی کرونــا و ابهــام در زمــان پایــا 
ن
یافتــن ویــروس کوویــد  ۱۹و ضــرورت

مبــارزه بیامــان ملــی بــا آن ،در کنــار
کمآبــی و خشکســالی بینظیــر در  ۵۰ســال
اخیــر و تاثیــر آن بــر آب و کشــاورزی،در
مجمــوع باعــث ایجــاد فشــاری کمنظیــر
بــر جامعــه شــده اســت.
ســخنگوی دولــت افــزود :بزرگتریــن قــدرت
اقتصــادی و نظامی جهــان بــا همــه تــوان
و ظرفیــت خــود ،بــه اقتصــاد در حــال رشــد
ایــران ،حملــه کــرد .قــرار بــود در یــک
جنــگ اقتصــادی ،ایــران را مغلــوب و دچــار
فروپاشــی کننــد .البتــه صدمــه و آســیب
زیــادی در ایــن جنــگ ،بــه مــردم وارد شــد
و دولــت در کنــار مــردم ،بــا تصمیمــات
اقتضایــی ،در ایــن نبــرد ،دشــمن را نــاکام
گذاشــت امــا آثــار آن پــس از شکســت

آمریــکا ،کمــاکان در زندگــی مــردم ادامــه
دارد.
ربیعــی بــا اشــاره بــه تغییــر دولــت و انتقــال
قــدرت در کشــور گفــت :مجموعــه ایــن
مــوارد ایجــاب میکنــد تــا مــا بیــش از
هــر دورهای ،بــا هوشــمندی همگانــی و
همدلــی ملــی بتوانیــم ایــن دوره را پشــت
ســر بگذاریــم و بتوانیــم فردایــی بهتــر را
بــرای ایــران ترســیم کنیــم.
وی ادامــه داد :مــا در مقابلــه بــا جنــگ
اقتصــادی بــه نقطــهای رســیدهایم کــه
احســاس مقاومــت و پایــداری ایــران ،بایــد
کمــاکان از ســوی تحریمکننــدگان درک
بشــود؛ بــرای همیــن نبایــد بهانـهای بــرای
اســتمرار تحریــم بــه تحریمگرهــا داد.

ضربه کاری وزارت اطالعات به شبکه تروریستی موساد

مدیــر کل ضــد جاسوســی وزارت اطالعــات
از دســتگیری شــبکهای از عوامــل ســازمان
جاسوســی رژیــم صهیونیســتی (موســاد) بــه
همــراه محمولــه ســنگین و مهمــات در مبــادی
غــرب کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از پایــگاه
اطــاع رســانی وزارت اطالعــات ،مدیــرکل
ضــد جاسوســی ایــن وزارتخانــه اعــام
کــرد :بــا رصــد و کنتــرل اطالعاتــی خــارج
از مرزهــا و اقدامــات گســترده اطالعاتــی
عملیاتــی ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج)

شــبکهای از عوامــل ســازمان جاسوســی رژیــم
صهیونیســتی (موســاد) بــه همــراه محمولــه
ســنگین ســاح و مهمــات پــس از ورود از
مبــادی مــرزی غــرب کشــور دســتگیر شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه عوامــل موســاد قصــد
داشــتند از ایــن تجهیــزات در جریــان
اغتشاشــات شــهری وتــرور بهــره بــرداری
کننــد ،تصریــح کــرد :رژیــم صهیونیســتی
در مقطــع برگــزاری انتخابــات نیــز در چنــد
نوبــت قصــد انجــام اقدامــات خرابکارانــه در
نقــاط مختلــف کشــور داشــت کــه بــا اقــدام

بــه موقــع ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج)
از انجــام ایــن خرابکاریهــای تروریســتی
جلوگیــری بــه علــم آمــد و ضربـهای کاری بــه
شــبکه تروریســتی موســاد در منطقــه وارد شــد.
مدیــرکل ضــد جاسوســی وزارت اطالعــات
گفــت :ایــن تســلیحات شــامل کلــت کمــری،
نارنجــک ،وینچســتر ،کالش و فشــنگ جنگــی
میشــود کــه برخــی از آنهــا همچــون
وینچســتر و نارنجــک بــرای بــه آشــوب
کشــیدن اعتراضــات مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .وی افــزود :وزارت اطالعــات ضمــن

تشــکر از هوشــیاری همیشــگی آحــاد مــردم
بــه ویــژه هموطنــان ســاکن در اســتانهای
غربــی کشــور در مواجهــه بــا دشــمنان ایــران
اســامی ،از همــه اقشــار مــردم خواســت تــا
دربــاره پیشــنهادهای مشــکوک بــه ویــژه در
فضــای مجــازی و درخواســت انجــام برخــی
اقدامــات در قبــال دریافــت مبالــغ خــارج از
عــرف ،بــا هوشــیاری و آگاهــی بیشــتر عمــل
کننــد و مراتــب را بــه ســتاد خبــری وزارت
اطالعــات بــه شــماره  ۱۱۳اطــاع رســانی
کننــد.

استقبال گروههای شیعه عراق از توافق برای خروج نظامیان آمریکایی
دو ائتــاف "الفتــح" و "النصــر" و همچنیــن
جریــان حکمــت ملــی عــراق دیــروز ســه
شــنبه از دســتیابی تیــم مذاکــره کننــده
عــراق بــه توافــق بــا واشــنگتن بــرای خروج
نظامیــان آمریکایــی از عــراق اســتقبال کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســومریه
نیــوز ،ایــن ائتــاف در بیانیــهای اعــام
کــرد ،از دســتیابی تیــم مذاکــره کننــده
عــراق بــه توافــق بــرای خــروج کامــل
نظامیــان آمریکایــی از کشــور در پایــان
ســال  ۲۰۲۱اســتقبال میکنــد و ایــن
اقدامی مثبــت در مســیر تحقــق حاکمیــت
ملــی کامــل اســت.
الفتــح ابــراز امیــدواری کــرد کــه مســووالن
ذیربــط در عــراق اجــرای ایــن توافقنامــه را
پیگیــری کننــد.

جــو بایــدن ،رئیــس جمهــوری آمریــکا و
مصطفــی الکاظمــی ،نخســت وزیــر عــراق
بــه توافقــی دســت یافتنــد کــه بــه صــورت
رســمی به ماموریــت نظامی نیروهــای
آمریــکا در عــراق تــا پایــان ســال ۲۰۲۱

پــس از بیــش از  ۱۸ســال اســتقرار ایــن
نیروهــا در عــراق پایــان میدهــد.
بایــدن در دیــدار بــا الکاظمی تاکیــد کــرد،
آمریــکا در عــراق در زمینــه آمــوزش
نظامیــان ،مبــارزه بــا داعــش و حمایــت

اطالعاتــی فعالیــت خواهــد داشــت.
وی افــزود ،همــکاری آمریــکا بــرای مبــارزه
بــا تروریســم بــا پایــان یافتــن ماموریــت
نظامی ایــن کشــور در عــراق ادامــه خواهــد
داشــت.
در حــال حاضــر حــدود  ۲۵۰۰ســرباز
آمریکایــی در خــاک عــراق مســتقر هســتند.
همچنیــن ائتــاف النصــر ،بــه رهبــری
حیــدر العبــادی هــم از نتایــج چهارمیــن
دور از مذاکــرات اســتراتژیک میــان عــراق
و آمریــکا اســتقبال کــرد.
ایــن ائتــاف اعــام کــرد ،ایــن موفقیــت،
پیــروزی بــرای عــراق و منافــع و حاکمیــت
آن بــوده و نتیجــه تالشهــای دولــت
الکاظمــی و حمایــت گروه هــای ملــی
است.

ماجرای دستنوشته بایدن درباره ایران در دیدار با الکاظمی
رئیــس جمهــور آمریــکا در دیــدار بــا نخســت
وزیــر عــراق دستنوشــتهای کــه در آن
اشــاراتی بــه ایــران هــم شــده بــود ،بــه همراه
داشــت کــه از متــن آن از دیــد رســانهها
مخفــی نمانــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از القــدس
العربــی ،دوربیــن خبرنــگاران تصویــر برگـهای
را ثبــت کردنــد کــه جــو بایــدن ،رئیــس
جمهــور آمریــکا در دیــدار بــا مصطفــی

الکاظمی،نخســت وزیــر عــراق در دســت
داشــت .دستنوشــته جــو بایــدن حــاوی
دو جملــه اســت کــه بــا بزرگنمایــی تصویــر
قابــل خوانــدن اســت؛ جملــه اول درخصــوص
تصمیــم واشــنگتن درمــورد پاســخ بــه حملــه
علیــه نیروهــای آنــان در عــراق اســت و در
جملــه دوم آمــده اســت کــه ایــران بایــد توقف
حمــات علیــه آمریــکا را جــدی بشــمارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،علیرغــم اینکــه

محتــوای دقیــق ایــن دستنوشــته واضــح
نیســت امــا بــه نظــر میرســد درخصــوص
مســاله حمالتــی اســت کــه آمریــکا مدعــی
اســت مجموعههــای مســلح مــورد حمایــت
ایــران در عــراق علیــه نیروهــای آمریکایــی
انجــام میدهنــد.
فعــاالن فضــای مجــازی بــا انتشــار تصاویــر
ایــن دیــدار میگوینــد ،احتمــال اینکــه بایــدن
ســهوا دستنوشــته خــود را مقابــل دوربیــن

خبرنــگاران قــرار داده باشــد کــم اســت و بــه
نظــر میرســد ایــن اقــدام بیشــتر ارســال
پیــام بــه ایــران بــوده اســت.
جــو بایــدن طــی دیــدار بــا الکاظمــیدر کاخ
ســفید اعــام کــرد کــه واشــنگتن در پایــان
ســال جــاری میــادی بــه ماموریــت جنگــی
خــود در عــراق پایــان میدهــد و مرحلــه
جدیــدی از همــکاری نظامیبــا ایــن کشــور
را آغــاز میکنــد.

نظری:

2

طرح ساماندهی فضای مجازی به
التهاب آفرینی کمک میکند
نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس خواســتار تجدیــد
نظــر در برخــی دســتورکارهای مجلــس شــد کــه بــه گفتــه وی
بــه الهتــاب آفرینــی کمــک می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدغنی نظــری در اخطــاری مســتند بــه
اصــل  ۴۳قانــون اساســی در جلســه علنــی دیــروز مجلــس
گفــت :دســتور کارهایــی کــه امــروز در مجلــس مطــرح
می شــود متناســب بــا تامیــن نیازهــای اساســی و مباحــث
مربــوط بــه وظایــف عمومی نماینــدگان نیســت و شــامل عــده
ای محــدودی می شــود.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت ســیمان بــه ۱۱۰
هــزار تومــان رســیده و مــردم گرفتــار شــدند .لــذا از شــما
خواهشــمندم دســتور کار مجلــس را متناســب بــا اصــل ۴۳
پیــش بینــی کنیــد و در مــواردی کــه شــاید نیــاز اساســی
کشــور نیســت و بــه التهــاب آفرینــی کمــک می کنــد ،تجدیــد
نظــر کنیــد.
ایــن نماینــده مجلــس یــادآور شــد :مثــا دربــاره طــرح مربــوط
بــه فضــای مجــازی کــه اخیــرا در بیــرون برخــی فرصــت
طلبــان اظهارنظرهایــی را در ایــن بــاره داشــتند ،الزم اســت
دقــت الزم صــورت گیــرد.
نظــری در پایــان گفــت :همچنیــن تذکــری بــه آقــای روحانــی
دارم کــه در روزهــای آخــر گنــاه خــود را گــردن مصوبــه
مجلــس نینــدازد.

ادامه محدودیتهای کرونایی
سفر به آمریکا برای مسافران
کشورهایی از جمله ایران
ســخنگوی کاخ ســفید اعــام کــرد در موقعیــت فعلــی شــیوع
ســویه دلتــای ویــروس کرونــا ،ایــن کشــور محدویت هــای
ســفر اعمــال شــده اش بــرای ورود شــهروندان غیــر آمریکایــی
بــه ایــن کشــور را لغــو نمی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،کاخ ســفید
روز دوشــنبه تاییــد کــرد کــه آمریــکا محدودیت هــای ســفر
فعلــی بــه ایــن کشــور را بــه خاطــر نگرانی هــا از شــیوع
ســویه دلتــای ویــروس کوویــد ۱۹-کــه قــدرت ســرایت
باالیــی دارد و بــه خاطــر آمــار رو بــه افزایــش مبتالیــان بــه
کرونــا «در ایــن موقعیــت» بــرای مســافرانی از کشــورهای
متعــدد از جملــه ایــران لغــو نمی کنــد.
ایــن تصمیــم کــه ابتــدا توســط رویتــرز گــزارش شــده بــود،
پــس از یــک نشســت رده بــاال روز جمعــه در کاخ ســفید
اعــام شــد .ایــن یعنــی محدودیت هــای بلنــد مدتــی کــه از
ســال  ۲۰۲۰مانــع ســفر تعــداد زیــادی از جمعیــت جهــان بــه
آمریــکا می شــد ،در کوتــاه مــدت برطــرف نخواهــد شــد.
جــن ســاکی ،ســخنگوی کاخ ســفید روز دوشــنبه در ایــن بــاره
گفــت :بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه امــروز در آن قــرار داریــم و
بــا وجــود ســویه دلتــا ،محدودیت هــای فعلــی ســفر را در ایــن
موقعیــت حفــظ می کنیــم.
آمریــکا در حــال حاضــر ،مانــع ســفر بســیاری از شــهروندان
غیــر آمریکایــی بــه ایــن کشــور می شــود کــه در  ۱۴روز
گذشــته در انگلیــس ۲۶ ،کشــور اروپایــی شــینگن کــه
کنترل هــای داخلــی مــرزی ندارنــد ،ایرلنــد ،چیــن ،هنــد،
آفریقــا ،ایــران و برزیــل بــوده انــد.
محدویت هــای خــارق العــاده ســفر توســط آمریــکا اولیــن بــار
در ژانویــه  ۲۰۲۰بــرای ممانعــت از شــیوع کروناویــروس علیــه
چیــن اعمــال شــد .کشــورهای دیگــر پــس از آن شــامل ایــن
محدودیت هــا شــدند ،تــازه تریــن آن هــا هنــد بــوده اســت
کــه از مــاه مــه مشــمول ایــن محدودیــت شــد.

رئیس شورای تامین دشت آزادگان:

اکثر بازداشتیهای حوادث
دشت آزادگان آزاد شدند
رئیــس شــورای تامیــن دشــت آزادگان از آزادی اکثــر
بازداشــتیهای حــوادث اخیــر خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از قــوه قضاییــه ،حمیــد ســیالوی
اظهــار کــرد :بــه دســتور رئیــس قــوه قضاییــه و پیگیریهــای
صــورت گرفتــه از طریــق اعضــای شــورای تامیــن شهرســتان
مبنــی بــر ندامــت بعضــی افــراد و عــدم مشــارکت بعضــی از
ایــن افــراد در خســارت وارده ،اکثــر بازداشتشــدگان تجمعــات
روزهــای اخیــر آزاد شــدند.
در روزهــای اخیــر مســئوالن و نماینــدگان اســتان خوزســتان
خواســتار آزادی بازداشتشــدگان تجمعــات اخیــر شــدند.
اد  امه از ستون روبرو

رسـمی و دولتـی باشـد و همـه بـر اسـاس تـورم
روزانـه نـرخ گـذاری می کننـد  .در اینجـا مـا نه به
رمال هـا و دعانویس هـا و کالهبردارانـی کـه بـرای
درخواسـت های مـردم چـاه کنـده انـد و عـده ای
مبتلا به فقـر فرهنگی را سرکیسـه می کننـد کاری
داریـم و نـه به سـارقان فضای مجازی و شـبگردها
و  ...چـرا کـه حسـاب آنها با کـرام الکاتبین اسـت .
ولـی از آنچه گذشـت روشـن می شـود کـه در این
کشـور به اصطلاح اسلامی باید ذره بیـن برداریم
و بـه دنبال لقمـه حالل بگردیـم  .این هـا را گفتم تا
بگویـم ادعـای شـیعه ی علی بـودن کار سـاده ای
نیسـت زیرا تشـیع مذهبـی میدانی اسـت و تنها با
عمـل می توان شـیعه بودن خـود را ثابت کـرد  .در
زمـان حیات علـی (ع) نیز از تعداد یاران راسـتینش
از انگشـتان دسـت تجـاوز می کرد تاریخ سـمت و
سـوی دیگری پیدا کـرده بود  .بنابرایـن برای اعالم
جمعیـت شـیعیان نباید دنبـال زاد و ولد و اسـامی و
عناویـن و ادعاهـا بـود  .در جامعـه ی کنونـی مـا با
توجـه بـه محدودیـت راه هـای کسـب روزی حالل
دل و جـرات می خواهـد کـه کسـی اظهـار تشـیع
کنـد زیرا شـیعه ی علـی بودن بـر پایـه ی معرفت ،
ارادت و محبـت و تولی و تبری اسـتوار اسـت  .باید
دیـد اگر علـی (ع) اکنـون بود بـا ما چـه معامله ای
می کـرد  .ای کاش نـه با زبـان بلکه در عمل شـیعه
باشـیم  .شـیعه اکنون حکـم کیمیـا را دارد .
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چرا پروژه تراموای شیراز به سرانجام نرسید؟
از تراموایی که به سرانجام نرسید تا پروژه های که در حوزه حمل ونقل عمومی شهر
اجرا شد و یا ناتمام ماند ،بهره برداري از چندين پياده راه ...

نمازجمعه باشکوهترین جلسات هفتگی ملت ایران است
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه اگرچه نماز جمعه زمزمه محبت خداوند است
اما غریب افتاده است ،خاطرنشان کرد :معتقدم که زمزمه ...

چرا پروژه تراموای شیراز به سرانجام نرسید؟

رشد مدرك گرايى و بى توجهى
به مهارت آموزى

باشيم.

امام جمعه شیراز:

نمازجمعه باشکوهترین جلسات هفتگی ملت ایران است
ایسـنا :نماینـده ولیفقیـه در فـارس بـا بیـان اینکـه اگرچه نمـاز جمعه
زمزمـه محبـت خداونـد اسـت امـا غریـب افتـاده اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :معتقـدم کـه زمزمـه نمـاز جمعـه هنـوز قـوی اسـت و هنـوز هم
باشـکوه تریـن جلسـات هفتگـی ملـت مـا اسـت و بایـد به فکـر تقویت
ایـن زمزمههـا باشـیم.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام سهشـنبه  ۵مـرداد در مراسـم گرامیداشـت
سـالروز برگـزاری اولیـن نمـاز جمعـه پـس از انقلاب اسلامی ،بیـان
کـرد :نیـاز انسـانها به معنویـت را باید یـادآوری کرد ،نمـاز جمعه ذکر
خدوانـد اسـت و بـه یـک تعبیـری امـام جمعـه ذکـر اسـت و وقتـی در
نمـاز حضـور پیـدا میکنـد و خطبـهای کـه میخوانـد و قیامی که همه
بـرای ولـی عصـر دارنـد ،خود یـاد خداوند اسـت.
نماینـده ولیفقیـه در فـارس بـا بیـان اینکه نقشـی که امـام جمعه باید
ایفـا کنـد ،نقـش سـختی اسـت ،ضمـن تاکید بـر اینکه همـه ما به ذکـر نیاز داریـم و خیـال نکنیم که بـدون ذکر،
درون انسـان آرام میگیـرد ،گفـت :در یـک مقطعـی بـه بهانـه علـم میخواسـتند این نیـاز را نادیده بگیرنـد و یکی
از چالشهـای مـا تمـدن غربـی هـم در همیـن بـاره هسـت.او بـا بیـان اینکه جهـان معاصر مـا ،جهانی اسـت که
یـاد خـدا در آن فرامـوش شـده و اصـل و گیـر مـا همین اسـت ،افـزود :رسـانههای اجتماعـی ،نماد تمـدن غربی
شـدهاند.
امـام جمعـه شـیراز خاطرنشـان کـرد :یـاد خـدا در شـبکههای اجتماعـی گـم شـده و بنـای تمـدن غربی هـم این
نیسـت کـه یـاد خداونـد در دلهـا زنـده کنـد در حالـی کـه بنای مـا در اسلام اینگونه نیسـت.
آیتاللـه دژکام بـا تاکیـد مجـدد بـر اینکـه نمـود تمـدن مـا ذکراللـه اسـت ،گفـت :بـرای اینکـه ذکـر خداونـد را در
فضاهـای رسـانهای ببریـم ،ناتوانیهایـی داریـم.
او بـا بیـان اینکـه جـو جامعـه مـا بـه گونـهای شـده کـه اگـر روی ایـن مسـئله زیـاد اصـرار کنیـم ،کسـی گـوش
نمیکنـد ،اظهـار کـرد :در خطبههـا اگـر تجـارت و برخـی موضوعـات مطزح نشـود ،همه توقـع دارنـد و این توقع
خـوب نیسـت.نماینده ولیفقیـه در فـارس تاکیـد کـرد :بایـد نگاه را عـوض کنیم البته بـه این معنا نیسـت که امام
جمعـه ناظـر بـه مسـائل اجتماعـی حـرف نزنـد بلکـه در هـر بعـدی از ذکـر خداوند هـم باید گفته شـود.
آیتاللـه دژکام همچنیـن از فرمانـدار شـیراز و اعضـای هیـأت امنـای مسـجد جامـع شـهدا کـه بـرای احیـاء ایـن
مسـجد تاریخـی تالشهـای ارزشـمندی کردهانـد ،قدردانـی کـرد.
او خاطرنشـان کـرد :شـهرداری شـیراز ،شـهردار منطقـه هشـت و معـاون فرهنگی شـهرداری به صـورت ویژه به
تعییـن تکلیـف ایـن موضوع کمـک کردند.
مدیـرکل تبلیغـات اسلامی فارس نیـز در ایـن مراسـم بیـان کـرد :انقلاب اسالمی شـهدای بسـیار زیـادی
تقدیـم انقلاب کـرده و یکـی از دالیلـی کـه موجـب شـده تـا اکنـون آرامـش در ایـران اسلامی ایجاد شـود وجـود
شـهدا اسـت.حجت االسلام محمـد صـادق مهرابـی اضافـه کـرد :سـالروز اقامـه نمـاز جمعـه پـس از انقلاب
اسالمی سـالروزی بـرای ازادی ،والیـت پذیـری و اسـتمرار امامـت اسـت و اسـتان فـارس در عرصـه اقامـه نمـاز
جمعـه دارای عالمـان واالمقامی بـوده اسـت.
مهرابـی ادامـه کـرد :حضـور شـهید دسـتغیب ،مرحـوم حائری شـیرازی ،مرحـوم ایمانـی ودر حال حاضـر نماینده
ولـی فقیـه در اسـتان آیـت اللـه دژکام موجـب شـده تا آرامشـی مثال زدنـی در اسـتان فارس ایجاد شـود.

معاون فرماندار شیراز:

نظارت بر اصناف و ادارات شیراز تشدید میشود
ایسـنا :معـاون و جانشـین فرماندار در سـتاد مدیریت بیمـاری کرونای
شهرسـتان شـیراز گفـت :بـا او ج گیـری جـدی مـوج پنجـم بیمـاری
کرونـا نظـارت بـر اصنـاف و ادارات ایـن شهرسـتان تشـدید میشـود.
عبدالرسـول حقیقـی بـا اشـاره بـه سـیر صعـودی ابتلا بـه ایـن
بیمـاری در ایـن شهرسـتان و تکمیـل ظرفیـت بیمارسـتانها ،نظـارت
اتحادیههـای صنفـی بـر حسـن اجـرای دسـتور العملهـا را ضـروری
دانسـت و افـزود :در صـورت همـکاری نکـردن اتحادیههـای صنفی،
متخلفـان بـه مراجـع ذیصلاح معرفـی میشـوند.
به گزارش ایسـنا بـه نقل از روابط عمومی فرمانداری شـیراز ،او اطالع
رسـانی سـتاد مدیریـت کرونـا را بـه منزلـه اخطار بـه تمام مشـاغل غیر
ضرور برشـمرد و بیان کرد :اکیپهای گشـت مشـترک سـتاد کرونای
شهرسـتان شـیراز در صـورت مشـاهده فعالیت مشـاغل گروههایی که
منـع فعالیـت در وضعیـت قرمـز دارنـد و عدم رعایت شـیوه نامههای اعالمی سـتاد ملی کرونا در مشـاغل گروه ،۱
راسـا میتواننـد تـا خـروج شهرسـتان از وضعیت قرمز ،نسـبت به پلمـب واحدهای متخلف اقـدام کنند.
حقیقـی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـور کارکنـان مراکـز دولتـی در محـل کار تـا دو سـوم کاهـش یافتـه و بـه صـورت
دور کاری انجـام خواهـد شـد ،اعلام کـرد :مدیران دسـتگاههای اجرایـی و ادارات و نهادهای شهرسـتان شـیراز
موظـف بـه اجـرای دقیـق ایـن دسـتور العمـل هسـتند و در صـورت گـزارش هـر گونـه تخلف ،بـه مراجـع نظارتی
معرفـی خواهند شـد.
معـاون فرمانـدار شـیراز همچنیـن تعطیلـی تمـام برنامههـای آموزشـی ،گردهماییهـا و مراسـم ملـی و آئینـی را
یـادآور و متذکـر شـد :تجمـع مردمـی در مقابـل کافیشـاپها و اشـغال پیادهروهـا تخلـف بـه شـمار مـیرود و بـا
متخلفـان از طریـق پلمـب واحـد صنفـی تـا پایـان محدودیتهـا ،برخـورد خواهـد شـد.

نظارت بر اصناف و ادارات شیراز تشدید میشود
معاون و جانشــین فرماندار در ستاد مدیریت بیماری کرونای شهرستان شیراز گفت:
با اوج گیری جدی موج پنجم بیماری کرونا نظارت بر ...

رئیس کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهر شیراز پاسخ داد:

خبرنگار                                                                    صفد ر د  وام /عصر مرد  م
یاد   داشت
telegram.me/safdardavam

امـروز ششـم مـرداد مـاه در تقويم با عنـوان روز ملـی کارآفرینـی و آموزشهای
فنـی و حرفه ای نامگذارى شـده اسـت.
اهميـت مهـارت آمـوزى در جهـت توسـعه اشـتغال غيرقابـل انـكار بـه شـمار
مـى رود كـه توجـه بـه ترویـج و توسـعه فرهنـگ مهـارتآمـوزی از محورهـاى
مهـم آن اسـت.
هـم اكنـون  ٤١سـال از زمـان تأسـيس سـازمان آمـوزش فنـى و حرفه اى كشـور مى گـذرد ّاما با توجه بـه پديده
مـدرك گرايـى در جامعـه متأسـفانه توجـه بـه مهـارت آمـوزى كمرنگ بـوده چناكـه در حـال حاضر با تعـداد قابل
توجهـى از دانـش آموختـگان بـدون مهارت در سـطح جامعه مواجه هسـتيم!
البتـه وجـود گسـترده و بـا فعاليـت مسـتمر مراكـز آمـوزش فنـى و حرفـه اى در سـطح كشـور و حتـى در
شهرسـتان هاى كـم برخـوردارو كـم جمعيـت غيـر قابل انكار اسـت با ايـن حال نمى تـوان خيل لشـكر تحصيل
كـردگان بـدون مهـارت در سـطح جامعـه ناديـده گرفـت.
بـا وجـود اينكـه سـازمان آمـوزش فنـى و حرفـه اى كشـور بـا برخـى مراكـز آمـوزش عالـى و دانشـگاههاى
برجسـته قراردادهـا و تفاهم هـاى همـكارى منعقـد كـرده و بـا ايـن سياسـت ها بخشـى از مشـكالت اشـتغال
دانـش آموختـگان مراكـز آمـوزش عالـى مرتفع گرديده اسـت ،بـا اين حـال هنوز تا رسـيدن به نقطـه مطلوب در
ايـن حـوزه راه طوالنى در پيش اسـت.
پررنـگ شـدن تبـادل مهارتـى بيـن دانشـگاه و مراكـز آمـوزش فنـى و حرفـه اى و همچنيـن توجـه بـه ظرفيـت
بخـش خصوصـى در مهـارت آمـوزى از محورهاى مهـم رونق مهـارت و آموزش هاى فنى و حرفه اى در كشـور
به شـمار مـى رود.
تنهـا اكتفـا كـردن بـه آمـار و عـدم توجـه بـه اهميـت مهـارت آمـوزى در مراكـز تحصيلـى در مقاطـع مختلـف
مى توان از آسيب هاى مشكالت مان دراين عرصه توصيف كرد.
سياسـتگذاران حـوزه اشـتغال و همچنيـن فعـاالن اقتصـادى در كشـور مـا بايـد بـه نكات مهـم اشـتغال و تولید
بـر اسـاس مهارت هـای فـردی و جمعـی توجـه كننـد تـا در آينده با رشـد اشـتغال و توليد در سـطح كشـور مواجه
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زهرا جعفری

از تراموایـی کـه بـه سـرانجام نرسـید تـا پروژه هـای کـه در حـوزه حمـل ونقـل
عمومی شـهر اجـرا شـد و یـا ناتمـام مانـد ،بهـره بـرداري از چنديـن پيـاده راه
سلامت ،فرهنگسـراي معلـوالن  ،تعريف وتدوين شـاخص هاي انـدازه گيري
پروژه هـاي حمـل ونقلـي وعمرانـي وتأثيـرات آن وباالخـره عـدم وجـود قيـر
وگرانـي سـيمان ازجملـه مـواردی بـود که رییـس کمیسـیون عمـران و حمل و
نقـل شـورای شـهر شـیراز در آخرین نشسـت خبـری خود بـا خبرنـگاران به آن
اشـاره کـرد و گفـت :ترامـوا بـه رغم آنکه اتفـاق خوبی بـود و میتوانسـت در این
دوره شـورا محقـق شـود اما به سـرانجام نرسـید و حتی بـا وجود اینکه شـورای
حمـل و نقـل اسـتان نیز بـا آن موافقت کـرد و قـرارداد عملیـات اجرایی آن هم
بسـته شـده بود اما در شـورای حمل و نقل کشـور هنوز با آن موافقت نشـده و
بـه همیـن دلیـل این پـروژه متوقف شـد.
نـواب قائـدی در خصـوص علت علت عدم بررسـي وگيـر كردن طـرح ترامواي
شـيراز در شـورای عالـی حمل و نقل کشـور افزود:یکی از دالیـل كاهش تعداد
جلسـات ایـن شـورا بـه دلیـل شـیوع کرونا اسـت و علت دیگـر عـدم جمعبندي
طـرح مطالعـات حمـل ونقـل وترافيك شـهر شـيراز اسـت كه توسـط دانشـگاه
در حـال انجام مي باشـد.
وی بـا اشـاره بـه برگزاری۲۴۰جلسـه و بررسـی ۱۰۰طـرح در این کمیسـیون و
اجرای۸۰درصـد از ۳۴طـرح اصلـی این کمیسـیوندر این مـدت گفت:یکی از
مصوبـات مهـم مـا کـه در چنـد روز اخیـر بـه تصویـب رسـید طرح ایمن سـازی
پلهـای عابـر پیـاده بـود کـه چنـد وقتـی اسـت بـا توجـه بـه نابسـامانی تبلیغات
ن ویـژه معلولیـن کـه قبلا
ایـن پلهـا آغـاز شـده اسـت ،همچنبنعلاوه بـر ۵و 
خریـداری شـده بـود ۵وندیگر نیز هـم اکنون در مراحل شـماره گذاری اسـت
کـه بـا اضافـه شـدن آن بـه ناوگانحمـل و نقـل عمومی تعـداد موهـای ویـژه
حمـل ونقـل معلولیـن و جانبـازان بـه ده دسـتگاه افزایـش می یابـد .
وی در خصـوص پـروژه بزرگـراه شـهید سـلیمانی کـه قـرار بـود در ایـن دوره از
شـورا بـه ثمـر بنشـیند اما بـه تاخیـر افتاده اسـت نیز گفـت :به دلیـل ضعف در
طراحـی ایـن پـروژه در دو مرحلـه مجـددا بررسـی شـد اما ظـرف ۵تا۶مـاه آینده
امـکان افتتـاح آن وجـود دارد همچنیـن در خصوص خیابان مشـکین فام هم

ک مقیـاس بود
کـه قـرار بـود خیابـان غـذا شـود اگرچه قـد و قـواره پـروژه کوچ 
امـا متاسـفانه بنـا بـه دالیلـی بـه ایـن حـال و روز افتـاد البتـه تاکیـد شـده کـه
مقصـران ایـن کار حتمـا باید پاسـخگوی مشـکل باشـند .
قائـدی در خصـوص پـروژه ناتمـام خـط دوم متروشـیراز هـم گفت:خـط دوم
متـرو بـه دلیـل دیـر رسـیدن اوراق با مشـکل مواجه شـد امـا ریل گذاری و سـه
ایسـتگاه آمـاده اسـت ولـی بـه دلیـل انتخابـات رونـد کار کند شـد البتـه در این
بیـن تاخیـر در برخـی مـوارد از جملـه جابجایـی تاسیسـات هـم در ایـن زمینـه
تاثیـر گـذار بود .
وی در خصـوص اعتصـاب چنـد روز اخیـر راننـدگان اتوبـوس نیـز گفـت:در
حـال حاضـر پرداخـت مطالبـات راننـدگان اتوبـوس به روز اسـت و هیـچ بدهی

بـه راننـدگان نداریـم امـا مشـکل در خصـوص بحـث جـدول هزینه هـا بـود که
سـازمان بازرسـی اعلام کـرده کـه هزینه هـای مربـوط بـه ایـن جـدول بایـد
مـورد تاییـد کارشناسـان رسمی دادگسـتری باشـد کـه ایـن جـدول بـا حضـور
کارشناسـان و نماینـدگان راننـدگان تهیـه شـد اما در برخـی اتوبوسـها هزینه ها
منفـی شـد کـه باعـث اعتـراض تعـداد کمـی از انهـا شـد کـه بـه همیـن دلیـل
عـده ای دیگـری از راننـدگان هـم ناخواسـته وارد ایـن اعتـراض شـدند امـا بـا
تمهیداتـی ایـن مشـکالت برطـرف شـد .
عضـو منتخـب شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا اشـاره بـه این کـه امـروز پایان
مهلـت زمانـی فرخـوان عمومی دعـوت از مـردم جهـت معرفـی گزینه هـای
پیشـنهادی “شـهردار آتـی شـیراز” اسـت،گفت :تاکنـون  ۹۸گزینـه در قالـب
 ۶۱۰پیشـنهاد معرفـی شـده انـد کـه بخـش اعظـم آن شـامل برخـی از
شـهرداران مناطق ،معاونین شـهرداری،اعضای شـورای شـهر منتخب 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 مقـدس ،سـخن
گفت و اظهار داشـت :شـورای اسلامی منتخب ششـم در کالن شـهر شـیراز
بـا در نظـر گرفتـن مالک های مـورد تایید رهبر معظـم انقالب(کفایـت ،دیانت
و امانـت) طـی فراخـوان عمومـی از مـردم خواسـت بـا بررسـی دقیـق شـرایط
احـراز ایـن پسـت در آییـن نامـه مصوبـه هیئـت وزیـران(در ذیـل آمـده اسـت)
نسـبت بـه معرفـی افـرادی کـه بـرای این پسـت حسـاس ،مناسـب ،مسـتعد و
توانمنـد تشـخیص می دهند،اقـدام نماینـد.
وی افـزود :درمیـان گزینه هـای پیشـنهادی مـردم برخـی فاقـد شـرایط الزم
هسـتند نصیـری خاطـر نشـان کرد:دربیـن ایـن گزینه هـا نـام بانـوان نیـز بـه
چشـم میخـورد.
وی تصریـح کرد:اعضـای شـورای ششـم پـس از بررسـی دیدگاههـای
مردمی ومنتخبـان مطابـق ضوابـط و شـرایط قانونـی در مـورد مقـرر نسـبت بـه
انتخـاب شـهردار اقـدام خواهنـد نمـود.
نصیـری یـاد آورشـد:مهلت زمانـی ثبـت پیشـنهادات مردمی تـا پایـان امـروز به
نشـانی  3haramshiraz.irبرقـرار خواهـد بـود.

هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مردم و مسووالن فارس ؛

اعالم وضعیت اضطراری کرونا و درخواست تعطیلی عمومی
عصرمردم:
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی شـیراز در سـیصد و هفتادمیـن نشسـت سـتاد
مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه بـا توجـه بـه
سـطح هشـدار قرمـز فـارس و رونـد بـی سـابقه ابتلا
و مـرگ ناشـی از کرونـا در اسـتان ،اعلام وضعیـت
اضطـراری کـرده و بـا هشـدار بـه مـردم از مسـووالن
ارشـد اسـتان درخواسـت تعطیلـی عمومی کـرد.
«مهـرزاد لطفـی» از تمامی واحدهـای نظارتـی و
دسـتگاه های اجرایـی خواسـت تـا بـا توجـه بـه بحـران
پیـش آمـده بـه همدلـی و همـکاری بیـش از پیـش بـا
مجموعـه سلامت در ایـن بحـران بپردازنـد.
او بـا تقدیـر از تالش اسـاتید ،پزشـکان ،دانشـجویان و
کارکنـان بهداشـت و درمـان دانشـگاه درگیـر بـا کرونـا
و همچنیـن تیـم واکسیناسـیون کـه در ایـن بحـران
بـه صـورت شـبانه روزی بـه مـردم خدمـات سلامت
ارایـه می دهنـد ،اعلام کـرد :متاسـفانه تعـداد جـان
باختـگان ناشـی از کرونـا طـی  ۲۴سـاعت در اسـتان،
یـک رکـورد بـی سـابقه در چنـد مـاه اخیـر بـوده اسـت.
مهـرزاد لطفـی با بیان اینکـه همچنان تعـداد مراجعان

بـه بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی رو بـه افزایـش
اسـت و متاسـفانه بـا رونـد روزافـزون ابتلای کارکنـان
بخش هـای کوویـد ۱۹در بیمارسـتان ها مواجهیـم،
افـزود :تعـداد مراجعـان دارای عالیـم بـه مراکـز ۱۶

سـاعته اسـتان ،مبتالیان و بیماران بسـتری کووید ۱۹
در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی اسـتان بـه اوج قلـه
چهـارم رسـیده و آمـار بیمـاران نیازمنـد بـه بخش های
مراقبت هـای ویـژه نیـز رو بـه افزایـش اسـت.او رعایت

نکـردن اصـول بهداشـتی و حضـور در تجمعـات و
مراکـز شـلوغ ماننـد مراکز خریـد بدون توجـه به اصول
بهداشـتی را موجـب افزایـش مـوارد ابتلا و فـوت
ناشـی از کوویـد ۱۹در جامعـه دانسـت و هشـدار داد:
در صـورت رعایـت نشـدن شـیوه نامه هـای بهداشـتی
و ازدحـام و شـلوغی مـردم در سـطح شـهر ،خطر مرگ
در کمیـن یکایـک ماسـت.
رییـس دانشـگاه ضمـن پیگیـری آمـار نمونه هـای
انجـام شـده آزمایش کرونـا طی روز گذشـته تاکنون در
فـارس؛ بـه بررسـی آمـار مبتالیان ،مـوارد مـرگ و میر،
افـراد بسـتری و بهبودیافتـه ،رونـد خدمـت رسـانی بـه
مبتالیـان و موارد مشـکوک در مراکـز درمانی ،فعالیت
مراکـز تزریـق واکسیناسـیون کوویـد ۱۹در اسـتان
و پایـش عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی تشـخیصی
کروناویـروس در فـارس پرداخـت.
مهـرزاد لطفی بـا اعالم اینکـه فارس همچنان پیشـتاز
در تعـداد تزریـق واکسـن در بیـن دانشـگاه های علـوم
پزشـکی کشـور اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرد تـا بـا
مشـارکت عمومـی و دخالـت دسـتگاه های اجرایـی
اسـتان ،شـاهد ریشـه کـن شـدن ایـن بیماری باشـیم.

برگزاری نخستین رویداد مجازی کارآفرینی امداد فارس
عصرمردم:
نخسـتین رویـداد مجـازی کارآفرینـی ویـژه
مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان
برگـزار می شـود.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس از
برگـزاری نخسـتین رویـداد مجـازی کارآفرینـی
ویـژه مددجویـان تحـت حمایـت ایـن نهاد خبـر داد
و افـزود  :جـذب ایدههـای برتـر  ،تجـاری سـازی
چشم شیشه ای

دانـش و اقتصـاد دانـش بنیـان ،یکـی از مباحـث
مهمی اسـت کـه کمیتـه امـداد در سـال های اخیـر
آن را دنبـال کـرده و در تلاش اسـت در راسـتای
تبدیـل ایـن ایده هـا بـه طرحهـای اشـتغال و
تسـریع در اشـتغالزایی هدفمنـد بـرای مددجویـان
و نیازمنـدان ،گام هـای موثـری را بـردارد.وی در
خصـوص اینکـه چگونـه از ایده هـای برتـر در ایـن
رویـداد حمایـت می شـود ،گفـت :پرداخـت جایـزه

بـه ایدههـای برتـر ،پرداخـت تسـهیالت کارفرمایـی
بـه طرحهـای برگزیـده ،حمایـت از تبدیـل ایـده بـه
کسـب و کار نوآورانـه ،سـرمایه گـذاری از طریـق
صنـدوق سـرمایه گـذاری خطرپذیـر ،بهـره گیـری
از خدمـات شـتابدهی ،امـکان اسـتقرار تیم هـای
کارآفریـن در مراکـز رشـد از جملـه اهـم تسـهیالت
حمایتـی بـه ایدههـای برتـر در ایـن رویـداد اسـت.
بذرافشـان بـا بیـان اینکه "رویـداد خلاق کارآفرینی
؟؟؟؟

بـا عنـوان اسـباب بـازی" از محورهـای برگـزاری
نخسـتین رویـداد مجـازی کارآفرینـی امـداد فـارس
اسـت ،اضافـه کـرد :زمـان برگـزاری نخسـتین
رویـداد مجـازی کارآفرینـی از ابتـدای مـرداد مـاه
آغـاز و عالقـه منـدان می تواننـد تا پایان مـرداد ماه،
در پیـش رویـداد و رویـداد اصلـی شـرکت کـرده و
ایده هـای خـود را ارائـه دهنـد .اختتامیـه رویـداد نیز
 4شـهریور مـاه برگـزار می شـود.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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ايجاد خوشه صنعتي انجير استهبان در دستور كار شركت شهرك هاي
صنعتي فارس قرارگرفت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از برنامه اين ...

توفان،تگرگ و سیل بیش از  ۹۰۰میلیارد ریال به باغهای داراب
خسارت زد
فرماندار داراب گفت :بر اثر ورزش توفان و بارش تگرگ و جریان ...

هوشمندسازی ابزاری برای مبارزه با فساد و رانت است
شهردار شیراز با بیان اینکه باید به سمتی برویم که کرامت نفس مردم حفظ شود،
گفت :باید رانت ،فساد و مناسبات ناسالم اداری را از ...

شهردار شیراز تاکید کرد:

استاندارفارس:

گام های بلندی برای توسعه فارس برداشته شده است

هوشمندسازی ابزاری برای مبارزه با فساد و رانت است
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

ایسـنا :شـهردار شـیراز بـا بیـان اینکـه بایـد بـه سـمتی برویـم که کرامـت نفس
مـردم حفـظ شـود ،گفت :باید رانت ،فسـاد و مناسـبات ناسـالم اداری را از بین
بـرد و یکـی از راههای آن هوشمندسـازی اسـت.
حیدر اسـکندرپور ،شـامگاه دوشـنبه  ۴مردادماه در آیین رونمایـی از پروژههای
شـیراز هوشـمند ،گفـت :جامعـه مـا قبل از آنکـه جامعه توسـعه یافتـه فیزیکی
باشـد ،بـه دلیـل بهـره منـدی از آموزههـای دینـی و آموزههـای اهـل بیـت (ع)
بایـد رفتارها اخلاق مدارانهتر باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی شـهرداری شـیراز ،اسـکندرپور بـا
یـادآوری ایـن مطلـب کـه اگـر مـا قـرار اسـت کـه فرمـان کسـی بـر مـا حجـت
باشـد ،بهتـر آنسـت کـه فرمـان حضـرت امیرالمومنیـن علـی (ع) بر مـا حجت
باشـد ،یـادآور شـد :بهترین هدیـه این روزها تاسـی به سـیره امیرالمومنین علی
(ع) اسـت.
شـهردار شـیراز بـا یـادآوری ایـن مطلب کـه بایـد در نـوع حکمرانی بایـد تجدید
نظـر کنیـم و رویکـرد ارتقـاء کیفیـت زندگـی مـردم بایـد برآینـد ایـن تجدیـد نظر
باشـد ،اظهـار کـرد :ارتقـاء کیفیـت زندگی بـرای مردم فـوق العاده مهم اسـت.
اسـکندرپور بـا اشـاره بـه اینکـه مـا کارگـزار ایـن مـردم هسـتیم بایـد به سـمتی
برویـم کـه کرامت نفس مردم حفظ شـود ،افزود :باید رانت ،فسـاد و مناسـبات
ناسـالم اداری را از بیـن بـرد و یکـی از راههـای آن کارهـای هوشمندسـازی
است.

او بـا اشـاره به اینکـه اهل بیت (ع) بر لـزوم حفظ کرامت مـردم تاکید کردهاند،
اظهـار کـرد :بـه دلیل باورهـای مدیریتـی و اعتقادات شـخصی وظیفـه دارم تا

لحظـه آخـر کار را در شـهرداری پیگیـری و هـر آنچه از اطالعات نیاز اسـت به
منتخبان شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،ارائه دهیم.

اختصاص تخت های غیرکرونایی به بیماران کووید

روند افزایشی بیماری در سایه سهل انگاری ها
عصرمردم:
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و
خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز ،از جـان باختن ۲۷
هـم اسـتانی دیگـر بـر اثـر ابتلای بـه بیمـاری کووید
 ،۱۹طـی یـک شـبانه روز خبـر داد.
«سـید روح الـه حسـینی» بـا حضـور در اسـتودیو
سلامت ،آخریـن آمارهـای مربـوط بـه کروناویـروس
در اسـتان فـارس را اعلام کـرد.
بـه گفتـه این مقـام مسـوول در طـول بحـران بیماری
کوویـد  ،۱۹در مجمـوع بیـش از یـک میلیـون و ۱۸۴
هـزار و  ۶۷۶مـورد تسـت تشـخیصی شـامل تسـت
مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فـارس انجـام
شـده اسـت کـه از این تعـداد ،یک میلیـون و  ۵۹هزار
و  ۵۱۲تسـت تشـخیصی مولکولی در آزمایشگاه های
اسـتان تهیـه شـده و بـا بررسـی نمونه هـای انجـام
شـده ۳۱۱ ،هـزار و  ۴بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی
شـده اسـت؛ همچنیـن از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید

حـاج قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۱۲۵ ،هـزار و ۱۶۴
مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد ۲۲
هـزار و  ۲۴۲بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت و در
مجمـوع از ابتـدا تاکنـون ۳۳۳ ،هـزار و  ۲۴۶بیمـار
مبتلا بـه کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده
است.
روح الـه حسـینی بـا بیـان اینکـه طـی  ۲۴سـاعت،
 ۴۵۶بیمـار جدیـد مبتلا بـه کروناویـروس در
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده انـد ،مجمـوع
بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه هـم
اکنـون در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند
را دو هـزار و  ۷۴۳نفـر اعلام کـرد و افـزود :از ایـن
تعـداد ۳۰۸ ،بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط جسـمی،
در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی
دریافـت می کننـد.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه همچنیـن از بهبـودی
 ۲۹۴هـزار و  ۲۸۵نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد کـه

از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی
خـارج شـده اند.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه اظهـار کـرد در حالی
کـه بسـیاری از شـهروندان اسـتان و مردم کشـورمان
در حـال تـدارک مراسـم جشـن بـه مناسـبت اعیـاد
پیـش رو هسـتند ۲۷ ،خانـوداه دیگـر داغـدار ایـن
بیمـاری شـدند و مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از
کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون را پنـج
هـزار و  ۱۰۳نفـر عنـوان کـرد.
روح الـه حسینیحسـینی اضافـه کـرد :هنـوز یـک
هفتـه از اعلام خبـر پنـج هـزار فـوت در اسـتان
نمی گـذرد و امـروز نیـز ایـن رقـم افزایش یافته اسـت.
مدافعـان سلامت اسـتان در بخش های بهداشـتی و
درمانـی ایـن روزهـا در حـال تالش بـا حداکثـر توان و
ظرفیـت موجـود هسـتند.
او اذعـان کـرد :هـر روز تعـدادی از بخش هـای
معمولـی بیمارسـتانی در حـال تبدیـل شـدن به بخش

کرونایـی اسـت و بیمارسـتان های پشـتیبان در حـال
راه انـدازی مجـدد اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه اگـر
رونـد ایـن چنیـن ادامـه یابـد ،ظرفیت هـای موجـود
پاسـخگوی بیمـاران نیازمنـد نباشـد.
حسـینی اعلام کـرد :سـطح پیشـگیری بایـد بـه حـد
قابـل قبـول و باالیـی برسـد و کادر درمـان بـا حمایـت
و کمک هـای مـردم می تواننـد در برابـر ایـن آمارهای
سـنگین ایسـتادگی کننـد .پـس بایـد توجـه داشـته
باشـیم کـه هـر تختـی کـه از وضعیـت غیرکرونایـی به
حالـت کرونایـی تبدیـل می شـود ،خبـر از محرومیـت
یـک بیمـار غیـر کرونایـی از دریافـت خدمـات درمانی
می دهـد و چـه بسـا کـه خدمت مـورد نیـاز او ضروری
نباشـد؛ ولـی طوالنی شـدن دریافـت خدمت بـرای او
آسـیب رسـان است.
بنابرایـن به سلامتی خود ،خانـواده و دیگران اهمیت
داده و نسـبت بـه رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی
بـه ویـژه در این ایام حسـاس باشـیم.

توفان،تگرگ و سیل بیش از  ۹۰۰میلیارد ریال به باغهای داراب خسارت زد
ایرنـا :فرمانـدار داراب گفـت :بـر اثـر ورزش توفـان و
بـارش تگـرگ و جریـان سـیل در منطقـه نوایـگان و
تنـگ طحـه ؛ بیـش از  ۹۰۰میلیارد ریال بـه محصوالت
باغهـای آبـی و دیـم خسـارت وارد شـد.
اصغـر فـرودی افـزود :ایـن پدیده هـای جـوی در دوم
مـرداد  ۱۴۰۰رخ داد کـه محصـوالت بیش از چهار هزار
هکتـار بـاغ آبی و دیـم در شهرسـتان داراب آسـیب دید.
وی بـا بیـان اینکـه بازدیدهـای کارشناسـی از باغ هـای
خسـارت دیـده منطقـه تنـگ طحـه انجـام شـده اسـت
اظهـار داشـت :بـا توجه بـه اینکـه اداره جهاد کشـاورزی
اطلاع رسـانی خوبـی انجـام داد و بسـیاری از باغ هـای
مـا بیمـه هسـتند و ایـن نقطـه قـوت اسـت ،بخشـی
از خسـارات وارد شـده از طریـق بیمـه محصـوالت
کشـاورزی پیگیـر هسـتیم تـا پرداخـت شـود.
فـرودی گفـت :کارشـناس بیمـه از مرکـز اسـتان آمـده

و بـه صـورت ضربتـی بررسـی و محاسـبه می کنـد و

امیدواریـم هـر چـه زودتـر ایـن خسـارت پرداخـت شـود.

فرمانـدار داراب افـزود :بخـش دیگـر خسـارت را هـم،
کارشناسـان جهـاد و کارشناسـان اداره راه بررسـی و
محاسـبه می کننـد و بـه مدیریت بحران اسـتان و از آنجا
بـه مدیریـت بحران کشـور و بعد بـه هیأت دولـت منتقل
می شـود.
فـرودی ادامه داد  :قسـمتی از خسـارات ،قطعا در قالب
تسـهیالت بـه مـردم پرداخـت خواهـد شـد و قسـمت
دیگـر هـم تحـت عنـوان تسـهیالت بالعـوض بسـتگی
بـه مصوبـه هیـأت دولـت پرداخـت خواهـد شـد.
مهـدی احمـدزاده ناظـر بیمـه محصـوالت کشـاورزی
داراب نیـز گفـت :بـه دلیـل اینکـه بسـیاری از باغ هـای
ایـن منطقـه بیمـه محصوالت کشـاورزی هسـتند تالش
می شـود تـا خسـارت های وارده هـر چه سـریعتر بررسـی
و پـس از برآورد هـای اولیـه و طـی مراحـل پرداخـت
شود.

ايجاد خوشه صنعتي انجير استهبان در دستور كار شركت شهرك هاي صنعتي فارس قرارگرفت
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان فارس
از برنامـه ايـن شـركت بـراي ايجـاد پـروژه خوشـه انجيـر
اسـتهبان خبـر داد و گفت:طـرح ايجـاد خوشـه صنعتي
انجيـر اسـتهبان هم اكنـون در مرحله مطالعـات امكان
سـنجي قـراردارد و پـس از آن ايجـاد و راه انـدازي ايـن
خوشـه در فـاز عملياتـي قرارمـي گيرد
احـد فتوحـي در بازديـد از شـهرك صنعتـي اسـتهبان
گفت:بـا پيگيري هـاي نماينـده مـردم اسـتهبان،ني
ريـز و بختـگان در شـوراي اسـتهبان و فرمانـدار
اسـتهبان و اخـذ مجـوز از سـازمان صنايـع كوچـك و
شـهرك هاي صنعتـي ايران،ايجـاد ايـن خوشـه صنعتـي
جـزء اولويت هـاي شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس
قرارگرفـت و مراحـل اجرايـي آن بـر اسـاس برنامـه زمان
بنـدي درحـال انجـام اسـت.
فتوحـي بـا اشـاره بـه اهـداف ايـن شـركت بـراي ايجـاد
خوشـه انجيـر اسـتهبان گفت:بـا توجـه بـه ظرفيت هـا
و توانمندي هـاي موجـود در شهرسـتان اسـتهبان و
مطـرح بـودن بعنـوان بزرگتريـن توليـد كننـده انجير ديم
كشور،شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس از تمامـي
ظرفييت هـا بـراي ايجـاد و شـكل گيـري ايـن خوشـه
ايـن خوشـه اسـتفاده و حمايت هـاي خـود را انجـام

خواهـدداد.
وي ،هـدف از ایجـاد خوشـه انجيـر اسـتهبان را
بسترسـازی بـرای همافزایـی و کارگروهـی بـرای ارتقای
تـوان واحدهـای تولیدی و صنعتی و حضـور در بازارهای
داخلـی و خارجـی ،ارتقـای کیفـی و کمی تولیـدات،
ایجـاد برنـد مشـترک و ارزشافـزوده بیشـتر بیـان کـردو
گفت:اميدواريـم ايجاد اين خوشـه بتواند بسـتر مناسـبي
بـراي ارتقاي وضعيت فـراوري و صـادرات اين محصول

فراهـم كنـد.
مديرعامـل شـركت شـهرك هاي صنعتـي فـارس در
ادامـه با اشـاره بـه واگـذاري 95درصد از اراضي شـهرك
صنعتـي اسـتهبان در قالـب 50قـرارداد سـرمايه گذاري
بـه متقاضيان،ازبرنامـه ايـن شـركت بـراي اجـراي طرح
توسـعه ايـن شـهرك صنعتـي خبـر دادوگفت:طـرح
توسـعه ايـن شـهرك صنعتـي بـه مسـاحت 70هكتـار در
حـال پيگيـري و اخـذ اسـتعالم از دسـتگاه هاي اجرايـي

كـه اميدواريـم بـا همـكاري دسـتگاه هاي اجرايـي در
تحويـل زميـن و نيـز انجـام سـريع طرح هـاي عمراني و
زيرسـاختي بتوانيم جوابگوي نيازسـرمايه گذاران باشـيم.
فتوحـي افـزود:در ايـن طـرح توسـعه ،رويكـرد مـا توجـه
بـه صنايـع مرتبط با بسـته بنـدي و فرآوري انجيـر بعنوان
مزيـت اصلـي و مهـم اين شهرسـتان اسـت و ايجاد زون
تخصصـي بـراي اسـتقرارصنايع انجيـر درجانمايي طرح
توسـعه در دسـتوركار قرارخواهـد گرفت.
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه پيگيري هـاي انجـام شـده
بـرای ایجـاد ناحیـه جدیـد صنعتـی در بخـش رونيـز
گفـت :ارزيابـي اوليـه اراضـي پيشـنهادي انجـام و پـس
از آن مراحـل اداري و اخـذ اسـتعالم ها از دسـتگاه هاي
اجرايـي انجـام مـي شـود.
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان
فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه آمادگـي ايـن شـركت براي
راه انـدازي نواحـي جديـد صنعتـي در شـهرايج نيـز
گفـت:در ايـن زمينـه تاكنـون بازديـد ميدانـي از برخـي
اراضـي پيشـنهادي انجام امـا اين اراضي مناسـب ايجاد
ناحيـه صنعتـي تشـخيص داده نشـده امـا باتوجـه بـه
ظرفيت هـاي موجـود در ايـن منطقـه به محـض معرفي
اراضـي مسـتعد ،مراحـل اجرايي ايـن ناحيـه صنعتي نيز
در دسـتوركار قرارمـي گيـرد.

عصرمردم:
اسـتاندارفارس گفـت :بـا اراده همگانـی کـه در فـارس حاکـم اسـت شـاهد برداشـته شـدن گام هـای بلنـدی در
زمینـه توسـعه اقتصـادی و صنعتـی اسـتان هسـتیم کـه در آسـایش ،ثـروت آفرینـی و ایجـاد فرصت های شـغلی
جدیـد اثرگذار اسـت.
عنایـت اللـه رحیمـی در مراسـم کلنـگ زنـی کارخانـه تولید کیسـه های پروپیلـن در منطقه ویـزه اقتصادی شـیراز
بـا بیـان ایـن کـه علیرغم مشـکالت موجـود بـرای تامین آب و بـرق در منطقـه ویـژه اقتصادی ،شـهرک صنعتی
بـزرگ و شـهرک خصوصی در شـیراز تدابیر خوبی اندیشـیده شـده اسـت ،اظهارداشـت :آب مورد نیـاز واحدهای
صنعتـی از پسـاب شـیراز تامیـن می شـود و هـم اکنـون آماده تحویل اسـت.
وی ادامـه داد :تصفیـه خانـه شـماره دو شـیراز در نزدیکـی منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز قـرار دارد و آب کافـی
بـرای واحدهـا تامیـن می شـود؛ همچنین برای تامیـن برق 28 ،نیروگاه دی جـی و  13نیروگاه بـزرگ تولید انرژی
در اسـتان های فارس و بوشـهر مشـغول به کار هسـتند.
اسـتاندارفارس گفـت :تولیـد بـرق در ایـن اسـتان بـه مصـرف نزدیـک اسـت و سـرمایه گذاری هایـی نیـزدر حـال
انجـام اسـت کـه نیـروگاه المـرد واسـتحصال ششـصد مـگاوات از انـرژی خورشـیدی از آن جملـه خواهـد بـود.
دکتـر رحیمـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه زیرسـاخت های مختلـف از جملـه امکانـات حمـل و نقـل در بخش هـای
هوایـی ،ریلـی و جـاده ای و دسترسـی مناسـب بـه بنـادر موجـب تشـویق سـرمایه گـذاران بـه حضـور در فـارس
شـده اسـت ،افـزود :وجـود امنیـت پایـدار و اهالی فرهیخته و فرهنگ دوسـت اسـتان فارس در توسـعه سـرمایه
گـذاری اثرگـذار اسـت.نماینده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس بـا بیـان ایـن کـه زنجیره باالدسـت و
پاییـن دسـت پتروشیمی بسـیار گسـترده اسـت ،گفت:اسـتان فارس بـا وجود منابع عظیـم نفت و گاز بایـد میزبان
سرمایه گذاری های زیادی در زمینه پتروشیمی ،نفت و گاز باشد.
وی اظهارداشـت :امیدواریـم هلدینـگ غدیـر درزمینـه صنعـت نیـکل در شـمال فارس تسـریع کند کـه مردم آن
خطـه نیـز از موضـوع توسـعه صنعـت بهره منـد شـوند.کارخانه تولید کیسـه های پروپیلن بـا ظرفیت اولیـه  7هزار
و  500تـن کیسـه های پروپیلـن لمینـت و دو الیـه در سـال زمینـه اشـتغال زایـی  350نفـر را بـه صورت مسـتقیم
فراهـم می کنـد .ایـن واحـد تولیـدی در زمینـی بـه مسـاحت  22هـزار مترمربع بـا سـرمایه گـذاری  4000میلیارد
ریـال بـا اسـتفاده از منابـع داخلـی گروه سـرمایه گذاری نفـت و گاز پارسـیان احداث می شـود.

ضرب االجل محیط زیست فارس برای رفع کامل بوی َبد شرق شیراز
ایسـنا :مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس بـرای رفـع کاسـتیهایی کـه منجـر بـه انتشـار بـوی نامطبـوع
فاضلاب منتشـر شـده در بخشهـای گسـترده شـرق و جنـوب شـرق و خصوصـا فـرودگاه شـیراز شـده اسـت،
ضرباالجـل  2ماهـه تعییـن کـرد.
حمیدظهرابـی پـس از بازدیـد از نقاطـی کـه فاضلاب خـام بهداشـتی وارد محوطـه فـرودگاه شـهید آیتاللـه
دسـتغیب شـیراز می شـود و بررسـی اقدامـات انجـام شـده ،بـا تاکید بـر اینکه دفـع نامناسـب فاضالب علاوه بر
مخاطـرات بهداشـتی و زیسـت محیطـی باعـث پراکنش بـوی نامطبوع در فرودگاه شـده بود که این زیبنده شـهر
شـیراز نیسـت ،بـر ضـرورت تعییـن تکلیـف نهایـی پروژه هـای باقیمانـده تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی محیط زیسـت فارس ،ظهرابـی اعالم کرد کـه با پیگیریهـای انجام
شـده طـی سـال گذشـته ،قدمهـای مثبتـی بـرای الـزام مدیریـت صحیح فاضلاب در مجموعـه فرودگاه شـهید
دسـتغیب ،برداشته شـده است.
او در عیـن حـال گفـت :مراکـز نظامی مجـاور این فـرودگاه و سـایر کاربریها و شـرکتهای مسـتقر در مجموعه
فـرودگاه حداکثـر ظـرف مـدت دو مـاه باید نسـبت بـه تکمیـل و مرمت شـبکه های داخلـی جمـع آوری فاضالب
بهداشـتی خـود و مدیریـت اصولی آن اقـدام کنند.
ظهرابـی بیـان کـرد :اداره کل حفاظـت محیط زیسـت فارس با تشـکیل جلسـات متعـدد و پیگیری های مسـتمر
بـه عمـل آمـده پارسـال قدم هـای مثبتـی بـرای الـزام مدیریـت صحیـح فاضلاب در مجموعـه فـرودگاه شـهید
دسـتغیب ،برداشـته است.
گفتنـی اسـت ،بـه دلیـل کـم توجهـی بـه دفـع و مدیریـت اصولـی فاضلاب تولیـد شـده شـماری از شـرکتهای
هواپیمایـی مسـتقر در مجموعـه فـرودگاه و مراکـز نظامی اطراف آن در سـالیان گذشـته ،منجر به آلودگی زیسـت
محیطـی محـدوده رودخانـه چنارراهـدار و انتشـار بـوی نامطبـوع در محـدوده شـرق و جنوب شـرق شـیراز شـده
بود.
ایـن مشـکل پـس از رایزنیهـا و اقدامـات و پیگیریهـای حفاظـت محیـط زیسـت فـارس ،شـورا ،شـهرداری و
آبفـای شـیراز و همراهـی مجموعههـای مسـتقر در ایـن محـدوده منجـر بـه مدیریـت بخـش اعظمی از مشـکل
دفـع نامناسـب فاضلاب و کاهـش انتشـار بـوی نامطبـوع شـد؛ اقدامی کـه مراحـل تکمیلـی آن ادامـه دارد.

ساالنه  ۳۵کیلوگرم ژل رویال در کازرون تولید میشود
ایرنـا :ژل رویـال یـا اکسـیر جوانـی فـرآوردهای اسـت کـه از زنبورسـتانها بدسـت میآیدکـه بـه گفتـه مدیـر جهاد
کشـاورزی کازرون سـالیانه  ۳۵کیلوگـرم از ایـن اکسـیر در ایـن شهرسـتان تولیـد میشـود.
حمیـد رشـیدی سـه شـنبه در گفـت و گـو با ایرنـا افزود :قیمـت فروش ایـن محصول کـه در صنایع دارویـی از آن
اسـتفاده میشـود ،هـر کیلو گـرم حـدود ۱۲۰میلیون تومان اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کازرون اظهـار داشـت :علاوه بـر تولیـد ژل رویال ،سـاالنه  ۲هـزار و  ۵۰۰کیلوگـرم گرده
گل  ۱۱ ،هـزار و  ۵۰۰کیلوگـرم مـوم عسـل و ۵کیلوگـرم مـوم از زنبورسـتان های ایـن شهرسـتان اسـتحصال
میشود.رشـیدی افـزود :بـر اسـاس سرشـمای زنبورسـتان ها در سـال گذشـته شهرسـتان کازرون بـا دارا بـودن
 ۴۱۵زنبورسـتان و ۱۰۰هـزار کلنـی زنبـور عسـل ،دارای رتبـه دوم در اسـتان فـارس اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کازرون گفـت :ژل رویـال بعـد از عسـل مهمتریـن محصـول اسـتخراجی از کنـدو در ایـن
شهرسـتان اسـت و بـه عنـوان یـک آنتـی بیوتیـک طبیعـی و قـوی نقـش دارویـی موثـری در درمـان بیمـاران
سـرطانی ،درمـان نازائـی ،تقویـت سیسـتم دفاعـی بـدن و قـوای جسـمانی و غیـره دارد.

برداشت ارقام جدید سیب تابستانه در کامفیروز
عصرمردم:
معاون سـازمان و مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغازبرداشـت سـیب تابسـتانه رقم جدید "گاال" و
رقم"چهـار" از سـطحی بالـغ بـر  600هکتـار باغ هـای کامفیروز از توابع شهرسـتان مرودشـت خبر داد.
کاووس همتـی بـا بیان اینکه برداشـت سـیب تابسـتانه کامفیـروز از اوایل مرداد آغاز و تا شـهریور مـاه ادامه دارد،
اظهـار کـرد :پیـش بینـی می شـود بـا توجـه بـه عملکـرد بـاالی رقـم" چهـار" بیـش از  36هزار تـن سـیب تولید و
روانـه بـازار شـود.وی بیـان کـرد :کیفیـت بـاال ،بـازار پسـندی ،رنـگ ،طعـم و مـزه بسـیار مطلـوب ،از مهمتریـن
مزیت هـای سـیب گاال نسـبت بـه سـایر ارقـام اسـت.این مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکه برداشـت سـیب برای
اهالـی منطقـه اشـتغالزایی کـرده اسـت ،تصریـح کـرد :بالـغ بـر سـی هـزار "نفـر روز" در طـول برداشـت سـیب به
صـورت فصلـی مشـغول بـه کار هسـتند.همتی افزود :سـیب تولیدی علاوه بر تامین نیاز شهرسـتان به اسـتانها
ی همجـوار از جملـه اصفهـان ،یـزد و تهران ارسـال می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت یـادآور شـد :همه سـیب تولیـدی در مرودشـت مربوط بـه کامفیروز
اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط مسـاعد آب و هوایـی محصـول تولیـدی از کیفیت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت.

سند تک برگ برای بیش از  ۵۵میلیون مترمربع از اراضی ملی
ارسنجان صادر شد
ایرنـا :رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان ارسـنجان گفت :سـند تک برگ کاداسـتری برای ۵۵
میلیـون و  ۵۶۱هـزار و  ۳۵۶متـر مربـع از اراضـی ملـی این شهرسـتان به نام دولت صادر شـد.
بـه گـزارش دریافتـی دوشـنبه ایرنـا از روابـط عمومـی ادارهکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان فارس ،حسـن
خسـروانیان افـزود :بـا همـکاری اداره ثبـت اسـناد و امالک ارسـنجان سـند تک برگ کاداسـتری پلاک ۷۳۴۲
اصلـی بخـش  ۲۲فـارس موسـوم بـه مراتع گمبـان و سـرخ آباد صادر شـد.
رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان ارسـنجان اظهارکـرد :در راسـتای اجـرای سیاسـتهای
ابالغـی سـازمانی و اجـرای تعهـدات محولـه ،سـرعت بخشـی امـور از جملـه اخـذ سـند تـک بـرگ اراضـی منابع
ملـی را در دسـتور کار خـود قـرار دادیـم.وی تاکیـد کرد :صـدور اسـناد موجب تثبیـت مالکیت دولـت و جلوگیری
از تجـاوزات اشـخاص بـه اراضـی ملـی میشـود.

پیش بینی برداشت  ۷۶هزار تن پیاز از مزارع شهرستان اقلید
ایرنـا :مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد اعالم کرد:برداشـت پیاز از یک هـزار و  ۵۰۰هکتـار از زمینهای
کشـاورزی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده کـه پیشبینی میشـود  ۷۶هزار تن از این محصول برداشـت شـود.
سـیدعلی آقـا میرطالبـی افـزود :برداشـت ایـن محصول از اواسـط تیرماه آغاز میشـود و تـا اواخر تابسـتان ادامه
دارد.

سالمت
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گوشت قرمز خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد

مهر :محققان هشــدار می دهند
خوردن گوشت گاو ،گوشت گوسفند،
گوشت خوک و گوشت های فرآوری
شده ،قلب را به دردسر می اندازد .در
این مطالعه ،دادههای تعداد زیادی از
تحقیقات شامل بیش از  ۱.۴میلیون
نفر که به مدت  ۳۰سال تحت نظر
بودند ،مورد بررســی قــرار گرفت.
نتایج نشــان داد بــه ازای مصرف
هر  ۵۰گرم گوشــت گاو ،گوسفند و
خوک ،ریسک بیماری قلبی  ۹درصد
افزایش مییابد.
وضعیــت در مورد گوشــتهای
فرآوری شده حتی بدتر است به طوریکه به ازای مصرف هر  ۵۰گرم گوشت فرآوری شده مانند
بیکن ،ژامبون یا سوسیس ،خطر  ۱۸درصد افزایش یافت.
«آنیکا نوپل» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه آکسفورد انگلیس ،در این باره میگوید« :به
نظر میرسد گوشت فرآوری شده موجب تشدید بیماری عروق کرونر قلب میشود».
خبر خوب این مطالعه این است که به نظر نمیرسد گوشت طیور مانند مرغ و بوقلمون خطر
بیماری قلبی را افزایش دهد .انواع گوشت مرغ حاوی مقادیر چربی اشباع موجود در گوشت قرمز
نیستند و همچنین مقادیر زیادی سدیم که در گوشتهای فرآوری شده وجود دارد ،را ندارند.
چربی اشــباع به ایجاد پالک در دیواره شریان خونی کمک میکند که میتواند موجب بروز
انســداد عروق شود .همچنین ســدیم فشــار خون را افزایش میدهد و جریان خون به قلب را
محدود میکند.

کووید  ۱۹موجب آسیب جدی کلیه ها می شود

مهر :نتایج مطالعه نشــان می دهد که آسیب حاد کلیوی ناشی از کووید  ۱۹مشابه با صدمه
به کلیه ناشــی از سپسیس اســت و اختالل عملکرد میتوکندری ممکن است نقش اصلی را در
بروز این مشکل داشته باشد.
مطالعه جدید توســط محققان کلینیک مایو آمریکا نشان داده است که آسیب حاد کلیوی که
اغلب در بیشتر بیماران کرونایی بســتری در بیمارستان رخ میدهد ،مشابه آسیب کلیوی ناشی
از سپسیس است و واکنش ایمنی ناشی از عفونت نقش اساسی در این بروز این مشکل دارد.
یافتههای مطالعه همچنین نشــان میدهد که اختالل در عملکرد میتوکندری یعنی از دست
دادن عملکرد در تولید انرژی سلولی معمو ًال در آسیب کلیه ناشی از کووید  ۱۹دیده میشود.
تا به امروز مشخص شده است که بیش از یک سوم بیماران کرونایی بستری در بیمارستان،
آسیب حاد کلیه ناشی از کووید  ۱۹را گزارش میکنند و نارسایی ناگهانی کلیه عامل خطر مرگ
و میر در بیمارستان است.
دکتر «ماریام الکســاندر» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :این موارد نشــان
میدهد که کووید  ۱۹میتواند باعث ایجاد یک واکنش ایمنی قوی در بیماران شود که به آسیب
کلیه منجر میشوند و درمانهای حمایتی کلیه باید فوراً برای این بیماران آغاز شود».
وی همچنین اضافه کرد« :داده های مطالعه ما به آســیب میتوکندری به عنوان یک هدف
بالقوه برای درمانها اشاره دارد که برخی از آنها اخیراً در مدلهای پیش بالینی تولید و آزمایش
شده اند».
مشخص شده است که نوع شدید بیماری کووید  ۱۹با واکنش التهابی سیستمیک و همچنین
التهاب در قلب و ریهها همراه است.

نشانه های هشدار دهنده فشارخون باال

ایسنا :ابتال به عارضه فشار خون باال تنها مختص به افراد میانسال نیست و هر فرد باالی ۲۰
سال الزم است برای برخورداری از سالمت کامل ،فشار خون خود را تحت کنترل داشته باشد.
خطرناک ترین نکته در مورد فشــار خون باال این اســت که ممکن است این بیماری برای
ســالها مورد توجه قرار نگیرد زیرا با عالئم برجسته و آشــکاری همراه نیست .این بیماری تنها
زمانی تشــخیص داده می شــود که به یک سطح خطرناک رسیده و سایر اعضای بدن را تحت
تاثیر قرار داده باشد .همچنین این عارضه می تواند به مشکالت جدی مانند حمله قلبی و سکته
مغزی منجر شود.
در زیر به برخی از نشــانه های فشار خون باال اشــاره شده که در صورت مشاهده ،ضرورت
دارد فرد به پزشک مراجعه کند.
تنگی نفس :افرادی که از فشــارخون ریوی رنج می برند ،معموال به راحتی به تنگی نفس
دچار و در انجام کارهای روزمره با مشکل روبرو می شوند .اما احساس خفگی ناگهانی می تواند
نشانه سکته مغزی و حمله قلبی نیز باشد .فشار خون باال برای طوالنی مدت می تواند منجر به
احساس خستگی و تنگی نفس شود.
مشاهده لکه های خون در چشم ها :وجود لکه قرمز رنگ در چشم که به آن خونریزی
نیز می گویند می تواند در نتیجه افزایش فشــار خون باشد .وارد شدن فشار زیاد به جداره رگها
ممکن است باعث کشیدگی بافتها شود که پس از مدتی آسیب می بیند .همچنین در صورتی که
برای مدت زمان طوالنی درمان نشــود به عروق و اعصاب بینایی چشم آسیب می رساند .گاهی
اوقات لکه های خونی در چشم بدون دلیل مشخصی ایجاد می شوند که در هر صورت ضرورت
دارد فرد تحت معاینه پزشک متخصص قرار گیرد.
سرگیجه :ســرگیجه ناگهانی و از دســت دادن تعادل یا هماهنگی اعضای بدن از عالئم
هشدار دهنده سکته مغزی است و همچنین یکی از نشانه های شایع فشار خون باال در طوالنی
مدت اســت.عالوه بر این ،ســرگیجه ناگهانی که گاهی اوقات از باال بودن فشــار خون ایجاد
می شــود ممکن است به دلیل کند شدن فرایند اکسیژن رسانی به مغز باشد .همچنین سرگیجه
می تواند ناشی از مصرف داروی فشار خون باال باشد.
اضطراب :فشــار خون باال می تواند احساس اضطراب ایجاد کند .اضطراب شدید منجر به
بروز عالئمی مانند تنگی نفس ،تعریق و لرزیدن می شود .تمامی این نشانه ها ،مراجعه به پزشک
را ضروری می کند .اضطراب حتی می تواند ســطح فشار خون را افزایش دهد که ممکن است
تاثیر زیادی بر سالمت روان و جسم بگذارد.
استفراغ :فشار خون باال ممکن اســت منجر بــه عالئمی مانند استفراغ شود .مشاهده این
نشــانه از فشار خون باال نشان دهنده ضرورت مراجعه فوری به پزشک است .عالئم دیگر فشار
خون بسیار باال ممکن است شامل احساس گیجی ،خونریزی بینی و تاری دید شود.

عجیبترین عوارض زیاده روی در مصرف خیار

باشــگاه خبرنگاران :خیار یکی از میوههای پرطرفدار در فصل تابستان است .بسیاری از مردم
عالقمند هســتند از خیار به دلیل خاصیت خنک کنندگی آن در هوای گرم اســتفاده کنند۹۶ .
درصد خیار را آب تشکیل داده و از این رو ،یکی از بهترین آبرسانها به بدن محسوب میشود.
با این حال ،همیشه باید به یاد داشته باشید که زیاده روی در مصرف هر ماده غذایی عوارض
جانبی خاص خود را دارد .در این مطلب به رایجترین عوارض جانبی زیاده روی در مصرف خیار
میپردازیم:
 -۱افزایــش ادرار :خیار یک ادرار آور طبیعی اســت .از این رو ،در صورتی که از آن به
میزان متعادل استفاده شود ،میتواند با احتباس آب در بدن مقابله کند .در مقابل ،زیاده روی در
مصرف خیار در برخی افراد باعث از دست دادن آب و کم آبی بدن میشود.
 -۲وجود ترکیبات ســمی :شاید شما هم مزه تلخ خیار را تجربه کرده باشید .این تلخی
ناشی از ترکیبات سمی به نام کوکوربیتاسین هاست .سطح باالی این ترکیب شیمیایی میتواند
برای بدن ســمی و مضر باشد .اگر شاهد تلخی خیار بودید باید از مصرف آن اجتناب کنید .این
تلخی بیشتر در بخش پایانی خیار و پوست آن وجود دارد.
 -۳نفخ و سوء هاضمه :در بخش قبلی درباره ترکیب سمی کوکوربیتاسینها توضیحاتی
ارائه شــد .همین ترکیب در بدن میتواند باعث نفخ و سوء هاضمه شود .همچنین خیار به دلیل
دارا بودن فیبر میتواند باعث تشدید اسهال در فرد شود.
 -۴بروز آلرژی :اگر از جمله افرادی هستید که به گرده گل میخک حساسیت دارید ،باید
از مصرف خیار اجتناب کنید ،زیرا این موضوع میتواند باعث بروز آلرژی در شما شود .در حقیقت
پروتئین موجود در برخی از ســبزیجات و میوهها شبیه گرده است و این موضوع باعث تحریک
سیستم ایمنی بدن میشود .آلرژی ناشی از مصرف خیار به صورت خارش و تورم در دهان ،لب،
گلو و زبان بروز میکند.
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باشــگاه خبرنــگاران :ویتامیــن  Cیکــی از
ویتامینهای بســیار ضروری و مهم برای بدن است
که نقش مهمی در ســامتی و تقویت سیستم ایمنی
بدن ایفــا میکند .همچنین ایــن ویتامین در التیام
زخم ها ،تقویت اســتخوان ها ،و بهبود عملکرد مغز
نقش دارد.
یکــی از دالیــل رایجــی که مــردم اقــدام به
مصرف ویتامین  Cمیکننــد ،جلوگیری از ابتال به
ســرماخوردگی اســت .با این حال ،در کنار خواص
بی نظیر این ویتامین زیاده روی در مصرف هر مکمل
غذایی میتواند عوارض جانبی برای بدن داشته باشد.
 -۱مشکالت گوارشی
معمولترین مشکل ناشی از زیاده روی در مصرف
ویتامین  Cبروز ناراحتی گوارشــی است .در حقیقت
این مشکل ناشــی از خوردن مواد غذایی حاوی این
ویتامین نیســت بلکه ناشی از مصرف ویتامین  Cبه
صورت مکمل اســت .بدن توانایی آن را دارد که از
جــذب ویتامین  Cاضافی داخل مــواد غذایی مانند
مرکبــات اجتنــاب کند ،اما مکملهــای حاوی این
ویتامین بدون توجه به نیاز بدن جذب میشوند.
متخصصــان میگویند مصرف بیــش از  ۲هزار
میلی گــرم ویتامیــن  Cدر روز میتواند باعث بروز
مشــکالت گوارشی در فرد شــود .معمولترین این
مشــکالت شــامل اســهال و حالت تهوع میشود.
همچنین رفالکس معده نیز از دیگر مواردی اســت
که در این افراد دیده میشود.
 -۲زیاده روی در جذب آهن

باشــگاه خبرنگاران :کلسترول باال یکی از دالیل
بــروز بیماریهــای مختلف همچــون بیماریهای
قلبی -عروقی اســت .با این حــال ،تحقیقات جدید
دانشمندان ابعاد دیگری از تاثیرات مخرب کلسترول
باال را بر سالمت انسان نشان میدهد.
بر این اســاس ،یافتههای دانشــمندان انگلیسی
نشــان میدهد ســطح باالی کلســترول خون در
میانســالی خطر ابتال به زوال عقلــی و آلزایمر را در
کهنسالی افزایش میدهد .محققان در این تحقیقات
بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار فرد باالی  ۴۰ســال
را به مدت  ۲۳سال مورد مطالعه قرار دادند.
از  ۹۵۰هزار فردی که از سطح کلسترول بد پایینی
برخــوردار بودند تنها  ۲.۳درصد آنها در کهنســالی
به آلزایمــر و زوال عقلی مبتال شــدند .در مقابل ،با
افزایش سطح کلسترول بد خون ،خطر ابتال به این دو
بیماری در افــراد افزایش یافت .این مطالعه که یکی
از بزرگترین تحقیقات انجام شــده در این زمینه است
حاکی از فواید سطح پایین کلسترول خون در کاهش
خطر ابتال به زوال عقلی و آلزایمر است.
زوال عقلی یک اختالل مزمن بوده و درپی تخریب
پیش رونده کارکردهای شناختی بروز میکند و در آن
فرد به دلیل آسیبهای ناشــی از افزایش سن دچار
تغییر شخصیت ،اختالل در حافظه و مشکالت روانی
میشود .شایعترین نوع زوال عقلی آلزایمر است.

باشــگاه خبرنگاران:تمرهنــدی به دلیل داشــتن
ویتامین  ،Bکاروتن ،ویتامین  ،Cپتاسیم و منیزیم و
همچنین فواید غذایی برای بدن در بســیاری از موارد
به عنوان ادویه در غذا اســتفاده میشود ،اما بسیاری
از افراد از فواید شــگفت انگیز آن برای بدن انســان
اطالع ندارند.
مطالعات و تحقیقات علمی ثابت کرده اســت که
تمرهندی دارای مزایای زیادی است که در ادامه این
مطلب به برخی از آنها اشاره شده است:
بهبود فرآیند گوارش و هضم غذا
تمرهندی به دلیل دارا بودن فیبر غذایی نسبت ًا زیاد
یکی از ملینهای طبیعی اســت و به دلیل چسبناک
بودن ،به حرکت مدفوع گیر کرده در سیستم گوارش
کمک زیادی میکند.
مراقبت از چشم
قطرههای چشــمی که برای درمان ورم ملتحمه
مورد اســتفاده قــرار میگیرند ،به روش ســنتی و با
اســتفاده از دانههای تمرهندی برای درمان ســندرم
خشکی چشم تهیه میشوند.
تقویت سیستم ایمنی بدن
از آنجــا که تمرهنــدی حاوی درصــد باالیی از
آنتی اکســیدان ها ،به ویژه ویتامین  Cاست این یک
دســتورالعمل عالی برای حمایت و تقویت سیســتم

باشگاه خبرنگاران :حقایق تاریکی درباره کلم وجود
دارد .مصرف این ســبزیجات پرطرفــدار که به طور
گسترده در انواع ســاالد مورد استفاده قرار میگیرد،
دارای عوارض جانبی زیادی برای سالمتی بدن است.
کمتر کسی میداند که کلم دارای قند غیرقابل هضم
است که میتواند برای انسان کشنده باشد.
 -۱افزایــش گاز و نفخ :مصــرف کلم باعث
افزایش تولید گاز و نفخ در دستگاه گوارش میشود .این
موضوع میتواند زندگی اجتماعی افراد را تحت الشعاع
قرار دهد .مانند ســایر ســبزیجات مانند کلم بروکلی و
ســبزیجات چلیپایی ،بدن آنزیمهای الزم برای هضم
کلــم را ندارد .به همین دلیل زمانی که ســبزیجات به
روده بزرگ میرسد فرد احساس نفخ میکند.
 -۲ایجاد مشــکل برای غــده تیروئید:
مصــرف حجم باالیی از کلــم میتواند تاثیر مخربی
بر عملکرد غده تیروئید داشــته باشد .در حقیقت کلم
باعــث کمبود عنصر ید در بدن شــده و این موضوع
باعث اختالل در کار تیروئید میشــود .زیاده روی در
مصرف کلم در بلند مدت میتواند مشــکالتی مانند
پرکاری غده تیروئید را به همراه داشته باشد.
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عوارض زیاده روی در مصرف
ویتامین C

یکی از دالیل شــهرت ویتامیــن  Cتوانایی این
ویتامیــن در افزایش جذب آهن به بدن اســت .در
حقیقت ویتامین  Cبا ترکیب با برخی از انواع عناصر

آهن ،عمل جذب آنها را تســهیل میکند .مطالعات
نشان داده است افرادی که به همراه غذا  ۱۰۰میلی
گرم ویتامین  Cمصرف میکنند  ۶۷درصد بیشــتر

عجیبترین عامل تاثیرگذار در بروز
زوال عقلی و آلزایمر

مزایای فوق العاده تمر هندی

ایمنــی بدن و محافظت از شــما در برابر عفونتها و
قارچها است.

سالمت معده را حفظ میکند
تمرهنــدی بیماریهای التهابی روده مانند کولیت

مصرف زیاد کلم چه عوارضی دارد؟

 -۳اســهال :برخی از افراد دارای مشــکالت
گوارشــی بوده و از ســندرم روده تحریک پذیر رنج

میبرنــد .به دلیل آنکه کلم دارای قند غیرقابل هضم
اســت ،این موضوع میتواند این افراد را بیشتر مورد
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آهن از غذا جذب میکنند.
به همین دلیل ،زیاده روی در مصرف ویتامین C
میتواند به جذب بیش از حد آهن در بدن منجر شود.
ایــن امر بخصوص زمانی که فــرد اقدام به مصرف
قرص مکمل آهن میکند میتواند تشدید شود.
 -۳سنگ کلیه
ویتامیــن  Cیک ویتامین محلول در آب اســت
که در صورتی که ســطحش در بــدن افزایش یابد،
بدن به صورت اوکســاالت اقدام به دفع آن از طریق
ادرار میکند .با این حال ،در برخی مواقع اوکساالت
طی فرآیندی با مواد معدنی ترکیب شده و به صورت
کریستال در میآید که میتواند منجر به بروز سنگ
در کلیهها شود.
تحقیقات دانشــمندان بر روی بزرگساالن نشان
داده است اگر فردی به مدت  ۶روز اقدام به مصرف
دو دز مکمــل ویتامین ســی به میــزان یک هزار
میلی گرم در طول روز کند ،میزان اوکســاالت دفع
شــده از بدن وی  ۲۰درصد افزایش مییابد .مصرف
بیــش از  ۲هــزار میلی گرم ویتامیــن  Cدر روز نه
تنها باعث افزایش حجم ادرار دفع شده میشود ،بلکه
خطر ابتال به ســنگ کلیه را در فــرد به میزان قابل
توجهی افزایش میدهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری اســت که میزان
ویتامین  Cمورد نیــاز بدن در زنان  ۷۵میلی گرم و
در مــردان  ۹۰میلی گرم در روز اســت .از این رو،
توصیه میشود از زیاده روی در مصرف این ویتامین
ضروری اجتناب کنید.

براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ،نزدیک به
 ۵۰میلیون نفر در جهان به زوال عقلی مبتال هســتند
که ســاالنه چند میلیــون نفر به این میــزان افزوده
میشــود .آلزایمر رایجترین نوع زوال عقلی است که
 ۶۰تا  ۷۰درصد موارد را تشکیل میدهد.
زوال عقلــی یکــی از دالیــل اصلــی ناتوانی و
وابســتگی به دیگران در میان افراد مســن در جهان
است .متاسفانه این بیماری نه تنها باعث آسیبهای
جسمانی و روانی به خود بیمار شده ،بلکه باعث فشار
به نظام سالمت و نیز خانواده بیمار میشود.
رایجترین عالئم زوال عقلی شامل موارد
ذیل است:
 -۱فراموشی
 -۲عدم درک درست از گذشت زمان
 -۳گم شدن در مکانهایی که قبال بیمار آنجا را
میشناخته است.
 -۴فراموشی وقایع و یا نام افراد
 -۵گم شدن در خانه
 -۶داشتن مشکل در روابط با دیگران
 -۷نیاز به کمک دیگران برای انجام امور شخصی
 -۸تغییر رفتار برای مثال پرسیدن مداوم یک سوال
 -۹در موارد شدید نشناختن اعضای خانواده
 -۱۰مشکل در راه رفتن
 -۱۱پرخاشگری و اعمال خشونت

اولسراتیو و بیماری کرون را درمان میکند .همچنین
تفاله آن در درمان زخم و اسیدهای معده موثر است.
کنترل دیابت
تمرهنــدی به تولید آنزیــم خاصی در بدن کمک
میکنــد که بــه کاهش یــا متوقف کــردن جذب
کربوهیدراتهــا و در نتیجــه کاهــش وزن کمک
میکند .همچنین به جلوگیــری از افزایش قند خون
کمک میکند که معمو ًال به دنبال جذب کربوهیدرات
از وعدههای غذایی غنی است .محتوای باالی منیزیم
در تمرهندی به محافظــت در برابر دیابت و کاهش
عالئم آن کمک میکند.
کمک به سالمت قلب
آب میــوه تمرهنــدی توانایــی جلوگیــری از
اکسیداسیون کلسترول را دارد که میتواند از چسبیدن
آن به دیواره رگها و انسداد آن جلوگیری کرده و در
نتیجه منجر به کاهش خطر بیماری عروق کرونر قلب
و سطح باالی کلسترول در خون شود.
تقویت سیستم عصبی
تمرهندی حاوی درصد باالیی از تیامین است که
یکــی از مهمترین اعضای خانواده ویتامینهای گروه
 Bمحسوب میشــود؛ تیامین به بهبود عملکردهای
عصبی در بدن و همچنین بهبود ســامت و عملکرد
عضالت کمک میکند.

آزار قــرار دهد .فیبــر موجود در کلم برای دســتگاه
گوارش بسیار مفید اســت ،اما زیاده روی در مصرف
آن میتواند نتایج معکوس داشته باشد .زیاده روی در
مصرف کلم به دلیل فیبر باالیش موجب بروز اسهال
میشود.
 -۴کاهش دهنده قند خون :تنظیم قند خون
در بدن بسیار مهم است و برهم خوردن این موضوع
میتواند باعث بروز بیماری دیابت شــود .خوشبختانه
کلم از جمله مواد غذایی اســت که میتواند به کنترل
ســطح قند خون و جلوگیری از ابتال به دیابت کمک
کنــد .با این حال ،زیاده روی در مصرف ســبزیجات
برگی شــکل میتواند منجر به کاهش خطرناک قند
خون در فرد شود.
 -۵کولیک نوزاد :اگر از جمله مادرانی هســتید
که بــه نوزاد خود شــیر میدهید باید بــه این نکته
توجه داشــته باشــید که همانطور که مصرف کلم در
بزرگســاالن باعث تولید گاز میشود ،تحقیقات نشان
داده اســت مصرف کلم در مادر میتواند نوزاد را نیز
تحت تاثیر قرار دهد .این موضوع میتواند باعث بروز
کولیک نوزاد (قولنج نوزاد) شود.
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راهنمای سفر به قشم از عجایب هفتگانه ایران

بیتوته :جزیره ی قشم در دریاهای جنوبی ایران ،خلیج فارس و شمال
شرق تنگه هرمز قرار دارد .این جزیره به دلیل برخورداری از چشم اندازهای
زیبا و منحصر به فرد ،به سرزمین عجایب هفت گانه ایران شناخته شده
است.
عالوه براین ،این جزیره به دلیل وسعت گسترده ای که دارد (معادل
 1500کیلومتر) ،بزرگترین جزیره ی ایران محسوب می شود.
در روستاهای استان هرمزگان سواحل متعددی از قبیل ساحل پارک
زیتون و روستای کانی قرار دارند که مناسب شنا کردن هستند.
ساالنه مردم ساکن هرمزگان و جزیره ی قشم جشن های سنتی و مذهبی
در جزیره برگزار می کنند .از جالب ترین آیین های جزیره می توان به قبله
دعا ،زنبیل گردانی ،نوروز صیاد و مولودی خوانی اشاره کرد.
اهالی قشم ،با لهجه ی زیبای بندری سخن می گویند اما گویش اصلی
آن ها همانا زبان فارسی است.
تاریخچه ی جزیره قشم
قدمت تاریخی جزیره قشم به دوره ی مادها باز می گردد؛ در طول تاریخ و
سرگذشت ایران جزیره قشم به دفعات مکرر تحت سیطره ی حکومت های
خارجی در آمد.
پس از ورود اسالم به ایران ،خلفای مسلمان حاکم جزیره شدند .پس از
چندین سال پرتغالی ها جزیره ی قشم را تصرف کردند .یکی از سرداران
سپاه شاه عباس صفوی به نام امام قلی خان تالش های چشمگیری برای
آزادسازی جزیره قشم از دست پرتغالی ها انجام داد .البته بنا به روایتی
دیگر قدمت تاریخی آن به دوره ی حکومت ساسانیان مربوط می شود.
طبق مستندات تاریخی جزیره ی قشم در ادوار گذشته مرکزی تجاری
و ناوبری بوده است .وضعیت مناسب اقتصادی این جزیره در دوره ی
ایالمی ها رونق فراوان یافت .در این دوره از جزیره ی قشم به کشورهای
چین و آفریقا کشتی های تجاری در حرکت بودند.
در دوره ی ایران باستان به خصوص دوره ی ساسانیان ،اهالی جزیره
قشم با سواحل جنوبی خلیج فارس ،سواحل غربی شبه قاره هند و سواحل
شرقی آفریقا در تردد بودند.
مکان های دیدنی در جزیره عجایب هفتگانه
در اطراف جزیره ی قشم مکان های گردشگری مختلفی وجود دارد.
برخی از آن ها را در ادامه ذکر می کنیم:
• غارنمکی
• قلعه پرتغالی ها
• غار خربس
• جنگل حرا یا مانگرو
• تنگه چاهکوه
• جزایر ناز
• جزیره هرمز
• دره ستارگان

در ادامه دو مورد از جذاب ترین جزایر و بنادر دیدنی در قشم را بررسی
می کنیم
جزیره هنگام
به جرأت می توان گفت زیباترین جزیره در نزدیکی جزیره ی قشم،
آبخوست هنگام است .مرتفع ترین نقطه در جزیره ی هنگام ،کوهی با نام
ناکس است که ارتفاع آن حدود  106متر است .همچنین این جزیره با
نام های هنگام کهنه ،نو و غیل شناخته می شود.
یکی از ویژگی های برجسته ی جزیره هنگام که آن را از دیگر سواحل
متمایز ساخته است ،وجود ساحل نقره ای است .در میان ماسه های ساحل
نقره ای ذرات کانی براقی وجود دارد .کانی ها موجب زیبایی منحصر به
فرد ساحل و جزیره ی هنگام شده اند.
بندر الفت
شواهد تاریخی در بندر الفت حاکی از شیوه ی زندگی بومیان جزیره
قشم از هزاران سال قبل دارد .این بندر در قسمت جنوبی قشم در جوار
جنگل حرا قرار دارد.

بیتوته :هورالعظیم ناحیه آبی بسیار وسیعی است که بخشی از آن در
ایران واقع شده و بخشی بیشتر در خارج از مرزهای ایران و عراق واقع
شده است .وقتی از این تاالب عبور می کنید ،باور اینکه این دریا نیست و
سواحل نامرئی آن فقط یک تاالب است که توسط خشکی محاصره شده
است ،سخت است .این تاالب به قدری بزرگ است که تصور اندازه ای
برای آن دشوار است.
تاالب هورالعظیم در غرب استان خوزستان در انتهای رود کرخه در
منطقه مرزی دشت آزادگان واقع شده است و دارای طول جغرافیای
 47درجه و  58دقیقه تا  47درجه  16دقیقه و  30ثانیه طول شرقی و
عرض جغرافیایی  31درجه  53دقیقه تا  41درجه عرض شمالی است .این
تاالب ،مشترک ًا در شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه استان خوزستان
واقع گردیدهاست .هورالعظیم در جنوب غرب شهرستان هویزه واقع بوده
و شهر رفیع مرکز بخش میسان در فاصله  3کیلومتری از آن قرار دارد.
بخش عمده ای از آب این تاالب از رودخانه کرخه تأمین می شود و به
همین دلیل در سالهای گذشته که بارندگی کمی در ایران بود ،این تاالب
تا مرز خشک شدن پیش رفت اما به لطف بارندگی ها و افتتاح سد کرخه،
خوشبختانه این تاالب باز احیا شد و زندگی در سراسر آن جریان یافت.
این همان نکته ای است که باعث ایجاد قسمت قابل توجهی از گرد و
غبار و آلودگی در استان خوزستان شده است که با آب فراوان این مشکل

دستی از قبیل صندل چوبی ،دستبند جنوبی و لباس محلی به فروش
می رسد.
هتل های جزیره قشم
در جزیره قشم برای گردشگران اقامتگاه های مختلفی مانند هتل
آپارتمان ،خانه بومگردی و سوئیت در نظر گرفته شده است .هتل های این
محوطه از مدرن ترین و بهترین تجهیزات روز بهره مند هستند و به دلیل
عرضه خدمات پیشرفته و مجهز قادر به کسب نشانه ی  4ستاره شدند.
ساعات تحویل و تخلیه هتل ها
بر اساس قانون جهانی هتل ها در اقصی نقاط دنیا ،زمان تحویل اتاق
به مسافر راس ساعت  14:00و تخلیه اتاق به وسیله مسافر راس ساعت
 12:00ظهر می باشد .بااین وجود در مواردی احتمال دارد در ساعات
تحویل و تخلیه ی هتل ها اختالل به وجود آید .شما می توانید تا زمان
تحویل اتاق ها در البی هتل منتظر بمانید و وسایل خود را به صندوق هتل
امانت بدهید یا به جزیره بروید و از محیط بیرون لذت ببرید.
مناسب ترین زمان برای سفر به جزیره قشم
جزیره قشم از آب و هوایی گرم و مرطوب برخوردار است و در منطقه ای
گرمسیر قرار دارد .لذا دمای هوا در فصول مختلف سال بسیار متغیر است.
به گونه ای که میانگین دمای هوا در فصل تابستان معادل  34الی 38
درجه سانتی گراد است و در زمستان دمای هوا به  13الی  18درجه
سانتی گراد کاهش می یابد.
مناسب ترین زمان مسافرت به قشم از منظر شرایط آب و هوایی منطقه
در بازه ی زمانی آذر الی فروردین ماه می باشد .زیرا در ماه های دیگر
دمای هوا به شدت افزایش می یابد و برای اکثر گردشگران این حجم از
گرما طاقت فرسا است.
الزم به ذکر است فصول گرم (خرداد الی شهریور) ارزان ترین فصل سال
برای مسافرت به قشم به شمار می آید.
سوغات قشم
همان طور که بیان کردیم بازار های متنوعی در جزیره ی هفتگانه قرار
دارند .بی شک در این بازار ها انواع اشیا و وسایل به فروش می رسند.
سوغات های اصیل قشم به دو دسته صنایع دستی سنتی و خوراکی
تقسیم می شوند.
سوغات سنتی جزیره شامل انواع گلیم ،لباس و پوشاک رودوز شده،
صنایع حصیری و ...هستند .همچنین سوغات خوراکی نیز شامل نان
محلی ،کیک هلر ،خرما و ادویه های معطر می شود.
لذیذترین غذاها در قشم
یکی از لذت بخش ترین تفریحات سفر به جزیره ی قشم ،چشیدن
غذاهای لذیذ جنوبی است.
از جمله غذاهای خوش طعم و مشهور جنوبی می توان به برنج دیشو،
هواری ،زیبون ،ماهی برشته ،کلمبا ،عنکاس ،کاتوغ ،مهیاوه ،نان توموشی
و پودینی اشاره کرد.

از جمله بناهای تاریخی بندر الفت می توان به قلعه نادری 366 ،حلقه
چاه ،حوضچه ها و قلعه مربعی شکل با چهار برج اشاره کرد.
به دلیل آب و هوای گرم منطقه اهالی بندر در ساخت خانه ها از نوعی
معماری متفاوت بهره گرفتند .معماری خانه ی اکثر جنوبی ها دارای بادگیر
است که فضای داخلی خانه را در تابستان خنک می سازد.
مراکز خرید در جزیره ی قشم
از جمله مراکز خرید خوب و پرطرفدار جزیره قشم می توان به مجموعه
سیتی سنتر ،بازار قدیمی قشم ،مرکز خرید ستاره قشم ،مجتمع های تجاری
دو دلفین درگهان ،دریا ،زمرد ،ستاره ،فردوسی ،خلیج فارس و مرکز خرید
پردیس اشاره کرد .در این مجموعه ها اجناس با کیفیت عرضه می شوند.
در میان بازارهای معروف جزیره ی قشم ،بازار درگهان مشهورترین آن ها
است .این بازار در شمال شرقی جزیره ی قشم قرار دارد و متشکل از انواع
مواد غذایی ،اجناس زینتی ،سنتی و لباس های بگانه ،زنانه و مردانه است.
همچنین ،ساالنه گردشگران خارجی بسیاری از بازار قدیمی قشم دیدن
می کنند .این بازار توسط بومیان جزیره اداره می شود و محصوالت صنایع

آشنایی با تاالب هورالعظیم
کمرنگ شد و بیشتر گرد و غبارهای کنونی از منابع دیگر وارد استان
خوزستان می شوند.
تاالب اصلی با گیاه «نی» پوشانده شده و عمق زیادی ندارد .به همین
دلیل سخت است که در تاالب با قایق های موتوری معمولی درنگ کنید
و مردم محلی از قایق های باریک و کشیده استفاده می کنند.
جو مرطوب این محیط آبزی در کنار هوای گرم خوزستان این تاالب را
به محیطی مناسب برای زندگی موقت و دائمی پرندگان مختلف تبدیل
کرده است.
در حاشیه تاالب روستاهای زیادی با ساکنان زیادی زندگی می کنند که
زندگی و دام آنها به این تاالب بستگی دارد.
هورالعظیم به دلیل تأمین نشدن حق آبه مورد انتظار ،با کم آبی رو به رو
است و تخلف قانونی شرکت پیمانکار چینی شرکت ملی نفت ایران در این
منطقه نیز به تخریب بخشی از زیست بوم آن منجر شده است .هم اکنون
قسمت هایی از زیست بوم بخش ایرانی این تاالب از بین رفته است.

ورود به تاالب هورالعظیم به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی و نیاز به
کنترل عبور و مرور در بسیاری از نقاط ممنوع است .البته وجود منابع نفتی
و چاه های نفت بی تأثیر نبوده و حساسیت این مناطق را تشدید کرده
است .البته همین چاه ها و تاسیسات استخراج روغن تأثیر نامطلوبی بر
محیط زیست دارند که نمی توان انکار کرد.
روزهای بحرانی تاالب هورالعظیم
تاالب «هورالعظیم» این روزها حال خوشی ندارد؛ نیزارهای زرد و
سوخته ،بخش های خشک و کم آب و آب تنی گاومیش ها با آب آلوده؛
همه نشان از روزهای بحرانی تاالب دارد .تاالب هورالعظیم بزرگترین
تاالب مرزی کشور و تاالبی مشترک بین ایران و عراق است که دو سوم
مساحت آن در عراق قرار دارد .قسمت ایرانی تاالب هورالعظیم از رودخانه
کرخه و انشعابات آن تغذیه می شود .پوشش این تاالب نی ،جگن ،لویی
و نیلوفر آبی است .این تاالب که سال ها است به دالیل مختلف از جمله
خشک کردن برای جاده سازی شرکت های نفتی و همچنین خشکسالی،

با کمبود آب دست و پنجه نرم می کند ،با خشکسالی امسال وضعیت
بدتری پیدا کرده است.
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کشکول
چهارشنبه  6مرداد 1400

یکــی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود .هرچه رفتیم راه بود،
هر چه کندیم چاه بود ،کلیدش دست سید جبار بود.
یــک مردی بود یک زن داشــت با یک دختر .ایــن دختر را روزها
می فرستاد به مکتب پیش مالباجی.
دختر هر روز که می رفت مکتب ســر راه صدایی به گوشش می آمد
که« :نصیب مرده فاطمه!»
اســم این دختر فاطمه بــود .تعجب می کرد با خــودش می گفت:
«خدایا خداوندا این صدا مال کیه؟ چیزی به عقش نمی رسید ،ترسش
می گرفت.
یــک روز آمد به مــادرش گفت :ننه جون هــر روز که از تو کوچه
رد می شــم ،یک صدایی به گوشــم میاد که می گوید« :نصیب مرده
فاطمه!»
آن وقت پدر و مادرش گفتند که ما می گذاریم از این شهر می رویم.
هرچه اســباب زندگی و خرت و خورت داشتند فروختند و راهشان را
کشیدند و رفتند.
رفتند و رفتند تا به یک بیابانی رســیدند که نه آب بود و نه آبادانی
نه گلبانگ مسلمانی .آن ها تشنه شــان شده بود .گشنه شان شده بود.
هرچه نان و آب داشــتند همه تمام شده بود .در آن نزدیکی دیوار یک
باغ بزرگ را دیدند که یک در هم داشــت .گفتنــد که ما می رویم در
می زنیم ،یکی میاد آبی چیزی بهمون میده.
فاطمه رفت در زد فورا در باز شد ،تا رفت تو ببیند کسی هست یا نه،
یک مرتبه در بسته شد و در هم غیب شد .انگاری که اصال در نداشت.
مادرو پدرش آن ور دیوار ماندند و دختره توی باغ ماند .مادر و پدرش
گریه و زاری کردند ،دیدند فایده ای ندارد .گفتند اینجا حاال شب میشه
گاس حیوانی باشه ،جک و جوونوری بیاد ،چرا بمانیم؟
تا تاریک نشده می رویم به یک آبادی می رسیم.
با خودشــان گفتند :اینکه می گفت نصیب مرده فاطمه ،شاید همین
قسمت بوده.
دختره آن طرف دیوار گریه و زاری کرد .بیشــتر گشــنه اش شد و
تشنه اش شد .گفت :بروم ببینم چیزی پیدا میشه بخورم.
رفت و مشــغول گشت و گذار شد .باغ درندشتی دید با عمارت و َدم
و دستگاه .رفت توی این اتاق و آن اتاق هر جا سر کرد دید هیچ کس
آنجا نیســت .باالخره از میوه ها چیزی کند و خــورد .بعد رفت گرفت
خوابید.
فردا صبح زود بیدار شــد .باز رفت این ور و آن ور را سرکشی کرد.
دید تــوی اتاق ها فرش های قیمتــی ،زار و زندگی همه چیز بود .دید
حمامی هم آنجاســت .رفت توی حمام ســر و تنش را شست تا ظهر
کارش گردش بود .هیچ کس را ندید ،هرچه صدا زد کســی جوابش را
نداد .باز رفت توی اتاق ها سر کرد.
هفت تا اتاق تو در تو را گشــت .دید تویش پر است از خوراک های
خوب و جواهر .همه چیز آنجا بود.
به اتاق هفتمی که رســید .درش را باز کرد یک نفر را دید که روی
تخت خوابیده ،نزدیک رفت .پارچه روی صورتش را پس زد .دید جوان
خوشــگلی مثل پنجه آفتاب آنجا خوابیده ،نگاه کرد دید روی شکمش
مثل اینکه بخیه زده باشند سوزن زده بودند.
یک تیکه کاغذ روی رف باالی سرش بود .برداشت دید نوشته« :هر
کس چهل شب و چهل روز باالی سر این جوان بماند ،روزی یک بادام
بخورد و یک انگشــتانه هم آب بخورد و این دعا را بخواند به او فوت
کند و روزی یک دانه از این ســوزن ها را بیرون بکشــد ،آن وقت روز
چهلم جوان عطسه می کند و بیدار می شود.
دختر دعا را خواند و یک سوزن از شکمش بیرون آورد .چه دردسرتان
بدهم ،سی و پنج روز تمام کار این دختر همین بود که روزی یک بادام
بخورد و یک انگشــتانه هم آب .دعا بخواند و به آن جوان فوت کند و
روزی یک دانه از این سوزن ها را بیرون بکشد .اما از بس که بی خوابی
کشــیده بود و گشنگی خورده بود ،دیگر رمق برایش نمانده بود .همین
اسیر
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد ،صیاد رفته باشد
آه از دمی که تنها با داغ او چو الله
در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد
خونش به تیغ حسرت یارب حالل بادا
صیدی که از کمندت ،آزاد رفته باشد
از آه دردناکی سازم خبر دلت را
روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد
رحم است بر اسیری کز گرد دام زلفت
با صد امیدواری ،ناشاد رفته باشد
آواز تیشه امشب از بیستون نیامد
گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد
شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی
گو مشت خاک ما هم ،بر باد رفته باشد
پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا
مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد
[حزین الهیجی]
***
غم عشق آمد و...
از سر کوی تو گیرم که روم جای دگر
کو دلی تا بسپارم به دالرای دگر
عاقبت از سر کوی تو برون باید رفت
گیرم امروز دگر ماندم و فردای دگر
مگر آزاد کنی ورنه چو من بنده پیر
گر فروشی نستاند ز تو موالی دگر
بهر مجنون تو این کوه و بیابان تنگ است
بهر ما کوه دگر باید و صحرای دگر
سرو یک پای اگر قد تو بیند در باغ
زیر دامان ز خجالت بکشد پای دگر
عاشقان را طرب از باده انگوری نیست
هست مستان ترا نشئه ز صهبای دگر
این چه فتنه است خدا را که از عشقش در پارس
هر دم آشوب دگر خیزد و غوغای دگر
راه پنهانی میخانه نداند همه کس
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
دل فرهنگ ز غم های جهان خون شده بود
غم عشق آمد و افزود به غم های دگر
[فرهنگ شیرازی (فرزند وصال)]
***
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صادق هدایت

طور از خودش می پرســید :خدایا خداوندگارا ،چه کنم؟ کسی نیست به
من کمک کنه.
از تنهایی داشــت دلش می ترکید .یک مرتبه شــنید از پشت دیوار
باغ صدای ساز و نی لبک بلند شد .رفت پشت بام دید یک دسته کولی
آمده اند آن جا پشــت دیوار بــار انداخته اند .می زدنــد و می کوبیدند و
می رقصیدند .دختر صدا کرد آی باجی ،آی ننه ،آی بابا ،شــما را به خدا
یکی از دخترهاتون به من بدهید .من از تنهایی دارم دق می کنم ،هرچه
بخواهید بهتان می دهم.
ســرکرده کولی ها گفت :چه از این بهتر ،بهتان می دهم ،اما از کجا
بفرستیم باال؟ راه که نداریم.
دختره رفت یک طناب برداشت با صد تومان پول و جواهر و لباس و
اینها را آورد روی پشت بام و انداخت پائین برای کولی ها -آنها هم سر
طناب را بستند به کمر دختر کولی ،فاطمه کشیدش باال.
دختره که آمد بــاال ،فاطمه داد لباس هایــش را عوض کرد ،رفت
حمــام .غذاهای خوب بهش داد و گفت :تــو مونس من باش که من
تنها هستم.
بعد سرگذشت خودش را برای دختر کولی نقل کرد .اما از جوانی که
توی اتاق هفتمی خوابیده بود چیزی نگفت.
خود دختره باز می رفت توی اتاق در را می بســت .دعا می خواند و
مثل اینکه یک کارهایی می کرد .دختر کولی رفت و پشــت در و گوش
ایستاد تا اینکه دعا از برش شد.
روز سی و نهم که فاطمه هنوز خواب بود صبح زود دختر کولی بلند
شــد رفت در اتاق را باز کرد .رفت تو ،دید یک جوانی مثل پنجه آفتاب
آن جــا روی تخت خوابیده .دختر دعا را کــه از بر بود خواند .دید یک
سوزن روی شکمش است .آن را بیرون کشید .جوان عطسه ای کرد و
بلند شــد نشســت و گفت :تو کجا و اینجا کجا؟ آیا حوری ،جنی ،پری
هستی یا دختر آدمیزادی؟

ساغر مستانه
زان در خم زلف تو ره شانه گرفتیم
کانجا من و دل ،خانه و کاشانه گرفتیم
خورشید وجودیم بگیریم جهان را
چون شمع بنالیم که پروانه گرفتیم
آسوده بمانید به محراب و به منبر
ای مسجدیان ما ره میخانه گرفتیم
از دوش ریا خرقه سالوس کشیدیم
وز دست بتی ساغر مستانه گرفتیم
هر راه که مطرب زد در گوش سپردیم
هر پند که ناصح داد ،افسانه گرفتیم
زین پس من و آن خوشه انگور سر خُ م
صد شکر دل از َسبحه صد دانه گرفتیم
[حکیم تکفیر شیخ الرئیس]
***
ای دل من...
ای دل من شیفته روی تو
خاطرم آشفته گیسوی تو
سر چو بر آرم به قیامت ز خاک
نیست مرا جز هوس روی تو
مایل فردوس برین نیستند
خاک نشینان سر کوی تو
کیست که دیوانه نگردد ز عشق
چون نگرد سلسله موی تو
زنده شوم بار دگر بعد مرگ
گر به مشامم برسد بوی تو
باهلل از آن چهره برافکن نقاب
تا نگرم روی چو مینوی تو
چند نشینم پس زانوی غم
در هوس طلعت نیکوی تو
پا نکشم هرگز از آن خاک کوی
بختم اگر رخت کشد سوی تو
قدسی از آن روز که روی تو دید
دل بگرفت از همه جز روی تو
[سید محمد قدسی]
***
مردم بی دیده
روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی
تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی
ُحسن گویند که چون دیده شود دل برباید
تو بدین ُحسن دل از دیده و نادیده ربایی

دختر کولیه گفت :من دختر آدمیزاد هستم.
جوان پرسید :چطور اینجا آمدی؟
دختر کولیه تمام سرگذشــت فاطمه را از اول تا آخر به اسم خودش
بــرای او تعریف کرد و خودش را به اســم فاطمه جا زد و فاطمه را که
خوابیده بود به نام کنیزش معرفی کرد.
جوان گفت :خیلی خوب ،حاال می خواهی زن من بشوی.
دختر کولیه گفت :البته که می خواهم ،چه از این بهتر؟
آنها که مشــغول صحبت بودند فاطمه بیدار شد دید که هرچه رشته
بوده پنبه شــده .آه از نهادش برآمد .دســت هایش را طرف آسمان برد
گفت :خدایا ،خداوندگارا تو به سر شاهدی ،همه زحمت هایی که کشیدم
همین بود؟ پس آن صدایی که می گفت« :نصیب مرده فاطمه» همین
بود؟
بعــد بی آنکه «آره» یا «نه» بگوید کلفت دختر کولیه شــد و دختر
کولیه شد خانم و خاتون و فاطمه را فرستاد توی آشپزخانه .جوان فرمان
داد هفت شبانه روز شهر را آذین بستند و دختر کولیه را گرفت .فاطمه
هیچ چیز نمی گفت ،کلفتی خانه را می کرد.
تا اینکه زد و جوان خواست برود مسافرت ،وقتی خواست حرکت کند
به زنش گفت« :دلت چه می خواهد تا برایت سوغاتی بیاورم؟»
دختر کولیه گفت :برای من یک دست لباس اطلس زری شاخه بیار.
بعد برگشــت به طــرف فاطمه گفت :تو چــه می خواهی که برات
ســوغاتی بیاورم .فاطمه گفت آقا جون من چیــزی نمی خواهم جانت
سالمت .برای من سنگ صبور و عروسک چینی بیاور.
جوان شــش ماه سفرش طول کشید .دختر کولیه هم هی فاطمه را
کتک می زد و می چزاندش و او همه اش گریه می کرد.
جوان از ســفر برگشت و همه ســوغاتی های زنش را خریده بود اما
سنگ صبور را یادش رفته بود ،نگو تو بیابان که می آمد ،پایش خورد به
یک سنگی ،یادش افتاد که دختر کلفته ازش سنگ صبور خواسته بود.

سروده هایی ماندگار
ابوالقاسم فقیری

خاطر خلق بدین روی پری وار ستانی
طاقت جمع بدین موی پریشیده ربایی
آنکه او را نتوان دل به دو صد شیوه ربودن
تو بدین روی خوش و موی پسندیده ربایی
با چنین لعل لبان پیش درخت گل سوری
گر بخندی تو دل از غنچه خندیده ربایی
دیگر از چهره تابان تو در دست دل من
نیست تابی که بدین گیسوی تابیده ربایی
تو که خود فاش توانی دل یک شهر ربودن
دل شوریده روا نیست که دزدیده ربایی
[شوریده]
***
آرزو
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا ،که من هم برسم به آرزویی
به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم
همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی
غم و درد و رنج و محنت ،همه مستعد قتلم
تو ب ِ ُبر سر از تن من ،ببر از میانه گویی
به ره تو بسکه نالم ،ز غم تو بسکه مویم
شده ام ز ناله نایی ،شده ام ز مویه مویی
همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی
من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی
چه شود که راه یابد ،سوی آب تشنه کامی؟

ابوالقاسم فقیری

چه شود که کام جوید ز لب تو ،کامجویی؟
شود اینکه از ترحم دمی ای سحاب رحمت
من خشک لب هم آخر از تو تَر کنم گلویی
بشکست اگر دل من ،به فدای چشم مستت
سر خُ م می سالمت ،شکند اگر سبویی
همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه ،بنشین کنار جویی
نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم
نه دماغ اینکه از گل شنوم به کام بویی
بنمود تیره روزم ،ستم سیاه چشمی
بنموده مو سپیدم ،صنم سپید رویی
نظری به سوی رضوانی دردمند مسکین
که به جز درت ،امیدش نبود به هیچ سویی
[فصیح الزمان رضوانی]
***
سیاه چشمان
به رخ سیاه چشمان نظر ار بود گناهی
بگذار تا گناهی ،بکنیم گاه گاهی
همه شب ستاره ریزد ز دو چشم بر کنارم
به خیال چشم مستی ،به هوای روی ماهی
شب و روز در فراقش ز تو دور بسکه نالم
شده دل ز غصه کوهی ،شده تن ز رنج کاهی
دل عاشقان مسکین ،مشکن بترس آن دم
که شبی نیازمندی ،بکشد ز سینه آهی

با خودش گفت اگر سنگ صبور را نبرم بد است .برگشت رفت توی
بازار ،پرســان ،پرســان یک نفر دکاندار را پیدا کرد و گفت :من یکی
براتون پیدا می کنم.
فرداش که برگشــت آن را بخرد دکاندار ازش پرســید :چه کسی از
شما سنگ صبور خواسته؟
جوان گفت :توی خانه کلفتی دارم از من ســنگ صبور و عروسک
چینی خواسته.
دکاندار گفت :شما اشتباه می کنید ،این دختر کلفت نیست.
جوان گفت :مگر حواست پرت است ،من می گویم که کلفت است.
دکاندار گفت :ممکن نیست ،خیلی خوب حاال این را می خری یا نه؟
جوان گفت :بله.
دکاندار گفت :هر کس ســنگ صبور می خواهد ،معلوم می شود که
درد دل دارد ،حاال که برگشــتی ســنگ صبور را به دختر کلفت دادی،
همان شــب وقتی که کارهای خانه را تمام کــرد ،می رود کنج دنجی
می نشــیند و همه سرگذشت خودش را برای سنگ نقل می کند ،بعد از
آنکه همه بدبختی های خودش را نقل کرد می گوید:
سنگ صبور ،سنگ صبور
تو صبوری ،من صبورم
یا تو بترک ،یا من می ترکم
آن وقــت باید بروی توی اتاق کمر او را محکم بگیری ،اگر این کار
را نکنی او می ترکد و می میرد.
چه دردســرتان بدهم ،جوان همــان کاری را که او گفته بود کرد و
سنگ و عروسک چینی را به دختر کلفته داد.
دختر همین که کارهایش تمام شد رفت آشپزخانه را آب و جارو کرد.
یک شمع روشن کرد کنج آشپزخانه گذاشت.
ســنگ صبور و عروســک چینی را هم جلوی خودش گذاشــت و
همــه بدبختی های خودش را از اول که چطــور تو راه مکتب صدایی
بغل گوشــش می گفت که «نصیب مرده فاطمه» بعد فرارشــان ،بعد
بی خوابی هــا و زحمت هایی که کشــید ،همه را بــرای آنها نقل کرد.
آن وقت گفت:
سنگ صبور ،سنگ صبور
تو صبوری ،من صبورم
یا تو بترک ،یا من می ترکم1
همین که این را گفت :فوری جــوان در را باز کرد رفت تو ،محکم
کمر فاطمه را گرفت و به سنگ صبور گفت :تو بترک!
سنگ صبور ترکید و یک چکه خون ازش بیرون جست .دختره غش
کرد .جوان او را بغل کرد و نوازش کرد و برد در اتاق خودش خواباند.
فردا صبح فرمان داد گیس دختر کولی را به دمپ قاطر بستند و هی
کردند میان صحرا.
بعد جوان داد هفت شــبانه روز شــهر را چراغانــی کردند و آذین
بســتند و با فاطمه عروســی کرد و به خوبی و خوشی مشغول زندگی
شدند.
همان طور که آنها به مراد دلشــان رسیدند شما هم به مراد خودتان
برسید.
قصه ما به سر رسید
کالغه به خونه ش نرسید
پی نویس:
- 1ظاهراً معلوم نیســت «سنگ صبور» مربوط به کدام اعتقاد عوام
است .مترجم انگلیسی «قصه های فارســی» اشتباها «سنگ سمور»
ترجمه کرده .در کتاب ویس ورامین ص 258چاپ تهران گویا ایشــان
به همین قصه شده است و می گوید
بنالم تا ز پیشم بترکه سنگ
بگریم تا شود برف ارغوان رنگ
منبع:
فرهنگ عامیانه مردم ایران -صادق هدایت

تو ز اشتباه روزی ،قدمی به خانه ام نه
که رسد دلی به کامی ،چو کنی تو اشتباهی
همه عمر ای پزشکی ،ره عشق و عاشقی پو
که به عمر خود نیابی ،به از این طریق راهی
[کاظم پزشکی]
***
راز نهان
میروی و آگه از راز نهانم نیستی
باخبر از درد درمانسوز جانم نیستی
همنشین کیستی ای دلنشین تر از خیال
چون خیال خود چرا ،همداستانم نیستی
یاری ار با من نداری ،باری از دردم مکاه
باش آزار دل ار آرام جانم نیستی
نامه اسرار جانی در ضمیر دل نهان
راز عشقی در دلی ،گر بر زبانم نیستی
استخوانم را د ِم گرم تب آلود تو سوخت
تا مگویی همچو تب در استخوانم نیستی
شام را دانی چنان می آورد چشمم به روز
یا ندانی آگه از گشت زمانم نیستی
راست می گوید ترا آنکس که گوید مهربان
مهربان دیگرانی ،مهربانم نیستی
فارغ از حال منی ،آسوده از رنج و مالل
می روی و آگه از راز نهانم نیستی
[علی مزارعی]
***
اهل نظر
دلبرم دوش ز رخ پرده برانداخته بود
زلف مشکین به سر دوش در انداخته بود
پیش زیبایی آن طلعت خورشید مثال
ماه با این همه خوبی ،سپر انداخته بود
شعله حسن کز آئینه رویش می تاخت
در سراپای وجودم شرر انداخته بود
دل سودازده بر شمع شب افروز رخش
از سر شوق چو پروانه ،پر انداخته بود
پیش از اینم خبر از خویش نبودی که مرا
نشئه عشق ز خود بی خبر انداخته بود
ترک چشمش به کمان بازی و تیراندازی
ای بسا کشته که بر رهگذر انداخته بود
نه در این راه من از پای در افتادم و بس
که هزاران ز من افتاده تر انداخته بود
خاک بر چهره او ،یا مگر از مشک تتار

نقطه ای بر سر گلبرگ تر انداخته بود
به شکر خنده ندانم لب شورانگیزش
که چه شیرین نمکی در شکر انداخته بود
واجد زار ز عشق گل رویش همه شب
ناله بر ناله چو مرغ سحر انداخته بود.
[محمدجعفر واجد]
***
کیستم؟
کیستم من؟ دل به دست آرزوها داده ای
در بیابانی به دنبال سراب افتاده ای
قطره لرزان اشکی مانده بر مژگان هنوز
برگ زردی تن به باد مهرگانی داده ای
شبنمی در واپسین دم ،گرم بدرود حیات
شعله شمعی به راه تندباد استاده ای
داستانی درهم و آشفته اما ناتمام
آه جانسوزی به لب از سینه ره بگشاده ای
آرزویی برده در دامان حرمان رخت خویش
کاروان گم کرده ای ،دل بر قضا بنهاده ای
[دکتر نورانی وصال]
***
برگ
پیر خرد یک نفس آسوده بود
خلوت فرموده بود
کودک دل رفت و دو زانو نشست
مست ،مست
گفت :ترا فرصت تعلیم هست؟
گفت :هست
گفت که ای خسته ترین رهنورد
بر رخت از گردش ایام گرد
سوخته و ساخته با گرم و سرد
چیست برازنده باالی مرد؟
گفت :درد
گفت :چه بود ،ای همه فرزانگی
راست ترین راستی زندگی؟
پیر که اسرار خرد خوانده بود
سخت در اندیشه فرو مانده بود
ناگه از شاخه ای افتاد برگ
گفت :مرگ
[هاشم جاوید]
منبع :انجمن های ادبی شیراز -حسن امداد-
چاپ اول  - 1372ناشر -سلسله نشریات «ما»
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پدری که پشت به این جهان کرده و روی بدان جهان نهاده ،پسری جوان دارد
که از این سرای همچنان به آن دیار ،در سفر است .پسری که هنوز با حوادث دنیا
پنجه نرم نکرده و تلخی روح فرسای مصائب را تاکنون نچشیده است .پسری که
در نبرد حیات ،پیروزی ها و شکست ها در انتظار اوست .او هنوز نه شهد پیروزی
نوشیده و نه زهر شکست چشیده است .من ناگزیرم از آنچه دیده و شنیده ام،
آگاهش سازم و در تحمل بالیا آماده کارش سازم.
ای پسرم ،من هرگاه که از غم امت ،لحظه ای می آسایم و دمی به خود می آیم،
غم خود می خورم .و دورنمای آینده را تا آنجا که چشمم کار می کند ،می نگرم،
گویی خود را در تو و تو را در اعماق ضمیر خویش می یابم.
ای حسن ،در همه حال پرهیزگار باش و خداوند بزرگ را بر پیدا و پنهانت آگاه
بدان ،و همواره با ملکوت آسمان ها آشنا باش.
قلب را با نصیحت و اندرز زنده نگه دار و در آزمایشگاه زهد و عبادت بیآزمای و
با توحید و یقین ،زره بپوشان و از پرتو علم و حکمت در آن چراغ افروز .هر آن
دم که اهریمن هوس و شهوت با پرده نشین قلب خلوت کند ،دل را به یاد مرگ
انداز و حدیث گذشتگان مغرور ،بازگوی.
ای حسن ،اگر خواهی که تاریخ امت های نخستین را آشکارتر فراخوانی ،قدم
در کاخ های ویران گذشتگان گذار و با آنان با زبان دل ،نیز گفت و شنود گیر.
از آنها بپرس که کجا بودند و چگونه زیستند و هم اکنون به کدام جانب بسیج
کرده اند.
ای پسر هرگز دین را به دنیا مفروش و آخرت را فدای هوس ها و امیال نکن .از
آنچه نمی دانی لب فروبند ،و تا ضرورت ایجاب نکند سخن مگوی.
ای حسن ،راد مردان در مقابل ظلم و ستم خاموش نشینند.
و بد سیرتان با دست و زبان مخالفت کنند .ای حسن ،پیکار کن و حق شمشیر را
در میدان نبرد به دقت ،بگذار .حق و حقیقت گوهری است درخشان که در اعماق
اقیانوس سهمناک مرگ پنهان است.
ای حسن ،در علم و دین بکوش و همواره دانش پژوه و دانش خواه باش .و در
تمام شئون زندگی ،بر خدا توکل کن.
ای حسن ،بدان که در دانش های گوناگون آن دانش از همه گرانبهاترست که
نفعش برای جامعه و مردم بیشتر باشد.
ای پسرم ،تو جوانی و قلب جوان همچون زمینی است که هنوز دست کشاورزان،
پرده بر خاکش نکشیده و استعداد همه چیز در اندرونش نهفته باشد .در این موقع
من که به کشت و کار ملت ها از همه برزیگران فضیلت و اخالق آگاه ترم ،وظیفه
دارم تا وقت نگذشته از آن استفاده کنم و نگذارم تخم های هرزه در آن مزرعه
دلکش خانه کنند و گیاهان فاسد از آن برویانند.
ای پسرم ،من آنچنان در تاریخ امم گذشته به سیاحت پرداخته ام که گویی یک
تن از آنها شدم .اکنون مشاهدات خود را در صفحه ای که وصیت نامه نام دارد
گذاشته و به تو ای فرزند عزیز می سپارم.
تو قلبی همچون آئینه پاک و شفاف داری که نیکو تواند زشت و زیبا را در
خود منعکس سازد .من تو را به درس های دلنواز قرآن تدریس می کنم! زیرا
قرآن مجید ناگفته ای فرو نگذاشته تا دیگران بگویند .از رفتار گذشتگان صالح
و دانشمند خود ،پیروی و متابعت کن ،زیرا آنچنان که تو خود را می بینی ،آنان
نمی دیدند و از آن میزان که تو می اندیشی ،آن مردان خردمند دورتر و دقیق تر
فکر می کردند .ممکن است که غرور جوانی و بلندی نظر تو را از تقلید کردار
دیگران باز دارد ،از این رو وصیت می کنم که در برنامه اعمال آنان مطالعه کن و
از دانش آنان به حد کمال بهره گیر .باید در ایفای این وظیفه از خداوند مهربان
کمک و یاری بخواهی و در پیچیدگی های امور ،از اشعه انوار هدایت الهی ،راه
زندگی بر افروزی .هنگامی که به صفای باطن و طهارت قلب خود اطمینان
یافتی ،می توانی در معضالت مسائل زندگی تفکر کنی.
ای پسر ،تا آئینه قلبت را پاک نزدایی و با صیقل علم و فکر ،درخشانش نسازی،
همچون اشتری کور باشی که راه را از پرتگاه نشناسد و ناگهان به درهای ژرف
و خطرناک فرو افتد.
ای پسر! خدای خود را چون شناختی؟ او آفریدگار و نگهدار است او جان بخش و
او جان ستان است .او هم پرتو امید و هم پرده ناامیدی است.
ای حسن! هرگز در زندگی خودبین مباش هر چه را به خود می پسندی ،برای
دیگران نیز پسندیده باش .پیوسته دیگر خواه و دیگر دوست باش .آیا دوست
داری که ستم بینی؟ همچنان که خویشتن را مظلوم نمی خواهی بر دیگران ظلم
و ستم روا مدار .نیکویی کن ،آن چنان که از نیکویی دیگران شادمان می شوی.
زیبا را برای همه برگزین و زشت را از همه به دوردار .ای حسن در آنچه اطالع
کافی نداری سخن مگوی ،اگر چه اندک باشد ،زنهار متکبر و خویشتن دوست
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فرازهایی از:

وصیت امام علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع)
کاظم حکمت آرا

مباش ،تکبر ،رونده را از راه منحرف می دارد و خردمند را به نادانی می کشاند .از
ثروت دنیا برخوردار باش .بنوش و بنوشان ،بپوش و بپوشان .همچنان با بخردان
حریص مباش که روزگاری به خون جگر دنیا ،زر و درم گرد می آوردند و به
دست بازماندگان سپرده ،خود با کفنی ناچیز ،جهان را بدرود می گویند .ای پسر
فاطمه ،آنکس که دارایی و هستی دو جهان به دست اوست .بندگانی را دوست
دارد که حساس و شوریده باشند .از او بخواهند و به او بازگردانند .مشکالت
زندگی خویش را به دست گشاینده او گذارند و بدو سپارند تا در هر حال پیروز
و خوشبخت باشند .بر آن باش که هر چه خواهی برای تو جاودانه ،و همیشه
ماندنی باشد.
ای پسر ،مرگ سرانجام روزگار بشر است و بشر را در زندگی کارهای نیکو و
ناپسند بسیار ،زنهار نکند که مرگ ،تو را دریابد در حالی که دامان تو ،به ناشایسته
آلوده باشد و دست تو از دامان اصالح و بهبودی به دور ماند .همیشه به یاد مرگ
باش و دنیا را با چشم دنیا داران تماشا مکن .آرزوها زیاد است و بشر افزون طلب
و کم دوام .سزاوار نیست این همه در راه آرزو تاختن و حرص زدن .بسیار آرمان
سراغ دارم که حتی با سیالب خون ،رنگ حقیقت به خود نگرفت .جنگ ها و
پیکارها باالخره نتوانستند آرزو را به هدف برسانند.
ای فرزند در زندگی بلندنظر و بزرگ منش باش ،هرگز راضی مشو که دامن
قناعت و عزت تو به هوس های ناچیز آلوده گردد .هرچه در دنیا دوست داشتنی و
محبوب جلوه کند ،از شرافت محبوب تر و دوست داشتنی تر نخواهد بود.
خداوند تو را آزاد آفریده و آزادی را به نام عزیزترین مواهب خویش به تو عطا
فرموده است .چشم طمع به مال دیگران دوختن خصلت اراذل و مردمان دون
طبع است.
ای حسن اسرار خود را به کسی مگوی ،زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به
ستوه آید ،نباید از حوصله بیگانگان انتظار امانت داشته باشد.
بیندیش و مغز خود را به افکار گوناگون ،روشن و نورانی کن .با نیکوکاران
بنشین تا از ایشان باشی .از بدان دوری گزین که فطرت و اخالق تو نیز از آنان
به دور ماند.
ای حسن ،میدانی ناگوارترین خوراک ها چیست؟ مال حرام .ای پسر هرگز در
زندگی دستخوش احساسات مباش و نیش و نوش را بر قانون عقل مصرف کن.
آنجا که تندی ضرور افتد ،اگر مدارا کنی ،ستم کرده ای ،همچنان که به جای
مدارا تندی و تهور ناستوده است.
بسیار افتد که درد ،درمان باشد .همچنان که درمان ،جهت درد الزم بشود.

در حیات و افکار نصیحت کنندگان بیندیش و تا از هم صحبت کسی اطمینان
نیافتی ،هرگز گوش به سخنان او مسپار .خردمند کسی است که از تجربه های
خود پند گیرد و گذشت روزگار را میزان آزمایش خود قرار دهد.
همواره فرصت را غنیمت شمار تا به غصه و ندامت دچار نشنوی.
هرگز به کمک مردم احمق خوش دل مباش ،زیرا که آنان چون در شاهراه عقل
گام نگذارند ،دوست خود را به جای بلندی ،پستی بخشند.
با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردی بپذیر تا بر مراد خویش دست
یابی .لجاج و ستیز ،کار نابخردان است .آن چنان با خویشان معامله کن گویی
تو بنده آشنای آنانی .خشم را همچون شربتی گوارا بنوش که من در مدت عمر،
شربتی بدین شیرینی و گوارایی ،از گلو فرو نبرده ام.
ای حسن ،به هوش باش که با مردم تند خو ،مدارا ،قوی ترین حربه ی پیکار
است .سیالب خروشان در آغوش اقیانوس آرام می گیرد.
پیروزی در برابر دشمن منحصر به آن نیست که در حمالت نبرد ،شهامت بیشتر
کنند و بر تهور برافزایند .ابراز فضیلت و اخالق که دشمن را شرمگین کند ،نوعی
پیروزی است.
ای فرزندم ،حقوق دوستانت را به نام صمیمیت و دوستی ضایع مگردان.
اگر روزی ستمکار بر تو ستم کند رنجیده مباش که ظالم ناگزیر روزی به نتیجه
ظلم خویش ،دریافت کند و لکه ستم بر دامن او تا ابد باقی ماند.
بدان ای فرزند عزیز که رزق و روزی بر دو گونه است :آنکه تو آن را می جویی
و آنکه او تو را می جوید ،تو در جستجوی خوشبختی خویش زنهار پشت آزادگی
خم مکن و به هنگام توانگری و کامرانی جفا بر کسی روا مدار.
گذشته ها به آینده ها ،سخت همانند است ،اگر بر گذشته افسوس خوری،
آنچنان است که بر آینده دیده حسرت دوزی .خردمندان چنین نکنند و حال
را بر دریغ های گذشته و احکام آینده ترجیح بخشند چه بسیار خویشاوندانی که
همچون بیگانگان ناسودمند اند.
راه زندگی در نظر آن کس که طالب حق و حقیقت باشد ،گشاده و وسیع است،
کسانی که به حق خود راضی باشند و به کفایت خویش قناعت کنند ،همواره
آسوده و بی دغدغه خواهند بود.
تو آن کس را که با نیزه و شمشیر در میان نبرد رجز خواند ،دشمن مدان .دشمن
آن کس است که حرمت تو را ناچیز انگارد و تو را به رایگان بفروشد .بسیار باشد
که بینایان به چاه در افتند و کوران از راه بگذرند.
اگر از نادان بریدی ،مطمئن باش که با دانا پیوستی ،روزگار دشمنی بیدار است،
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خردمند هرگز از دشمن بیدار ایمن ننشیند.
از فکاهیات و داستان هایی که مردم را بخنداند لب فروبند هر چند این از گفتار
دیگران باشد.
برای خدمتکاران خانواده برنامه ای منظم کن و هر یک را به کاری ویژه برگمار،
نتیجه این انتظامات آن باشد که هر کس به وظیفه و مسئولیت خویش آشنا
گردد.
افراد خانواده خود را محترم شمار و با قبیله و فامیل خود نیکی و وفاداری کن
آنان همانند پر و بال تو باشند که در پرواز زندگی به همراهی و پیروی تو را
یاری رسانند.
اقوام و عشیره تو در حقیقت بازوان تواند و تو را از نیروی بازوان چاره و گریزی
نیست .از خداوند مهربان می خواهم که مقررات تو را در آینده دور و نزدیک به
سعادت و سالمت سوق دهد و دین و دنیای تو را در پناه خویش حفظ فرماید.
***
غدیر ،دریای باور
«غدیر» نه برکه آبی در بیابان،
بلکه دریایی از باور و بصیرت ،در کویر حیرت و هامون ضاللت است تا کام جان
ها از آن سیراب شود ...
«غدیر» ،حلقه میانی «رسالت و امامت» است،
از سویی به «بعثت در حرا» متصل می شود.
و از سویی دیگر ،به شهادت در کربال پیوند می خورد «دریای غدیر» ،از ریزش
آبشار وحی به جان محمد(ص) لبریز و قامت دین در زالل «غدیر خم» انعکاس
می یابد
محمد(ص) ساقی بزم وجود است
جهان مست از می «غیب» و «شهود» است
والیت همچو می در «جام هستی»
«غدیر خم» ،خم این شور و مستی است
«غدیر علی» ،همان «حِرای محمد» است در جلوه ای پس از بیست و سه سال
«عاشورای حسین» نیز – دادخواهی غدیر علی در محکمه تاریخ والیت است
پس از نیم قرن مظلومیت حق.
و  ....دوران انتظار جوشش دوباره غدیر عاشورایی در نینوای زمان است.
در بستری از فرات ظهور و علقمه نور!
و عصر «ظهور» ِرجعت دوباره بعثت در حرا ،امامت در غدیر و شهادت در عاشوراست.
و دولت «عدل» تجسم آرمان «بعثت» و «غدیر» و «عاشورایی» است.
« غدیر» یک کتاب مبین است.
«غدیر» ،برای تشنگان ،چشمه زالل هدایت است.
و برای ره گم کردگان ،صراطی که به «سنت پیامبر» منتهی می شود.
«غدیر» منشور برادری و «لیاقت» بر «عجبیت» است.
خوب نگاه کنید...
هنوز هم بر بام بلند «غدیر» دست پیامبر را می بینید که دست علی را -که
دست خداست -فرا برده و آن خورشید را در برابر دیدگان «منتظر» تاریخ قرار
می دهد و نام «علی» را چونان حجتی روشن و مشعلی فروزان به عنوان «مولی»
بر می افرازد ،تا راه پس از رسول تیره نباشد تا اسالم به جاهلیت برنگردد.
تا جاهلیت مرده ،در گرمای خودخواهی های قریش ،جان نگیرد
هنوز طنین این صدا به گوش می رسد که:
اللهم و ال من و االه و عاد من عاداه...
این صدا ،از نای پر نوای رسول و زبان پاک پیامبر است که «مرزها» را بر محور
«والیت» مشخص می سازد.
کالم محمد(ص) خندقی است که از هم جدا می سازد.
غدیر ،تجسم همان خندق است.
و  ...امامت و والیت ،مهر و امضای قبول دین است.
غدیر علی ،امروز و هنوز هم چشمه ای لبریز ازآب حیات و دریایی مواج از
فضائل اوست.
درخت آسمان سای و بلند باالی «والیت» در جویبار
«من کنت مواله »...روییده است و «علی مواله»
شکوفه معطر آن «بهار رهبری» است
دلها تنها از این دریاست که سیراب می شوند،
و گرنه سراسر کویر است و عطش و تنهایی و سرگردانی!
و  ....چشم ها ،از این چشمه نور ،فروغ می گیرد،
و گرنه ،تمام ،تاریکی ،تعصب و حیرت است و گمراهی ...

آگهی
برگ سبز و کارت شناسایی سواری پراید تیپ صبا رنگ سفید
مدل  1387به شــماره پالک 882ب 38ایران  24و شــماره
موتور  2630749و شــماره شاسی  F1412287538514به نام
علی ناصری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
خانم آمنه زارع چهار راهی فرزندحیدر باتقدیم یک برگ استشــهاد محلی مدعی
است که شناسنامه ساختمانی شماره  ۹۶/۲۸۸۹۱۲۳۲۱مورخ  1396/۷/23مربوط
به ملک واقع درشــهرکره ای قطعه  ۲۲در اثرسهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای
صدور شناســنامه ســاختمانی مذکور و ملک مربوطه را نموده است علیهذا اعالم
می دارد چنانچه هر شخصی نسبت به شناسنامه ساختمانی مذکور و ملک مربوط به
آن حق وادعایی دارد و یا مدعی وجود شناسنامه ساختمانی از آن خودمی باشد از
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز می تواند باارائه مدرک اعتراض خود را به
این شهرداری تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از گذشت مهلت مقرر نسبت به صدور
شناسنامه ساختمانی طبق مقررات اقدام و شناسنامه ساختمانی اولیه از درجه اعتبار
ساقط و ابطال خواهد شد.
محمدحسین میرزایی شهردار کره ای

آگهی مزایده شهرداری اهل
نوبت اول1400/4/29 :
نوبت دوم1400/5/6 :
شــهرداری اهــل در نظــر دارد طبــق
صورتجلســه شــماره  105مورخ  1400/3/6شورای
اسالمی شــهر نسبت به فروش آهن آالت ضایعاتی
و ماشــین آبپاش (از رده خــارج) از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید:
-1سپرده شــرکت در مزایده به میزان  5درصد
مبلغ پیشــنهادی به صورت نقد واریز به حســاب
پست بانک به شــماره  55442714252753/02یا
ضمانت نامه معتبر بانکی داشته باشد.
-2شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات
مختار می باشد.
-3هزینــه چاپ آگهــی برعهده برنــده مزایده
می باشد.
-4متقاضیــان می توانند حداکثر یــک هفته پس از
تاریخ درج آگهی دوم جهت دریافت اسناد مزایده
به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
شماره تماس071-52773140 :
شناسه آگهی1167513 :
/3402م الف

کارت خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل  1384به رنگ

پروانه وکالت مخصوص وکال به شــماره پروانه 2850
متعلق به آقای سردار روســتا فرزند اسفندیار مفقود
گردیده است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی
خانم مرضیه خاکپور فرزند حســین با کد ملی  2296781373متولد
 ،1345/1/1آقــای مهدی احمدی فرزند علی بــا کدملی 2300406314
متولــد  ،1364/3/26احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای
کرامت خدامی به طرفیت شما با کالسه  1400-232در مرکز داوری،
وقت جلسه رسیدگی در روز چهارشــنبه مورخ  1400/5/20ساعت 9
صبح برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناســایی در محل مرکــز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان
قصردشت خیابان سید جمالالدین اســدآبادی (پوستچی) روبروی
بیمه آســیا حضور بهم رســانید .بدیهی اســت عدم حضور مانع از
رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای
مجتبی نعمت اللهی بــه عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده
در صــورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهــات مذکور را به این
مرکز اعالم نمایید).
 /1864م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی اخطاریه رسمی دفتر طالق جهت ثبت طالق
درخصــوص اجــرای دادنامــه شــماره 140012390001185667
مــورخ  1400/2/26به شــماره بایگانــی  9900641شــماره پرونده
 9909988923300630صادره از شــعبه  13دادگاه خانواده شیراز به
آقای امین ید ملت فرزند محسن به شماره ملی  2280016109اخطار
می گردد جهت مطلقه نمودن همســر خود خانم زهرا کرانی شیراز
فرزند محمدهادی شــماره ملی  2280328208ظرف مهلت  7روز
از تاریخ این آگهی به آدرس این دفترخانه به نشــانی شیراز خیابان
مالصدرا خیابان شهید جمالی کوچه  6ساختمان پارس طبقه دوم واحد
 15دفتر طالق  47شیراز مراجعه فرمایید .چنانچه ظرف مهلت مقرر
مراجعه نفرمایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
/1863م الف
سردفتر  47طالق شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی
کالســه  139704002003000385اجرای ثبت شهرستان سپیدان علیه ورثه
مرحوم مسعود وانونی موازی پنج هزار سهم از  45700سهم از  5/2هکتار
از  26144610/93ســهم سهام ششــدانگ پالک  58/134که طبق نظر
کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ  21/392/857/100ریال ارزیابی
گردیده است از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1400/5/24در اداره
ثبت اسناد و امالک سپیدان واقع در بلوار ورودی شهر از طریق مزایده
به فروش می¬رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول
می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد ،مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
/44م الف
ثبت اسناد و امالک شهرستان سپیدان

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  140060311034002120مــورخ  1400/3/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشــم عوض پور فرزند
احمدقلی به شماره شناسنامه  1صادره از خرامه در ششدانگ اعیانی
یکباب خانه به مســاحت  180/69مترمربع پالک  14190فرعی از 2070
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز
ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمیــن وقفی و اجاره عرصه ملک از
مالک رسمی به واســطه اجاره نامه اداری محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/6 :
/1819م 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 شماره  140060311035001366مورخ  1400/3/9موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000048هیأت 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 خانم نیم تاج کریمی کمهری به شناســنامه شماره  295کدملی
 4230330626صادره از بویراحمد فرزند طهمراس در ششدانگ یکباب
ساختمان مسکونی به مساحت  110/07مترمربع به پالک  11/7627مفروز و
مجزی شده از پالک  11/278به آدرس شیراز شهرک قصرقمشه خیابان
میعاد کوچه  18/8واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رسمی آقای علی اسحاقی 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 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 اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/6 :
/1818م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

سفید به شماره پالک 153د 24ایران  63به نام غالم علی بازرگانی
به شــماره موتور  01338626و شماره شاسی S1412284691013
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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  140060311034002619مــورخ  1400/4/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای رحمن صالحی نیا فرزند
کرم به شماره شناسنامه  2صادره از سروستان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  192/20مترمربع پالک  4595فرعی از  2071اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  37فرعی از  2071اصلی واقع در بخش 4
شیراز انتقال ملک از مالک رسمی آقای عباس شریفی 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول1400/5/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/21 :
/1862م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

9

حواد ث
چهارشنبه  6مرداد    1400

 17ذی الحجه 1442

 ۳۵۷فوتی جدید کرونا در کشور
 ۳۴۹۵۱بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
در کشــور متاسفانه  ۳۵۷بیمار کرونا جان خود را
از دســت دادند و ۳۴هزار و  ۹۵۱بیمار دیگر نیز
شناسایی شدند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۸میلیون و  ۴۷۴هزار و  ۳۳۲نفر ُدز اول واکسن
کرونا و دو میلیون و  ۴۹۶هزار و  ۶۷۷نفر نیز ُدز دوم

را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۱۰میلیون و  ۹۷۱هزار و ُ ۹دز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما
در ســامانه  salamat.gov.irثبــت نام و
پــس از دریافت پیامک نوبت دهــی ،به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کنند.
از روز دوشنبه تا دیروز  ۵مردادماه  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۴ ،هزار و ۹۵۱

بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
که ســه هزار و  ۷۰۸نفر از آنها بســتری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۷۵۸هزار و  ۱۹۷نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۳۵۷ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۹هزار و  ۴۷۹نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون سه میلیون و  ۲۹۱هزار
و  ۹۷۹نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۵هزار و  ۱۰۰نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۵میلیون و  ۶۶۷هزار و  ۶۰۴آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۳۲شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۱۷ ،شهر در وضعیت نارنجی ۹۹ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

کالهبرداری  ٣٠میلیاردی با رسیدساز جعلی
سرپرســت پایــگاه ششــم پلیــس آگاهی
تهران بــزرگ از دســتگیری کالهبرداری که
با ارائه رســید جعلی بانکــی ۳۰ ،میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ســرهنگ شــهرام
ســلطانی در ایــن بــاره گفــت :بهمــن ماه
ســال گذشــته پرونــده ای در خصــوص
کالهبــرداری با اســتفاده از اپلیکیشــن های
رسید ســاز بانکی به پایگاه ششم پلیس آگاهی
تهران ارجاع داده شد و تیمی از کارآگاهان بررسی

موضوع را بر عهده گرفتند.
وی ادامــه داد :طــی انجام بررســی اولیه
مشــخص شــد متهم با ادعای خریــد کاال از
شاکی ،رسید پرداخت وجه را به او ارسال کرده
اســت و مالباخته پس از تحویــل کاال متوجه
شــده که مبلغی به حساب او واریز نشده است؛
بنابراین متوجه شــده که رسید ارسالی به تلفن
همراهش جعلی بوده است.
سرپرســت پایــگاه ششــم پلیــس آگاهی
تهران گفت :در چند عملیات پیچیده پلیســی،

کارآگاهان متهم را در مخفیگاهش ،دســتگیر
کرده و برای ادامه بررسی های پلیسی به پایگاه
ششم این پلیس انتقال دادند.
وی افزود :متهم بــه  ۱۵فقره کالهبرداری
به همین شیوه اعتراف کرد و کارشناسان ارزش
ریالــی اموال کالهبرداری شــده را  ۳۰میلیارد
ریال برآورد کرده اند.
سرهنگ سلطانی گفت ۱۵ :مالباخته در این
رابطه شناســایی شدند و متهم پس از تحقیقات
پلیسی با دستور قضایی روانه زندان شد.

بین الملل

انفجار در منطقه صنعتی غرب آلمان

در پی وقوع انفجار در یــک منطقه صنعتی در غرب آلمان چندین نفر
ناپدید و تعدادی دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،رسانه های محلی در گزارشــی اعالم کردند :دیروز
(ســه شنبه) یک مورد انفجار در یک منطقه صنعتی در غرب آلمان رخ داد
که بر اثر آن پنج نفر ناپدید و تعدادی دیگر مصدوم شدند.
در پی وقوع این انفجار ،ستون هایی از دود فضا را در بر گرفت و موجب
شد تا پلیس از ساکنان اطراف محل حادثه درخواست کند که از خانه های
خود خارج نشوند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،در این حادثه چندین نفر
مصدوم شــده که شــدت جراحت دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
سوزی متعاقب آن هنوز مشخص نیست.
همچنین علت وقوع انفجار و آتش
ِ

آتش سوزی و قطع برق در شمال اراضی اشغالی

وقوع آتش ســوزی در مناطقی در شــمال اراضی اشغالی ،ساکنان این
مناطق را با قطعی برق مواجه کرده است.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه
جروزالم پست ،آتش سوزی صبح دیروز در شمال اراضی اشغالی ،منجر به
کمبود برق در این منطقه شده است.
شــبکه صهیونیستی کان علت این آتش سوزی را منورهایی میداند که
ارتش این رژیم شــبانه از ترس نفوذ نیروهایی از لبنان پرتاب کرده است.
این آتش ســوزی به خطوط برق این منطقه آســیب زده و منجر به کمبود
برق در کریات شمونا و شهرهای اطراف شده است.
خبرگزاری شــهاب نیز از آتش سوزی در شــهرک صهیونیست نشین
نیگف از شهرکهای صهیونیست نشین اطراف نوار غزه خبر داد .رسانههای
عبری میگویند :این آتش ســوزی بر اثر ارسال بالنهای آتش زایی است
که شــهروندان فلسطینی از نوار غزه به سمت شهرکهای اطراف نوار غزه
به پرواز در میآورند.

گسترش آتشسوزیهای جنگلی در اروپا و آمریکا
بزرگترین آتشسوزی کالیفرنیا ،خانهها را سوزاند

گزارشها حاکی است آتشســوزی در فرانسه در منطقهای به مساحت
 ۸کیلومتر مربع گسترش یافته و در برخی مواقع با قطع وسیع برق از جمله
در کشورهای همجوار اسپانیا و پرتغال همراه بوده است.
کارکاسون فرانســه حدود  ۱۰۰۰مامور
به گزارش ایســنا ،در ناربون و
ِ
آتشنشــانی برای اطفای آتش در جنگلهــا و بوتهزارها به خدمت گرفته
شدهاند .در ایتالیا و اسپانیا نیز تعداد زیادی مامور و امدادگر در تالشاند که
آتش را فروبنشانند.
همچنین وزیر کشــور فرانســه میگوید که از هواپیماهای اطفای آتش
برای خاموش کردن آتشســوزی گســترده در جنوب این کشور استفاده
شده است.
آتشسوزی در جنگلهای غرب بارسلون از کنترل خارج شد
بنابر گزارش دویچه وله ،پدیده جنگلســوزی در شمال شرقی اسپانیا در
حدود  ۱۰۰کیلومتری بارسلون نیز از کنترل خارج شد.
به گفته مقامهای جنــگلداری کاتالونیا ،آتش  ۱۱۰۰هکتار از جنگلها
و زمینهای کشــاورزی را نابود کرده است و این خطر وجود دارد که باد بر
شدت آتش بیافزاید.
ســربازان ارتش همراه با آتشنشــانان محلی و تیمهای اطفای آتش
جنگلها ،دست به دست هم دادهاند تا آتش را مهار کنند.
همچنین حدود  ۸۰نفر از ســاکنان ایــن مناطق مجبور به ترک خانه و
کاشانه خود شدهاند.
شعلههای آتش در ایتالیا
در ایتالیــا نیز آتش به غرب جزیره ســاردینیا گســترش یافته و بنا بر
گزارشهای رسانههای محلی ،حدود  ۴۰۰نفر خانههای خود را ترک کردهاند.
بنا بر نخســتین ارزیابیها،آتش هزاران هکتــار از زمینهای منطقه را
سوزانده است.
اتحادیه کشاورزی ایتالیا این آتشســوزی را فاجعهای برای کشاورزی

خوانده و گفته است که مراتع ،جنگلها و حیوانات طعمه آتش شدهاند.
در روزهای گذشته نیز آمریکا ،کانادا و روسیه نیز شاهد آتشسوزیهای
گستردهای بودهاند.
سوزی کالیفرنیا ،خانهها را سوزاند
بزرگترین آتش
ِ
همچنین بنابــر گزارش یورونیوز ،بزرگترین آتشســوزی کالیفرنیا به
آتشســوزیهای کوچکتــر دیگر در این منطقه پیوســت و خانهها را در
مناطق دورافتاده که دسترسی آتشنشانان محدود بوده است ،سوزاند.
به گزارش منابع خبری ،آتشســوزیهای متعدد همچنان سراسر غرب
آمریکا را تهدید میکند.
آتشســوزی بزرگ دیکســی ( )Dixieکه از  ۱۴ژوئیه آغاز شده بود
چندین خانه و ســازه را تخریب کرد و پس از غروب شــنبه با آتشسوزی
«فالی» ترکیب شــد و منطق ه کوچک «ایندین فالز» در شمال کالیفرنیا را
فرا گرفت.
اگر چه روز یکشنبه برآورد دقیقی از میزان خسارتها بر اثر آتشسوزی
ارائه نشد ،اما مسئوالن آتشنشانی گفتند که آتش تقریبا  ۷۷۲کیلومتر مربع
از درختان ،الوار ،درختچهها و بوتهها را در شهرســتانهای پلوماس و بوت
تبدیل به زغال کرده است.
ریک کارهارت ،ســخنگوی سازمان جنگلداری و حفاظت از آتش ایالت
کالیفرنیا گفت که آتشنشــانان با حمل ابزار دســتی و با پای پیاده مجبور
ی که وسایل نقلیه قادر به حرکت در آنجا
شــدند خود را به مناطق ناهموار 
نیستند ،برسانند.
او گفت :آتش در درههای بســیار شیبدار شعلهور است ،مکانهایی که
تقریبا غیرممکن است انسان بتواند پا بدان جا بگذارد .بنابراین به گفته این
مقام مسئول ،تالش برای مهار آتش در این مناطق زمانبر خواهد بود.
کارهارت گفت که نیروها روز شنبه برای مهار آتش تالش کردند که با
آتشافروختن عمدی ،مواد قابل اشتعال برای آتش اصلی را از بین ببرند.
همچنین آتشســوزی باعث صدور دستور تخلیه چندین منطقه کوچک
مسکونی کوهســتانی و همچنین منطق ه تفریحی محبوب در امتداد ساحل
غربی دریاچه المانور شــد .مقام های محلی گفتند که حدود  ۱۰هزار خانه
در معرض تهدید قرار دارند.
آتشنشانان همچنین از پیشرفت در مهار بزرگترین آتشسوزی کشور
ی ناشی از صاعقه همچنین باعث
در جنوب اورگان خبر دادند .آتشســوز 
ســوختن  ۶۷خانه شــده و حداقل برای  ۲۰۰۰خانه دســتور تخلیه صادر
شده است.

جسد آخرین مفقودی ریزش برج فلوریدا
پیدا شد

پایــان یک ماه عملیات جســتوجو برای یافتن اجســاد قــرار گرفته
ِ
در زیــر آوارهای برج فلوریدا که  ۲۴ژوئن (ســوم تیــر) فروریخته بود ،با
پیدا شدن جسد آخرین مفقودی این برج به پایان رسید.
بــا پایان این عملیات اضطــراری ،برخی رســانههای محلی به نقل از
مقامهای ایالت فلوریدا اعالم کردهاند که نیروهای پلیس به غربال آوارهای
باقیمانده ادامه میدهند تا شاید اجساد بیشتری پیدا شوند.

واژگونی قایق مهاجران در آبهای لیبی

ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت ( )IOMاعالم کــرد :واژگونی
قایــق مهاجــران در آب های لیبی به غرق شــدن دســت کم  ۵۷نفر
منجر شد.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم ســازمان بین المللی مهاجرت ،در این
حادثه که روز دوشنبه اتفاق افتاد دست کم  ۵۷نفر به دلیل واژگونی قایق
در آب های لیبی در نزدیکی شهر "الخمس" غرق شدند.
سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفت :به گفته نجات یافتگان
این حادثه که با کمک ماهیگیران و نیروهای گارد ســاحلی به ســاحل
منتقل شــده اند دســت کم  ۲۰زن و دو کودک در میــان قربانیان این
حادثه بوده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز ،در ماه های اخیر و با
بهبود یافتن وضعیت جوی ،عزیمت قایق های مهاجران به سمت ایتالیا و
دیگر کشورهای اروپایی از لیبی و تونس افزایش یافته است.
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فارس

صدور حکم پرونده متخلف ارزی
در تعزیرات فارس

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس از صدور حکم به اســترداد
 ۵۰۰هزار یورو به بانک شــاکی توســط مدیرعامل متخلف یک شرکت
خبر داد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از اداره کل روابط عمومی و تشــریفات
ســازمان تعزیرات حکومتی ،غالمرضا ســاالری گفت :با شکایت یکی از
بانک های استان از یک شرکت واردات کاال ،مبنی بر عدم ایفای تعهدات
ارزی ،پرونده ای در شعبه سوم تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان فارس ادامه داد :بررســی های اولیه
حاکی از این بود که مدیرعامل شــرکت مذکور مبلــغ  ۵۰۰هزار یورو ارز
دولتی را برای واردات موز به کشــور دریافت کرده ولیکن به تعهد خود در
این رابطه عمل نکرده است.
ســاالری تصریــح کرد :متهــم طی اظهــارات خود ادعا داشــت که
در ازای دریافــت ارز دولتی ،کاال وارد کشــور کــرده و مدارکی را نیز در
این رابطه به شــعبه ارائه کرد که با اســتعالم از گمرک کشــور مشخص
شــد که اســناد ارائه شــده فاقد اعتبار اســت ،بنابراین شــعبه رسیدگی
کننده حکم بــه تعلیــق کارت بازرگانی مدیرعامل متخلف این شــرکت
به مدت یکسال و استرداد  ۵۰۰هزار یورو به بانک شاکی صادر کرد.

بازگشت زمينهاي  200ميلياردی به بيتالمال

فرمانــده انتظامي اســتان از اجراي طرح قلع و قمــع  200هزار متر از
کاربريهاي غيرمجاز در منطقه سياخ دارنگون شيراز به ارزش  200میلیارد
ريال خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي مراجعه نماينــده منابع طبيعي مبني بر تصرف غيرقانوني
اراضي ملي و ايجاد ساخت و ساز غيرمجاز در منطقه سياخ دارنگون شيراز،
موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي شهرســتان شيراز پس از هماهنگي با مقام
قضایي به همراه نمايندگان جهاد كشــاورزي بــه مكانهاي مذكور اعزام
شــدند و نســبت به اجراي طرح تخریب  50مورد كاربري غيرمجاز شامل
پی کشی ،فنداسیون ،دیوارکشی و  ...اقدام كردند.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه در اين خصوص  200هزار متر از
اراضي ملي رفع تصرف و به بيتالمال بازگردانده شــد ،گفت :كارشناسان
ارزش زمينهاي مذكور را  200میلیارد ريال برآورد كردهاند.
سردار حبيبي از شهروندان خواســت هرگونه اخبار در خصوص ساخت
و ســاز غير مجاز و تغيير كاربري در اراضي را به مركز فوريتهاي پليسي
 110گزارش كنند.

توقیف کامیون حامل ژنراتور قاچاق

فرمانــده انتظامــي خرمبيد از توقيف يك دســتگاه كاميون و كشــف
یک دستگاه ژنراتور دیزل برق قاچاق به ارزش  8ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي ايســت و بازرسي شهيد جنتيفر خرمبيد هنگام
نظــارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي مواصالتــي منتهي به اين
شهرســتان ،به يك دستگاه كاميون مشــكوك شدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي در بازرســي از اين خودرو موفق شــدند
يك دستگاه ژنراتور دیزل برق خارجی فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه در اين راســتا راننده دســتگير و
به مرجع قضایي معرفي شد ،افزود :ارزش اين محموله برابر نظر كارشناسان،
 8ميليارد ريال برآورد شده است.

خودروهاي حامل گوسفند قاچاق توقيف شدند

فرمانده انتظامي المرد گفت :ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی
از دو دستگاه پراید  21راس گوسفند قاچاق کشف کردند.
ســرهنگ مهراب زارع پور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
با اعالم اين خبر اظهار داشــت :ماموران انتظامــی المرد در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق احشــام هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محورهای
فرعی به  2دســتگاه پراید مشــکوک شــدند و آنها را براي بررسی بیشتر
متوقف كردند.

وی بیان داشــت :در بررســی اولیه از خودروها مشخص شد که حامل
 21راس گوســفند قاچاق میباشــد و راننــدگان قصد انتقــال آنها را به
استانهاي مرزي دارند.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد با اشــاره به اینکه در این خصوص
 2نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایي شدند ،گفت:
کارشناسان ارزش دامهای مکشوفه را  630میلیون ریال برآورد کردهاند.

سارقان تابلوها روانه زندان شدند

فرمانده انتظامي بوانات از دســتگيري  2ســارق و کشف  4فقره سرقت
تابلو ادارات در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت تابلو ادارات در
سطح حوزه استحفاظي شهرســتان بوانات ،دستگيري سارق يا سارقان در
دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود :با اقدامات پليســي و بررســيهاي به عمــل آمده ماموران
انتظامي موفق شدند در اين خصوص  2نفر که از سارقان سابقهدار بودند را
شناسايي و آنان را در مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانــده انتظامي بوانات با بيــان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه به
 4فقره ســرقت تابلو ادارات اعتراف کردند و در بازرسي از محل اختفا آنان
اموال مسروقه كشف شد ،گفت :سارقان براي انجام مراحل قانوني به مرجع
قضایي معرفي شدند.

هم عروس کینه جو دستش رو شد

فرمانده انتظامي مرودشت گفت :عامل انتشار تصاویر شخصی يك خانواده
در شبکه اجتماعی واتساپ توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان كرد:
در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقالب مرودشت مبنی
بر انتشار تصاویر خصوصي تعدادی از اعضای يك خانواده در مراسم عروسی
در گروه واتســاپ ،موضوع در دستور کار كارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :بالفاصلــه با پیگیریهای فنی کارشناســان پلیس فتا و
سرنخ های به دست آمده در فضای مجازی ،عامل انتشار تصاویر خصوصی
شناسایی و مشخص شد متهم هم عروس شاكي است.
فرمانده انتظامي مرودشت با بيان اينكه كارشناسان متهم را به پليس فتا
احضار كردند ،عنوان داشت :متهم در بازجويي اوليه به بزه انتسابی اعتراف
کرد و گفت در پی اختالفات قبلی قصد انتقام جويي داشتهام.
سرهنگ زينلي با اشاره به معرفي متهم به دستگاه قضایي ،خاطر نشان
كرد :هيچ جرمي در فضاي مجازي از چشــم تيزبين پليس فتا دور نخواهد
ماند و فضاي مجازي دستمايه انتقام و شوخي و غرضورزي نيست.
اين مقام انتظامي خاطر نشــان کرد :رعایت اخــاق همان قدر که در
فضای حقیقی ضرورت دارد در فضای مجازی نیز مهم است و کاربران باید
رویکرد اخالق مدارانه داشته باشند و از انتشار و به اشتراک گذاری تصاویر،
کلیپها و اطالعات شخصی و خصوصی دیگران خودداری کنند.

عكسالعمل سريع پليس در كشف خودرو مسروقه

فرمانده انتظامی کازرون گفت :ماموران انتظامی اين شهرستان در کمتر
از  15دقیقه سواری پراید مسروقه را توقيف و سارق را دستگير كردند.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت :صبح دیروز در پي اعالم مرکز
فوریتهای پلیسي  110مبنی بر ســرقت خودرو پراید در يكي از محالت
شهرستان كازرون ،پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران
انتظامي قرار گرفت.
وی افزود :ماموران با اجرای طرح مهار و گشــت زني در کازرون خودرو
سرقتی را کمتر از  15دقیقه در يكي از خيابانهاي اين شهرستان مشاهده
و دستور ايست را صادر كردند.
وي افزود :راننده بدون توجه به دســتور پليس متــواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي خودرو را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانــده انتظامــی کازرون با بيان اينكه متهم  49ســاله پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شــد ،به شــهروندان توصیه کرد :اســتفاده از
تجهیزات ایمنی و پارک کردن وســیله نقلیه در مکانهای امن و مطمئن
میتواند از بروز هرگونه سوء استفاده سارقان جلوگیری و آنان را در رسیدن
به خواسته های شوم خود ناکام بگذارد.

بازداشت اعضای سه باند که باعنوان "سامانه ثنا " کالهبرداری می کردند
معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا گفت:
مجرمان ســایبری که با ترفند "ارسال پیامک
با عنوان ســامانه ثنا قوه قضائیه " از هموطنان
کالهبرداری میکردند ،توســط کارشناســان
پلیس فتا مورد شناســایی قرار گرفته و با کسب
مجوز قضایی دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی
پلیس فتا ،سرهنگ "رامین پاشایی" در این باره
گفت :اعضاء ســه بانــد با فعالیــت مجرمانه
فیشــینگ که با سوء اســتفاده از نام سامانه ثنا
قوه قضائیــه اقدام به ارســال پیامک هایی به
طعمه های خود با موضوع "ثبت شکایت علیه
افراد" می کردند ،شناســایی و با کسب مجوز
قضایی دستگیر شدند.
وی با اشــاره به شــگرد این کالهبرداران
ادامه داد :مجرمان ســایبری پــس از هدایت
فریــب خوردگان به صفحــات جعلی به منظور
اطــاع از موضوع شــکواییه ،تقاضــای واریز
وجوهات مختلف عمدتا  10هزار تومان از افراد
متقاضــی و فریب خورده مــی کردند و پس از
هدایت هموطنان بــه درگاه های جعلی بانک
و ســرقت اطالعات کارت بانکی آنها نسبت به
برداشت غیر مجاز از حساب افراد اقدام می کردند.
این مقام انتظامــی تصریح کرد :در مواردی
هم دیده شــده که این مجرمــان با ترفندهای
خاص مشخصات خانوادگی هموطنان مانند نام
و نام خانوادگی آنان را نیز در متن پیامک های
ارسالی درج می کنند که شهروندان نباید به این
گونه پیامک ها توجه کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا افزود :طی
یک اقدام فنی و عملیاتی کارشناسان پلیس فتا
در کشــور ،متهمان مورد شناسایی قرار گرفتند
و پس از دســتگیری ضمن مواجه با ادله جرم
به منظور پیگیری ســیر مراحل قانونی پرونده
شان تحویل مراجع قضایی شدند.
وی بیان داشــت :ســامانه ثنا قــوه قضائیه
به منظور ابالغ شــکواییه و ابالغ های قضایی
و تســهیل در امر رســیدگی به امور دعاوی و
قضایی راه اندازی شــده اســت و تمامی ابالغ
های این ســامانه دولتی شــبیه ســایر سامانه
ها با شــماره های پوششــی با نام ســامانه ثنا
صورت می پذیرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشــاره به
اینکه ارســال هر گونه پیامک با نام سامانه ثنا
با شــماره تلفن های شــخصی و اپراتورهای

مختلف تلفن همراه صرفا شــگردی در جهت
کالهبرداری افراد ســود جو است ،از هموطنان
خواســت که به این گونه پیامک ها و پیام های
ارسالی مشابه توجه نکنند.
سرهنگ پاشایی با بیان اینکه هیچ سازمان یا
ارگان دولتی و خصوصی در هنگام ارسال ابالغ
ها بــه هیچ عنوان در خواســت واریز وجه نقد
نمــی کند به شــهروندان توصیه کــرد که در
صورت مواجه شدن با هرگونه پیامک ثبت نام و
یا ابالغیه واریز وجه یقین بدانند که این ترفندی
برای کالهبرداری است.
وی خاطرنشــان کرد :عموم مردم می توانند
در صــورت مواجه شــدن با موارد مشــکوک
موضوع را از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.ir&nbspگــزارش
کنند و یا با شماره تلفن  096380تماس بگیرند.
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اسالمی :بورس سیمان ،گروگان گرفتن مردم است
وزیر راه و شهرسازی گفت :ورود سیمان و فوالد به بورس
یک نوع گروگان گرفتن مردم اســت که با این قضیه مخالفم
و اعضای دولت نیز با من همنظر هستند.
به گزارش ایســنا ،محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی
ـ درباره گرانیهای اخیر سیمان و فوالد اظهار کرد :متاسفانه
در کشــور ما از هر مشــکلی که پیش میآیــد برخی افراد
سوءاســتفاده میکنند .این قطعی برق که به علت کمک به
زندگی مردم صورت گرفت همزمان شــد با اقدامی که دولت
هیچ نقشــی در آن ایفا نکرده بود .سیمان را در بورس بردند
که من مخالف این موضوع هستم.
وی افزود :ســیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در
ســطح کشور تامین میشده است .وقتی وارد بورس می شود
یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عدهای است که بتوانند
پولدار شــوند و تحصیل مال کنند .دیروز هم این مساله را در
دولت مطرح کردم و همه اعضای دولت با من همنظر هستند
که این کار نبایــد صورت میگرفت و باید همان روش قبلی
باشــد .ما هیچ زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم ،اما در
یک ماه گذشــته قیمت آن چهار برابر شــده است .باید اجازه
دهند همان فرآیند شبکهای که وجود داشت و راحت سیمان
را توزیع میکرد ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرســازی همچنین دربــاره آخرین وضعیت
مالیات بر خانههای خالی گفت :برنامه این است که واحدهای
خالی به ســازمان امور مالیاتی معرفی شوند .هدف این است
کسانی که مسکن را احتکار کرده و باعث التهابات بازار شدهاند
را کنترل کنیم تا سرمایهها در بخش های مولد به کار گرفته
شود .مسکن نیز برای مصرف کننده مورد استفاده قرار گیرد.
اســامی با بیان اینکه تاکنــون  ۱.۳میلیون واحد خالی را
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کردهایم ،افزود :من
فکر مــی کنم این  ۱.۳میلیون حداقل  ۶۰درصد از خانههای
خالی اســت .بیشتر از این هم ممکن اســت باشد و ما االن
داریم  ۲۵میلیون خانوار که صاحب خانه هســتند را شناسایی
میکنیم .از روزهای آینده وزارت راه و شهرسازی برای افراد
پیامک ارسال میکند و وضعیت خانه را با مالک چک میکند
که البته این گزینه دوم ما است .گزینه اول این بود که هرکسی
در هرجا ســاکن است در ســامانه امالک و اسکان ثبت نام
کند .از این طریق  ۳میلیون نفر خودشان را معرفی کردند.
بعضی اشخاص  ۱۰۰۰واحد خالی دارند
وی ادامه داد :در حال حاضر گزینه ما این اســت که برای
مالک پیامک میفرســتیم و اعالم میکنیم شما این خانه را
دارید ،آیا تایید میکنید یا تایید نمیکنید .این رفت و برگشت
کمک میکند کــه آن  ۱.۳میلیون واحد به یک عدد دیگری
برســد و بتوانیم به سازمان مالیات امور مالیاتی معرفی کنیم.
البتــه در این  ۱.۳میلیون تردیدی نیســت .اینها اشــخاص
حقوقی یا حقیقی هســتند که هزار یا  ۶۰۰یا  ۴۰۰واحد خالی
دارند .اشــخاص حقوقی باید دو برابر اشــخاص حقیقی آنها
مالیات بپردازند .ســازمان امور مالیاتی بیش از  ۱۰تا  ۱۵روز
دیگر وقت ندارد و باید هرچه سریعتر مالیات را اعمال کند.

اســامی درباره طرح مالیات بر عایدی ســرمایه نیز بیان
کرد :نکته حائز اهمیت این اســت که اقتصاد ما یک اقتصاد
پویا و مولد باشد و داللی و سوداگری خاتمه پیدا کند .مالیات
بر عایدی ســرمایه نیز هماکنون در مجلس است و امیدواریم
به نتیجه برسد؛ چرا که سم مهلک برای بازار مسکن این است
که پولهای سمی به منظور ســوداگری وارد این بازار شود.
رئیسی گفت مسکن ملی را به یک میلیون واحد
برسانید
وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشاره به نشست ویژه
الزامات ساخت مسکن با حضور رئیسی ـ رییس جمهور منتخب ـ
گفت :هماکنون  ۵۳۴هزار واحد طرح اقدام ملی مســکن به
مرحله اجرا رسیده که آقای رئیسی گفتند پرشتاب این برنامه
را پیگیری کنید و به یک میلیون واحد برسانید.
مسکن ملی اندیشه تا ســه ماه آینده تحویل
میشود
وی تصریح کرد :برای  ۵۳۴هزار واحدی که االن در دست
ساخت است متقاضی وجود دارد .یک بخش این برنامه بدین
صورت اســت که خود مردم زمین گرفتهاند و دارند میسازند.
بخشی هم توسط انبوهسازان احداث میشود .پروژه  ۵۳۴هزار
واحد در  ۱۰هزار در دســت اجراســت .بخش هایی که زودتر
شــروع شده بعضا تحویل شده اســت .بخش هایی که دیرتر
آغاز شــده نیز در مراحل مختلف ساخت است .پروژه تهرانسر
در حال ساخت به سقف]های آخر رسیده و در پردیس ،پرند،
هشــتگرد و اندیشه کارها پیگیری می شــود .در شهر جدید
اندیشه تا سه ماه آینده اولین واحدها آماده تحویل میشود.
به گفته اســامی ،تاکید آقای رئیســی ایــن بود که اوال
بخش خصوصی انبوهسازی که به کار گرفته میشود الزامات
کیفیت و مطلوب ســاختن را لحاظ کنــد و تعهدات به موقع
انجام شــود .ثانیا دولت فضا را بــاز کند که بخش خصوصی
بیاید و سهم بیشــتری بر عهده بگیرد .طبیعی است که این

رفع مشکل افت فشار آب در سمیرم
حبیب صادقی /اصفهان

با در مدار قرار گرفتن سه حلقه چاه کمکی ،مشکل قطعی و افت فشار آب شهر سمیرم برطرف شد.
مدیر دفتر بهره برداری ،توســعه شــبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان
گفت :در تابســتان امســال به دنبال کاهش میزان آبدهی چشمه حســین آباد و عزیزخان که از
مهمترین منابع تامین آب شــهر سمیرم اســت ،بخش هایی از مناطق شهر سمیرم ،مشترکین با
مشکل افت فشار و قطعی آب مواجه شدند.
سید محمدحسین صالح افزود :به همین دلیل در 15روز گذشته با اجرای دو کیلومتر خط انتقال،
چاه های بحران شــرکت آب منطقه ای به چشمه حسین آباد متصل شدند که در نتیجه در حدود
 ۲۵لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهر سمیرم اضافه شد.
وی افزود :همچنین به منظور تقویت شــبکه آبرسانی ســمیرم ،یک ایستگاه پمپاژ اضطراری
احداث شد و اتصال مخازن بین راهی به شبکه انتقال آب شهر انجام شد.
مدیر دفتر بهره برداری ،توســعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان
عنوان کرد :انتظار می رود با تقویت شبکه آبرسانی سمیرم ،آب شرب مردم به صورت پایدار تامین
شود چرا که بررسی ها بیانگر کاهش روزانه آبدهی چشمه حسین آباد است.

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت؛

بازدید از روند تكمیل پروژه نصب قفسه  7نورد گرم و اصالح خط
ریختهگری یك مجتمع فوالد سبا
حبیب صادقی /اصفهان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل پروژه نصب قفسه شماره  7و نوسازی و تعویض
اتوماســیون نورد گرم و همچنین ریومپ خط ریختهگری شــماره یک مجتمع فوالد سبا بازدید
به عمل آورد.
بــه گزارش خبرنگار فوالد ،حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در بازدید از
پروژه نصب قفســه شماره  7و نوسازی و تعویض اتوماســیون نورد گرم و همچنین ریومپ خط
ریختهگری شــماره یک مجتمع فوالد سبا با اشاره به اهمیت این پروژهها اظهار کرد :از خردادماه
امسال این پروژهها در یک بازه  45روزه هدفگذاری شده بود اما خوشبختانه با همت و تخصص
تالشگران مجتمع فوالد سبا این توسعه حتی  4روز پیش از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به وجود عوامل بازدارنده از جمله تحریمها و شیوع ویروس کرونا در پروژه تکمیل
توسعه نوردگرم و ریختهگری مجتمع فوالد سبا افزود :با اجرای پروژه نصب قفسه  7نورد گرم این
مجتمع عالوه بر تسهیل نوردکاری ،کیفیت ورقهای تولیدی نیز افزایش مییابد؛ خط ریختهگری
شماره یک مجتمع فوالد سبا همچون خط شماره دو بهروزرسانی شده که قطع ًا در تحقق افزایش
میزان تولید در سال جاری نقش مؤثری خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان ضمن قدردانی از تالش متخصصان و پرسنل مجتمع
فوالد ســبا و کلیه پیمانکاران این مجتمع گفت :قطع ًا تالش کارشناسان فوالد سبا در تحقق این
توســعه مؤثر بوده که امیدوارم در این مجتمع بتوانیم با تمام توان به ظرفیت هدفگذاریشــده
تولید در سال جاری دست یابیم.
مصطفــی عطاییپور ،مدیر مجتمع فوالد ســبا نیز با اشــاره به بهرهبــرداری از این پروژهها
خاطرنشــان کرد :با انجام ریومپ ریختهگری خط شــماره یک و بــا افزایش ضخامت تختال از
 ۶۲به  ۷۵میلی متر و تختال ورودی به نورد از ضخامت  ۵۰به  ۵۵تا  ۶۰میلیمتر ،موفق به تولید
ظرفیت اسمی (یک میلیون و  400هزار تن) فوالد خواهیم شد.
وی ضمن ابراز امیدواری برای رســیدن به ظرفیت تولید  2میلیون تن فوالد در سالهای آتی
با اعمال تغییرات در این واحد صنعتی ،اذعان داشت :یکی از مواردی که برنامه توسعه  5ساله اخیر
در این واحد صنعتی را به تأخیر انداخت ،عطش بازار به تولید ورق بود.
مدیر مجتمع فوالد ســبا در پایان اضافه کرد :توســعه اصالحات و تکمیل خطوط نورد گرم با
اعتمادبخشی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،همت باالی پرسنل فوالد سبا و پیمانکاران مربوطه
و همچنین همکاری سایر متخصصان شرکت فوالد مبارکه محقق شد.

ساختوســازها تماما توسط بخش خصوصی انجام میشود و
بخش دولتی نداریم .با انبوهسازان تهران که در جلسه حضور
داشتند صحبت شــد و اعالم آمادگی کردند که بیشتر بتوانند
نقش ایفا کنند.
احداث ساختمان های  ۱۲طبقه در شش ماه از
طریق صنعتیسازی
وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشــاره به رونمایی از
طرح صنعتیســازی مســکن گفت :صنعتیسازی که وزارت
راه و شهرسازی دنبال می کند این است که تمام کار ساختمان
و تاسیســات برق و مکانیک در کارخانه انجام شود در مکان
زمین پروژه فقط نصب شــود .از سال گذشته درخصوص این
تکنولــوژی مذاکــره کردیم و امیر حاتمــی اهتمامی در این
خصوص داشت که این اتفاق افتاد و کارخانه افتتاح شد.
اسالمی تاکید کرد :ما به عنوان اولین کیس در شهر جدید
ایوانکی که نزدیک همان کارخانه است یک زون را هماهنگ
کردیم تا در اختیارشان قرار گیرد و تکنولوژی ساخت را پیاده
کنند .قبال طبق قانون و آییننامه مصوبه دولت در ساماندهی
زمین و مســکن میتوانسیتم زمین را حداکثر  ۵سال قسطی
واگذار کنیم که این را به  ۱۰سال رسانیدم .اگر یک انبوهساز
بیاید ما زمین با اقســاط  ۱۰ساله میدهیم که صنعتیسازی
انجام دهد .دکتر قالیباف هم چند بار بر گسترش این تکنوژی
و مردمی کردن آن تاکید داشــت که فکر میکنم یک جریان
پویا و موثری برای تحول در صنعت ســاختمان کشور ایجاد
خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین زمان اتمام یک پروژه
 ۱۲طبقه  ۲۴و بیشتر است ،گفت :از طریق صنعتیسازی این
زمان به یک پنجم میرسد .ما منتظریم که تفاهمنامه را به امضا
برســانیم .مجریان معتقدند هزینه ساخت از طریق صنعتی به
 ۸۰درصد هزینه با شــیوه سنتی میرسد که البته این تخمین
است و باید پس از احداث محاسبه شود.

با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و تامین نیاز
کشور صورت گرفت؛

وزیــر راه و شهرســازی همچنین در بخــش دیگری از
صحبت های خود با اشــاره به ســاخت تونل البرز به عنوان
بزرگترین تونل جادهای کشــور و خاورمیانه گفت :این تونل
در منطقه  ۲آزادراه تهران ـ شــمال احداث شده است .وقتی
منطقــه یک آزادراه را افتتاح میکردیم به آقای روحانی گفتم
شــما االن به ما فرمان بدهید این پیمانکاران را به منطقه ۲
بفرســتیم .اگر اعتبارات را تزریق کنیم باند رفت را میتوانیم
به بهــره برداری برســانیم که تــا چالوس بــرود .این باند
 ۲۲کیلومتر اســت ۵۹ ،تونل و  ۲۹پل دارد که پل های بزرگ
چند صد متری است.
اسالمی ادامه داد :یک قطعه از منطقه  ۲را که حدود  ۹کیلومتر
میشود در روزهای آینده آماده بهرهبرداری است و باند رفت از
تونل البرز به طول  ۶.۵کیلومتر است که بزرگترین تونل کشور
و غرب آسیا محسوب میشود .هماکنون قطعه یک به لحاظ
ترافیکی دو سه ساعت مسیر شمال را کوتاه کرده است .تونل
البرز هم که بعد از پل ســرهنگ تا پل زنگونه است مسیر را
میانبر میزند که کمک میکند زمان رفتن مردم به شــمال
 ۳۰تا  ۴۵دقیقه کوتاه شود .کار بسیار بزرگی است و مهندسی
طاقت فرسایی شده است.
وی خاطرنشــان کرد :پروژه تهران ـ شمال  ۲۰سال طول
کشــید و تونل البرز  ۲سال طول کشید که همیشه  ۳۰۰۰نفر
روی پروژه کار کردند .یک ســال و دو ماه کار فشرده انجام
شد و توانستیم با تامین اعتبارات ،پروژه را به افتتاح برسانیم.
فــاز  ۳را مذاکره کردیم که هنوز به توافق نرســیدهایم .این
مســیر هم  ۴۴کیلومتر است که نســبت به منطقه یک و دو
بخش سادهتری است و پیچیدگیهای آن دو منطقه را ندارد.
معــدل احداث ریــل را به چهار برابر ســابق
رساندیم
وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره اقدامات دولت در
بخش احداث ریل گفت :در حــال حاضر ۱۷۰۰کیلومتر خط
راه آهــن در حال ســاخت داریم که  ۷۰۰کیلومتر توســط
رییس جمهــور به بهرهبرداری میرســد ،بقیــه هم در حال
تکمیل اســت .یک رکورد داشــتیم که در طول یک ســال
 ۶۰۰کیلومترریلگذاریکردیم.معدلاحداثریلدرکشورحداکثر
 ۱۵۰کیلومتــر در ســال بوده که مــا االن این رقــم را به
 ۶۰۰کیلومتر رساندهایم.
اسالمی تصریح کرد :از مهمترین پروژههایی که در دست
اجرا داریم زاهدان به چابهار است که ریلگذاری بخش مربوط
تا خاش تمام شــده است .دیگری بحث یزد به اقلید به طول
 ۲۷۱کیلومتــر که یک مبانبر اســت که جنوب شــرق را به
شمال کشــور متصل میکند .پروژه دیگر تکمیل خط میانه
به تبریز است که تا بستان آبان تکمیل شده و مابقی را انجام
میدهیــم .اتصال راه آهن از همدان به ســنندج ،اصفهان به
شــهرکرد ،رشت به بندر کاســپین ،خط دوم ریلی قزوین به
زنجان ،بافق به زرینشهر به طول  ۳۱۰کیلومتر هم از جمله
خطوط در حال افتتاح یا در حال تکمیل اســت که در ســال
جاری یا حداکثر سال آینده به اتمام میرسد.

میلگرد  ۵۰به سبد محصوالت صنعتی
ذوب آهن اصفهان اضافه شد

حبیب صادقی /اصفهان

تالشگران ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کارگاه نورد ۵۰۰
موفق به تولید میلگرد  ۵۰مارک  70CR2شدند که عالوه بر ایجاد
ارزش افزوده باالتر ،نیاز کشور به این محصول را نیز تامین می کند.
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان
در خصوص محصول صنعتی جدیدی که به ســبد محصوالت ذوب
آهن اضافه شد ،گفت :در چند سال اخیر ،تحریم ها و کند شدن روند
واردات باعث شــد ،انگیزه ها بــرای تولید محصوالت صنعتی جدید
افزایش یابد و ذوب آهن نیز در راستای تامین نیازهای بازار به سمت
تولید محصــوالت با ارزش افزوده باالتر رفت تــا ضمن تامین نیاز
داخل ،روند سودآوری شرکت حفظ شود.
وی افزود :طراحی تولید میلگرد  ۵۰در یک ماه انجام شد و تولید
آن خوشــبختانه در تست اول به تولید انبوه رسید و حدود  ۴هزار تن
براساس نیاز بازار تولید شد.
یوسف زاده با بیان اینکه در تالش هستیم در نورد  ۳۰۰به زودی
میلگرد  ۳۰مارک  70CR2نیز تولید کنیم ،اظهار داشــت :مصرف
این میلگردها در تولید گلوله های آســیاب برای خردکن های معادن
اســت .هرچند ما اولین تولیدکننده این محصول نیستیم و در گذشته
نیز این محصول تولید شــده ،اما بازار خوب و گسترده ای دارد و نیاز
زیادی به این محصول وجود دارد.
لطیفی سرپرست کارگاه نورد  ۵۰۰نیز در مورد این محصول جدید
گفت :میلگرد  ۵۰یک محصول آلیاژی است که پروسه نورد آن پیچیده تر
از میلگردهای ســاده اســت و درصد کروم باالی آن نشــان دهنده
خاص بودن این آلیاژ است که سختی زیادی دارد.
وی با اشــاره به اینکــه روند تولید محصــوالت جدید در کارگاه
نورد  ۵۰۰تداوم خواهد داشت ،افزود :تولید این میلگرد با توان موجود
در ایــن کارگاه صــورت گرفت و تمامی مراحل بــا دانش کارکنان
ذوب آهنی انجام شد.
احمــد ملکوتی خواه معــاون تولید کارگاه نــورد  ۵۰۰نیز در این
خصوص گفت :با توجه به درخواســت مدیریــت بازاریابی و فروش
داخلــی ،مبنی بــر نیاز بازار به میلگرد ســایز  ۵۰و امکان ســنجی
تولید این محصول در مهندســی نورد ،تیم تحقیق با محوریت مدیر
مهندســی نورد و سرپرســتی های خدمات فنی تولید و کارگاه های
نورد تشــکیل شد و موضوع مورد بررســی قرار گرفت و از آنجا که
کارگاه نورد  ۵۰۰ســابقه تولید میلگرد های سایز  ۶۰و  ۸۰میلیمتر را
دارد ،این مهم بر عهده این کارگاه گذاشته شد.
وی افــزود :برای تولیــد این محصول ملزومات زیادی بایســتی
طراحی و ساخته می شد،که پرســنل کارگاه با دریافت طرح اولیه از
خدمات فنی تولید مهندسی نورد ،با ارائه طرح های خالقانه ،اقدام به
تکمیل خط نورد این محصول نمودند و نهایت ًا با تالش شــبانه روزی
همکاران مونتاژ قفســه کارگاه ،تکنولــوژ خط و پرداخت ،مکانیک و
برق کارگاه و پرســنل کیفیت ،تولید این محصول در تیرماه ســال
جاری با موفقیت انجام شد و برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت
ذوب آهن اصفهان افزوده شد.

در پی قطعیهای برق صنایع مطرح شد

وعده هایی برای حفظ تولید صنایع سیمان و فوالد
وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت ضمن تاکید
بر ضرورت آسیبشناســی واقعی و رصد روزانه
میزان تولید و موجودی سیمان و فوالد در کشور،
تاکید کرد که در شــرایط فعلی ،اولویت اصلی در
حوزه سیمان و فوالد تامین برق به منظور حفظ
تولید است.
به گزارش ایســنا ،الزم به یادآوری است که
نیمه تیرماه سال جاری ،شرکت توانیر (مدیریت
تولیــد ،انتقــال و توزیع برق ایــران) در نامهای
خواستار توقف فرآیند اصلی شرکتهای فوالدی
شــده و اعالم کرد کــه حداکثر بــرق دریافتی
شرکتهای فوالدی از شبکه برق باید به میزان
 ۱۰درصد دیماند مصرفی آنها باشد؛ پس از آن
در پی بروز مشکل در روند فعالیت تولیدی صنایع
مذکور (سیمان و فوالد) و درخواست تجدید نظر
بر فعالیتها توســط فعاالن ایــن حوزه ،هیات
دولت تصمیم گرفتند تا صنایع سنگین همچون
فوالد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.
براین اساس به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند
تولید در کشــور ،طبق توافق صورت گرفته میان
معاونین وزارت نیــرو و وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ،صنایع فــوالدی و ســیمانی مجاز به
فعالیت از ســاعت  ۲۴الی هشت صبح تا سقف
 ۵۰درصد دیماند مصرفی برق شــدند که طبق
آن از روز چهارشــنبه هفته گذشته ( ۳۰تیرماه)
لغایت یکشنبه (سوم مرداد ماه) ،برنامه زمانبندی
محدودیت تامین برق واحدهای سیمان و فوالد
کشور ،ابالغ شد.
اما پس از آن ،نظر شــرکت توانیر عوض شد
و این برنامه از روز پنجشــنبه ( ۳۱تیرماه) برای
صنایع فوالدی تغییر کرد.
بنابراین طی یک ماهه اخیر ،محدودیتهای
اعمالی در مصرف برق صنایع فوالدی و سیمانی
را دچار چالش کرده و به سبب اینکه میزان تولید
کاهش یافته اســت ،قیمتهــا علیالخصوص
قیمت ســیمان در روزهای اخیر نوســان زیادی
داشته است و براین اساس قطعی برق و کاهش
تولید ســیمان از جمله دالیل نوســانات قیمت
سیمان در روزهای اخیر به شمار میرود.
عزت ا ...اکبری تاالرپشتی -رییس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی -ضمن
انتقاد از افزایش قیمت سیمان و فوالد در بازار ،در
نشست روز دوشنبه دالیل گرانی افسارگسیخته
این محصوالت را با حضور وزرای صنعت ،معدن
و تجارت و نیرو و معاونان آنها بررســی کرد و

با بیان اینکه دولت بایســتی با پیشبینی احتمال
قطعی برق در فصــل گرما و ایجاد ظرفیتهای
الزم ،از بروز آشــفتگی در بازار ســیمان و فوالد
جلوگیری میکــرد؛ تاکید کــرد :صنایع بخش
مهمی از اقتصاد کشــور هســتند و دولت برای
تامین برق موردنیاز ،نبایــد ابتداً ،برق واحدهای
تولیــدی و صنعتی را قطع میکــرد؛ چراکه در
صورت بروز اختالل در فعالیت واحدهای تولیدی
اقتصاد و تولید کشور تحت تاثیر قرار میگیرد .با
اصالح الگوی مصرف برق میتوان بســیاری از
کمبودها را جبران کرد.
در ایــن زمینه ،علیرضا رزمحســینی -وزیر
صنعت ،معدن و تجارت -نیز در جلســه کارگروه
تنظیم بازار روز دوشنبه ،ضمن اشاره به مشکالت
ناشی از قطعی برق برای صنعت کشور ،گفت :با
توجه به تصمیماتی که در وزارت نیرو گرفته شد،
واحدهای مختلف صنعتی بــا قطعی برق روبرو
شدند و بیشترین فشــار ناشی از این عدم تامین
برق ،به واحدهای سیمانی و فوالدی تحمیل شد.
پیشنهادات وزارت صمت برای آسیب
حداقلی صنایع از قطعی برق پذیرفته نشد
طبق اعــام وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
این مقام مسئول با بیان اینکه پیشنهادات وزارت
صمت برای به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از
قطعی برق به بخش صنعت ،مورد قبول واقع نشد،
تصریــح کرد :در بازاری که میزان تقاضا تغییری
نکرده اســت ،وقتی عرضه کمتــر از  30درصد
باشد ،طبیعتا مشکالت حادث میشوند.
مســئله اصلی در بــازار ســیمان و فوالد در

شــرایط فعلی مربوط به کاهش تولید است؛ لذا
ضروری است تمرکز اصلی بر تولید باشد که آن
هــم نیازمند تامین انرژی و بــرق مورد نیاز این
صنایع است.
رزمحســینی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی
موضوعــات مرتبط بــا توزیــع در کارگروههای
تخصصی و بررســی کارشناســی آن برای اخذ
یک تصمیم درست جهت رفع چالش نظام توزیع
موجود ،اظهــار کرد :وزارت صمت در این مدت،
بیشترین مطالبه و درخواست را برای تامین برق
واحدهای تولیدی از وزارت نیرو داشــته اســت
و ایــن موضــوع را به صورت مســتمر و جدی
پیگیــری کرده و خواهد کرد؛ امیدواریم با کمک
و همکاری وزارت نیرو ،بتوانیم این مشــکل را از
سر راه تولید برداریم.
بــرق تخصیصی تنهــا مکفی گرم
نگهداشتن کورههاست
بــه گفته وی ،میزان برقی که در حال حاضر
در اختیار این واحدهاســت تنهــا برای گرم نگه
داشتن کورهها کافی است و این اختالل در تولید
موجب ایجاد چالش در حفظ بازارهای خارجی و
مشکل در قراردادهای داخلی برای صنایع سیمان
و فوالد شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن درخواست
برخورد جدی و قانونی با هرگونه تخلف در حوزه
آسیبشناسی واقعی ،رصد و پایش روزانه میزان
تولیــد و فعالیت واحدهای تولیــدی این صنایع،
بر کنترل انبارها جهت ســاماندهی بازارها تاکید
کرد :تنظیم بازار در شرایط فعلی متفاوت با شرایط

عادی اســت .تعدادی از صاحبان قلم و تریبون
بــهجای کمک بــه ایجاد آرامش در بــازار ،به
التهابات بــازار دامن میزنند و اجرای تصمیمات
درســت را به مخاطره انداخته و در مواردی نیز
ناخواسته در مقابل تولید قرار میگیرند.
وی افزود :در شــرایطی هستیم که عالوه بر
مشــکالت تحریم ،کرونا و خشکســالی ،قطعی
بــرق نیز وجود دارد و با توجــه به فصل گرما و
نیاز مبرمی که مناطق گرمســیر کشــور به برق
دارند ،الزم اســت با اولویتبندی و بررسیهای
کارشناسی ،این موضوع مدیریت شود.
وزیر صمــت در پایان صحبتهــای خود از
وزارت نیــرو خواســت که به تعهــدات پذیرفته
شــده در قبال صنایع و معادن پا برجا باشــند و
تامین برق واحدهای تولیدی سیمان و فوالد که
به دالیل مختلف طی چند روز گذشــته عملیاتی
نشده است را در دستور کار خود قرار دهند.
تامین برق واحدهای تولیدی برای حل مشکالت
موجود از دغدغه های اصلی وزارت صمت است
و صنعتگران مطمئن باشــند از همه امکانات و
ظرفیــت های موجود جهــت مرتفع نمودن این
مشکالت و موانع استفاده خواهیم کرد.
همچنیــن در این رابطه ،فرهــاد رحمانی-
معاون دفتــر صنایع غیرفلــزی وزارت صنعت،
معدن و تجارت -با یادآوری اینکه زمستان سال
گذشته ( ۲۳دی ماه تا  ۱۸بهمن ماه) ،قطعی برق
سبب شــد بیش از پنج میلیون تن سیمان تولید
نشــود؛ فلذا این اتفاق بازاری سیاه در آن مقطع
ایجاد کــرد؛ تصریح کرد :بــا اعمال محدودیت
صنایع در مصرف برق ،در حال حاضر دوباره این
اتفاق افتاده است و یکی از دالیل اصلی افزایش
قیمت ســیمان طی روزهای اخیر همین قطعی
برق است که سبب کاهش تولید شده است.
وی با بیــان اینکه طی دوهفتــه اخیر تولید
ســیمان ،علیرغــم افزایــش  ۲۹درصدی در
خردادمــاه ،به هشــت میلیون تــن کاهش پیدا
کرده اســت؛ تاکیــد کرد :چنانچــه قطعی برق
برای واحدهای تولیدی ســیمان ادامهدار باشد،
موجودی هشــت میلیون تنــی کلینکر ،حداقل
تــا یک مــاه و نیــم میتواند تولید ســیمان را
پوشش دهد.
الزم به ذکر اســت کــه وزرای نیرو و صمت
وعده دادند ،در روزهای آینده اقدامات مناسب و
الزمی بــرای مدیریت مصرف برق و تامین برق
واحدهای تولیدی و صنعتی انجام دهند.
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چرا فوتبال ایران پیشرفت نمیکند؟

سردار آزمون
در آستانه انتقال بزرگ اروپایی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آســتانه ترانسفر بزرگ به
یکی از باشگاههای بزرگ اروپایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از «چمپیونات روســیه»،
ســردار آزمون بار دیگر باعث شــد تا آ .اس .رم برای جذب او
پیشنهاد جدیدی را به زنیت سنت پترزبورگ ارائه دهد.
مهاجــم تیم ملی فوتبــال ایران که عملکرد درخشــانی با
پیراهن زنیت در لیگ روسیه داشته است با پیشنهاد  ۱۸میلیون
یورویی رم روبرو شد اما مسئوالن تیم روسی آن را رد کردند.
از این رو باشگاه ایتالیایی خواسته جدید زنیت را مورد بررسی
قرار میدهد تا یکی از بازیکنان خود رابین اولســن (دروازهبان)،
استفان انزونزی (هافبک) و پدرو (وینگر) را در قبال خرید سردار
آزمون به تیم روسی بدهد.
ژوزه مورینیو سرمربی رم ایتالیا اصرار فراوان به جذب مهاجم
تیــم ملی ایران دارد و خواســتار جذب او در نقــل و انتقاالت
تابستانی فوتبال اروپا شده است.
همچنین سایت «توتومرکاتو» خبر از رضایت شخصی سردار
برای انتقال به بایرلورکوزن آلمان داده اســت اما همه چیز را به
زنیت سپرده تا آنها بررسی کنند.
از قرار معلوم زنیت تصمیم قطعی خود را برای فروش سردار
گرفته اما منتظر بهترین پیشنهاد از بین دو باشگاه بزرگ فوتبال
اروپا است.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تا سال  ۲۰۲۲با زنیت قرارداد
دارد و باشــگاههای اروپایی برای جــذب او مجبور به دریافت
رضایتنامه اش هستند.

یک جلسه محرومیت تعلیقی
و  ۵۰میلیون تومان جریمه برای حامد لک

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبــال حامد لک را به خاطر
توهین به توپ جمع کن بازی با ماشــین سازی ،به یک جلسه
محرومیت تعلیقی و  ۵۰میلیون تومان جریمه محکوم کرد.
به گزارش ایسنا ،بعد از اظهارات توهین آمیز حامد لک علیه
توپ جمع کن تبریزی در دیدار ماشــین ســازی و پرسپولیس،
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال حکم این بازیکن را اعالم
کرد که به این شرح است:
«درخصوص تخلف صورت گرفته از سوی حامد لک دروازه بان
تیم پرسپولیس در مســابقه با تیم ماشین سازی تبریز مبنی بر
بدرفتاری مشارالیه در قبال مقام غیر رسمی باتوجه به مستندات
ارائه شده ،اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعالم رای می نماید:
باتوجــه به عدم ســابقه انضباطی حامد لــک در این فصل از
مســابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شــده اســت
اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد  ۹۳و  ۹۴مقررات
انضباطی وفق مواد  ۱۳و  ۵۴و  ۱۱۷مقررات انضباطی حامد لک
را به یک جلســه تعلیقی به مدت شش ماه و مبلغ  ۵۰۰میلیون
ریال جریمه نقدی محکوم می شود .ضمن ًا وفق ماده  ۵۰مقررات
انضباطی باشــگاه پرســپولیس نیز به مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم می گردد .این رای در قسمت محرومیت
تعلیقــی قطعی ودر قســمت جریمــه نقدی تــا  ۷روز پس از
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد».
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محصص :تا وقتی مدیرفنی نباشد ،فاصلهمان با دنیا کم نمیشود

مدرس بیــن المللی فوتبال ایران با اشــاره
به جای خالی تکنیــکال دایرکتور (مدیرفنی) در
فوتبال ایران ،گفت :مدیرفنی آقا باال سر نیست،
بلکه فردی اســت که اطالعــات را طبقه بندی
میکند و فشار را از روی سرمربی و کادرفنی تیم
بر میدارد .با ایــن حال مدیرفنی در ایران بها و
ارزشی ندارد و مورد تمسخر واقع میشود.
مرتضــی محصــص ،مدرس بیــن المللی و
رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال در گفتوگو
با ایسنا ،با اشــاره به نبود "تکنیکال دایرکتور یا
اسپورتینگ دایرکتور" که در فوتبال ایران از آن
به عنوان مدیرفنی یاد میشــود ،گفت :تا وقتی
تکنیکال دایرکتور نداشته باشیم فاصله بین ما و
فوتبال دنیا جبران نمی شود .مدیرفنی آقا باال سر
نیســت ،بلکــه فردی اســت کــه اطالعات را
طبقه بندی میکند و فشار را از روی سرمربی و
کادرفنی تیم بر میدارد.
در ایران مدیرفنی را مسخره میکنند!
وی تصریــح کرد :با این حــال مدیرفنی در
ایران بها و ارزشــی ندارد و مورد تمســخر واقع
میشــود و اکثرا اعتقاد دارند که مدیرفنی وقت
تلف میکند .چون تقســیم وظایف مشــخص
نیســت ،ایــن اعتقــادات در ایران بــه وجود
آمده است.
در ایران هــم تکنیکال دایرکتورهای
خوبی داریم
وی با بیان اینکه افراد بسیار الیق و با دانشی
در ایران وجود دارند که میتوانند مسئولیت مدیر
فنی را برعهــده بگیرند ،گفت :مــا این افراد را

با رای اعضای مجمع

رییس هیات گلف فارس انتخاب شد

با رای اعضای مجمع سید علی اصغر مهدی پور به عنوان رییس هیات گلف استان فارس
برگزیده شد.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،انتخابات هیات
گلف اســتان فارس صبــح دیروز  5مرداد ماه با حضور عباس حاجــی زاده مدیرکل ورزش و
جوانان فارس ،محسن ساالری معاون توسعه امور ورزش و اعضای مجمع در سالن اجتماعات
این اداره کل استان برگزار شد.
این مجمع کار خود را با یک کاندید آغاز کرد.
در پایان سید علی اصغر مهدی پور با کسب  10رای از  12رای گرفته شده از اعضای مجمع
به مدت  4سال سکان دار هیات گلف استان فارس انتخاب شد.
عبــاس حاجی زاده مدیــر کل ورزش و جوانان با تبریک فرارســیدن عیــد غدیر در این
جلســه گفت :اعضا مجامع انتخاباتی وظیفه نظارت بر عملکرد رییس هیات را دارا هســتند و
برنامه های هر هیات باید در مجمع مصوب شود.
حاجــی زاده گلف را یــک ورزش خانوادگی خواند و گفت :این ورزش به ویژه در رشــته
مینی گلف می تواند در میان بانوان و اعضای خانواده مورد استقبال قرار گیرد و مدیریت جدید
به توسعه این ورزش در میان این اقشار توجه نماید.
تعامل با شــهرداری و ارگان های دیگر در توسعه همگانی ورزش گلف دیگر موضوع مورد
اشاره مدیر کل ورزش و جوانان بود وی در ادامه افزود :این رشته با عدم شرایط سنی ورزشکار
در میان نوجوانان و حتی کهنساالن می تواند رونق یابد.
وی در پایان دو توصیه به رییس جدید این هیات داشت و خاطر نشان کرد :توجه به ظرفیت
پیشکســوتان و تدوین برنامه راهبردی  4ســاله هیات با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه در
برنامه کار هیات قرار گیرد.

تیم ملی فوتسال
در ثانیه های پایانی از شکست مقابل مصر گریخت

تیم ملی فوتسال ایران در سومین بازی خود در تورنمنت تایلند مقابل مصر متوقف شد.
به گزارش ایسنا ،در سومین روز از رقابتهای تورنمنت قارهای تایلند تیمملی فوتسال ایران
از ساعت ۱۰:۱۵صبح به مصاف مصر آخرین حریف دور گروهی رفت.
محمــد ناظمالشــریعه در این بازی تیمملی را بــا ترکیب اولیه ســپهر محمدی ،علیرضا
رفیعیپور ،مسلم اوالد قباد ،مهدی جاوید و علی اصغر حسنزاده به میدان فرستاد تا یکی دیگر
از ترکیب های مدنظرش را بررسی کند.
دروازهبــان تیمملــی مصر در روز پرفروغ خود در نیمه اول بارها و بارها مانع از فروپاشــی
دروازه خــود در مقابل حملهوران خالق ایرانی شــد اما ســرانجام در واپســین ثانیههای این
نیمه روی همکاری عالی سنگســفیدی و شوت تماشایی ســعید احمد عباسی دروازه خود را
باز شده دید.
مصر نیمه دوم این بازی را متفاوت شــروع کرد و موفق شــد دقایقی پس از شروع بازی از
روی یک ضربه ایســتگاهی دروازه ایران را باز کرده و بازی را به تساوی بکشاند .دقایقی بعد
با تصمیم کادر فنی علیرضا صمیمی به درون دروازه ایران بازگشــت و حمالت گسترده ایران
به شکل جدیتر بر روی دروازه مصریها شکل گرفت.
در شــرایطی ایران در دقایق باقیمانده برای رسیدن به گل برتری تالش میکرد ،مصریها
در غافلگیری خط دفاع ایران و بر روی یک ضد حمله سریع دومین گل خود را به ثمر رساندند
تا از حریف نامدار خود پیشی بگیرند.
تیمملــی ایران با این اتفاق در چهار دقیقه به پایان بازی با تصمیم کادر فنی روی به بازی
پاورپلی آورد تا علی اصغر حســنزاده پیراهن پاورپلی را بر تن کند و ســرانجام نیز در واپسین
ثانیه ها توســط مهدی جاوید گل تساوی خود را به ثمر رساند تا در آستانه جام جهانی شوک
به موقعی به تیم ملی ایران وارد شود.

نخواستیم و آنها خانه نشین شدهاند .حتما نباید
مدیرفنی کسی باشــد که به جام جهانی رفته و
شناخته شده اســت .ما افرادی را در ایران داریم
که سالمت هســتند ولی در خانه ماندهاند و در
نتیجه وضعیت فوتبال ما مشخص است .نگاهی
به وضعیت پاری ســن ژرمن ،ســیتی و چلسی
نشــان میدهد که تکنیکال دایرکتور چه تاثیری
روی فوتبال این تیم ها گذاشته است.
اطالعات مهمترین اصل فوتبال است
این مــدرس بین المللی فوتبــال تاکید کرد:
تکنیکال دایرکتور سر جلسه تمرین هم نمیآید،
بلکه او اطالعات جامــع درباره رقبا ،بازیکنان و
اســتعدادهای موجود را طبقه بنــدی میکند و
در فصــل نقل و انتقاالت هم بر اســاس همین
اطالعات عمل میشود .در حال حاضر اطالعات
مهمترین اصل فوتبال اســت .سرمربی به علت
تعدد مشغلههای موجود ،فرصتی برای جمع آوری
اطالعات نــدارد .در نتیجه نقــش مدیرفنی در
فوتبال روز دنیا بسیار حیاتی است.
اطالعات الهالل از استقالل بیشتر است
   وی با اشــاره بــه دیدار اســتقالل با الهالل
عربســتان گفت :مــن مطمئنــم اطالعاتی که
الهالل از استقالل دارد ،بیشتر از اطالعاتی است
که ما از این تیــم داریم .این اطالعات به خاطر
وجود مدیرفنی در الهالل است .ما که از الریان و
الوحده کمتر نیستیم .اگر پول نداریم و نمی توانیم
تکنیکال دایرکتور خارجی بیاوریم ،در ایران افراد
بسیار با استعدادی وجود دارند .تکنیکال دایرکتور
در فوتبال دنیا بسیار مهم است .چطور میتوانیم
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بدون داشــتن این اصل مهم موفق شــویم .اگر
موفق هم شویم مطمئنا شانسی و از روی بخت
و اقبال است.
تا وقتی مربیان به انگلیســی مسلط
نشوند ،در همین وضع میمانیم
محصص با بیان اینکه زبان انگلیسی یکی از
ابزارهای مهم در توســعه و دانش افزایی است
که برخی از مربیــان ایرانی به این ابزار ارتباطی
مسلط نیستند ،گفت :از بین  16مربی ایرانی کدام
یک برای به روز کردن اطالعات خود مقالههای
فوتبالی و بــه روز دنیا را در رســانههایی مانند
اتلتیک میخوانند؟ شاید از این  16نفر ،یک نفر
چنین کاری را انجــام دهد .ما دور یک دایرهای
میچرخیم که هر سال یک تیم قهرمان میشود
و چیز جدیــدی برای ارائه نداریــم .تا وقتی به
انگلیسی مسلط نشویم ،در همین وضع میمانیم.
دستیار گواردیوال کسی است که دانش
بیشتری نسبت به او دارد
این مــدرس کنفدراســیون فوتبال آســیا با
اشــاره به نقش پروفســور لیل ،مربی اسپانیایی
در موفقیت گواردیوال گفت :این مربی اسپانیایی
دستیار گواردیوالســت ولی او از نظر تئوری به
مراتب قویتــر از این مربی اســت .گواردیوال
کســی را انتخاب کرده که از نظر فنی از خودش
هم بهتر اســت .اگر ما کسی را بیاوریم که از ما
ضعیفتر اســت ،حتی اگر بازیکن ملی هم بوده
باشــد ،چه کمکی به ما خواهــد کرد؟ کار مدیر
فنی سازماندهی اســت .کادرفنی همه تیم های
مــا فهیــم و خوب هســتند اما صحبــت ما از
فوتبال اســت .کسی باید روی نیمکت استقالل،
پرسپولیس ،سپاهان و تراکتور حضور داشته باشد
که در لحظــات بحرانی به مربــی کمک کند.
تجربه و درایت او بیشــتر از سرمربی تیم باشد.
اگر به کادرفنی اکثر تیمهای موفق یورو 2020
نگاه کنید متوجه خواهید شد.
اگر مدیرفنی نداشته باشیم ،تا ابد در
همین وضع می مانیم
محصص تاکید کرد :سرمربی باید صحبت یا
مشــاهده کند .او نمیتواند هــر دو کار را انجام
دهد .در نتیجــه مدیرفنی در لحظات اضطراری
راهنمایــی های الزم را انجــام میدهد .ما باید
تعادل را ایجاد کنیم .اگر به این ســمت نرویم،
فوتبال ما تا ابد به همین شکل میماند.

رئیــس کمیته ملــی المپیک باال بــودن انتظــارات از کاروان المپیــک را منع کرد و
گفــت :توقعــات از عملکرد ورزشــکاران ایران باید بر اســاس ظرفیت رقبــا و توانمندی
ورزشکارانمان باشد.
به گــزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو ،ســیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی
المپیــک کــه از ابتدای کار کاروان ورزش ایــران در بازیهای المپیک از نزدیک شــاهد
عملکرد ملی پوشــان ایران است ،تاکید دارد که نباید انتظارات از ورزشکاران این کاروان را
افزایش دهیم.
وی بــه دو موضوع مطرح توســط خبرنــگار اعزامی مهر بــه توکیو مبنــی بر اینکه
«تکواندوکاران بر خالف ادوار گذشــته المپیک نتیجه نگرفتند» و «برخالف تعبیری که در
مورد پدیده شدن شمشیربازان داشتید آنها نتوانستند در بخش انفرادی نتیجه بگیرند» پاسخ
مســتقیم نداد و تحلیلهای دقیق را به بعد از المپیــک و پایان کار کاروان موکول کرد اما
در عیــن حــال تاکید کرد که این کاروان طی روزهای گذشــته فــراز و فرودهای زیادی
داشته است.
رئیــس کمیته ملی المپیک در ادامه گفتگویــش با خبرنگار مهر در توکیو گفت :در این
دوره بازیها و تا به امروز تیراندازی با مدال طالیی که توســط جواد فروغی به دســت آمد
به اوج رســید برخالف تکواندو که نتیجه نگرفت یا شمشــیربازی که آغاز خوبی داشت اما
در ادامه نه!
وی با تاکید بر اینکه در قایقرانــی عملکرد نماینده ایران (نازنین مالیی) با رکوردی که
به ثبت رســاند کام ً
ال امیدوارکننده بود به نتایج خوب والیبال اشاره کرد و اینکه در بسکتبال
هم رقابت سنگینی را شاهد بودیم.
صالحی امیری تصریح کرد :در ســایر رشتهها اما تا به امروز عملکرد و نتایج چشمگیری
نبوده اســت! امروز هم در مســابقات تیراندازی تیم میکس جواد فروغی و هانیه رستمیان
موفــق نشــد و از رقابتهای تپانچه بــادی  ١٠متر کنار رفتند .در کل تــا به امروز فراز و
فرودهای زیادی در کاروان داشتیم.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشــاره به انتظاراتی که از کاروان ورزش ایران و عملکردش
در المپیک توکیو وجود دارد ،گفت :ورزشــکارانمان با انگیزه حداکثری آماده رقابت در سایر
رشتهها هستند که طی روزهای آینده برگزار میشود ،باید منتظر باشیم و عملکرد و نتایج را
از نزدیک ببینیم اما نباید توقعات را افزایش دهیم وقتی بیش از  ١١هزار ورزشکار با شرایط
و ظرفیتهای مختلف در این رویداد شرکت دارند.
وی تاکید کرد :توقعات و انتظارات از کاروان ایران باید بر اساس ظرفیت رقبا و توانمندی
ورزشــکارانمان باشد ،تا االن نتایج امید بخش بود و باید منتظر روزهای آینده و نتایج دیگر
ورزشکارانمان هم باشیم.
صالحی امیری با اشــاره به اینکه کاروان ایران روزهای شــلوغی را در المپیک پیش رو
دارد ،تصریــح کرد :به وزنه برداری و کاراته در این روزها امید داریم ،کشــتی هم که امید
اصلی کاروان ایران است.
رئیــس کمیتــه ملی المپیک ابراز امیــدواری کرد که کاروان ایران باثبــات و به دور از
تحلیلهایی که باعث برهم خوردن آرامش انگیزه ورزشکاران میشود ،روزهای باقی مانده
تا پایان المپیک را بگذراند.

کرونایی های المپیک  ۱۵۵نفر شد

کمیته برگزاری رقابت های المپیک توکیو از شناسایی  ۷مبتالی جدید به ویروس کرونا
خبر داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از البیان ،طبق بیانیه کمیته برگزاری المپیک توکیو که دیروز
سه شنبه اعالم شد از  ۷مبتالی جدید دو نفر ورزشکار هستند .به این ترتیب شمار مبتالیان
به ویروس کرونا در المپیک توکیو به  ۱۵۵نفر افزایش پیدا کرد.

واکنش لیگ یکیها به حواشی هفته آخر و شایعات تبانی در این لیگ
ســرمربیان تیم های هوادار ،شــاهین ،بادران
و مدیرعاملهای باشــگاه مس و ملــوان درباره
شــایعات تبانیهای صورت گرفتــه در لیگ یک
توضیحاتی ارائه دادند.
به گزارش ایسنا ،رضا عنایتی در رابطه با حواشی
هفته آخر لیگ برتر و شــایعات تبانی در این لیگ
اظهار کرد :ما برنامهای برای تیم خودمان داشتیم
و ســعی کردیم از حاشــیه دور باشــیم اما خیلی
وقتها داوری به ما ضرر میزد .بازی با استقالل
خوزســتان یک پنالتی بر علیه ما گرفته شــد که
بد تر از آن پنالتی رضا کرمانشــاهی بود .اگر توپ
وارد دروازه میشــد ،همه تالشهایمان به هدر
میرفت و همه چیز داشــت بر علیه ما ادامه پیدا
میکــرد .وی ادامه داد :بچههای ما با پاکی پیش
رفتند و خدا را شــکر توانستند مزد زحماتشان را
بگیرند .در لیگ یک شرط بندی شده و اگر به این
شــکل پیش برویم بدتر هم میشود .تیمهایی که
وارد لیگ یک میشــوند ابتدا بایــد منابع مالی را
تامین کنند و یک برنامه ریزی انجام شود تا تیمها
پشتیبانه مالی داشته باشند.
سرمربی تیم فوتبال هوادار در واکنش به بیانیه
بادران درباره بازی مس کرمــان و هوادار عنوان
کرد :باید همه زوایــا را در صحبت کردن در نظر
بگیریم .بادرانی ها با تفاضــل گل صعود نکردند
و ایــن میتواند هــر تیمی را عصبــی کند اما به
گواه همه کارشــناسها ،هوادار تیم ضعیفی نبود
و هفتهها صدر جــدول بودیم .خود بادران هم به
کرمان رفت و پیروز شــد و قشقایی هم با سه گل
مس را شکســت داد .مس اگر تیم ما را شکست
میداد ،میتوانســت به صدرجــدول بیاید اما این
اتهامهایی که زده شــده فقط حرف است .فوتبال
همین است و باید بپذیریم ممکن است چیزی که
باب میل شما نیست اتفاق بیفتد .اینکه بخواهیم
همه چیز را بهم ربط دهیم حرفهای نیســت .من
قبال گفتم و اکنون هم میگویم بادران تیم خیلی
خوبی بود اما شکست جزو اتفاقات فوتبال است.
داود مهابادی ،سرمربی شاهین نیز در رابطه با
بیانیــه بادرانیها گفت :ما نباید با کســانی که هر
حرفی به ذهنشان میرسد و هر حرفی را میزنند،
بحث کنیم اما موقعی که من به شاهین آمدم فقط
یک دروازبان داشــتیم .بعد از آمدنم آقای عزیزی
را آوردم و در یــک بازی به دلیــل بی انضباطی
آقای صادقی او را کنار گذاشتم و گفتم دیگر به او
نیاز ندارم.
وی تاکیــد کرد :من به اصــول خودم پایبندم
امــا تیم ما دروازبان شــماره یک نداشــت و هر

دو دروازبــان خــوب بودند .تیم ما تــا هفتههای
آخر شــانس صعود داشــت اما در دو بازی پایانی
چیزهایی دیدیم که اگر به آنها ورود شــود ،نتیجه
جالبی رخ نمیدهد .اگر بخواهیم بد بین باشیم باید
به چنین مســائلی نگاه کنیم .به نظر من بهترین
تصمیــم را گرفتم و از عزیزی اســتفاده کردم اما
کل تیممان در طول بازی شــرایط خوبی نداشت.
بازیکنان حال روحی و جســمی خوبی نداشتند و
دلیلش را نمیدانســتیم و خودمــان هم مانده ایم
که چه شده است.
امید روانخواه ،ســرمربی بادران نیز در سخنانی
عنوان کرد :ما در بازی با چوکا موقعیتهای خیلی
زیــادی داشــتیم و اگر یکی از ایــن توپها گل
میشــد ،صعود میکردیم .شــاید در ابتدا ناراحت
بودم که تیممان با تفاضل گل صعود نکرد اما یک
سری مسائلها اتفاق افتاد که فکر میکنم فوتبالی
نبوده البته این بیانیه باشــگاه است و من سرمربی
تیم هستم اما از این به بعد هر چیزی که میگوییم
سیاستهای باشگاه است.
به گفته وی ،قطعــی برق در بازیها تاثیرگذار
بود ،چون در بــازی آخر برای شــروع نیمه دوم
منتظــر ماندیم ،نور ورزشــگاه هم خــوب نبود.
بهانهای نمیآوریم و تیم فوتبال هوادار مســتحق
صعود بود امــا قطعی برق در هفته آخر تاثیر گذار
بود و به دلیل نحوه ضعیف برگزاری و نظارت لیگ
این اتفاقات رخ داد.
وی در واکنش به صحبتهــای پژمان نوری
گفــت :اینکه پژمان نوری ،علی خطیر را به داور
بازی نسبت میدهد ،باید در دادگاه پاسخگو باشد،
چــون او از مدیران خوب فوتبال ما اســت و همه
او را میشناســند .علی خطیر ساعت  8:30دقیقه

صبح به انزلی رســید و پژمــان نوری چگونه این
صحبتها را انجام داده اســت؟ عکسی را پخش
کرده که بــا این کار به داورهــا و جامعه فوتبال
توهین کرده است.
وی تاکیــد کرد :باید این حرفها ثابت شــود
و محرومیتهای ســنگین بــرای این صحبتها
اعمال شــود .من سر سفره پدر و مادر بزرگ شدم
و هیچوقت چنین اتهامهای سنگینی را نمیپذیرم،
چون ســابقه و گذشــتهام مشخص شــده است.
بادرانیها اگر میخواستند با زد و بند به لیگ برتر
بیایند ،تا االن نمیآمدند؟ اگر فلســفه بادران این
بود ،باور کنید اکنون در لیگ برتر حضور داشت.
علی رمضانی ،مدیرعامل باشگاه مس هم درباره
بیانیه بادران ،بیان کرد :بیشترین اشتباه داوری در
این فصل برای مس کرمان بود و چهارده امتیاز از
تیم ما گرفتند .ما اگر هوادار را در کرمان میبردیم
احتمال زیاد میتوانســتیم به صدرجدول برویم و
صعود کنیم .انصافا در مقابــل تیم فوتبال هوادار
در کرمان حرفی برای گفتن نداشــتیم و این فقط
حرف من نیست .فرهاد کاظمی مربی کوچکی در
فوتبال ایران نیست و ســالها تجربه دارد .او اگر
تیم را به لیگ برتر مــیآورد ،قطعا پاداش خوبی
میگرفت و واقعا بیانیه باشگاه بادران قشنگ نبود.
این مساله را باید بگویم که در نیم فصل اول ،چند
هفته قبل از بازی رفت با هوادار به من گفتند داور
بازی رضا کرمانشــاهی است که دقیقا همان شد.
یک سری افراد به من میگویند بیا با ما کار کن و
هر داوری را دوست داشتید میگذاریم .اسم یکی
از آنها را به آقــای کامرانیفر هم گفتم و او هم
این شخص را شناخت .من مطمئن بودم آن بازی
نه برای ما بود و نه برای هوادار .بعد از صحبتهایم

هم محروم شدم.
پژمان نوری ،مدیرعامل باشگاه ملوان نیز درباره
حواشی اخیر و صحبتهایش در رابطه با تبانیهای
لیگ دســته یک گفت :حرف من این اســت که
دوران مظلــوم نمایی تمام شــده و به هیچ وجه
هم درباره مسائل فنی صحبتی نکردم .برای آستارا
پاداش گذاشــتند که بتواند از هوادار امتیاز بگیرد.
من به دنبال هیچ چیزی نیســتم و اگر یک سال
من را محروم هم کنند چــه اتفاقی برای من رخ
میدهد؟ من فقط میگویم یک سری اتفاقاتی در
فوتبال دارد رخ میدهد که هر کســی در فوتبال
حضور دارد ،متوجه میشود.
وی ادامــه داد :در ایــن جایگاهی که هســتم
اتفاقات دیگری را در فوتبال میبینم و نمیدانم چرا
نباید اینها را نگویم .من نمیتوانم خیلی چیزها را
ثابت کنم اما به من پیشنهادهایی داده شده است.
برای بازی آخر نزدیک به سیصد تا پانصد میلیون
تومان به من پیشــنهاد داده شد .چگونه میآیند و
مظلــوم نمایــی میکننــد؟ مــا در دقایــق آخر
میتوانســتیم چنــد گل بــه حریف بزنیــم .چرا
عاشــوری ســرمربی بادران تغییر کــرد و مربی
دیگری آمد؟ دلیلش چه بود؟ اگر آقای خطیر شب
به هتل نرفت ،به هر حال در زمان دیگری در این
هتل بوده است .او اصال در هتل چه میکرد؟
در ادامــه امیــد روانخواه ســرمربی بادران در
خصوص مسائل مطرح شده ،گفت :این مسائل در
کمیته اخالق پیگیری میشود و اگر سند و مدرکی
بود ،ثابت شود .بادران اولین باشگاهی است که در
آن کار کردم و ســاختار دارد و شرایط مالی خوبی
هــم دارد .پژمان نوری میگوید به من پیشــنهاد
مالی شــده اما چرا آن شخص را معرفی نمیکند؟
شــاید همان شخصی باشد که فصل گذشته بازی
آخرشان را برایشان در آورد .فجرسپاسی هم مثل
ملوان سرباز میگیرد اما ملوان پنج برابر فجر بودجه
داشت با این حال موفق نبودند .فوتبالیها میدانند
که که پژمان نوری در دو ســال گذشــته چگونه
مدیریت کرده است .اگر جلوی شرط بندی گرفته
نشــود و جلوی اشخاصی مثل پژمان نوری گرفته
نشود ،شرایط به همین شــکل ادامه پیدا میکند.
در پایان پژمــان نوری گفت :همه میدانند من
چقدر ســالم زندگی کردم و این حرفهای زشت
درست نبود زده شود و دل من شکسته شد .فوتبال
ارزش این را ندارد بــه دروغ چنین صحبتهایی
شود .من سالهای سال در سطح اول فوتبال بازی
کردم و اگر میخواســتم کار نادرستی کنم در آن
سطح انجام میدادم.
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ایســنا :رئیــس گروه هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس از آخرین مهلت ثبت نــام دریافت مجوز برای
آموزشگاههای آزاد هنری فارس خبر داد.
هــادی ورشــویی از آخرین مهلت ثبت نــام دریافت مجوز
بــرای آموزشــگاههای آزاد هنری اســتان خبــر داد و گفت:
متقاضیان تا پایان مرداد ماه فرصت دارند در ســامانه به نشانی
 www.sso.farhang.gov.irثبت نام کنند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس ،او افزود :در همین راستا مجوزهایی که
در ســالهای گذشته بدون ذکر تاریخ تمدید و یا با تاریخ اعتبار
دائم صادر شده است ،نیز باید پس از طی مراحل اداری ،نسبت
به ثبت آموزشــگاه خود در این سامانه اقدام کنند و در غیر این
صورت ،بدون اعتبار خواهند شد.
رئیس گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
گفــت :از این به بعــد همه مراحل تمدید ،ثبــت و امور اداری
آموزشــگاههای آزاد هنری از طریق ســامانه یاد شده صورت
میگیرد و مدیران آموزشــگاهها به منظور یکپارچه ســازی در
فعالیتها میبایســت هر گونه امور مربوطــه را از این طریق
به انجام رســانند و هرگونه مجوز آموزشــگاههای آزاد هنری
چه دائمی و موقت بدون ثبت در سامانه بدون اعتبار است.
ورشــویی اظهار کرد :آموزشــگاههایی که قبــ ً
ا نیز مجوز
فعالیت دریافت داشــته اند ،میبایســت پس از ورود به سامانه
مذکور ،نســبت به تکمیل فرآیند مربوط به بخش «درخواست
تایید آموزشگاه» به انجام امور این قسمت بپردازند.
او با توجه به ســامانهای شــدن تمام فرآیندهای مربوط به
مجوز آموزشگاههای آزاد هنری ،گفت :همه متقاضیان تأسیس
آموزشــگاه آزاد هنری شامل رشتههای موســیقی ،تجسمی،
هنرهای نمایشــی و خوشنویسی ،میبایســت پس از ورود به
ســامانه  www.sso.farhang.gov.irنسبت به ثبت نام و
انجام فرآیندهای بعدی اقدام کنند.

خداى بزرگ خواهان پستى هيچ بنده اى نشد مگر اين كه او را از علم و ادب محروم ساخت.
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پیامبر اکرم (ص)

آغاز به کار هشتمین دوساالنهی داستان کوتاه
نارنج در جهرم
کمیســیون عمــران»« ،اداره فرهنگ
و ارشاد اســامی شهرستان جهرم» و
مجموعهی مدیریتی شهرســتان جهرم
برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد :موضوع جشنواره نارنج
آزاد اســت و هر شخص در سراسر دنیا
میتواند تا آخر شهریورماه  ۱۴۰۰دو اثر
کــه حداکثــر  ۴۰۰۰کلمه باشــد را از
طریــق ایمیل جشــنواره به نشــانی
dastannaranj@gmail.com

و یــا از قســمت ارســال اثر ســایت
رســمی جشــنواره بــه نشــانی
 www.dastannaranj.irارسال کند.
بادپر با اشــاره به اینکه متن کامل
فراخوان در ســایت جشــنواره موجود
اســت و عالقهمندان الزم اســت ابتدا

متن فراخوان را به دقت مطالعه و سپس
نسبت به ارســال اثر اقدام کنند ،افزود:
همه فارسیزبانان دنیا میتوانند در این
دوساالنه شرکت کنند.
گفتنــی اســت ،داوری هفتدورهی
گذشــته این جایزه ادبــی را چهرههای
شــاخص ادبیات داســتانی ایران نظیر؛
«ابوتراب خسروی»« ،محمد کشاورز»،
«احمــد اکبرپــور»« ،امیرحســین
خورشیدفر»« ،ابراهیم دمشناس» «حسن
محمــودی»« ،احمــد آرام»« ،عبــاس
عبــدی»« ،بهاالدین مرشــدی»« ،ندا
کاووســیفر»« ،غالمحســین دهقان»،
«بابــک طیبــی»« ،فرشــته احمدی»،
«محمد حســینی»« ،احمــد آرام» و ...
انجام دادهاند.

طنین دلسرودههای شاعران ایران و جهان در کنگره شعر اهل بیت (ع) شیراز
ایسنا :دبیر کنگره جهانی شعر اهلبیت (ع) از برگزاری
آیین پایانی کنگره شعر اهل بیت(ع) همزمان با عید سعید
غدیر خم خبر داد.
مرتضی جعفری گفت :آخریــن برگ از کنگره جهانی
شــعر اهلبیت(ع) که در دو بخش مسابقه ملی و شاعران
مهمان خارجی برنامهریزیشــده اســت ،پنجشنبه هفتم
مرداد  ۱۴۰۰همزمان با عید ســعید غدیر خم در مســجد
وکیل شیراز ورق میخورد.
به گزارش ایسنا به نقل از شــهرداری شیراز ،جعفری
افــزود :با توجه به شــرایط همهگیری بیمــاری کرونا در
ایــران و جهــان ،از میزبانی حضوری مهمانــان داخلی
و خارجی محروم شــدیم و آیین پایانــی بهصورت وبینار
برگزار میشود.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شــیراز این رویداد بزرگ ادبیات آیینی را از مصوبات دوره
پنجم شــورای اسالمی شیراز دانســت و گفت :شیراز در
حوزه ادبیات آیینی چه در گذشــته با شــاعرانی همچون
اهلی شــیرازی و چــه در دوران معاصر حرفهای زیادی
برای گفتن داشــته و عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) نیز
این جایگاه را ارتقا بخشیده است.
جعفــری ادامه داد :در بخش مســابقه ملــی ،با اعالم
فراخوان ،شاعرانی از  ۲۶اســتان کشور با حدود  ۵۰۰اثر
به اســتقبال کنگره آمدنــد که پــس از دو دوره داوری
مقدماتــی و نهایی ،برگزیدگان در دو بخش اصلی و ویژه

(با محوریت ســومین حرم اهلبیت (ع) و سیره و مناقب
حضرت شاهچراغ (ع)) در آیین پایانی معرفی میشوند.
او با اشاره به شعرخوانی شاعرانی از  ۶کشور جهان در
این آیین گفت :اشعار هدی باقرخان از کشور هندوستان،
احمد شهریار از کشور پاکستان ،مصطفی ددهای از کشور
ترکیه ،احمد الجنید از کشــور یمــن ،زاهر جمیل القط از

کشور ســوریه و ابوالمحمد المباحی از کشور عراق برای
مخاطبان کنگره پخش خواهد شد.
دبیر کنگره جهانی شعر اهلبیت (ع) بیان کرد :پخش
زنده اشعار شاعران شــناخته شده شیراز و کشور همچون
احد دهبزرگی ،عبدالجبار کاکایی ،غالمرضا کافی ،ســعید

بیابانکی ،محمدمهدی ســیار ،حمیدرضا شکارسری ،احمد
بابایی ،هادی فردوســی ،مهدی جهاندار ،قاسم صرافان،
محمدجواد شاه مرادی و همچنین آثار شاعران برتر بخش
اصلی و ویژه از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
جعفری با بیان اینکه مهدی صفری از مجریان توانمند
شبکه ملی قرآن و معارف اجرای برنامه را بر عهده خواهد
داشــت ،گفت :دکتــر محمدرضا ســنگری منتقد ادبی و
پژوهشــگری دینی نیز با موضوع تأثیــر ادبیات آیینی بر
ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) سخنرانی میکند.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شیراز همچنین از رونمایی آخرین کتاب استاد احد دهبزرگی
در این مراســم خبر داد و گفت« :خوشــه خورشید» دفتر
اشــعار پدر شعر آیینی شیراز اســت که در قالب مجموعه
«نقش ماندگار» منتشــر شــده و در آیین پایانی کنگره
جهانی شعر اهلبیت (ع) رونمایی میشود.
جعفــری ضمن قدردانی از همکاری ســازمان فرهنگ
و ارتباطــات اســامی و حــوزه هنری انقالب اســامی
فــارس در برگزاری این کنگره جهانی شــعر اهلبیت (ع)
یادآور شــد :این مراســم از ســاعت  ۲۰:۳۰روز پنجشنبه
 ۷مــرداد بهصــورت زنده از صفحه رســمی ســازمان،
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری شیراز به نشانی
@ farhangi.shirazصفحه رسمی حوزه هنری فارس
به نشــانی @ artfars.irهمچنین صفحه عطر قرآن به
نشانی @ atrequranپخش میشود.

افشین عالء تاکید کرد:

جشنواره شعر غدیر نباید به رویدادی تکراری بدل شود

مشارکت  ۴۶کتابفروشی استان فارس در
طرح تابستانه کتاب ۱۴۰۰

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
از مشارکت  ۴۶کتابفروشی در طرح تابستانه کتاب  ۱۴۰۰خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،مهدی امید بخش ضمن اعالم
اینکه ثبت نام از ســه شنبه  ۲۹تیر تا سه شنبه  ۵مرداد ۱۴۰۰
ادامه داشت ،اظهار کرد :اجرای طرح تابستانه کتاب از روز شنبه
 ۹تا جمعه  ۱۵مرداد  ۱۴۰۰است.
وی با اعالم اینکه  ۳۹کتابفروشی در شیراز به طرح یادشده
پیوستند ،افزود :در شهرســتانها نیز  ۷کتابفروشی در تابستانه
کتاب  ۱۴۰۰حضور خواهند داشت.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
تاکید کرد :سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر  ۳۰۰هزار
تومان است و کتاب های عمومی ،دانشگاهی و کودک و نوجوان
مشمول طرح میشوند اما کتابهای آموزشی ،کمک آموزشی،
افست ،فاقد شماره شابک ،دارای شابک غلط و کتابهایی که
در بانــک اطالعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نشــدهاند
مشمول طرح نمیشوند.
امیدبخش ادامه داد :ســقف یارانه خرید بــرای هر خریدار
 ۶۰هزار تومان اســت و ارائه تخفیف در این طرح تنها شــامل
کتابهای چاپی اســت و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در
کتابفروشی را شامل نمیشود.
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

ایسنا :آیین رونمایی ،امضای پوستر
و انتشــار متن هشــتمین دوساالنهی
داستان کوتاه نارنج با حضور سرپرست
فرمانداری ویژه جهرم و دیگر مسئولین
این شهرســتان برگزار و این دوساالنه،
برای هشــتمینبار ،رســما کار خود را
آغاز کرد.
دبیر دوساالنه داســتان کوتاه نارنج
در این مراســم با بیان اینکه مهمترین
ویژگی دوســاالن ه نارنج مستقل بودن
و داوری ســالم آن اســت ،گفت :این
دوســاالنه االن به  ۱۶ســالگی رسیده
اســت و همهی اهالی هنــر میدانند
رسیدن به هشــتمین دوره برگزاری در
ایران چه معنایی دارد.
به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه
رسمی دوساالنه داســتان کوتاه نارنج،
محمد بادپر با اشاره به اینکه "پایبندی
به اصول در کنار دوســتیها" شــعار
اصلی این دوســاالنه طی این  ۱۶سال
بوده اســت ،افزود :این دوره نیز مانند
دورههــای قبــل؛ «کارگاه داســتان
باران»« ،انجمن اهل قلم شهرســتان
جهــرم» و «موسســه فرهنگی هنری
نارنج» با همکاری «اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فــارس»« ،دفتر
نماینــده شهرســتان جهــرم و رییس

آخرین مهلت ثبتنام دریافت مجوز برای
آموزشگاههای آزاد هنری

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی
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ایسنا :یک شاعر آئینی با اشاره به جایگاه
شیراز در عرصه ادبیات ،لزوم مراقبت برای
جلوگیری از تکراری شدن جشنواره غدیر
به عنوان یک رویــداد مهم ادبی در حوزه
ادبیــات دینی را مــورد تاکید قــرار داد.
افشــین عالء با بیان اینکه ارتقاء غنای
شــعر آئینی میتواند یکی از خروجی های
هشتمین جشــنواره بینالمللی شعر غدیر
باشــد ،برگزاری این رویداد ارزنده ادبی به
میزبانی شــیراز را با اهمیت دانست و بیان
کرد :شیراز پایتخت فرهنگی ایران است و
حافظ ،نماد فرهنگ ،هنر و ادبیات آئینی ما.
به گزارش ایســنا به نقل از حوزه هنری
فارس ،عالء ادامــه داد :از طرفی والیت
علی بن ابــی طالب (ع) ســند هویت ما
ایرانیان است .پس چه زیباست در حاشیه
بزرگ ترین رویداد آئینی مرتبط با والیت

موال علی (ع) یعنی عید غدیر خم ،کنگره
شعر غدیر نیز در شیراز برگزار شود ،چراکه
ادبیات آئینی ما نیز مانند سایر بخشهای
فرهنگ و هنــر و تمدن ایــران ،مدیون
بزرگانی چون سعدی و حافظ است.
این شاعر شــعر آیینی خاطرنشان کرد:
این رویداد در شیراز به دلیل حضور دو قطب
بزرگ شــعر فارسی یعنی سعدی و حافظ،
اتفاق بسیار مبارکی است.
عالء خاطرنشــان کــرد :در خصوص
حافظ به عنوان نماد شــعر و ادب فارسی،
شکی نداریم که او شــیعه موال علی (ع)
بوده اســت .این از حقایق مسلم اما نسبتا
مکتوم تاریخی اســت .پس وظیفه داریم
حقیقت ایــن اعتقاد را بــه آگاهی عموم
برسانیم .در خصوص سعدی نیز اگرچه او
را اهل ســنت میدانیم ،امــا این با محب
علــی و اهل  بیت بــودن او منافاتی ندارد.
یعنی ســعدی هم مثل حافــظ عالوه بر
عظمت جایگاه شــعریاش ،میتواند نماد
محبت ما ایرانیان به اهل بیت(ع) عصمت
و طهارت باشد.
ایــن شــاعر آئینی بــه شــاعران و
دستاندرکاران برگزاری این رویداد توصیه
کرد که مراقب باشــند این رویداد ادبی و

آئینی به سایر رویدادهای مشابه و تکراری
تبدیل نشود ،هم به جهت عظمت مضمون
غدیر ،هم بــه دلیل محوریــت فرهنگی
شــیراز و نیز به خاطر اهمیت شــعر آئینی
که علیرغم توفیقات بی شمار ،دچار آفاتی
نیز شده است.
غدیر گنج بزرگی اســت که تا
آخرالزمان هم می توان از آن سرود!
عبدالرحیم ســعیدی راد ،شــاعر آئینی
شناخته شده کشور نیز گفت :غدیر مانند دریا
جریــان دارد و در طول تاریخ باید ادامه دار
باشــد و شاعران به اندازه فهم خود در باره
آن قلم فرسایی کنند.
وی بــا تاکید بــر اهمیــت برگزاری
رویدادهای مختلف فرهنگی ،ادبی و هنری
مرتبط با واقعه غدیر ،گفت :خورشید غدیر
آنقدر نورانی اســت که بر همگان روشــن
اســت و همه شاعران از همان روز تاکنون
وارد میدان شده و شعر گفتند.
ایــن شــاعر شــعر آیینی کــه معتقد
اســت واقعه غدیر گنج بزرگی اســت که
تا آخرالزمــان هم شــاعران میتوانند در
خصوص آن شــعر بگویند ،گفت :غدیر در
واقع ادای دینی است که هر کسی به سهم
خــود در باره این موضوع مهم و اساســی

که کامل کننده دین اســت ،شــعر بگوید.
ســعیدی راد همچنین در خصوص نقش
شــیراز در میزبانی این رویداد و رســاندن
واقعه غدیــر هم گفت :شــیراز خود مهد
شعر و ادب است و یک نگین انگشتری از
ادبیات ایران محسوب میشود که در همه
زمینهها میتواند نقطه اوج شعر باشد.
او با بیان اینکه شاعران بزرگی در شیراز
داشته و داریم که خود جریان ساز ادبیات ما
در زمینههای مختلف هســتند ،خاطرنشان
کرد :جریان شــعر عاشــورایی از شــیراز
برخاسته و جریان شــعر علوی هم به نام
همین شــهر رقم خورده اســت و از این
جهت برای شــیرازیها رهبری این مهم
مایه مباهات است.
این شــاعر و نویســنده با تاکید بر این
موضوع کــه شــیراز ظرفیــت و جایگاه
بســیار بزرگــی در ادبیات و شــعر دارد،
خطاب به شــاعران و دســت انــدرکاران
هشتمین جشــنواره بینالمللی شعر غدیر،
گفت :تالش شــود تا تمام نقاط کشور از
همه جریانهای شــعری در این جشنواره
با انواع قالبهای شــعری شــرکت کنند،
چرا که غدیــر همه جریانهــای ادبی را
در بر میگیرد.

هر که موالی او منم
صدرا ذوالریاستین شیرازی

آنچه در گِر ِد «برکه» پیدا بود
شور و شوق و شکوه دریا بود
آنچه آن روز چشم صحرا دید
اوج یک اتفاق زیبا بود
روی بوم زالل آن تاالب
نقش نغز رسول دلها بود
نقش مردی تمام دانایی
او که پیک خدای یکتا بود
با دهانی پر از عبارت وحی
با زبانی که باز و گویا بود
دست در دست عاملی کامل
عامل بی غشی که واال بود
مظهر عشق و مهر و شیدایی
کاتب وحی و شور و انشا بود
بال پرواز بود و دانایی
اختر آسمان بطحا بود
او که در خلد همره آدم
مرد دیروز و حال و فردا بود
برکه بود و حضور مظهر عشق
در دگر محشری که برپا بود
آسمان بذر تازه می پاشید
در زمینی که ارض بی تا بود
آنچه بنمود و کرد عزم نبی
نص فرمان حق تعالی بود
**
آنچه گل کرد در دهان رسول
حرفی عاری ز هر چه ایما بود
وحی بی چند و چون سبحانی
فارغ از هر ولی و اما بود
حاضران یک به یک تمامی گوش
حامل وحی نیز آنجا بود
چشم ها خیره بر دهان نبی
او که مسجود پیر و برنا بود
ناگهان غنچه گل شد و گل گفت
قصه از مرد صلح و هیجا بود
قصه از مظهر عجایب و حق
او که ذکرش خدا خدایا بود
حرف مردی به قامت بینش
او که بازوی علم و تقوا بود
او که راهش نبود جز ره عشق
او که چاهش انیس شب ها بود
او که دستش تمام داد و دهش
او که پایش به جهد پویا بود
قصه از بوتراب عابر شب
حرف او شرح مرد دانا بود
**
برکه بود و حقیقتی عریان
یک حقیقت که شکل رؤیا بود
آن رسول شریف ناگه گفت
با زبانی که نغز و شیوا بود
با دهانی پر از کیان علی(ع)
هرچه می گفت وصف موال بود
«جانشینم علی است ای مردم»
گفته اش بی ولی و اما بود
این علی هست و نیست غیر از او
با بیانی که گرم و غ ّرا بود
آنچه بر لب نشاند پیر خرد
حرف نه! بل اساس فتوا بود
**
یا علی! یا علی! مرا بشنو
که به وصف تو این زبان «وا» بود
که به یاد تو هر زمان ،هر جا
نه نگفت و دهانی از «ها» بود
تو شدی شاعر چکامه ی من
چون که ذکرم علی علیا بود

