با عصر آنالین ما را دنبال کنید

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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آیت اهلل دژکام در خطبه های
نماز جمعه شیراز:

مسایل اجتماعی ،سیاسی
و دینی در جمهوری
اسالمی بهم
گره خورده است 3
رئیس کل دادگستری فارس
اعالم کرد؛

آزادی  ۱۱۷زندانی
جرائم غیر عمد در فارس

احمدرضا سهرابی
در فهرست فینالیست های
جشنواره بین المللی
کارتون پتروکای
اندونزی
12

صعود کوهنورد شیرازی به
قله لنین در قرقیزستان

تباینی آشکار
اسماعیل عسلی

https://asremardom.ir

2

11

 12صفحه

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7254 VOL. 26 - Jul 31، 2021

قالیباف:

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی
درباره اینستا و واتساپ باید اصالح شود

توضیحات دفتر رئیسجمهور در پی
برخی شایعات درباره دیدار اخیر
هیات دولت با رهبر معظم انقالب

9

نماینده مجلس:

با اجرای یک رزمایش در کشور؛

اظهارنظر عجوالنه در حوزه فضای
مجازی پیامدهای جبران ناپذیری
دارد

سر مشترکان
برق از ِ
پرمصرف خواهد پرید

3

کاخ سفید:

با پایان زمان پروسه انتقال ریاست
جمهوری در ایران آماد ه بازگشت به
مذاکرات وین هستیم

استاندار :

برپایی هر گونه
تجمع در استان فارس
ممنوع است

حسین زهی:

صیانت از فضای مجازی نباید به
کسبوکارهای اینترنتی لطمه بزند

3

2

در چهار ماه اتفاق افتاد؛

آزادی  871زندانی
جرایم غیرعمد در فارس
3

واردات  ۵۲۸میلیون دالری دارو
و تجهیزات پزشکی
با بهره برداری از خط ریلی یزد -اقلید با دستور رئیسجمهوری؛

مسیر ریلی شیراز -مشهد  ۴ساعت کوتاهتر شد

عضو ناظر در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور:

فضای مجازی یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است
ایسـنا:عضو ناظـر در کمیسـیون عالـی امنیـت
فضـای مجـازی کشـور گفـت :قانونگـذاری و
تصمیـم گیـری در حـوزه فضـای مجـازی کـه بـا
زندگـی روزمـره و کسـب و کار جامعـه سـروکار دارد
و جزیـی از زندگـی حقیقـی مـردم شـده اسـت را
نمی تـوان بـه دور از چشـ م مـردم و پشـت درب های
بسـته یـک کمیسـیون انجـام داد.
حسـین نوش آبـادی ،نماینده مـردم ورامین ،پیشـوا
و قرچـک در مجلـس در خصـوص طـرح اخیـر
مجلـس تحـت عنـوان صیانـت از حقـوق کاربـران
در فضـای مجـازی در جمـع خبرنـگاران بیـان
کـرد :گسـترش فزاینـده فناوری هـای اطالعاتـی و
ارتباطاتـی بـه ویـژه شـبکهی جهانـی اینترنـت و آثار
چشـمگیر آن در ابعـاد زندگـی فـردی و اجتماعـی
و ضـرورت سـرمای ه گـذاری وسـیع و هدفمنـد در
جهـت بهرهگیـری حداکثـری از فرصتهای ناشـی
از آن در جهـت پیشـرفت همـه جانبـه کشـور و ارائه
خدمـات گسـترده و مفیـد بـه اقشـار گوناگـون مردم
و لـزوم برنامهریـزی و هماهنگـی مسـتمر به منظور
صیانـت از آسـیبهای ناشـی از آن را اقتضـاء
می کنـد.
رئیـس فراکسـیون دیپلماسـی بینالمللـی و منافـع
ملـی افـزود :بـی شـک ،پیدایـش فضـای مجـازی
در چنـد دهـهی اخیـر یکـی از بزرگتریـن نمادهـای
تحـول جهانـی اسـت؛ رخـدادی کـه تأثیـرات
شـگرف آن ،هـر روز در ابعـاد فرهنگـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی ،سیاسـی ،امنیتـی و دفاعـی و عرصـهی
ملـی و بینالمللـی نمـود بیشـتری پیـدا میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مواجهـهی هوشـمندانه و
مقتدرانـه بـا تحـوالت پرشـتاب ایـن عرصـه بـرای
اسـتفاده از فرصتهـا و ظرفیتهـا و مقابلـه بـا
آسـیبها و تهدیـدات آن از یـک سـو و مدیریـت،
نظـارت و رصـد کارآمـد و روز آمـد ،از سـوی دیگـر،
ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت ،گفـت :رصـد
وضعیـت جـاری فضـای مجـازی ،پیشبینـی و
آیندهنگـری تحـوالت در ایـن فضـا در سـطح ملـی و
بینالمللـی ،هماهنگـی میـان نهادهـای ذیربـط،
ارتقـای جمهـوری اسلامی ایران به قدرت سـایبری
در طـراز قدرتهـای تأثیرگـذار جهانـی و برخورداری
از ابتـکار عمـل و قـدرت تعامـل بـا دیگـر کشـورها
در جهـت شـکلدهی بـه قواعـد و قوانیـن مرتبـط
بـا فضـای مجـازی در عرصـه جهانـی بـا رویکـرد
اخالقمـدار و عادالنـه ،مـورد انتظار رهبـری معظم
انقلاب اسالمی اسـت.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلس ،سـال م سـازی و حفـظ امنیـت همهجانبهی
فضـای مجـازی کشـور و نیز حفظ حریـم خصوصی
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آحـاد جامعـه و مقابلـه مؤثـر بـا نفـوذ و دسـتاندازی
بیگانـگان در ایـن عرصـه را دارای اهمیـت ویـژه
دانسـت و بـر جلوگیـری از رخنههـا و آسـیبهای
فرهنگـی و اجتماعـی در ایـن عرصـه و مقابلـه مؤثر
بـا تهاجـم همـه جانبـهی فرهنگـی و لـزوم ترویـج
هنجارهـا ،ارزش ها و سـبک زندگی اسلامی ایرانی
و نیـز ارتقـای فرهنـگ کاربـری و سـواد فضـای
مجـازی جامعـه و برنامهریـزی همهجانبـه بـرای
بهبـود شـرایط کسـب و کار مرتبـط بـا فناوریهـای
مجـازی و بهرهگیـری از فرصتهـای اشـتغالزایی
و نیـز رونـق محتـوا تاکیـد کـرد.

نـوش آبـادی افـزود :بایـد گفـت سیاسـتگذاری
آ گاهانـه ،مسـئوالنه و مقتدرانـه در خصوص فضای
مجـازی بـا توجه بـه گسـترش روزافزون و پرسـرعت
پدیـدهی عظیـم و بینظیـر فضـای مجـازی،
ضـرورت اسـتفاده از تواناییهـا و اسـتعدادهای
جـوان کشـور و سیاسـتگذاری صحیـح و اقدامـات
سـنجیده و هماهنـگ و خـروج از حالـت انفعـال
در عرصـهی فضـای مجـازی و حضـور فعـال و
تأثیرگـذار و تولیـد محتـوای اسلامی متقن و جـذاب
بـه صـورت جـدی احسـاس می شـود و بـی تردیـد،
گسـترهی فضـای مجـازی بـه عنـوان یـک قـدرت
نـرم فوقالعـاده در عرصههـای مختلـف از جملـه
ِ
طراحی مناسـب
فرهنـگ ،سیاسـت ،اقتصـاد ،لزوم
و دقیـق بـرای حفـظ حریم امنیت فکـری و اخالقی
جامعـه را صـد چنـدان کـرده اسـت ،زیـرا فضـای
ِ
حقیقـی زندگی
مجـازی در حـال حاضـر ،از فضـای
انسـانها چنـد برابـر بـزرگ تـر و تبدیـل بـه فضـای
حقیقـی گردیـده و حاکـم بـر زندگـی انسـان ها شـده
اسـت و بـا وجـود داشـتن مزایـا و منافـع فـراوان،
آسـیب ها و مخاطراتـی نیـز بـه همـراه دارد.
نماینـده مـردم شهرسـتان های ورامیـن  ،قرچـک و
پیشـوا در مجلـس اظهـار کـرد :لـذا هر گونـه ورود و

تصمیمگیـری در حـوزهی فضـای مجـازی که ده ها
میلیون نفر در داخل کشـور از آن اسـتفاده می کنند
و هـزاران کسـب وکار در ایـن بخـش جریـان دارد،
از حساسـیت باالیـی برخـوردار اسـت و بـه دلیـل
پیچیدگی هـا و متغیرهـای فراوانـی کـه در ایـن
وجـود دارد ،هـر گونـه اظهـار نظـر و تصمیـم گیری
غیـر کارشناسـانه ،عجوالنـه و شـتابزده ،آثـار و
پیامدهـای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشـت.
وی گفـت :همانطـور کـه ریاسـت محتـرم مجلـس
شـورای اسلامی بیان کردند ،ابهامات و اشـکاالتی
متوجـه طـرح صیانت از کاربـران در فضای مجازی
اسـت کـه نیازمند بررسـی و اصالح اسـت.
نـوش آبـادی عنـوان کـرد :قانونگـذاری و تصمیـم
گیـری در حـوزه فضـای مجـازی کـه بـا زندگـی روز
مـره و کسـب و کار جامعـه ،سـروکار دارد و جزیـی
از زندگـی حقیقـی مـردم شـده اسـت را نمی تـوان به
دور از چشـ م مـردم و پشـت درب هـای بسـته یـک
کمیسـیون انجـام داد.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس بیـان کـرد:
خوشـبختانه همیـن انتقـاد و مواضـع دلسـوزانه
عده ای از نمایندگان مجلس  ،موجب شـد  ،بررسی
ایـن طـرح  ،فقـط محـدود بـه کمیسـیون فرهنگـی
نشـود و نمایندگان منتخب از کمیسـیون های دیگر
مجلـس و همچنین مسـئوالن و کارشناسـان دولت
نیـز در جلسـات بررسـی ایـن طـرح حضـور داشـته
باشـند تا اشـکاالت و ابهامـات موجود برطرف شـود
و گـزارش آن بـه صـورت علنـی و شـفاف ،در اختیار
مـردم قـرار گیرد.
دبیـر مجمع نمایندگان اسـتان تهران افـزود :ضمنا
طراحـان طـرح صیانـت از کاربـران فضـای مجازی
تاکیـد کردنـد کـه به دنبـال محدود و محـروم کردن
مـردم از امکانـات اینترنت و فضای مجازی نیسـتند
و قصـد آنـان سـامان دهـی ،قانونمنـد کـردن ،و
بـر طرف کـردن موانـع و صیانـت از حقوق مـردم در
فضـای رهـا شـدهی فضـای مجـازی و پیشـگیری
از آسـیب هایی موجـود در ایـن عرصـه هسـتند تـا
ضمـن مدیریـت مطلـوب ،هـم منافـع مـردم تامیـن
شـود و هـم حقـوق عمومی و نظـم و امنیت کشـور،
مـورد صیانـت و حفاظـت قـرار گیـرد.
نـوش آبادی خاطرنشـان کـرد :البتـه در نظر گرفتن
صالحیـت ،وظایـف و اختیـارات شـورای عالـی
فضـای مجـازی کـه متشـکل از سـران سـه قـوه و
مدیـران ارشـد نظـام و متخصصیـن حـوزه مجـازی
و منصـوب مقـام معظـم رهبـری هسـتند و طبـق
فرمـان معظـم لـه ،مسـئولیت سیاسـتگذاری و
تصمیمگیـری در عرصـه فضـای مجـازی را بـه
عهـده دارنـد ،نبایـد نادیـده گرفتـه شـود.

3

10

قالیباف:

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی درباره اینستا و واتساپ
باید اصالح شود
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی بر ضـرورت اصالح
طـرح صیانـت از کاربـران در فضـای مجـازی در
بخـش پلتفرمهـای پرکاربـرد مثـل اینسـتا و واتسـاپ
تأکیـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در صفحـه
شـخصی خـود در توییتـر نوشـت:
«هیـچ طرحـی در حـال حاضـر تصویـب نشـده و
مجلـس صرفا بـه آغاز بررسـی طرح رای داده اسـت.
طـرح در کمیسـیونی از منتخبیـن کمیسـیونها
بصـورت علنـی و شـفاف بررسـی خواهـد شـد.
عمدۀ ادعاها درباره طرح خالف واقع است.
مسـدود سـازی اینسـتا و واتسـاپ برنامـۀ مجلـس
نیسـت و طـرح درخصوص ایـن پلتفرمهـای پرکاربرد
بایـد اصلاح شـود».
مسکو:

طرفین مذاکرات از ایجاد تصور افزودن مفاد جدیدی
به برجام خودداری کنند

نماینـده روسـیه در سـازمانهای بینالمللـی واقـع در
ویـن از مشـارکتکنندگان در مذاکـرات وین خواسـت

از ایجـاد ایـن تصـور که به دنبـال افزودن مفـاد جدید
بـه توافق هسـتهای هسـتند ،خـودداری کنند.

بـه گزارش ایسـنا ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روسـیه
در سـازمانهای بینالمللـی واقـع در ویـن روز جمعـه
در توییتـی نوشـت :هـدف توافق شـده مذاکـرات وین
احیـای اصـل برجـام اسـت نـه بیشـتر و کمتـر .تمـام
طرفیـن بایـد مراقـب باشـند کـه حتـی بـه صـورت
غیرعمـد ایـن تصـور ایجـاد نشـود کـه میخواهنـد از
ایـن هـدف مشـترک فاصلـه بگیرنـد و چیـز تـازهای را
بـه توافـق اضافـه کنند.
مذاکـرات میـان اعضـای کمیسـیون مشـترک برجام
دربـاره احیـای توافـق هسـتهای در ویـن و بـا حضـور
آمریـکا در مقـر مذاکـرات در ماههـای گذشـته در
جریـان بـود.
آمریـکا و ایـران مذاکـرات مستقیمی نداشـت ه و
نماینـدگان دولـت آمریـکا بـا نمایندگان سـایر اعضای
برجـام در ایـن زمینـه رایزنـی کردنـد.

اهدای خون اهدای زندگی

ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

تباینی آشکار
کسـانی کـه تصـور می کننـد  ،اصلاح و بهبـود
اوضـاع بـه سـادگی خراب کـردن و به هـم ریختن
آن اسـت  ،انتظـار دارنـد کـه هر مسـئول ارشـدی
کـه پـا به سـاختمانی در خیابـان پاسـتور می گذارد
از تـوان الزم بـرای برگرداندن شـرایط به وضعیت
گذشـته برخـوردار باشـد امـا کسـانی کـه انـدک
اطالعـی از مناسـبات اقتصـادی و سیاسـی دارنـد
می داننـد کـه چنیـن نیسـت  .چنین نگـرش غلطی
ریشـه در قضاوتـی شـتاب زده دارد و آن ایـن کـه
تصـور می کننـد یـک فـرد  ،مسـئول تمامی ایـن
ویرانی هاسـت و آن رئیـس قـوه مجریـه اسـت که
تـا چنـد روز دیگر اختیارات کشـور را دو دسـتی به
رئیـس جمهـور بعـدی تحویـل خواهـد داد  .وقتـی
تحلیل هـا سـاختاری نباشـد و هدف تبرئه ی سـایر
مولفه هـای دخیـل در اداره ی کشـور باشـد طبیعی
اسـت کـه رئیـس قـوه مجریـه در دسـترس ترین
هـدف هجمه هـای سیاسـی و اقتصـادی خواهـد
بـود به نظـر می رسـد حقوق رئیـس جمهـور بابت
تحمـل انتقادات به او پرداخت می شـود نـه ارائه ی
خدمـات ! .در ایـن میان اگر کسـی بخواهد منصفانه
داوری کنـد کوتاهی هـای صـورت گرفتـه قابـل
تقسـیم بندی اسـت و هر کسـی باید سـهم خود را
در بدتر شـدن شـرایط بپذیرد  .واقعیت این اسـت
کـه عوامل متعددی دسـت به دسـت هـم می دهند
و بـه بـی سـر و سـامانی اوضـاع دامـن می زننـد .
اگـر امـکان داشـت کـه هـر رئیـس جمهـوری در
پایـان ماموریتـش یـک سـاعت اجـازه ی " هـر
چـه می خواهـد دل تنگـت بگـو " داشـته باشـد
؛ حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن وجـود داشـت.
در هـم تنیدگـی برآینـد کار قـوای سـه گانـه و
اثـر مسـتقیم و غیـر مسـتقیم فعالیـت نهادهـای
مسـتقل از دولـت موجب می شـود که جمـع جبری
نیروهـای وارده بـر یک نقطـه امکان پذیر نباشـد .
وقتـی عنـوان می شـود کـه مسـئولین دولتـی در
اظهـارات و اقدامـات و برنامـه ریزی هـا همسـو
نیسـتند تردیـدی نیسـت کـه قدرت هـای فعـال
خـارج از حیطـه ی اختیـارات دولـت نمی تواننـد با
دولـت هماهنگ باشـند .
چالش هـای قابـل تصـور بـرای طرح یـک موضوع
بـه انـدازه ای اسـت کـه بـرای تصویب هـر قانون
می تـوان یک رمان نوشـت  .در حـال حاضر عده ای
بـه دنبـال جـا انداختـن ایـن بـاور هسـتند کـه با
همسـو شـدن قـوا از لحـاظ رویکردهـای جناحـی
دیگـر شـاهد ایـن همـه بلبشـو نخواهیـم بـود  ،در
حالـی کـه تاکنون نـان عـده ای در همیـن اختالف
نظر هـا بـوده اسـت و اگـر قـرار اسـت چنیـن
سـفره ای همچنـان پهـن باشـد تردیدی نداشـته
باشـید کـه بهانـه ای برای اختلاف پیدا می شـود .
آیـا رئیـس جمهـور آینـده قـادر اسـت در کوتـاه
مـدت مسـئولیت های واگـذار شـده بر اسـاس
رانـت و سـفارش ایـن و آن را بـه افـراد شایسـته
و متخصـص و دلبسـته بـه منافع ملی واگـذار کند ؟
حتـی اگـر تمامی مسـئولیت ها را دولتـی در نظـر
بگیریـم باز هـم چنین چیـزی امکان پذیر نیسـت !
نادیـده انگاشـتن کوهـی از نقدینگـی بـا بدیهیأت
اولیـه کار اقتصـادی همخوانی ندارد ! آیا مشـکالت
زیربنایـی در بحـث سیاسـت خارجـی بـا جابجایی
چنـد نفـر برطـرف می شـود ؟ داسـتان بـه ایـن
سـادگی نیسـت ! حتی اگر بخواهیـم تمامی راه های
رفتـه را بازگردیـم و بـه بسـیاری از اشـتباهات
صـورت گرفته اعتـراف کنیم باز هـم نتیجه ی چنین
بازگشـتی رسـیدن به نقطه ای غیر بحرانی نیسـت .
کسـانی هسـتند کـه از ممانعت هـا و مزاحمت های
جهانـی در مسـیر انقلاب سـخن می گوینـد  .ایـن
مزاحمت هـا حتـی بـرای کشـورهای غیرانقالبـی
نیـز وجود دارد اما کسـی کـه وارد میدان سیاسـت
می شـود وظیفـه اش این اسـت کـه در وهله ی اول
منافـع مردم خودش را تشـخیص بدهـد و در ثانی
بـرای گرفتـن حـق مردمـش هـر کاری می توانـد
انجـام دهـد  .در دنیـای سیاسـت ایـن کـه تـو چه
می گویـی مهـم نیسـت  ،مهـم ایـن اسـت کـه چه
می کنـی و چگونـه می توانـی دیگـران را بـا خـود
همـراه سـازی ! وقتـی یک رئیـس جمهور قـادر به
ایجـاد حرف شـنوی در بازار کشـور خودش نباشـد
چگونـه می خواهـد مـردم منطقه و جهـان را با خود
همـراه کنـد و آیا اساسـا چنیـن ادعایی مقـرون به
صحـت اسـت ؟ دولتـی که با پـول و دارایـی مردم
خـود معاملـه می کنـد تـا بتوانـد حقـوق کارکنانش
را بپـردازد و یارانـه بدهـد چگونـه می توانـد مردم
را بـا خـود همراه کنـد  .سیاسـت از جنـس وعظ و
خطابـه نیسـت  .اقتصـاد اژدهایی هفت سـر اسـت
کـه از هـر دهانـش آتشـی بیـرون میزنـد و تابـع
شـعارهای پوپولیسـتی و عوامفریبانه نیسـت  .باید
دید شـرایط کنونـی ایران بـه نفع چه کشـورهایی
اسـت و آنـگاه نتیجـه گرفـت کـه مـا بـه کجـا
می رویـم  .حتـی اگـر قـرار باشـد امـور مـردم بـه
مـردم واگـذار شـود  ،پروسـه ای کـه بـرای چنین
رونـدی تعریـف می شـود طوالنـی مـدت خواهـد
بـود  .در حـال حاضـر حل مشـکالت کلیدی کشـور
از یکسـو در گـرو تمرکـز قـدرت اسـت و از طرفی
دیگـر در گـرو واگـذاری اختیـارات بـه مـردم کـه
هـر دو رویکـرد در تباینـی آشکارهسـتند  .از جملـه
مشـکالت دولـت جدیـد این اسـت که سـخنگو ی
زیـادی دارد زیرا تمامی کسـانی کـه مدعی حمایت
از ایـن دولـت هسـتند و تریبونـی در اختیـار دارند
خـود را محـق می داننـد کـه از طرف دولت سـخن
بگوینـد و موضـع گیـری کننـد کـه این مسـئله کار
سـخنگوی رسـمی دولت را دشـوار خواهد سـاخت
زیـرا در نشسـت های مطبوعاتـی دائـم بایـد بـه
تاییـد و تکذیـب دیدگاه هـای گوناگون بپـردازد  .تا
چه شـود !
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نماینده مجلس:

اظهارنظر عجوالنه در حوزه فضای مجازی پیامدهای جبران
ناپذیری دارد
نماینــده مــردم ورامیــن ،پیشــوا و قرچــک در
مجلــس شــورای اســامی گفــت :هــر گونــه
اظهــار نظــر و تصمیم گیــری غیرکارشناســانه،
عجوالنــه و شــتابزده ،آثــار و پیامدهــای
جبــران ناپذیــری بــه همــراه خواهــد داشــت.
دکتــر حســین نوشآبــادی روز جمعــه در
گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت:
گســترش فزاینــده فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات بــه ویــژه شــبک ه جهانــی اینترنــت
و آثــار چشــمگیر آن در ابعــاد زندگــی فــردی
و اجتماعــی و ضــرورت ســرمایهگذاری وســیع
و هدفمنــد بــه منظــور بهرهگیــری حداکثــری
از فرصتهــای ناشــی از آن بــرای پیشــرفت
همــه جانبــه کشــور و ارائــه خدمــات گســترده
و مفیــد بــه اقشــار گوناگــون مــردم ،لــزو ِم
برنامهریــزی و هماهنگــی مســتمر بــه منظــور
صیانــت از آســیبهای ناشــی از آن را اقتضــا
میکنــد.
وی گفــت :بــی شــک ،پیدایــش فضــای
مجــازی در چنــد دهــ ه اخیــر ،یکــی از
بزرگتریــن نمادهــای تحــول جهانــی اســت،
رخــدادی کــه تأثیــرات شــگرف آن هــر روز
در ابعــاد مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،امنیتــی و دفاعــی و

عرصــه ملــی و بینالمللــی نمــود بیشــتری
پیــدا میکنــد.
وی افــزود :مواجهــه هوشــمندانه و مقتدرانــه
بــا تحــوالت پرشــتاب ایــن عرصــه ،بــرای
اســتفاده از فرصتهــا و ظرفیتهــا و مقابلــه
بــا آســیبها و تهدیــدات آن از یــک ســو و
مدیریــت ،نظــارت و رصــد کارآمــد و روز آمــد،
از ســوی دیگــر ،ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر
اســت.
رئیــس فراکســیون دیپلماســی بینالمللــی
و منافــع ملــی افزود:رصــد وضعیــت جــاری
فضــای مجــازی ،پیشبینــی و آیندهنگــری
تحــوالت در ایــن فضــا در ســطح ملــی و
بینالمللــی ،هماهنگــی میــان نهادهــای
ذیربــط ،ارتقــای جمهــوری اســامی ایــران
بــه قــدرت ســایبری در طــراز قدرتهــای
تأثیرگــذار جهانــی و برخــورداری از ابتــکار
عمــل و قــدرت تعامــل بــا دیگــر کشــورها
در جهــت شــکلدهی بــه قواعــد و قوانیــن
مرتبــط بــا فضــای مجــازی در عرصــه جهانــی
بــا رویکــرد اخالقمــدار و عادالنــه ،مــورد
انتظــار رهبــری معظــم انقــاب اســامی
اســت.
نوشآبــادی سالمســازی و حفــظ امنیــت

همهجانبــه فضــای مجــازی کشــور و نیــز
حفــظ حریــم خصوصــی آحــاد جامعــه و
مقابلــه مؤثــر بــا نفــوذ و دســتاندازی
بیگانــگان در ایــن عرصــه را دارای اهمیــت
ویــژه دانســت و بــر جلوگیــری از رخنههــا و
آســیبهای فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن
عرصــه و مقابلــه مؤثــر بــا تهاجــم همــه جانبـه
فرهنگــی و لــزوم ترویـج هنجارهــا ،ارزش هــا
و ســبک زندگــی اســامی ایرانــی و نیــز
ارتقــای فرهنــگ کاربــری و ســواد فضــای
مجــازی جامعــه و برنامهریــزی همهجانبــه

بــرای بهبــود شــرایط کســب و کار مرتبــط
بــا فناوریهــای مجــازی و بهرهگیــری از
فرصتهــای اشــتغالزایی و نیــز رونــق
محتــوا ،تاکیــد کــرد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت:
سیاســتگذاری آگاهانــه ،مســووالنه و مقتدرانــه
در خصــوص فضــای مجــازی ،بــا توجــه بــه
گســترش روزافــزون و پرســرعت پدیــده
عظیــم و بینظیــر فضــای مجــازی ،ضــرورت
اســتفاده از تواناییهــا و اســتعدادهای جــوان
کشــور و سیاســتگذاری صحیــح و اقدامــات
ســنجیده و هماهنــگ و خــروج از حالــت
انفعــال در عرصــه فضــای مجــازی را
میرســاند.
اســامی
وی افــزود :امــروز تولیــد محتــوای
ِ
متقــن و جــذاب ،بــه صــورت جــدی احســاس
مــی شــود و بــی تردیــد ،گســتره فضــای
مجــازی بــه عنــوان یــک قــدرت نــرم
فوقالعــاده در عرصههــای مختلــف از جملــه
طراحــی
فرهنــگ ،سیاســت ،اقتصــاد ،لــزو ِم
ِ
مناســب و دقیــق بــرای حفــظ حریــم امنیــت
فکــری و اخالقــی جامعــه را ،صــد چنــدان
کــرده اســت.

کاخ سفید:

با پایان زمان پروسه انتقال ریاست جمهوری در ایران آماده
بازگشت به مذاکرات وین هستیم
معــاون ســخنگوی کاخ ســفید اعــام کــرد کــه واشــنگتن
پــس از پایــان دوره انتقــال ریاســت جمهــوری در ایــران
آمــاده ازســرگیری مذاکــرات ویــن خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،کاریــن جی ـن پیــره ،معــاون ســخنگوی
کاخ ســفید روز پنجشــنبه در کنفرانســی خبــری در پاســخ
بــه ســوالی در خصــوص زمــان برگــزاری دور هفتــم
گفتوگوهــای ویــن گفــت :همانطــور کــه در جریــان
هســتید ،زمــان برگــزاری دور هفتــم مذاکــرات اعــام نشــده
اســت و مــا درخصــوص زمــان برگــزاری آن گمانهزنــی
نخواهیــم کــرد.
وی ادامــه داد :مــا بارهــا و بارهــا نشــان دادهایــم کــه
آمادهایــم در جهــت بازگشــت بــه پایبنــدی دوجانبــه بــه
برجــام حرکــت کنیــم .زمانــی کــه پروســه انتقــال ریاســت

جمهــوری در ایــران پایــان یابــد آمادهایــم کــه بــه ویــن
بازگردیــم تــا گفتوگوهایمــان را ادامــه دهیــم.
معــاون ســخنگوی کاخ ســفید در انتهــا عنــوان کرد :مــا مایل
هســتیم کــه شــاهد بازگشــت دوجانبــه بــه پایبندیهــای

برجامــی باشــیم امــا همانطــور کــه وزیــر خارجــه بلینکــن
بیــان کــرد ایــن پیشــنهاد بــه طــور نامحــدود بــر روی میــز
باقــی نخواهــد مانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آنتونــی بلینکــن وزیــر خارجــه آمریــکا
نیــز روز پنجشــنبه در کویــت اظهــار کــرد کــه مذاکــرات بــر
ســر احیــای برجــام نمیتواننــد بــه طــور "نامحــدود" ادامــه
یابــد امــا واشــنگتن "کامــا آمــاده" اســت تــا مذاکــرات را
ادامــه دهد.بلینکــن در ایــن زمینــه گفــت :مــا بــه دیپلماســی
متعهــد هســتیم امــا ایــن پروســه نمیتوانــد بــه طــور
نامحــدود ادامــه یابــد .مــا میخواهیــم ببینیــم کــه ایــران
آمــاده انجــام دادن یــا نــدادن چــه کارهایــی اســت و کامــا
آمادهایــم تــا بــرای ادامــه مذاکــرات بــه ویــن بازگردیــم.
تــوپ در زمیــن ایــران باقــی اســت.

توضیحات دفتر رئیسجمهور در پی برخی شایعات درباره
دیدار اخیر هیات دولت با رهبر معظم انقالب
در پــی طــرح برخــی شــایعات و ابهامــات
در خصــوص دیــدار اخیــر هیــات دولــت بــا
مقــام معظــم رهبــری ،معــاون ارتباطــات
و اطالعرســانی دفتــر رئیسجمهــوری
ضمــن تکذیــب مــوارد مطروحــه،
توضیحاتــی در ایــن بــاره ارائــه داد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا معــزی بــا بیان
اینکــه دیدارهــای اخیــر رهبــر انقــاب همــه
بــا رعایــت مالحظــات و دســتورالعملهای
کرونایــی انجــام میشــود ،دیــدار اخیــر
معظــم لــه بــا اعضــای هیــات دولــت را
غیرقابــل مقایســه بــا دیدارهــای مشــابه
پیــش از کرونــا یــا دیدارهــای پایانــی
دولتهــای دیگــر بــا ایشــان دانســت و
خاطرنشــان کــرد :طبیعــی اســت کــه در
زمــان شــیوع کرونــا ،همــه جلســات رســمی
چــه از لحــاظ ســقف زمانــی و چــه از لحــاظ
فواصــل فیزیکــی تابــع قواعــد مشــخصی
اســت و نمیتــوان انتظــار داشــت ایــن
دیدارهــا آنچنــان کــه در گذشــته مرســوم

بــوده انجــام شــود.
معــزی بــا اشــاره ایــن شــایعه کــه مقــام
معظــم رهبــری بــر خــاف دولتهــای
پیشــین بــه اعضــای ایــن دولــت در پایــان
دوره مســئولیت قــرآن اهــدا نکــرده ،اذعــان
داشــت :ایــن شــایعه نیــز درســت نیســت،
بــاز بــه همــان دلیــل دســتورالعملهای

کرونایــی ،قــرآن اهدایــی رهبــر انقــاب
از ســوی شــخص ایشــان بــه وزرا داده
نشــد بلکــه در انتهــای جلســه از ســوی
دســت انــدرکاران دفتــر ایشــان بــه تــک
تــک وزرا تحویــل داده شــد.
معــاون ارتباطــات دفتــر رئیسجمهــوری
دربــاره موضــوع عــدم ثبــت عکــس

یــادگاری بــا حضــور رهبــر انقــاب و
اعضــای دولــت نیــز توضیــح داد :بــا توجــه
بــه شــیوع کرونــا و ضــرورت رعایــت
فواصــل فیزیکــی مشــخص در جلســات
رســمی ،روشــن اســت کــه امــکان ثبــت
عکــس یــادگاری وجــود نداشــت.
معــزی همچنیــن بــا رد آنچــه در خصــوص
زمــان حضــور رئیسجمهــوری در
جلســه بیــان شــده ،خاطرنشــان کــرد :بــا
توجــه بــه اینکــه زمــان جلســه بــه دفتــر
رئیسجمهــوری ســاعت  ۱۱ظهــر اعــام
شــده بــود ،دکتــر روحانــی  ۱۵دقیقــه پیــش
از موعــد هــم بــه محــل جلســه رفــت امــا
وقــوع برخــی ناهماهنگیهــا ســبب شــده
بــود کــه جلســه پیــش از زمــان رســمی
اعــام شــده بــه دفتــر رئیسجمهــوری
آغــاز شــود لــذا هــر گونــه تفســیر یــا
برداشــت مبنــی بــر تاخیــر عامدانــه
رئیسجمهــوری در جلســه بــا رهبــر
انقــاب قریــن بــه صحــت نیســت.

قالیباف:

حسین زهی:
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صیانت از فضای مجازی نباید
به کسبوکارهای اینترنتی
لطمه بزند
نایـب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسلامی،
تاکیـد کـرد :طـرح صیانت از فضـای مجازی نیاز به بررسـی
بیشـتر دارد و بنـده مخالـف ایـن طـرح بـا شـکل کنونـی
هستم .

بـه گـزارش ایسـنا ،اسـماعیل حسـین زهـی نماینـده مـردم
خـاش در مجلـس شـورای اسلامی ،در صفحـه شـخصی
خـود در توییتـر ،نوشـت:
«طـرح صیانـت از فضـای مجـازی نیـاز بـه بررسـی بیشـتر
دارد؛ معتقـدم سـامان دهـی فضـای مجـازی باید بـا در نظر
گرفتـن تـوان ظرفیـت داخلی در رقابـت با پایگاه هـای داده
خارجـی و در عیـن حـال عـدم لطمـه بـهکسـب و کارهای
اینترنتی باشـد.
در جلسـه گذشـته علاوه بـر رای منفـی بـه عنـوانمخالف
ایـن طـرح نیز ثبـت نـام کرده بـودم».
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی
در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه خـود ،درخواسـت عـده ای
از نماینـدگان بـه منظـور بررسـی طـرح صیانـت از حقـوق
کاربـران در فضـای مجـازی و سـاماندهی پیـام رسـان های
اجتماعی را بر اسـاس اصل  ۸۵قانون اساسـی بررسـی کرده
و در نهایـت بـا  ۱۲۱رای بـا این درخواسـت موافقـت کردند.

حمله به یک کشتی اسرائیلی
در سواحل عمان
منابـع خبـری از حملـه بـه یـک کشـتی در سـواحل عمـان
خبـر دادند.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از  CNNعربی ،گـروه نظامی
انگلیسـی موسـوم بـه " "UKMTOاعلام کـرد کـه یک
کشـتی پنجشـنبه در شـمال دریای عـرب در سـواحل عمان
مـورد حملـه قـرار گرفت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه ایـن کشـتی در مکانـی با
مختصـات " "۰۵۹۴۵۴۲E N"۲۱۱۶۱۲مـورد حملـه قـرار
گرفته اسـت.
طبـق گـزارش این گـروه انگلیسـی ،حمله به کشـتی مذکور
سـاعت  ۲بعـد از ظهـر بـه وقـت آمریـکا انجـام شـده و
تحقیقـات در ایـن زمینـه درحـال انجـام اسـت.
ایـن گـروه بـه جزئیـات بیشـتر ایـن حملـه اشـارهای نکرده
ا ست .
بـا ایـن حال رسـانههای لبنانـی النشـره و العهـد گفتهاند که
شـبکه  ۱۲تلویزیـون اسـرائیل اعلام کرده یک کشـتی این
رژیـم در خلیـج عمـان هدف حملـه قرار گرفته اسـت.
رادیـو ارتـش رژیم صهیونیسـتی نیـز اعالم کرده که کشـتی
مـورد حملـه در سـواحل عمـان متعلـق بـه ژاپـن اسـت و
توسـط یـک شـرکت اسـرائیلی اداره میشـود.
 CNNعربـی در این باره نوشـت که با بررسـی نقشـههای
گـوگل مشـخص شـد کـه ایـن حملـه در نزدیـک جزیـره
"مصیـره" عمـان رخ داده اسـت.

سخنگوی شورای نگهبان هرگونه
هماهنگی با این شورا در ارتباط با
مصوبات مجلس را تکذیب کرد
سـخنگوی شـورای نگهبـان گفت کـه هیچگونـه هماهنگی
پیشـینی دربـاره مصوبـات با شـورای نگهبان معنا نـدارد زیرا
اساسـا معلـوم نیسـت تـا لحظـه آخر چـه چیـزی در مجلس
تصویـب خواهد شـد.

فرصتهای اقتصادی مناسبی در سوریه فراهم شده است
رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت:
وظیفــه مــا در ســفر بــه ســوریه حــل
مشــکالت شــرکتهای بخــش خصوصــی
بــود ،زیــرا فرصتهــای اقتصــادی مناســبی
در کشــور ســوریه فراهــم شــده اســت.
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا از خانــه ملــت،
محمدباقــر قالیبــاف پــس از بازگشــت از ســفر
بــه کشــور ســوریه در بــدو ورود بــه تهــران
در تشــریح دســتاوردهای ایــن ســفر ،اظهــار
داشــت :ســفری کــه بــه ســوریه انجــام
شــد از نظــر مقطــع زمانــی و اهــداف ســفر
اهمیــت بســیار زیــادی داشــت.
رییــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه
داد :از نظــر زمانــی ایــن ســفر بــه ایــن

دلیــل اهمیــت داشــت کــه بعــد از انتخابــات
ســوریه و مــورد اعتمــاد قــرار گرفتــن بشــار
اســد توســط مــردم ایــن کشــور ،صــورت
گرفــت و مــا مــی دانیــم مــردم ســوریه پــس
از جنــگ ســخت بــا تروریســت هــای مــورد
حمایت هــای آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی
بــه پیــروزی رســیده انــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز مهــم تریــن
موضــوع کشــور ســوریه مســائل اقتصــادی
اســت ،عنــوان کــرد :بــدون شــک در
شــرایط کنونــی فرصــت اقتصــادی خوبــی
بــرای ایــران فراهــم شــده اســت کــه
هماننــد حمایــت از ایــن کشــور در جنــگ
ضــد تروریســت هــا امــروز نیــز از فرصــت

اقتصــادی بــه وجــود آمــده حداکثــر اســتفاده
را ببریــم .عــاوه بــر بخــش هــا و ســازمان
هــای دولتــی ،شــرکت هــای خصوصــی کــه
در گذشــته نیــز در کشــور ســوریه حضــور
داشــتند بایــد از فرصــت هــای اقتصــادی بــه
وجــود آمــده اســتفاده کننــد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه الزم بــود در ایــن
ســفر بســترهای مــورد نیــاز توافقنامــه همــه
جانبــه ای کــه بیــن ایــران و ســوریه امضــا
شــده بــود بــار دیگــر مــورد بحــث و بررســی
قــرار دهیــم و بــه تصویــب نهایــی برســانیم،
تصریــح کــرد :در ایــن ســفر مالقــات هــای
مهمــی بــا بشــار اســد رییــس جمهــوری
ســوریه و همچنیــن نخســت وزیــر ،رییــس

مجلــس و وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور
انجــام شــد .همچنیــن مالقــات مفصلــی
را بــا تجــار و بازرگانــان ایرانــی و ســوری
داشــتیم.

بـه گزارش ایسـنا ،هادی طحـان نظیف در توییتی در پاسـخ
بـه کاربـری کـه گفتـه بـود «آقاتهرانـی خبـر از هماهنگـی
الزم بـرای تصویـب طـرح صیانت در شـورای نگهبـان داده
و مشـکلی بـرای تاییـد ایـن طـرح به شـکل فعلی نیسـت»،
نوشت :
«هیچگونـه هماهنگـی پیشـینی دربـاره مصوبات با شـورای
نگهبـان معنـا نـدارد زیـرا اساسـا معلـوم نیسـت تـا لحظـه
آخـر چـه چیـزی در مجلـس تصویـب خواهد شـد .تـا زمانی
کـه متـن کامـل و نهایـی مصوبـه از سـوی مجلس شـورای
اسلامی بـرای شـورای نگهبـان ارسـال نشـود ،نمیتـوان
دربـاره تاییـد یـا رد آن اظهـار نظـر کرد».
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برپایی هر گونه تجمع در استان فارس ممنوع است
اســتاتدار فارس گفت :با توجه به اضطرار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گسترش
این بیماری و افزایش بیماران در سطح استان ...
یاد  داشت خبرنگار

فارس

مسایل اجتماعی ،سیاسی و دینی در جمهوری اسالمی بهم گره خورده است
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز گفت :دین از سیاست به هیچ
وجه جدا نیست و دیانت و سیاست باید به خوبی در ...

مسیر ریلی شیراز -مشهد  ۴ساعت کوتاهتر شد

آبروداری در حد المپیک!

آیت اهلل دژکام در خطبه های نماز جمعه شیراز:

مسایل اجتماعی ،سیاسی و دینی در جمهوری اسالمی بهم گره خورده است
ایرنـا :نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعه شـیراز گفت :دیـن از سیاسـت به هیچ وجه جدا نیسـت
و دیانـت و سیاسـت بایـد بـه خوبـی در کنـار هـم قـرار گیـرد و هدایـت شـود زیـرا در کشـور مـا مسـائل اجتماعی،
سیاسـی و دینـی بـه هـم گـره خورده کـه ایـن موضـوع از مزایای نظـام مقـدس جمهوری اسالمی اسـت.
بـه گـزارش ایرنا،آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبه هـای نمـاز جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه ایـام پیـش رو و
مناسـبت های متعـدد مذهبـی و میلاد ائمـه معصـوم بهترین فرصت بـرای تقویت تقـوا در جامعه اسـت ،افزود:
مراسـم معارفـه رئیـس جمهـوری جدیـد نیز به عنـوان یک مناسـبت مهم پیش رو اسـت که مردم نتیجـه انتخاب
خـود را می بیننـد.
وی اضافـه کـرد :اهـداف مـردم در کشـور ما جنبـه دینی نیز دارد و مسـائل اجتماعی و دینی ما بـه هم گره خورده
اسـت کـه از مزیت های دولـت و نظام مقدس جمهوری اسالمی اسـت.
آیـت اللـه دژکام اضافـه کـرد :معتقـدم آنچـه بـه عنـوان بحث سیاسـی مطـرح می کنیم و بـرای آن خط و نشـان
می کشـیم از یـک سـری حرفهـای آرمـان گرایانـه تجـاوز نمی کنـد امـا بایـد غیـر از ایـن آرمان هـا اقدامـات الزم
ازجملـه چگونگـی همـکاری ،نظـارت و  ...را نیـز بایـد مـورد توجه قـرار داد.
وی افـزود :رشـد سیاسـی بـه انجـام مجموعـه ای از اقدامـات توام بسـتگی دارد تا بتوانـد منافع نظـام و جامعه را
پیـش ببـرد و فلسـفه تشـکیل دولـت باید مشـخص باشـد و تمـام مردم دنیا یک سـری نیازهـا دارنـد و دولت ها در
برابـر ایـن نیازهـا باید با شـناخت عمـل کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس اضافه کرد :نباید دسـت روی دسـت بگذاریم بلکـه باید با شـناخت نیازهای
جامعـه بـه اقدامـات الزم بپردازیـم و نقـش دولت و مردم باید در رفع نیازها مشـخص شـود.
وی گفت :اولین نیاز انسـان خوراک ،پوشـاک و مسـکن اسـت و نقش دولت در تامین این نیازها باید مشـخص
شـود و هرگـز نباید این نیازها دسـت کم گرفته شـود.

در چهار ماه اتفاق افتاد؛

آزادی  871زندانی جرایم غیرعمد در فارس

ایرنـا :راهآهـن یـزد – اقلیـد روز پنجشـنبه در آییـن ویدیوکنفرانـس با دسـتور از راه
دور رئیسجمهـوری بـه بهرهبـرداری رسـید و بـا افتتـاح ایـن طـرح ،مسـیر ریلی
شـیراز مرکز اسـتان فارس به شـرق کشـور از جمله شـهر مشـهد  ۳۲۰کیلومتر و
بـه مـدت چهار سـاعت کاهـش یافت.
بـه گـزارش ایرنـا ،حجـت االسلام والمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی رئیـس
جمهـوری پنجشـنبه در ایـن آییـن دسـتور بهرهبـرداری از ایـن طـرح ریلـی را
صـادر کـرد.
در آیینـی کـه بـه ایـن مناسـبت در محـل ایسـتگاه راه آهـن اقلیـد برگـزار شـد،
جمعـی از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی از جملـه معـاون وزیر راه و شهرسـازی و
اسـتاندار فـارس حضور داشـتند.
بـا بهرهبـرداری از ایـن خـط ریلی ،آرزوی مردم اسـتان فـارس برای سـفر کوتاهتر
بـه مشـهد مقـدس محقـق شـد و شـهر اقلیـد در  ۲۶۷کیلومتری شـمال شـیراز
حلقـه اتصـال ایـن اسـتان به خطوط ریلی شـرق کشـور شـد.
پیـش از ایـن اسـتان فارس در مسـیر ریلـی شـیراز – اصفهان – تهـران از موهبت
خطـوط ریلـی برخوردار بود و مسـافران مشـهد مقـدس ناگزیر به پیمودن مسـیر
اضافـه بودنـد کـه بـا افتتـاح خـط ریلـی اقلیـد – یـزد ،ایـن مسـیر بـه مـدت چهار
سـاعت کاهـش یافت.
بـه گفتـه اسـتاندار فـارس ،در گام نخسـت ایـن طـرح و بـا دسـتور از راه دور
رئیسجمهـوری ۲۷۰ ،کیلومتـر مسـیر ریلـی بیـن شـهرهای یـزد و اقلیـد در
شـمال اسـتان فـارس و  ۴۹کیلومتـر خطـوط ایسـتگاهی افتتـاح شـد.
عنایـت اللـه رحیمـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود  :همزمـان بـا افتتاح
ایـن خـط ریلـی ۲ ،ایسـتگاه توسـعه ای مبـدا بـه نام رخـش و مقصد به نـام اقلید
بـه همـراه ایسـتگاه مسـافری درجـه  ۲مهریـز ،ایسـتگاه بـاری درجـه  ۲شـهرک
صنعتی ابرکوه  ،ایسـتگاه تشـکیالتی ابرکوه و هفت ایسـتگاه درجه سـه در طول
مسـیر بـه بهرهبرداری رسـید.
اسـتاندار فـارس ،ارزش روز هزینه سـاخت فاز نخسـت بهره بـرداری این طرح را
افـزون بـر  ۴۰هـزار میلیارد ریال عنوان کـرد و گفت :تاکنون ،بیـش از  ۳۳هزار
تـن ریـل ۴۷۰ ،هـزار قطعـه تـراورس و ادوات متناظـر ،افـزون بـر  ۷.۷میلیـون
متـر مکعـب خاکریـزی و  ۱.۹میلیـون و ۲۰۰هـزار متـر مکعـب بتـن ریـزی بـه
کار رفته اسـت.
رحیمی یـادآور شـد :بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح بـزرگ ریلـی ،ضمـن تکمیـل
کریـدور زیارتـی ،گردشـگری و بـاری شـمال شـرق–جنوب غـرب کشـور،
فاصلـه زمانـی ریلـی اسـتان های فـارس ،بوشـهر و کهگیلویـه و بویـر احمـد بـا
اسـتان های یـزد ،خراسـان رضـوی ،خراسـان جنوبـی ،کرمـان ،هرمـزگان و
سیسـتان ،بـه مـدت چهـار سـاعت کاهـش یافـت.

اسـتاندار فـارس خاطرنشـان کرد :این مسـیر ریلـی ظرفیت حمل بیـش از چهار
میلیـون تـن بـار در سـال نخسـت بهـره بـرداری را دارا اسـت و در افـق نهایـی
طـرح ،عبـور بیـش از هفـت میلیـون تن بـار صنعتی و معدنـی داخلـی و ترانزیت
از مسـیر ایـن طـرح ممتـاز راهآهـن کشـور ،محقق خواهد شـد.
اتصال ریلی مثلت گردشگری :شیراز ،اصفهان و یزد
عملیـات اجرایـی راهآهـن اقلید–یزد سـال  ۱۳۹۰توسـط قـرارگاه سـازندگی خاتم
االنبیـا (ص) بـه طـول  ۲۷۰کیلومتـر آغـاز شـده بود.
بـه گفتـه مجـری راه آهـن یزد–اقلیـد فـارس ۲۴۵ ،کیلومتـر طـول این مسـیر در
یـزد و بقیـه در حـوزه اسـتحفاطی فارس قـرار دارد.
محمـد منجمی پیـش از ایـن در گفـت و گـو بـا ایرنـا یـادآور شـد :ایسـتگاه های
ابرکـوه و مهریـز بـه عنـوان ایسـتگاه های درجه یک و مسـافری در اسـتان یزد و
ایسـتگاه اقلیـد تنهـا ایسـتگاه ایـن طرح در اسـتان فارس اسـت.
بـه گفتـه وی ،در مرحله نخسـت ،میانگین فاصله ایسـتگاه ها  ۴۰کیلومتر اسـت
کـه در مرحلـه نهایـی ایـن عـدد بـا تکمیـل ایسـتگاه های جدیـد بـه  ۲۰کیلومتـر
کاهـش پیـدا می کند.
منجمی ادامـه داد :ایـن طـرح بـه دلیـل مجـاورت بـا معـادن بسـیاری کـه در

طـول مسـیر آن قـرار دارد دارای توجیـه اقتصـادی باالیـی اسـت و در سـال اول
بهره برداری ،قابلیت بیش از سه میلیون تن حمل بار را دارد.
منجمی بـا اشـاره بـه اینکـه ایسـتگاه اقلیـد حلقـه اتصـال کریـدور ریلـی شـمال
بـه جنـوب و شـرق بـه جنـوب غـرب کشـور اسـت ،افـزود :بهـره بـرداری از این
طـرح سـه قطـب گردشـگری شـیراز ،یـزد و اصفهـان را بـه صـورت مسـتقیم
ارتبـاط می دهـد.
وی افـزود :بـا بهـره بـرداری از راه آهـن یزد–اقلیـد ،مسـیر ریلـی شیراز–مشـهد
حـدود  ۳۱۱کیلومتـر کوتـاه تـر می شـود و ایـن مهـم مـدت زمـان سـفر را چهـار
سـاعت کاهـش می دهـد.
همچنیـن محمـد اسلامی وزیر راه و شهرسـازی اردیبهشـتماه  ۱۴۰۰در بازدید
از رونـد احـداث راهآهـن اقلیـد -یـزد گفـت  :نخسـتین قطـار در این مسـیر ریلی
 ۲۷۰کیلومتـری ،قبـل از پایـان فعالیـت دولـت دوازدهـم به حرکت خواهـد افتاد
و مـردم از مواهـب آن برخـوردار خواهند شـد.
تکمیل کریدور ریلی شـمال شـرقی -جنوب غربی کشـور و احیای بندر خشـک،
معادن سـنگ آهن کنسـتانتره اسـمالون ،خاک نسـوز آماکو و قلدسـپات چغاک
سـرخ از دیگـر اهـداف طرح احـداث خط ریلی اقلید – یزد ذکر شـده اسـت.

با اجرای یک رزمایش در کشور؛

سر مشترکان پرمصرف خواهد پرید
برق از ِ
احمد  رضا سهرابی

 30مـگاوات کاهـش بـار و  60مـگاوات سـاعت
صرفه جویی در انرژی برق.
ایـن چیزی اسـت که رئیس شـورای هماهنگـی مدیران
وزارت نیـرو در فـارس بـا اجـرای «رزمایـش سراسـری
پایـش و رصـد مدیریـت مصـرف بـرق کشـور» در ایـن
اسـتان پیـش بینـی مـی کند.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق فـارس در همین
رهگـذر بـه تعامـل و همـکاری ایـن شـرکت و بسـیج
اسـتان در قالـب رزمایـش یـاد شـده کـه به طرح شـهید
عباسـپور نامگـذاری شـده اشـاره مـی کند و مـی گوید:
در  36شهرسـتان اسـتان فـارس  110گـروه عملیاتـی
کار بازرسـی از ادارات پرمصـرف را برعهـده دارنـد که در

احمد  رضا سهرابی

آزادی  871زندانی جرایم غیرعمد در استان فارس با بدهی  120میلیارد تومان.
 811نفـر بـا بدهـی بیـش از  112میلیـارد تومـان در چهـار مـاه و  60نفـر دیگر بـا بدهی  8میلیـارد تومـان در ایام
قربـان تـا غدیر.
ایـن خبـر خوشـایندی اسـت کـه سـردار یدالـه بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر فـارس اعلام کـرد .او کـه در مراسـم
اهـدای 400سـری جهیزیـه بـه نوعروسـان نیازمنـد و همچنیـن شـماری تانکـر آب بـه خانـواده هـای نیازمنـد
عشـایر اسـتان سـخن مـی گفـت یـادآور شـد کـه به همـت خیریـن ،امسـال هـزار سـری جهیزیـه به نوعروسـان
نیازمنـد پیـش بینـی شـد کـه در ایـن ایـام عیـد 400 ،سـری بـه ارزش  7میلیـارد و  200میلیـون تومـان اهـدا
می شود.
فرمانـده سـپاه فجـر از شناسـایی  2هـزار خانـواده نیازمند دریافـت تانکر آب آشـامیدنی هم خبـر دارد و گفت :به
ایـن تعـداد خانـواده ،تانکرهـای آب بـه ارزش افـزون بر  600میلیـون تومان اهدا می شـود.
اجـرای  14مرحلـه رزمایـش کمـک مؤمنانـه بـه ارزش هـزار و  300میلیـارد تومـان ،تهیـه و توزیع  30هزار بسـته
معیشـتی بـه خانـواده هـای نیازمنـد در ایـام عیـد قربـان تـا غدیـر و پیـش بینـی پخـت و توزیـع  1میلیـون پـرس
خـوراک گـرم در مناطـق و محلات محـروم از دیگـر اقداماتـی بـود کـه سـردار بوعلـی بـه آن اشـاره و در همیـن
رهگـذر از همراهـی و مشـارکت خیریـن و نیکـوکاران اسـتان قدردانـی کـرد.
چشم ما در فارس روشن است
نماینـده هبـر معظـم انقلاب در فـارس تأکید کـرد که به واسـطه اقدامـات خیرخواهانـه و نیکوکارانه چشـم ما در
این اسـتان روشـن است.
آیـت الـه دژکام کـه در مراسـم یـاد شـده سـخن مـی گفـت از تلاش هـا و پـی گیـری هـای سـردار بوعلـی و
همکارانـش در سـپاه فجـر فـارس در گـذر اقدامـات مطـرح شـده قدردانـی کـرد.
مشکالت مردم را مشکالت خودمان می دانیم
اسـتاندار فـارس مـی گویـد کـه فکـر نکنیـد وضعیـت ایـن اسـتان بهتـر از خوزسـتان بـود اگـر در سـالهای اخیر،
اقدامـات زیربنایـی در حـوزه آب انجـام نمـی شـد.
عنایـت الـه رحیمـی بـا تأکید بر اینکه قطعا مشـکالت مردم را مشـکالت خودمـان می دانیم یادآور شـد :در یکی
دو سـال پرالتهـاب بیمـاری کرونـا و بعضا جنـگ اقتصادی ،اقدامـات انجام گرفته در اسـتان فارس گوشـه ای از
گره ها و مشـکالت مردم را گشـود.
اقدامات ستودنی و لذت بخش
جانشـین فرمانـده کل سـپاه در قـرارگاه محرومیـت زدایـی بـا اشـاره بـه نقـش پررنـگ مـردم نیکـوکار فـارس در
عرصه های مختلف ،از مردمان این استان به عنوان مردمانی نجیب یاد کرد.
سـردار ضیاءالدیـن حزنی در همین رهگذر اقدامـات و فعالیت های انجام گرفته در جهت کمک به خانواده های
بی سرپرست و یا بدسرپرست در فارس را ستودنی و لذت بخش توصیف کرد.
شـایان ذکـر اسـت در حاشـیه ایـن نشسـت و در پـی حضـور دو عـروس و دامـاد در مراسـم ،اسـتاندار فـارس بـه
میمنـت عیـد بـزرگ غدیـر بـه هـر عـروس و دامـاد مبلغ  5میلیـون تومـان اهدا کـرد که در پـی این اقـدام ،برخی
مدیـران دولتـی و فرماندهـان نظامـی و انتظامـی مبالغـی بـه ایـن دو نوعـروس و دامـاد اهـدا نمودند.
همچنین در حاشـیه این مراسـم از پوسـترهای دو جشـنواره شـعر و داسـتان کوتاه «مرد میدن» و «عصر انتظار»
رونمایی شد.

آبروداری در حد المپیک!
لطفا به تصویر باال دقت کنید! این ،کادری از رژه تیم اعزامی ایران به المپیک توکیو
است که  5ورزشکار را نشان می دهد ...

با بهره برداری از خط ریلی یزد -اقلید با دستور رئیسجمهوری؛

احمد  رضا سهرابی  /عصر مرد  م

نکته اول و آخر)
لطفا به تصویر باال دقت کنید!
این ،کادری از رژه تیم اعزامی ایران به المپیک توکیو است که  5ورزشکار را نشان می دهد.
اینکـه تصویـر بـه شـکل سـیاه و سـفید در روزنامـه منتشـر مـی شـود از بدشانسـی هـای مـن اسـت واال شـما به
خوبـی مـی توانسـتید ببینیـد و بـه سـادگی تشـخیص دهیـد که رنگ ماسـک دو ورزشـکار سـفید ،رنگ ماسـک
یـک نفـر سـیاه ،یـک نفـر سـبز و یـک نفر آبی اسـت!
نتیجه گیری اخالقی)
هر بسته ماسک – یک رنگ 50 -تایی 30 ،هزار تومان!
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ایـن زمینـه ،شـماری از ادارات تذکر دریافـت کرده اند و
حتـی بـرق شـماری دیگـر قطع شـده اسـت.
احمدرضـا خسـروی تأکیـد مـی کنـد کـه مانـور پایـش و

رصـد مدیریـت مصـرف بـرق ،تـا پایـان سـال در فـارس
اعلام خواهـد داشـت.
شناسـایی ادارات و کارخانجـات پرمصـرف

بـرق
معـاون عملیـات سـپاه فجـر فـارس اعلام کـرد کـه
فهرسـت ادارات و کارخانجـات پرمصـرف بـرق جهـت
دریافـت تذکـر و یـا هرگونـه برخـورد مناسـب تهیـه و بـه
بسـیج کارخانجـات و بسـیج ادارات معرفی شـده اسـت.
سرهنگ پاسدار محمدرضا رجبی در همین زمینه تأکید
مـی کنـد :بـا تشـکیل  4قـرارگاه در فـارس و  600گروه
امـر بـه معروف و نهی از منکر در بسـیج ادارات ،اصناف
و کارگـری ،رونـد مصـرف بـرق رصـد و پایـش می شـود.
او از تشـکیل هـزار و  200گـروه گشـت «رضویـون» در
جهـت بازرسـی و همچنین فعال سـازی قـرارگاه فضای
مجـازی سـپاه بـه منظـور تبلیـغ و فرهنـگ سـازی در
زمینـه مدیریـت مصـرف بـرق هـم خبـر داد.

استاندار :

برپایی هر گونه تجمع در استان فارس ممنوع است
عصرمردم:
اسـتاتدار فـارس گفـت :با توجـه به اضطرار دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز و گسـترش ایـن بیمـاری و
افزایـش بیماران در سـطح اسـتان ،تصمیماتی مبنی
بـر رعایـت اصـول بهداشـتی گرفتـه شـد.
عنایـت اللـه رحیمی اسـتاندار فـارس در هشـتاد و
چشم شیشه ای

هفتیمـن جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری
کرونـا بـا اشـاره بـه اینکـه طـی  ۱۷ماهـه گذشـته
بیـش از  ۸۱۱مصوبـه در سـتاد اسـتانی بـه تصویـب
رسـیده کـه بیـش از  ۹۸درصـد این مصوبـات اجرایی
شـده اسـت ،گفـت :کمیتههایـی زیـر مجموعـه
سـتاد اسـتانی نیـز  ۴۹۲جلسـه برگـزار کردنـد و ۲

هـزار و  ۳۰۸مصوبـه داشـتند کـه همگـی اجرایـی
شده است.
او ضمـن قدردانـی از تالشهـای کادر درمـان و
مجموعـه بهداشـت و درمـان اسـتان که بـرای حفظ
سلامت مردم سلامتی خود را به خطـر انداخته اند،
اهمیـت توجـه بـه سلامت در کنار امنیت و معیشـت

استفاده موتورسیکلت ها از پل های عابر پیاده

مـردم را از اولویتهـای سـتاد مدیریـت کرونـا اسـتان
برشمرد.
رحیمی ادامـه داد :بـا توجـه بـه اضطـرار دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز و گسـترش ایـن بیمـاری و
افزایـش بیماران در سـطح اسـتان ،تصمیماتی مبنی
بـر رعایـت اصـول بهداشـتی گرفتـه شـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

شنبه  9مرداد  20 1400ذی الحجه 1442
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خطوط ریلی کشور از  ۱۴هزار کیلومتر فراتر رفت
وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح راه آهن اقلید -یزد گفت :قبل از دولت یازدهم
 ۱۰هزار و  ۴۰۰کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شده بود ...

آزادراه شیراز  -اصفهان به نام شاهچراغ نامگذاری میشود
رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس در مجلس شــورای اسالمی گفت :در دیدار
جمعی از نمایندگان این استان با وزیر دفاع و ...

مثلث ریلی یزد  -فارس -اصفهان تکمیل شد
ایرنـا :معـاون سـاخت و توسـعه شـرکت سـاخت و توسـعه حمـل و نقـل
زیربناهـای کشـور گفـت :بـا توجـه به مثلث گردشـگری بین سـه اسـتان
یـزد ،اصفهـان و فـارس مسـیر راه آهـن یزد–اقلیـد موجـب تکمیـل ضلـع
سـوم ایـن مثلـث گردشـگری ریلـی شـده اسـت.
عبـاس خطیبـی معاون سـاخت و توسـعه شـرکت سـاخت و توسـعه حمل
و نقـل زیربناهای کشـور روز پنجشـنبه در حاشـیه افتتـاح راه آهن اقلید_
یـزد ،گفـت :توسـعه زیـر بناهـای حمـل و نقـل بـه ویـژه در بخـش ریلـی
یکی از شـاخصههای مهم و تاثیر گذار در توسـعه و آبادانی کشـور اسـت.
وی افـزود :شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمـل نقـل کشـور
در راسـتای همیـن رهنمـود و تحـت مدیریـت و راهبـری وزارت راه و
شهرسـازی توسـعه شـبکه ریلـی کشـور را بـا سـه رویکـرد اتصـال داالن
ترانزیتـی ریلـی بـه بنادر و مبادی کشـور ،اتصـال مراکز اسـتانها و مراکز
بـار و جمعیتـی کشـور بـه شـبکه ریلـی و بهبـود تسـهیل بـار و جایجایـی
مسـافر و بـار در شـبکه ریلـی کشـور برنامـه ریـزی و اجرایـی کرده اسـت.
خطیبـی ادامـه داد :پـروژه راه آهن اقلید-یزد با  ٢٧٠کیلومتر در راسـتای
تامیـن رویکـرد سـوم برنامـه ریـزی و اجرایـی شـده و بـا احداث آن مسـیر
میـان بـر بـه جنـوب غربـی و شـمال و جنـوب شـرق کشـور را به وجـود با
کاهـش  ٣١٠کیلومتـری مسـیر به وجود مـیآورد.
او اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه مثلـث گردشـگری بیـن سـه اسـتان یـزد،
اصفهـان و فـارس عملا مسـیر راه آهـن یـزد بـه اقلیـد موجـب تکمیـل
ضلـع سـوم ایـن مثلـث گردشـگری ریلـی خواهـد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :راه آهـن یـزد بـه اقلیـد در محـور بافـت
بـه یـزد منشـعب میشـود و پـس از عبـور از شـهرهای نـی ریـز ،ابرکـو
و سـورمق بـه ایسـتگاه اقلیـد در راه آهـن اصفهـان بـه شـیراز متصـل
میشـود.

او بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح ریلـی در اواخـر سـال  ٩٠بـه قـرارگاه خاتـم
االنبیـاء واگـذار شـد و در دو سـال گذشـته بـا توجـه بـه اینکـه در ردیـف
پروژههـای جهـش تولیـد قرار گرفت ،از سـرعت بسـیار خوبـی در عملیات

اجرایـی برخـوردار شـد ،گفـت :ایـن پـروژه شـامل  ١٢هکتار اسـت که در
بخـش اولیـه بـا افتتاح فـاز اول ،اول  ٥ایسـتگاه به بهره برداری میرسـد.
معاون سـاخت و توسـعه شـرکت سـاخت و توسـعه حمل و نقل زیربناهای
کشـور گفـت :پیـش بینـی میشـود کـه در سـال اول بهـره داری از ایـن
طـرح ،حـدود یـک میلیـون مسـافر و در سـالهای حـدود  ٣میلیـون نفر
مسـافر جابجا شـوند.
وی بیـان کـرد :اعتبـار هزینـه شـده در ایـن طـرح بـه ارزش روز حـدود
 ٦هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
راهآهـن یـزد – اقلیـد روز پنجشـنبه در آییـن ویدیوکنفرانـس بـا دسـتور از
راه دور رئیسجمهـوری بـه بهرهبـرداری رسـید و بـا افتتـاح ایـن طـرح،
مسـیر ریلـی شـیراز مرکـز اسـتان فـارس بـه شـرق کشـور از جملـه شـهر
مشـهد  ۳۲۰کیلومتـر و بـه مـدت چهـار سـاعت کاهـش یافـت.
بـه گـزارش ایرنا ،حجت االسلام والمسـلمین دکتر حسـن روحانی رئیس
جمهـوری پنجشـنبه در ایـن آییـن دسـتور بهرهبـرداری از این طـرح ریلی
را صـادر کرد.
در آیینـی کـه بـه ایـن مناسـبت در محـل ایسـتگاه راه آهـن اقلیـد برگـزار
شـد ،جمعـی از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی از جملـه معـاون وزیـر راه و
شهرسـازی و اسـتاندار فـارس حضـور داشـتند.
بـا بهرهبـرداری از ایـن خـط ریلـی ،آرزوی مـردم اسـتان فارس برای سـفر
کوتاهتـر بـه مشـهد مقـدس محقـق شـد و شـهر اقلیـد در  ۲۶۷کیلومتری
شـمال شـیراز حلقه اتصال این اسـتان به خطوط ریلی شـرق کشـور شـد.
پیـش از ایـن اسـتان فـارس در مسـیر ریلـی شـیراز – اصفهـان – تهـران از
موهبـت خطـوط ریلـی برخـوردار بـود و مسـافران مشـهد مقـدس ناگزیـر
بـه پیمـودن مسـیر اضافـه بودنـد که با افتتـاح خط ریلـی اقلید – یـزد ،این
مسـیر بـه مدت چهـار سـاعت کاهـش یافت.

وزیر راه و شهرسازی:

خطوط ریلی کشور از  ۱۴هزار کیلومتر فراتر رفت
ایرنـا :وزیـر راه و شهرسـازی در آییـن افتتـاح راه آهن
اقلیـد -یـزد گفـت :قبـل از دولـت یازدهـم  ۱۰هزار و
 ۴۰۰کیلومتر راه آهن در کشـور سـاخته شـده بود که
امـروز بـا پایان دولـت دوازدهم عملکردهـا از  ۱۴هزار
کیلومتـر عبور خواهـد کرد.
محمـد اسلامی روز پنجشـنبه در مراسـم افتتاحیـه
طرح هـای وزارت راه کـه از طریـق ویدئـو کنفرانـس
برگـزار شـد افـزود :خـط ریلـی اقلیـد بـه یـزد از
مهمتریـن پروژه هـای اجـرا شـده می باشـد که سـبب

اتصـال پنج اسـتان و بـا پیمانـکاری قرارگاه سـازندگی
خاتـم االنبیـا (ص) سـاخته شـده اسـت.
اسلامی افزود :طـول ایـن مسـیر  ۲۷۱کیلومتـر
اسـت کـه سـبب کاهـش چهـار سـاعت مسـیرجنوب
بـه شـمال شـرق کشـور می شـود و در سـال می توانـد
یـک میلیـون مسـافر و همچنین هفت و نیـم میلیون
تـن بـار را نیـز جابجـا کند.
وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد :همچنیـن خـط
ریلـی چابهار-زاهـدان ،گـرگان -اینچـه بـرون

نیـز بـه بهـره بـرداری می رسـد کـه نقـش مهمـی در
توسـعه زیرسـاخت های ریلـی کشـور ایفـا
می کند.
اسلامی افزود :همچنیـن خـط ریلـی بسـتان آبـاد
بـه ایسـتگاه خـاوران بـا پیمانـکار بخـش خصوصـی
آمـاده بهـره بـرداری اسـت و تـا چنـد هفتـه دیگـر بـه
بهـره بـرداری خواهـد رسـید کـه بزرگتریـن ،بلندترین
و زیبـا تریـن پـل فلزی قوسـی کشـور به طـول هزار و
 ۳۰۰متـر در این مسـیر قـرار دارد.

اسلامی ادامه داد :در بخـش حمـل و نقـل جاده ای
نیـز تـا قبل از دولت هـای یازدهم و دوازدهـم ۲ ،هزار
صـد کیلومتـر آزاد راه احـداث شـده بـود کـه امـروز در
پایـان دولـت دوازدهـم از ۳هـزار و صـد کیلومتر عبور
خواهـد کرد.
وی ادامـه داد :ایـن آخرین آییـن افتتاحیه طرح های
وزارت راه و شهرسـازی بـود کـه چند پـروژه مهم دیگر
نیـز دارای قابلیـت بهـره بـرداری اسـت کـه در دولـت
بعـدی افتتاح خواهد شـد.

آئین ادامه عملیات احداث مسجد “علی ولی الله” در شیراز
پریسا گلریز خاتمی

ادامـه عملیـات اجرایی احداث مسـجد «علـی ولی الله»
روز پنجشـنبه مصـادف بـا سـالروز عیـد سـعید غدیـر خم
بـا حضـور آیـت اللـه سـید علـی اصغـر دسـتغیب نماینده
مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان و رییـس هیـأت امنـا
مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز  ،آرش
فـرج زاده قائـم مقـام شـهردار شـیراز ،محمدهـادی
ایمانیـه رییـس هیـأت مدیـره شـبکه خیریـن فـارس،
سـید عبدالرضـا دسـتغیب مدیـر عامـل مجمـع خیریـن
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز و جمعـی از خیریـن
خوشـنام شـیراز در منطقه شـش شـیراز واقع در روبروی
خیابـان شـاهد آغـاز شـد.
آیت الله سـید علی اصغر دسـتغیب سـاخت مسـجد را از
اولیـن کارهـای مهم پیامبـر در هجرت از مکـه به مدینه
عنوان نمودند.
رییـس هیـأت امنای مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ
سـاز بـا اشـاره بـه گام هـای مؤثـر و پروژه هـای مختلفـی
کـه مجمـع خیریـن در ترویج فرهنـگ اسالمی برداشـته
اسـت ،سـاخت این مکان مقـدس را از دیگـر پروژه های
مهـم بر شـمردند.
وی افزودنـد :از سـال های گذشـته وجـود مسـجد
در ایـن منطقـه احسـاس میشـد کـه بعـد از سـاخت
حـوزه علمیـه ایـن نیـاز تشـدید گشـت و در حـدود سـه
سـال پیـش ،زمیـن ایـن مسـجد توسـط اداره مسـکن و
شهرسـازی بـرای کار خیـر اهـدا گردیـد.
آیـت اللـه سـید علـی اصغـر دسـتغیب ضمـن تشـکر از
مسـئولین و خیرینـی کـه گام هـای اولیـه را در سـاخت
ایـن مسـجد برداشـته انـد ابـراز امیـدواری نمودنـد که با

حضـور دیگـر خیریـن بـزودی شـاهد بهـره بـرداری ایـن
س باشـیم.
مـکان مقـد 
مهنـدس آرش فـرج زاده قائـم مقـام شـهردار شـیراز
ضمـن قدردانـی از خیریـن این پـروژه و دیگـر پروژه های
ارزشـمند مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز شـیراز
گفـت در ایـن محـل کـه مرتبـط بـا منطقـه شـش اسـت
آرزوی مـردم ایـن محـل احداث مسـجد بود کـه به لطف
خـدا ایـن امـر مهـم محقـق و عملیاتـی میشـود وی در
راسـتای اهـداف و مرحلـه اجرایی مسـجد علـی ولی الله
خاطـر نشـان کـرد شـهرداری شـیراز تمـام قـد در فرایند
ایـن پـروژه اعلام آمادگـی و همـکاری الزم را دارد
سـید عبدالرضـا دسـتغیب مدیرعامـل مجمـع خیریـن
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز بـا اشـاره بـه ۵۵پـروژه
فرهنگـی و شهرسـازی کـه توسـط مجمـع خیریـن و بـا
کمـک مـردم نیـک اندیـش شـهر شـیراز انجـام و برخی
در حـال اجـرا اسـت؛ گفـت :امـروز همزمـان بـا عیـد
امامـت و والیـت ،عملیـات ادامـه سـاخت مسـجد علـی

ولـی اللـه خواهـد شـد و امیدواریـم بـا حضـور خیریـن
تحـت اشـرافیت آیـت اللـه سـید علـی اصغـر دسـتغیب
رییـس هیـأت امنای مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ
سـاز ،بتوانیـم قـدم موثری در راسـتای اعتلای فرهنگ
اسالمی شـهروندان ایـن منطقـه برداریـم.
وی بـا تشـریح مشـخصات سـاخت ایـن مسـجد ،اظهار
داشـت :ایـن مسـجد دارای هـزار متر زمیـن در  ۴طبقه
زیربنـا و  ۴هـزار متـر مربـع سـاخته خواهد شـد شـروع و
امیدواریـم بـه برکـت ایـن عید بزرگ شـروع خوبـی برای
ادامـه احداث آن باشـد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز افـزود :مـردم ایـن منطقـه از فلکـه قصرالدشـت
تـا میـدان صنایـع فاقـد مسـجد هسـتند لـذا بـرای ایـن
مسـجد کتابخانـه ،خانـه عالـم ،فضا هـای فرهنگـی
دیگـری هـم پیـش بینـی شـده و امیدواریـم بـا یـک
معمـاری کاملا اسلامی بتوانیم بـزودی ایـن مـکان
مقـدس را بـه بهـره بـرداری برسـانیم.

ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بـرای شـروع اولیـه
سـاخت بـه ورود خیـر یـا خیرینـی نیـاز داشـتیم ،تاکیـد
کـرد :حـاج حسـین جـوکار بـه عنـوان اولیـن خیـر وارد
سـاخت و سـاز شـده انـد و بخشـی از هزینـه را برعهـده
خواهنـد داشـت.
سـید عبدالرضـا دسـتغیب بـا دعـوت از همـه خیریـن
و مـردم شـهر شـیراز بـرای مشـارکت در ایـن کار خیـر
بیـان داشـت :هرکسـی و بـه هـر انـدازه ای کـه در ایـن
راه قدمی بـردارد ،از اجـر دنیـوی و اخـروی بهـره منـد
خواهـد شـد و امیدواریـم اثـرات ایـن کار خیـر مانـدگار و
مؤثـر باشـد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شـهر سـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز در بیـان جایـگاه واالی مسـجد در فرهنـگ
اسلامی گفت :امـام علـی(ع) در مکـه و خانـه خـدا بـه
دنیـا آمدنـد و در مسـجد کوفـه بـه شـهادت رسـیدند کـه
ایـن امـر نشـان از جایـگاه واالی مسـجد دارد.
وی در ادامـه در خصـوص اقدامـات بعـدی مجمـع
خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز در شـهر شـیراز گفت:
فرهنـگ و امنیـت مکمـل یکدیگـر هسـتند و جایـی کـه
امنیـت نباشـد نمی تـوان فرهنـگ را دنبـال کـرد؛ لـذا
مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز بـا همراهـی
خیریـن قدم هایـی در ایـن حـوزه برداشـته اسـت و
کالنتـری واقـع در بلـوار شـریف آبـاد و خیابـان اتحـاد
شـیراز بـا  ۴۰۰متـر زیربنـا در حـال سـاخت می باشـد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شـهر سـاز و فرهنـگ سـاز
شـیراز ابـراز امیـدواری کرد که با سـاخت ایـن کالنتری،
امنیـت آن محـدوده شـهر کـه نیـاز شـهروندان بـود،
بیشـتر از گذشـته برقـرار شـود.

برگزاری جلسه ماهانه یاوران شورا در شهرداری منطقه هفت
عصرمردم:
چهارمیـن جلسـه یـاوران شـورا در شـهرداری منطقـه
هفـت برگـزار شـد.
جلسـه یـاوران شـورا در شـهرداری منطقـه هفـت بـا
موضـوع پاکسـازی معابـر و کانال هـای فاضلاب بـا
حضور خانم دودمان رئیس کمیسـیون هوشمندسـازی
و فـن آوری اطالعـات شـورای اسالمی شـهر شـیراز،
معصومی شـهردار منطقـه هفـت ،بیابانـی معـاون
خدمـات شـهری منطقـه و یـاوران شـورا برگـزار شـد.
سـعید معصومی بـا بیـان این مطلـب که ریختـن زباله و
نخالـه در مسـیل آبروهـا و کانال ها ،موجـب آبگرفتگی
می شـود ،افـزود :متأسـفانه برخـی از شـهروندان اقدام
بـه ریختـن زبالـه و نخالـه در سـطح معابـر می کننـد
کـه باعـث آبگرفتگـی کانال هـا می شـود کـه علاوه بر
ایجـاد مشـکالت آبگرفتگی در زمـان بارندگی در فصل
تابسـتان نیـز در بعضـی از مسـیل ها باعـث ايجـاد بوی
نامطبـوع خواهـد شـد کـه مشـکالتی نیـز بـرای دیگـر
شـهروندان ایجـاد خواهـد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه تمامی کانال هـای و مسـیل ها
طبـق برنامـه ریزی های انجـام گرفته توسـط نیروهای

خدمـات شـهری بـه طـور مسـتمر پاکسـازی و الیروبی
می شـود ،افـزود :پاکسـازی و الیروبـی جـداول و
کانال هـا توسـط شـهرداری انجـام می گیـرد امـا بـرای
جلوگیـری و رفـع تمامی مشـکالت شـهروندان نیـز بايد
همـکاری و همراهـی الزم داشـته باشـند متأسـفانه
برخـی از شـهروندان بـا رعایـت نکـردن بهداشـت
عمومـی و رهـا سـازی پسـاب خانگی ،علاوه بـر ایجاد
مشـکالت بـرای شـهروندان باعـث تخریـب آسـفالت
معابـر و ايجـاد بوی نـا مطبوع در کوچه ها و معابر شـده
اسـت کـه امیدواریم بـا رعایت بهداشـت عمومی و عدم
رهاسـازی پسـاب خانگـی در جـداول و معابـر از ايجـاد

مشـکالت جلوگیـری نماینـد.
معصومی گفـت :در سـال جـاری بیـش از  ۲۵هزار متر
طـول از جـداول و کانال هـای روبسـته و بـاز الیروبـی
شـده اسـت کـه  ۶۷۰متـر مکعـب حجـم الی جمـع
آوری شـده اسـت.
وی گفـت :در خصـوص اصلاح جـداول جمـع آوری
آب هـای سـطحی نیز بیش از  ۲هـزار و  ۶۰۰متر طول
اصلاح جـداول و کانیـوا گـذاری ۲۴۰ ،متـر طـول لوله
گـذاری و بیـش از  ۴۰مـورد نیز تعمیـر و اصالح منهول
جمـع آوری آبهـای سـطحی در سـطح منطقـه هفـت
انجام شـده اسـت.
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ایـن مقـام مسـوول گفـت :کـف بـرداری کانال هـای
روبـاز و حـذف نیزارهـا و روان سـازی مسـیر های
آب هـای سـطحی ،تسـطیح مسـیر دسترسـی کانال ها
و ایجـاد خاکریـز ایمن مجـاور کانالها از دیگـر اقدامات
انجـام گرفتـه در ایـن خصـوص اسـت.
شـهردار منطقـه هفـت تصریح کـرد ۶ :هـزار متر طول
از مسـیر رودخانه خشـک در سـطح منطقه نیز الیروبی
شـده کـه بیـش از  ۲۵هـزار متـر مکعـب حجـم الی
برداشـته و جابجا شـده اسـت.
معصومی گفـت :بـه منظـور جلوگیـری از آتـش سـوزی
در فصـل تابسـتان و زیباسـازی معابـر تسـطیح و
پاکسـازی خـار و خاشـاک و ضایعـات و نخاله هـا از
زمین هـای بـاز نیـز در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه
بیـش از  ۱۶۱هـزار متـر مربـع در جهـت تسـطیح و دپو
ضایعـات و خـار و خاشـاک در اراضـی بایـر انجام شـده
اسـت.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه یـاوران شـورا نظـرات و
پیشـنهادات خـود را در خصـوص موضـوع جلسـه
پاکسـازی معابـر و کانال هـای فاضلاب در سـطح
منطقـه ارائـه دادنـد.

مثلث ریلی یزد  -فارس -اصفهان تکمیل شد
معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل زیربناهای کشور گفت:
با توجه به مثلث گردشگری بین سه استان یزد ...

رئیس مجمع نمایندگان فارس:

آزادراه شیراز – اصفهان به نام شاهچراغ نامگذاری میشود
ایرنـا :رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فارس در مجلس شـورای اسلامی گفت :در دیـدار جمعـی از نمایندگان
ایـن اسـتان بـا وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح بر لزوم شتاببخشـی بـه عملیـات اجرایی آزادراه شـیراز –
اصفهـان و نامگـذاری آن بـه نـام حضرت شـاهچراغ (ع) تاکید شـد.
بنـا بـر مطلـب دریافتـی شـامگاه چهارشـنبه ،علیرضـا پـاک فطـرت افـزود :در ایـن جلسـه مقـرر شـد بـا توجـه
بـه اینکـه شـیراز سـومین حـرم اهـل بیـت (ع) اسـت ،آزادراه شـیراز–اصفهان بنـام حضـرت احمـد بـن موسـی
شـاهچراغ (ع) نامگـذاری شـود.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی گفت :در این جلسـه وزیر دفـاع و معاونیـن و مدیران
پروژه آزادراه شـیراز–اصفهان نسـبت به تسـریع اجرای پروژههای راهسـازی در اسـتان فارس قول مسـاعد دادند
و مقـرر شـد تـا پایـان امسـال ،قطعه هشـت ایـن پروژه کـه  ۲۰کیلومتر طـول دارد و از سـه راهی قالت به سـمت
شـیراز شـروع میشـود به پایان برسـد.
وی ادامـه داد :وزیـر دفـاع نیـز در ایـن جلسـه قـول داد کـه در سـاخت ایـن آزادراه  ۵۰۰میلیـارد تومـان دیگـر
سـرمایهگذاری شـود.
رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس ،در خصـوص اهمیت ایـن آزادراه و مزایـای آن گفت :این آزادراه مسـیر شـیراز
بـه اصفهـان را  ۲سـاعت کاهـش خواهـد داد و کاهـش مصـرف سـوخت به میـزان  ۱۳۶میلیـون لیتر در سـال را
نیـز به دنبـال دارد.
پـاک فطـرت افـزود :همچنیـن افتتـاح و بهرهبـرداری از این پـروژه موجب کاهـش  ۱۵۰میلیارد تومانی خسـارت
و کاهـش هزینههـای تصادفـات و حـوادث جـادهای و اسـتهالک خودروهـای عبـوری در سـال اول بهرهبرداری
خواهد شـد.
وی گفـت :بـرای پیگیـری بیشـتر ایـن پروژه مقرر شـد هفته آینده جلسـهای در شـیراز با حضور مسـئوالن محلی
و نماینـدگان بـه همـراه وزارت دفـاع به عنوان سـرمایهگذار پروژه برگزار شـود.

اهدای اعضای بانوی المردی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید
ایرنـا :مدیـر واحـد فراهـم آوری و پیونـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :اهـدای اعضـای بانوی  ۳۴سـاله
اهـل المـرد اسـتان فـارس بـه سـه بیمار مـرگ مغـزی حیـات دوباره بخشـید.
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از قول سـیاوش غالمی افـزود :اعضای بـدن مرحوم زهـرا رضایی
 ۳۴سـاله بـا رضایـت خانـواده وی به سـه بیمـار نیازمند عضو  ،اهدا شـد.
وی بیـان کـرد :بـا رضایـت خانـواده رضایـی  ،کلیـه و پانکـراس آن فقیـد به یـک بیمار  ۳۰سـاله رشـتی ،کبد وی
بـه یـک بیمـار  ۱۵سـاله سـیرجانی و کلیه دیگـر آن مرحوم بـه یک بیمار ۲۹سـاله شـیرازی ،در بیمارسـتان پیوند
اعضـای ابـو علی سـینا شـیراز پیوند زده شـد.
مرحوم زهرا رضایی چند روز قبل ،به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد.
مدیـر واحـد فراهـم آوری و پیونـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا قدردانـی از ایـن عمـل خداپسـندانه خانـواده
رضایـی اضافـه کـرد :بیمـاران زیـادی در انتظـار اهـدا عضو هسـتند.
شهرستان المرد در فاصله حدود  ۳۳۰کیلومتری شیراز واقع است.

رییس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس :

آموزش اشتغالمحور ضامن ایجاد و پایداری مشاغل است
عصرمردم:
رییـس شـورای هماهنگـی دسـتگاههای زیرمجموعـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس گفـت:
توجـه بـه انتقـال انـواع مهارتهـا ازجمله مهـارت فنی،اخالقـی ،حرفـهای و فرهنـگ کار در روند آمـوزش امری
مهـم اسـت که ضامـن ایجـاد شـغل و پایداری مشـاغل خواهـد بود.
سـهراب مختـاری در جلسـه شـورای هماهنگـی دسـتگاههای زیرمجموعـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی
اسـتان فـارس کـه همزمـان بـا هفتـه ملـی مهـارت بـه میزبانـی ادارهکل آمـوزش فنـی و حرفـهای ایـن اسـتان
برگـزار شـد،افزود :شـاه کلیـد رفـع بسـیاری از مشـکالت اقتصـادی کنونـی جامعه،آمـوزش اصولـی و اشـتغال
محور اسـت.
وی تغییـر رفتارهـای جمعـی را مسـتلزم تغییـر رفتـار فـردی در جامعـه دانسـت کـه الزمـه آن اصلاح بینـش هر
فـرد اسـت و اظهـار داشـت :آمـوزش در مسـیر اصلاح رفتارهـای یـک جامعـه بارزتریـن نقـش را دارد و توجه به
ایـن موضـوع امـری مهم اسـت.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس ادامه داد :آمـوزش فنی و حرفه ای در سـطح اسـتان فارس
ظرفیـت ممتـازی برای کسـانی اسـت کـه میخواهنـد مهارت کسـب کنند.
وی اضافـه کـرد :در بخـش دانشـگاهی در بهتریـن وضعیـت شـاهد انتقـال دانـش هسـتیم اما اگـر می خواهیم
مشـکالت حـوزه اشـتغال جامعـه کمتـر شـده و رونـد بهبـود وضعیـت در ایـن شـاخص مهـم اقتصادی را شـاهد
باشـیم بایسـتی مهـارت آمـوزی در دانشـگاه ها بـه یـک اصـل تبدیل شـود.
مختـاری انتقـال مهارتهـای فنی،اخالقـی و حرفـهای را  3رکـن اصلـی این حوزه دانسـت که در آمـوزش فنی و
حرفـه ای نیـز بایـد مـورد توجه قرار داشـته باشـد و گفـت :در حیـن انتقال آموزش و مهـارت باید فرهنـگ کار نیز
به دانشـجویان و مهـارت آموزان انتقال داده شـود.
وی مانـدگاری اشـتغال را امـر مهـم و نیـاز امـروز جامعـه عنـوان کـرد و افـزود :پایـداری مشـاغل نیازمنـد انتقال
دانـش ،مهـارت اخالقـی  ،وقـت شناسـی،صداقت،وفاداری و نظـم اسـت.
رییـس شـورای هماهنگـی دسـتگاههای زیرمجموعـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس بیـان
کـرد :آییـن نامـه انضباطـی در کارگاه هـا و نحوه تعامـل افراد با یکدیگـر نیز باید بـه مهارت آموزان و دانشـجویان
آموزش داده شـود.
وی بـر لـزوم افزایـش مـدت اشـتغال بـه کار افـراد تاکیـد و عنـوان کـرد کـه بـا انتقـال انـواع مهارت ها ایـن مهم
میسـر خواهد شـد.
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس معتقـد اسـت کـه در کنـار مهارتهـای فنـی و دانـش بایـد
مهارتهـای حرفـهای و اخالقـی نیـز بـه افـراد آمـوزش داده شـود تـا میـزان پایـداری مشـاغل افزایـش یابـد.
وی خاطرنشـان کـرد :آمـوزش فنـی و حرفـهای فـارس ظرفیتهـای بسـیاری بـرای انتقـال مهارتها در سـطح
ایـن اسـتان ایجـاد کرده کـه باید توسـعه پیـدا کند.
مختـاری در بخـش پایانـی سـخنان خـود بر ایجـاد تعامل و هـم افزایی میـان دسـتگاههای اجرایـی زیرمجموعه
وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی در سـطح اسـتان فـارس نیـز تاکیـد کـرد و افـزود :ایـن بـاور در سـطح اسـتان
بوجـود آمـده کـه ارگانهـا و مجموعههـای زیرمجموعـه ایـن وزارتخانـه بـزرگ در فـارس یـک واحـد منسـجم و
یکپارچهانـد و ایـن انتظـار وجـود دارد کـه ایـن رونـد در آینـده نیـز تـداوم یابد.

رقابت بیش از 1500نفر داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سراسری
در شیراز
عصرمردم:
 1500نفـر داوطلـب آزمـون کارشناسـی ارشـد سراسـری سـازمان
سـنجش سـال 1400در دانشـگاه آزاد اسلامی واحد شـیراز همزمـان بـا
سراسـر کشـور در روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه  7و  8مـرداد ماه بـه رقابت
میپردازنـد.
معـاون آموزشـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد شـیراز بـا اعلام ایـن خبـر
گفـت :کنکور کارشناسـی ارشـد سراسـری سـال  1400در روزهـای هفتم
و هشـتم مردادماه همزمان با سراسـر کشـور در شـیراز نیز برگزار میشـود
و ایـن واحـد دانشـگاهی میزبـان بیـش از  1500نفـر داوطلب اسـت.
دکتـر سـعید رازقـی افـزود :دانشـگاه آزاد اسلامی واحد شـیراز هـر سـاله
بـه دلیـل دارابـودن امکانـات و فضـای بسـیار مناسـب و همچنیـن کسـب
تجربههـای الزم در برگـزاری آزمـون سراسـری و آزمونهـا اسـتخدامی و
 ...همـه تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری ایـن آزمـون در امنیـت و آرامـش فراهـم کـرده اسـت.
وی گفـت :ایـن واحـد دانشـگاهی بـرای رفـاه حـال داوطلبـان و خانـواد ه آنـان بـا فراهم کـردن امکانـات رفاهی
مناسـب آمـاده خدمترسـانی میباشـد و از همـه دواطلبـان خواسـت بـا امیـد بـه خداونـد متعـال و همچنیـن
اعتمـاد بنفـس منطقـی و بـه دور از هـر گونـه اسـترس در ایـن آزمـون شـرکت کننـد.
بـه گـزارش روابط عمومی ،در سـالهای گذشـته دانشـگاه آزاد اسلامی واحد شـیراز حائز رتبه ممتـاز و به عنوان
یکـی از مجموعههـای برتـر در امـر برگـزاری آزمونهـای سراسـری از سـوی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
انتخاب شـده است.

سالمت
شنبه  9مرداد 1400

چشم پزشکان پیامد دیگری از آسیبهای کرونا را
کشف کردند

باشگاه خبرنگاران :تغییرات ناشــی از درگیری ویروس کرونا در بدن قبل از همه در افرادی
مشاهده میشود که بیماری کووید  ۱۹آنها با عالئم عصبی همراه بوده است.
برخــی بیماران مبتال به کووید  ۱۹پس از گذراندن مرحله شــدید بیمــاری تا درمان نهایی
یک هفته و گاهی یک ماه طول میکشــد .در بین پزشکان این حالت «کووید طوالنی» نامیده
میشود .اغلب بیماری با عالئم عصبی ناتوان کننده همراه است ،به طور مثال سردرد ،خستگی،
سرگیجه ،بی حسی و درد نوروپاتی.
چشم پزشــکان از بیمارستان دانشکده پزشــکی نکمتین ارباکان ترکیه متوجه شدند که در
بیماران با کووید طوالنی مدت ،اغلب از دســت دادن رشتههای عصبی و رشد سلولهای ایمنی
دندریتیک در سطح چشم مشاهده میشود .دانشمندان میگویند که در کل این عالئم به خاطر
آسیب به تارهای عصبی ناشی از ویروس کرونا است.
اسکن قرنیه چشم نشان میدهد که بیماران با کووید طوالنی مدت چهار هفته پس از بیماری
حاد نسبت به کسانی که به این بیماره مبتال نشده اند ،آسیب بیشتری به رشتههای عصبی قرنیه
و ســلولهای دندریتیک شان وارد میشــود .به ویژه برای بیمارانی که بیماری آن ها با عالئم
عصبی همراه بوده ،بیشتر است.
دانشمندان می گویند ما متوجه شدیم که بیماران مبتال به کووید طوالنی مدت عالئم آسیب
به رشتههای عصبی کوچک را در ارتباط با شدت و مدت زمانی طوالنی بیماری دارند.

آپنه شدید خواب
به عروق اصلی خون آسیب می رساند

مهــر :طبق تحقیقات جدیــد ،آپنه خواب شــدید (اختالل خواب) با تغییــرات عمده ای در
شریان های اصلی در ارتباط است و می تواند روند پیری عروق را تسریع کند.
دانشــمندان قب ً
ال میدانستند که پیری عروق نقش زیادی در بیماریهای قلبی عروقی دارد.
آپنه خواب که حدود  ٪۳۴از مردان میانسال و  ٪۱۷از زنان میانسال را تحت تأثیر قرار میدهد
همچنین با بیماریهای قلبی عروقی ،فشار خون باال ،سکته مغزی و دیابت در ارتباط است.
یافتهها نشــان میدهد بین  ۴۰تا  ۸۰درصد از افراد مبتال به بیماریهای قلبی عروقی مبتال
بــه آپنه خواب هم هســتند .از عالئم آپنه خواب میتوان به خروپــف ،وقفه در تنفس و خواب
منقطع اشــاره کرد .با این حال ،شــواهد قبلی در مورد ارتباط آپنه خواب و پیری عروق محدود
بــود .در گزارش جدید ،محققان از دادههای دو مطالعه بزرگ اروپایی برای تجزیه و تحلیل خود
استفاده کردند.
«کونتین لیســان» ،سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فوچ فرانســه ،در این باره میگوید:
«پس از بررســی  ۸۶۱۵فرد فاقد ســابقه بیماری قلبی عروقی ،آنها دریافتند که افراد مبتال به
آپنه خواب در مقایســه با افراد مشــابه بدون آپنه انسدادی خواب ،روند پیری عروق خونی شان
سریعتر بود».
وی در ادامه افزود« :به عنوان مثال ،در بزرگســاالن مبتال به آپنه خواب افزایش خطر بزرگ
شدن قطر کاروتید ،نشانه ساختاری پیری عروق ۲۱۴ ،درصد بیشتر است.
به گفته لیسان« ،یافته های ما میتواند تا حدی توضیح دهد که چرا افراد مبتال به آپنه خواب
با خطر بیشتر مرگ و میر و بیماریهای قلبی عروقی روبرو هستند».
وی تاکید میکند« :یافته های این مطالعه باید پزشــکان را ترغیب کند تا در مورد آزمایش
افــراد مبتال به آپنه خواب از نظر پیری عروق فعالتر عمل کنند ،خصوص ًا اینکه آزمایشــات به
صورت غیرتهاجمی و با هزینه کم انجام میشود».
وی از افراد مبتال به آپنه خواب خواست تا با کنترل کلسترول ،فشار خون و سطح قند خون،
ترک ســیگار ،تحرک بدنی ،رژیم غذایی سالم و حفظ وزن سالم ،سالمت مطلوب عروق خود را
حفظ یا بازیابی کنند.

هوای پاک به پیشگیری از بیماری آلزایمر
کمک می کند

مهر :آلودگی هوا باعث بریده بریده نفس کشیدن و خس خس سینه می شود .هوای آلوده به
قلب فشار آورده و ریه ها را ملتهب می کند.
یک تحقیق جدید نشان میدهد که کیفیت هوا با خطر زوال فکری و زوال عقل مرتبط است
و هوای بد و آلوده حتی ممکن اســت باعث ایجاد پروتئینهای سمی مغز شود که از عالئم بارز
بیماری آلزایمر است.
«کلر سکســتون» ،مدیر برنامههای علمی انجمن آلزایمر آمریکا ،در این باره میگوید« :این
یافته بســیار هیجان انگیز است ،زیرا نشــان میدهد بهبود سطح کیفیت هوا میتواند در سطح
مرگ و میر ،سایر زمینههای بهداشتی و همچنین احتمال خطر زوال عقل نقش داشته باشد».
محققان دریافتند که کاهش آلودگی ذرات ریز و دود در طی یک دهه گذشته با کاهش خطر
ابتالء به زوال عقل در زنان مرتبط بوده است.
در این مطالعه دادههای بیش از  ۲۲۰۰زن بین  ۷۴تا  ۹۲ســال بدون زوال عقل که در یک
مطالعه طوالنی مدت در مورد سالمت مغز ثبت نام کرده بودند ،بررسی شد .محققان با افزایش
سن مهارتهای فکری ،استدالل و حافظه آنها را ردیابی کردند و نتایج را با کیفیت هوا در جوامع
مختلف آنها مقایسه کردند .محققان نتیجه گرفتند که خطر ابتالء به زوال عقل در زنان به ازای
هر  ۱۰درصد بهبود کیفیت هوا در محلههای آنها تا  ۲۶درصد کاهش مییابد .به نظر میرســد
که هوای پاکتر ،کاهش کلی عملکرد شناختی و حافظه را ُکند میکند ،و همانند زنان یک تا دو
سال جوانتر است .محققان دریافتند افرادی که بیشتر در معرض آلودگی ذرات و دود قرار دارند،
دارای ســطح باالتری از بتا آمیلوئید ،پروتئین چسبندهای که میتواند در مغز جمع شود ،هستند.
پالکهای آمیلوئید یکی از ویژگیهای بارز بیماری آلزایمر است.
آلودگی هوا همچنین ممکن اســت با ایجاد التهاب در بدن و آسیب رساندن به سالمت قلب
و ریه خطر زوال عقل را افزایش دهد.

چگونه  ۸برابر سریعتر وزن خود را کاهش دهیم

ایسنا :تصویرسازی ذهنی میتواند به شما کمک کند بدون رژیم گرفتن و ورزش ،هشت برابر
ســریعتر وزن خود را کم کنید .نتایج تحقیقات نشان میدهد که تصاویر ذهنی میتوانند کاهش
وزن را به میزان قابلتوجهی تقویت کنند.
آموزش تصویرسازی عملکردی ( ،)FITفرد را قادر میسازد هشت برابر بیشتر از افرادی که
از مکالمه درمانی جایگزین استفاده میکنند ،وزن خود را کاهش دهد .این روش برای کمک به
افراد در تصور اینکه کاهش وزن به چه میزان خوب است ،طراحی شده است.
آمــوزش تصاویر همچنین به افراد کمک میکند تقریبــا دو اینچ دور کمر خود را از کاهش
دهند .شــایانذکر است ،افراد حاضر در این مطالعه هیچ ورزش اضافی انجام ندادند و رژیم نیز
نگرفتند .تصاویر ذهنی صرفا برای افزایش انگیزه طراحی شده و شامل تمرکز افراد بر چگونگی
ظاهر و احساس آنان پس از کاهش وزن است.
دکتر لیندا ســولبریگ ،محقق این تحقیق اظهار کرد :این روش را با اندیشیدن در مورد لیمو
آغاز کردیم .از افراد خواســتیم که لیمو ،لمس آن ،نوشــیدن آب لیمو و پاشیدن تصادفی آب آن
در چشــم را تصور کنند .در این تحقیق بر این مورد تاکید شــد که چگونه افکار و احساسات بر
تصورات جســمی ما تاثیر دارند و از این طریق میتوانیم افراد را تشویق کنیم که اهداف خود را
کامال تصور و در آغوش بگیرند .نه فقط «تصور کنید که کاهش وزن چقدر خوب اســت» بلکه
بهعنوانمثــال ،تصور کنید «چه چیزی باعث کاهش وزن میشــود که اکنون نمیتوانید آن را
انجام دهید» همچنین به تمام ویژگیهای مرتبط با آن نیز فکر کنید.
در این تحقیق  ۱۴۱نفر حضور داشتند که یا آموزش  FITرا فرا گرفته بودند و یا یک روش
جایگزین به نام مصاحبه انگیزشی به آنان ارائه شده بود.
نتایج نشان داد که پس از  ۶ماه افراد گروه  FITبه میزان  ۹پوند ( ۴.۰۸کیلوگرم) کاهش
وزن داشتند و این میزان در گروه مقایسه فقط  ۰.۶۸( ۱.۵کیلوگرم) پوند بود.
یک ســال بعد ،افراد گروه  FITبه میزان ۱۳پوند ( ۵.۸۹کیلوگرم) وزن کم کرده بودند ،در
حالی که گروه مصاحبه انگیزشی فقط  ۱.۵پوند کاهش وزن را تجربه کرده بودند.
دکتر ســولبریگ توضیح داد :اکثر افراد موافق هســتند که برای کاهش وزن باید کمتر غذا
بخورنــد و بیشــتر ورزش کنند اما در بســیاری از موارد ،افراد انگیزه کافــی برای توجه به این
توصیهها را ندارند هرچند ممکن است با آن موافق باشند.
بنابراین  FITهدف اصلی را تشــویق کرده تا فرد را ترغیب کند ،تصورات شــخصی خود را
درباره اینکه چه تغییری ممکن است برای او رخ دهد حتی اینکه چگونه احتماال در صورت بروز
چالش تحقق و ادامه یابد را احساس کند.

 20ذیالحجه 1442

باشــگاه خبرنــگاران :عســل یکــی از بهترین
جایگزینها برای شــکر اســت .با ایــن حال ،حتی
ارگانیکترین عســل نیز دارای درصدی شکر است
و زیاده روی در مصرف آن میتواند برای بدن مضر
باشــد .عســل از آب ،فروکتوز ،گلوکــوز ،آنزیم ها،
ویتامینهــای خانواده  ،Bآمینو اســید ،مواد معدنی،
آنتی اکسیدان ها و ویتامین  Cتشکیل شده است.
آنتی اکســیدانهای موجود در عســل که شامل
خانواده فالنوئیدها میشود خواص ضدالتهابی داشته
و باعث بهبود ســامتی بدن میشود .عسل خواص
آنتــی باکتریایی داشــته و التیام زخمها را تســریع
میکند؛ همچنیــن این ماده غذایی برای تســکین
سرفه و گلودرد مناسب است.
بــا این حال ،زیــاده روی در مصرف آن میتواند
برای بدن مضر باشــد .در این مطلــب به عوارض
جانبی زیاده روی در مصرف عسل میپردازیم:
 -۱قند خون :مصرف عســل گرچــه بهتر از
مصرف شــکر اســت ،اما خود این مــاده غذایی نیز
درصدی شکر و کربوهیدارت دارد .این بدان معناست
کــه زیاده روی در مصــرف آن میتواند قند خون را
افزایــش دهد .از این رو ،افراد دیابتی باید در مصرف
عسل احتیاط کنند.
 -۲فشار خون :آنتی اکسیدانهای موجود در
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عسل باعث کاهش فشار خون میشود .این موضوع
به ویژه در افرادی که از فشار خون باال رنج میبرند
بســیار مناســب اســت .با این حال ،زیاده روی در
مصرف عســل میتواند خطر افت فشــار خون را به
همراه داشته باشد.
 -۳اضافه وزن و چاقی :کربوهیدارت و شکر
موجود در عسل به راحتی میتواند باعث اضافه وزن
و چاقی افراد شــود .زیاده روی در مصرف این ماده
غذایی باعث افزایش میــزان کالری دریافتی روزانه
افراد میشود.
 -۴تضعیف ســامت دهان :زیادهروی در
مصرف عسل به معنای افزایش ورود شکر به دهان
است که ســامت آن را به مخاطره میاندازد .عسل
چسبناک اســت و به راحتی به دندانها میچسبد و
باعث فســاد و تخریب آنها توسط عوامل بیماری زا
میشود.
 -۵گرفتگی شــکم :این موضوع بیشــتر در
افــرادی بروز میکند که به عســل آلرژی دارند .در
این حالت ،فرد از گرفتگی عضالت شــکم و دل درد
رنج میبرد .اگرچه زیاده روی در مصرف عسل برای
سالمتی بدن مضر است ،اما مصرف متعارف و اندازه
آن میتواند باعث تقویت سیستم ایمنی شده و انرژی
مورد نیاز بدن را تامین کند.

قسمتهایی از مرغ که
هرگز نباید خورده شوند
باشگاه خبرنگاران :گوشــت مرغ حاوی مواد
مغــذی زیادی برای بدن اســت .باوجــود فواید
فراوان مرغ ،مشخص شده است که قسمتهایی
از مرغ میتواند برای ســامتی خطرناک باشد و
مصرف آن توصیه نمیشود.
ســر مرغ :ســر مرغ به خصوص اگر زیاد
مصرف شــود ،خطر ســامتی زیــادی دارد؛ به
گونهای کــه باعث بروز بیمــاری در مغز و غدد
لنفاوی میشــوند ،زیرا کســانی که مرغ پرورش
میدهنــد برخی از مواد ضد باکتری را اســپری
میکنند و در نتیجه این مواد شــیمیایی روی سر
مرغها جمع شــده و هنگام خوردن به ما منتقل
میشوند.

باشگاه خبرنگاران :کره یکی از مواد غذایی پرطرفدار
در وعده صبحانه اســت .همچنین بســیاری از مردم
دوست دارند از کره برای سرخ کردن و طعم دار کردن
مواد غذایی دیگر مانند گوشت استفاده کنند .گرچه کره
دارای خواص بی شماری است ،اما مصرف آن میتواند
برای بدن عوارض جانبی به همراه داشته باشد.
 -۱بیماریهای قلبی -عروقی :کره دارای
ســطح باالیی از چربیهای اشباع شــده است که با
رســوب در رگ ها ،میتواند باعث بروز بیماریهای
قلبی و عروقی شــود .زیــاده روی در مصرف کره در
بلند مدت میتواند باعث ایست قلبی شود.
 -۲سرطان :برخی سرطانها ارتباط مستقیمی
با رســوب کلســترول در بدن دارند .کره به دلیل دارا
بودن چربیهای اشباع شده ،میتواند سطح کلسترول
بد را در بدن افزایش داده و خطر ابتال به ســرطان را
تشدید کند.
 -۳چاقــی :زیاده روی در مصــرف کره باعث
مهر :آرتروز یک مشکل جدی پزشکی است که با
نوشــیدن برخی از نوشیدنی ها می توان احتمال بروز
ورم مفاصل را کاهش داد.
پوکی اســتخوان شــایعترین نوع آرتروز مفاصل
اســت .علت این بیماری ،ســاییده شــدن تدریجی
غضروف مفاصل است.
انواع مختلفی از آرتروز از جمله آرتریت روماتوئید،
نقــرس و آرتریت پســوریازیس وجــود دارد .افراد
میتواننــد با ایجاد فقط چند تغییــر در رژیم غذایی،
احتمــال درد آرتــروز را کاهش دهند .مصرف ســه
نوشیدنی بسیار در کاهش درد مؤثر است.

مهر :به گفته محققــان ،برخی از آنتی بیوتیک ها
در برابر نوعی سرطان پوست موسوم به مالنوما موثر
هســتند .محققان اثر این آنتی بیوتیک ها را بر روی
تومورهای سرطانی در موش ها بررسی کردند.
محققان مرکز لــوون بلژیک احتما ًال به ســاح
جدیــدی در مبــارزه بــا مالنوم دســت یافتــه اند:
آنتی بیوتیک هایی که نیروگاههای سلولهای سرطانی
را هدف قرار میدهند« .الئونورا لوچی» ،سرپرســت
تیم تحقیق ،توضیح میدهد« :با بروز سرطان ،برخی
سلولهای مالنوما ممکن اســت از درمان فرار کنند
و به منظور گریز از سیســتم ایمنی بدن ،تکثیرشــان

مهر :به گفته محققــان ،زمان مصرف پروتئین به منظور
عضله سازی بسیار مهم است.
مطالعات محققان دانشــگاه واســدا ژاپن نشان میدهد
مصرف پروتئین در اوایل روز منجر به رشــد عضالنی بیشتر
میشود.
پروفسور «شیگنوبو شــیباتا» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این بــاره میگوید« :به طور معمول برای انســان ،پروتئین
دریافتــی در وعده صبحانه به طور متوســط حدود  ۱۵گرم
اســت که کمتر از آنچه در وعده شام مصرف میکنیم ،یعنی

پوســت مرغ :به جــز باکتریهایی که در
پوســت مرغ جمع میشــوند ،چربی زیادی را در
خود ذخیــره میکند و در نتیجه منجر به افزایش
وزن و افزایش سطح کلسترول در خون میشود،
بنابراین بهتر است آن را خارج کرده و نخورید.
بالهای مرغ :زیرا آنها به طور غیرمستقیم
مواد شــیمیایی را که برای بدن بسیار خطرناک
اســت ذخیره میکنند و بنابرایــن زیاده روی در
خوردن بال مرغ ،باعث بیماری و تومور میشود.
گردن مرغ :خــوردن آن گاه به گاه ممکن
است خطر زیادی نداشته باشد ،اما در هر صورت
حاوی میکروبها و باکتریهای زیادی است که
میتواند منجر به ظهور بیماریهای جدی شود.

عوارض مصرف کره

بروز اضافه وزن و چاقی در افراد میشــود .از همین
رو ،افرادی که به دنبــال کاهش وزن و رژیم غذایی

الغری هستند نباید در مصرف آن زیاده روی کنند.
 -۴آلرژی :افرادی که به شــیر آلرژی دارند باید

نوشیدنی های مناسب کاهش عالئم
آرتروز و درد مفاصل

ادعا شده است که قهوه در برخی از بیماران نقش
محافظتی در برابر عالئم نقرس دارد .این نوشــیدنی
حاوی پلی فنول های آنتی اکســیدان اســت که به
رهایی از رادیکالهای آزاد در بدن کمک میکند.
طبق اعالم بنیاد آرتروز ،باید مصرف قهوه به اندازه
کافی باشد و بیش از یک یا دو فنجان در روز نباشد.

آبمیوه
برخی از آبمیوهها در کاهش ریسک بروز دردهای
آرتروز نقش دارند .آب پرتقال ،گوجه فرنگی ،آناناس
و هویج مملو از ویتامین  Cهســتند که موجب خنثی
شدن رادیکالهای آزاد میشوند.
به طور خاص ،آب آلبالــو میتواند در برابر آرتروز

آنتی بیوتیک ها در درمان سرطان پوست
موثرند
متوقف میشود .اینها ســلول هی هستند که توانایی
تشکیل تومور جدید را در مرحله بعد دارند».
وی در ادامه میافزاید« :برای زنده ماندن از درمان
سرطان ،ســلولهای غیرفعال باید نیروگاه خود یعنی
میتوکندری را همیشــه فعال نگه دارنــد .از آنجا که

میتوکندری از باکتریهایی بدست میآید که به مرور
زمان زندگی در داخل سلولها را آغاز کردند ،در برابر
گروه خاصی از آنتی بیوتیک ها بســیار آســیب پذیر
هستند .این همان چیزی است که به ما ایده استفاده
از ایــن آنتی بیوتیک ها به عنوان عوامل ضد مالنوما

مصرف صبحگاهی پروتئین
تاثیر بیشتری در عضله سازی دارد
تقریب ًا  ۲۸گرم است .یافتههای ما به شدت از تغییر این روال
و مصرف پروتئین بیشــتر در هنــگام صبحانه یا میان وعده

صبح پشتیبانی میکند».
در حالی که تحقیقات قبلی حاکی از آن است که خوردن

از مصرف کره نیز اجتناب کنند ،زیرا کره یک فرآورده
لبنی بوده و دارای سطح قابل توجهی از پروتئینهایی
است که احتمال بروز آلرژی را در فرد افزایش میدهد.
 -۵زخم شــدن زبان :دالیل زیادی در بروز
زخــم در زبان نقش دارند که ســبک زندگی یکی از
آن موارد اســت .با این حال ،مصــرف کره میتواند
ایــن موضوع را تشــدید کند .تحقیقات نشــان داده
اســت زیاده روی در مصرف کره و فرآوردههای چرب
میتواند باعث بروز زخم در زبان شود.
در پایــان ذکــر این نکته حائز اهمیت اســت که
گرچه زیاده روی در مصرف کره برای سالمتی مضر
اســت ،اما این ماده غذایی دارای ســطح مناسبی از
ویتامین های  ،D، Kمنیزیم ،کلسیم ،و انرژی است.
از این رو ،توصیه میشــود اگر از بیماریهای خاص
رنج نمیبریــد ،مصرف کره را از رژیــم غذایی خود
حذف نکنید بلکه میزان مصرف آن را کم کنید.

نقش حفاظتی داشته باشد.
آب آشامیدنی
اگر یک اکسیر جادویی برای نوشیدن وجود داشته
باشد ،آن آب است.
آبرســانی برای دفع سموم از بدن حیاتی است که
میتواند به مبارزه با التهاب کمک کند .مصرف کافی
آب میتواند به حرکت روان مفاصل کمک کرده و از
حمالت نقرس جلوگیری کند.
نوشیدن آب قبل از غذا همچنین میتواند به شما
کمک کند که کمتر غذا بخورید و باعث کاهش وزن
شود.

را داد».
محققان در مطالعه بــر روی موشهای مبتال به
سرطان مشــاهده کردند آنتی بیوتیک ها به سرعت
سلولهای سرطانی را از بین بردند و بنابراین میتوان
از آنها برای خرید زمان ارزشمند موردنیاز برای شروع
ایمنی درمانی استفاده کرد .در تومورهایی که دیگر به
درمانهای هدفمند پاسخ نمیدادند ،آنتی بیوتیک ها
طول عمر موشها را افزایش داد.
به گفته لوچی« ،یافته های ما مبتنی بر تحقیقات
بر روی موشها اســت ،بنابراین ما نمیدانیم که این
روش درمانی در انسان تا چه اندازه مؤثر است».

پروتئین در وعده صبحانه و ناهار ممکن اســت باعث رشــد
بیشتر عضالت شود ،این مطالعه این پدیده را با دقت بیشتری
بررسی میکند .محققان در بررسیهای خود مشاهده کردند
زنانی که پروتئین خود را در اوایل روز دریافت کردند ،شاخص
توده عضالنی اسکلتی و استقامت شأن به طور قابل توجهی
باالتر بود.
این مطالعه پیشــنهاد میکند بهتر اســت مقادیر بیشتر
پروتئیــن در صبحانه به جای مقدار بیشــتر در وعده شــام
مصرف شود.
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ادبـیـات داسـتـانـی

هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن به جنبه های تاریخی و واقعیش غلبه
کند و نیز به آثار روایتی منثور ،ادبیات داستانی گویند .شامل قصه ،رمان ،رمانس و
داستان کوتاه می شود.
قصه :به آثاری که در آن ها تاکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین
آدم ها و شخصیت هاست قصه می گویند .حوادث قصه را به وجود می آورند و
دارای زبانی نقلی و روایتی هستند .و سه خصوصیت عمده قصه ها عبارتند از :خرق
عادت ،پیرنگ ضعیف و کلی گرایی .قصه ها معمو ًال پایانی خوش دارند.
رمانس :قصه خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیرعادی و شگفت انگیز
توجه کند و ماجرای عجیب و غریب و عشقبازی های اغراق آمیز یا اعمال
سلحشورانه را به نمایش گذارد .تریستان و ایزوت ژوزف بدیه.
رمان :مهمترین و معروف ترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست .دن کیشوت
سروانتس ،شاهزاده خانم کلو ،مادام دوالفایت و رمان های آلن رنه لوساژ ژیل بالس.
نثر روایتی خالقه ای با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربه انسانی
همراه با تخیل سر و کار داشته از طریق توالی حوادث بیان شود و در آن گروهی از
شخصیت ها در صحنه ای مشخص شرکت کنند.
داستان کوتاه :داستان و روایت به نسبت کوتاه خالقه ای است که نوع ًا سر
و کارش با گروهی محدود از شخصیت هاست که در عمل منفردی شرکت دارند
و غالب ًا با مددگرفتن از وحدت تأثیر بیشتر به آفرینش حال و هوا تمرکز می یابد
تا داستان گویی( .ادگار آلن پو ،گوگول ،گی دو موپاسان ،چخوف ،کافکا ،جویس،
الردنر ،همینگوی)...
انواع داستان کوتاه:
-۱داستانهای پیرنگی :حادثه پردازانه با پایانی شگفت انگیز و لطیفه دار.
(عروسک پشت پرده هدایت ،هدیه کریسمس اوهنری و کباب غاز جمال زاده).
 -۲برشی از زندگی( :وسه چخوف و یه ره نچکا علوی)
 -۳داستان های نمادین و تمثیلی( :پزشک دهکده کافکا ،قفس صادق
چوبک).
 -۴داستان های شخصیتی( :سلمانی الردنر ،شوهر آمریکایی جالل آل احمد)
 -۵داستان هایی با لحظه تجلی یا ظهور( :خرچسونه میرصادقی ،مردگان
جیمز جویس).
 -۶داستان هایی با روایت ساده و بی آالیش :از عملی که هنرمندانه
ساخته شده و در پس ظاهر مفهومی دارد( .ده سرخپوست همینگوی و عدل چوبک).
 -۷ترکیب از داستان کوتاه و مقاله با پیرنگ های متعدد.
سه خصوصیت مهم داستان کوتاه:
-۱پیرنگ غنی-۲ ،روانشناسی فردی و گروهی و تجزیه و تحلیل های روحی و
خلقی-۳ ،حقیقت مانندی.
داستان:
تصویری است عینی از چشم انداز و برداشت نویسنده از زندگی .داستان نمایشی
کوششی است که سازگاری افکار و عواطف را موجب می شود.
تعریف داستان :داستان اصطالحی برای روایت یا شرح و روایت است و
دربرگیرنده نمایش تالش و کشمکشی است میان دو نیروی متضاد و یک هدف.
اگر دو نیروی متضاد در درون یک شخص تجلی یابند آن شخصیت اصلی خوانده
می شود.
ای .ام .فورستر :داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان .در مثل ناهار پس از
چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ می آید.
ارکان داستان از نظر ارسطو :آغاز ،میانه ،پایان.
داستان برای چیست؟
۱ـ گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی و لذت بردن از خیال پردازی.
-۲کنجکاوی و آرزوی درک کنه واقعیت و به بیانی دیگر دریافت اطالعات.
(شاهکارهای ادبی)
نقل داستان به شیوه های مختلف صورت می گیرد و این شیوه ها (زاویه دید) بین
نویسنده و مخاطب ارتباط برقرار می کند و باخبر می شویم که برای شخصیت ها در
صحنه داستان ،حوادثی اتفاق می افتد .نظم و ترتیب این حوادث بر عهده پیرنگ است
و پیرنگ مواد و مصالح را از داستان می گیرد و آنها بر اساس علت و معلولی تنظیم
می کند و به آن آغاز و میانه و پایانی می دهد تا مضمون یا دورنمایه را مجسم کند.
پیرنگ (الگوی حادثه)
تعریف ارسطو :پیرنگ ترکیب کننده حوادث و تقلید از عمل است.
تعریف پیرنگ :پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی
تنظیم می کند.
پیرنگ نه تنها به شکل اثر مربوط است ،بلکه با محتوای آن نیز ارتباطی عمیق
دارد.
تفاوت پیرنگ با داستان:
پیرنگ کالبد و استخوان بندی وقایع است و سلسله حوادث را از آشفتگی بیرون
می آورد و داستان وحدت هنری پیدا می کند و باید توجه کرد که پیرنگ خالصه
داستان نیست.
* پیرنگ به شخصیت وابسته است:
-۱شخصیت محوری داستان :شخصیت اصلی یا محوری
-۲شخصیتی که در برابر شخصیت اصلی یا قهرمان قرار می گیرد :شخصیت
مخالف

-۳شخصیت های مقابل شخصیت اصلی یا شخصیت هایی که شخصیت مخالف
را بهتر نشان می دهند :شخصیت مقابل.
-۴شخصیتی که شخصیت اصلی به او اعتماد کرده و با او اسرار مگو را در میان
می گذارد :شخصیت همراز
* پیرنگ همیشه با کشمکش سر و کار دارد:
گره افکنی :در داستان عاملی است برای به وجود آوردن کشمکش های داستان.
-۱کشمکش جسمانی-۲ ،کشمکش ذهنی-۳ ،کشمکش عاطفی-۴ ،کشمکش
اخالقی.
حالت تعلیق یا هول و وال :با گسترش پیرنگ کنجکاوی خواننده بیشتر می شود
و شور و اشتیاق برای دنبال کردن ماجرای داستان زیادتر به نحوی که با قهرمان یا
یکی از شخصیت های داستان همذات پنداری می کند و عاقبت کار آن شخصیت او را
در حالت انتظار و دل نگرانی نگاه می دارد ،که به دو صورت پیش می آید:
-۱راز سر به مهری به میان می آید-۲ .شخصیت یا شخصیت های داستان در
وضعیت و موقعیت دشواری قرار می گیرند.
بحران :لحظه ای که نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تالقی می کنند و
عمل داستانی را به نقطه اوج می رساند و دگرگونی در زندگی شخصیت داستان
ایجاد کرده و تغییری قطعی در خط اصلی داستان به وجود می آورد.
نقطه اوج یا بزنگاه :بحران به نهایت خود برسد و به گره گشایی داستان
بینجامد.
گره گشایی :وضعیت نهایی رشته حوادث است و سرنوشت شخصیت اصلی یا
شخصیت های داستان تعیین می شود.
انواع پیرنگ:
-۱پیرنگ بسته :پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده و تودرتو و خصوصیت فنی
نیرومند برخوردار باشد و نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن مقدم باشد .در
داستان های اسرارآمیز به کار گرفته می شود.
-۲پیرنگ باز :پیرنگی که نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن
غلبه دارد و در این نوع داستان ها گره گشایی وجود ندارد :داستان های چخوف
شخصیت:
تعریف شخصیت :اشخاص ساخته شده ای را که در داستان و نمایشنامه ظاهر
می شوند .در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او ،در
عمل و آنچه که می گوید و می کند وجود داشته باشد.
در شخصیت پردازی سه عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
-۱شخصیت ها در رفتار و خلقیاتشان ثابت قدم و استوار باشند.
-۲شخصیت ها برای آنچه که انجام می دهند انگیزه معقولی داشته باشند.
-۳شخصیت ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند.
شیوه های شخصیت پردازی
 -۱ارائه صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم( .کلیدر،
شوهر آهو خانوم)
 -۲ارائه شخصیت ها از طریق عمل آنان با کسی که شرح و تفسیر دارد یا بدون
آن.
 -۳ارائه درون شخصیت ،بی تغییر و تفسیر( .رمان های جریان سیال ذهن).
شخصیت ایستا ،شخصیت پویا:
شخصیت ایستا :شخصیتی در داستانی است که تغییر نکند یا اندک تغییری را
بپذیرد( .خورشید شاه شخصیت داستان سمک عیار)
شخصیت پویا :شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان ،دستخوش تغییر
و تحول باشد.
تغییر و تحوالت شخصیت باید سه شرط داشته باشد:
-۱در حد امکان آن شخصیت باشد که این تغییرات را موجب می شود.

نحوه ارائه درونمایه:
نویسندگان در داستان خود از بیان صریح درونمایه های داستان پرهیز می کنند
و راه هایی غیرمستقیم را برای ارائه آن انتخاب می کنند بدین طریق تأثیرش بر
خواننده بیشتر می شود.
موضوع( :قلمرو خالقیت)
تعریف موضوع :شامل پدیده ها و حادثه هایی است که داستان می آفریند و
درون مایه را تصویر می کند،به عبارت دیگر موضوع قلمرو یست که درآن خالقیت
می تواند درونمایه خود را به نمایش بگذراد.
انواع موضوع ها:
-۱داستان های حادثه پردازانه (پیرنگی) :مانند داستان های لطیفه دار،
حادثه پردازانه تام و لطیفه وار تیپیک
-۲داستان های واقعی :فشردن حداکثر زندگی در حداقل فضا
-۳داستان های وهمناک :واقعیت آن ها اغلب محرز است اما کلیت و
عمومیت ندارد.
-۴داستان های خیال و وهم (فانتزی) :دوری آگاهانه از دنیای واقعی(علمی،
تمثیلی ،نمادین و سورئالیستی)
-۵داستان های واقع گرایی (رئالیسم) ،جادویی :الگوهای واقع گرایی با خیال و
وهم و عناصر رؤیاگونه درهم می آمیزند و جا عوض می کنند و ترکیبی به وجود
می آید که به هیچ کدام از عناصر سازنده اش شبیه نیست و حوادث در عین واقعی
بودن جنبه اسطوره ای پیدا می کنند( .صدسال تنهایی مارکز)
الف -داستانهای حادثه پردازانه:
-۱داستان های حادثه پردازانه تام
دارای یک واقعه بزرگ مرکزی است که حوادث دیگر برای توضیح و توجیه آن
آورده می شود.
-۲داستانهای لطیفه دار:
بر اساس حادثه ای شگفت آور و سرگرم کننده نوشته شده است و کمتر توجهی
به واقعیت و اصالت زندگی دارد و حقیقت مانندی ضعیفی دارند .داستان لطیفه وار،
داستانی است که در ضمن توالی حوادث استقبال یافته ،بعد چی؟ توسعه یابد ،به
جای آنکه داستانی از گسترش پیرنگ سازمان یافته ،چطور؟ چرا؟ برخوردار باشد.
سه خصوصیت عمده داستان های لطیفه وار:
-۱حادثه ای اتفاقی و نادر محور داستان قرار می گیرد.
-۲فاقد پیرنگی محکم و استوار است.
-۳غالب ًا حرف و پیامی را ابالغ نمی کند.
داستان های لطیفه دار تیپیک:
با داشتن خصوصیت داستان های لطیفه وار ،حرف و پیامی نیز دارد و در ضمن با
خصلت ها و خصوصیت های دیرپای و عمیق بشری سر و کار دارد.
ب-داستان های خیال و وهم
 -۱داستان های علمی:
عکس العمل بشریت را نسبت به پیشرفت های علم و تکنیک به نمایش می گذارد
و اساس آن وقتی گذاشته می شود که بشر با دستاوردهای علم و تکنیک آشنا شد
مانند داستان های ژول ورن
خصوصیات داستان های علمی:
-۱بیان صرف نظریه علمی نیست.
-۲شرح چگونگی پدیده ها و تبیین رویدادها اهمیت قطعی دارد.
-۳برون یابی دستاوردهای علمی موجود و تعمیم آنها
-۴گریز به ناممکن بر اساس منطق و امکانات علمی
-۵پدیده هایی که در این گونه داستان ها به آن پرداخته می شود ،امکان پذیرند
نه قطعی و واقعی.
-۶پیشگویی یا پیش بینی آینده نیز هرچند جلوه ای از گزینه ای دیگر را در آینده
در بر دارد.
-۲داستانهای تمثیلی:
داستان هایی است که در آنها درونمایه و خصلت و سیرت ،جانشین دیگر مفاهیم
می شوند و دو بعد دارند :بعدی که مورد نظر نویسنده است و بعدی که در آن
درونمایه و خصلت و سیرت و ...مجسم می شود مانند داستان ماهی سیاه کوچولو
از صمد بهرنگی.
-۳داستان های نمادین و سورئالیستی:
داستان هایی است که در آن مفاهیم اخالقی یا کیفیت روحی و روشنفکرانه به قالب
عمل درمی آید و محتوای آن خواننده را به چیزی بیشتر از خودش راهنمایی می کند.
تمثیل و نماد:
یک تمثیل ،تفسیری است از یک مضمون خودآگاه ،در حالی که یک فرد یا نماد،
بهترین بیان ممکن است برای یک مضمون ناآگاه است که طبیعتش را تنها ممکن
است حدس زد چرا که هنوز شناخته نشده است.
زاویه دید (:زاویه روایت)
شیوه ای است که نویسنده با آن مصالح و موارد داستان خود را به خواننده ارائه
می کند و در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان می دهد .در کل داستان تأثیر
بسیاری دارد ،زیرا سازمان بندی داستان در گرو آن است.
منبع :اینترنت
تدوین :عباس عسلی

-۲تغییرات باید به حد کافی معلول اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن
قرار می گیرد.
-۳باید زمان کافی وجود داشته باشد تا آن تغییرات به تناسب اهمیتش به طور
باورکردنی اتفاق بیفتد.
انواع شخصیت
 -۱شخصیت های قالبی :شخصیت هایی که نسخه بدل یا کلیشه
شخصیت های دیگری باشند.
 -۲شخصیت های قراردادی :شخصیت های شناخته شده دارای خصوصیتی
سنتی و جاافتاده ،مثل غول ها ،دیوها ،جن و پری های قصه های قدیمی و نیز
آدمهای خسیس و دلقک ها و عیارها و پهلوانان و ...که از مشخصات آنها تازه
نبودن خصوصیت های آنهاست.
 -۳شخصیت های نوعی :نشانی دهنده خصوصیات گروه یا طبقه ای از مردن
و نمونه ای است برای امثال خود .شخصیت های تیپیک.
-۴شخصیت های تمثیلی :جانشین شونده هستند و جانشین فکر ،خلق و خو
یا صفتی می شوند .دوبعدی هستند.
-۵شخصیت های نمادین :نویسنده را قادر می سازد مفاهیم اخالقی یا
کیفیات روحی و روشنفکرانه را به قالب عمل درآورد.
 -۶شخصیت های همه جانبه :این شخصیت ها با جزئیات بیشتر و مفصل تر
تشریح می شوند و خصلت های فردی آنها ،ممتاز از شخصیت های دیگر است.
انواع شخصیت از نظرگاه ای.ام.فروستر:
-۱ساده :به صورتی ساده و احمقانه نشان داده می شوند.
-۲جامع :شخصیت جامع یا پیچیده قابلیت ایجاد غافلگیری در خوالننده را دارد
و به واقع نمایی بیشتر در داستان منجر می شود.
حقیقت مانندی داستان( :معیار سنجش داستان)
کیفیتی است که داستان را پیش چشم خواننده مستدل و محتمل جلوه می دهد و
موجب پذیرش آن می شود.
تعریف حقیقت مانندی :کیفیتی که در عمل داستانی و شخصیت های اثری
وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهـم می آورد.
حقیقت مانندی آثار را به سه صورت تحقق می یابد:
-۱حقیقت مانندی داستان های واقع گرایانه (رئالیستی)
-۲حقیقت مانندی داستان های خیال و وهم (فانتزی)
 -۳حقیقت مانندی در قصه ها
درونمایه( :مضمون)
ایجاد وحدت و هماهنگی در داستان بر عهده درونمایه است و هر داستان خوبی
از درونمایه یا فکر و اندیشه ناظر و حاکم بر داستان شکل می گیرد و درونمایه
تمام عناصر داستان را انتخاب می کند و هماهنگ کننده موضوع با دیگر عناصر
داستان است.
تعریف درونمایه:
درونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثر هنری است ،خط یا رشته ای که در خالل
اثر کشیده می شود و وضعیت و موقعیت های داستان را به هم پیوند می دهد .به
بیانی دیگر ،درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه حاکمی تعریف کرده اند که نویسنده
در داستان اعمال می کند و می گویند که جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را
نشان می دهد.
انواع درونمایه:
-1جسمانی -2عضوی آلی و ارگانیک  -3اجتماعی -۴نفسانی و فردی -5ربانی
درنمایه ،پیام داستان نیست:
زیرا پیام عنصر مشخص اخالقی است و جنبه ای مثبت و آموزنده دارد و درونمایه
ممکن است از این کیفیت برخوردار باشد یا نباشد.
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داستان
شنبه  9مرداد 1400

درد کالفه ام کرده بود .زانوها ،درست نمیدانستم کدام بیشتر درد
می کند؛ چپ یا راست!
خوب که اتومبیل همسایه جلوی خانه پارک بود .اول که می خواستم به
آن تکیه بدهم ،ترسیدم دزدگیرش صدا بدهد ،اما نشد .با احتیاط به گلگیر
جلو تکیه دادم .االن دیگر می رسد .این امید میتوانست درد پایم را قابل
تحمل تر کند .کاش حمام نرفته بودم .باد موذی اواخر پاییز براده های یخ
را به همراه داشت .می شد نسیم سردی که از شکاف دره مانند کوه ،وزان
بود به خوبی احساس کرد .االن دیگر می رسد .اما کی؟ حاال دو دقیقه
گذشته است .هر دقیقه از گذشت زمان مرا به یاد درد زانوهایم میانداخت
که هر دم بیشتر می شد .احساس می کردم استخوان ساق دارد درون
گوشت زانو فرو می رود و تیز تیزی هایش استخوان سر زانویم را متالشی
میکند.
عالوه بر این درد دشنام سرد باد را چگونه تحمل کنم که از نسوج
سرم  -پیشانیم به درون می خزید .موهایم را درست خشک نکرده بودم.
نمی ریشههایش نرفته بود .به خودم گفتم
نه اینکه خیس باشد ،اما هنوز ِ
به خانه بازگردم و سشواری بکشم ولی خیلی زود این فکر را از سرم بیرون
کردم .االن است که از خیابان اصلی درون کوچه می پیچد .صورتی سرخ و
سفید با رگ و ریشه ای شمالی .استخدام که شده یک راست او را به شیراز
گل چسبناک شیراز نگذاشته بود تکان بخورد .حاال خودش
فرستاده اندِ .
یک پا شیرازی بود .هیچگاه مثل بعضیها ندیدم راجع به شهری که حدود
چهل سال در آن زندگی کرده بود بد بگوید .کاش زنگ نزده بودم و بگویم
مزاحم میخواهی؟ و او با آن صمیمیت خاص بگوید قدمت روی تخم
چشم هایم .وانگهی اگر زنگ نمی زدم و با تاکسی تلفنی می رفتم؛ وقتی
به جلسه می رسیدم باید پی ِه دلگیری اش را به تن می مالیدم .آن وقت
مجبور بودم دروغ بگویم که از خانه ی قوم و خویش هایم با تاکسی تلفنی
آمدهام .حتم ًا می گفت :مگر من مرده بودم؟ تک زنگی می زدی!
دلم نمی آمد به دروغ بگویم .آنقدر زالل بود و شاعر که واژه های دروغ
را از راست تشخیص می داد .مسعود که می آمد ،کنار دستش می نشستم.
از خوانده های تازه اش تعریف می کرد .آدمی نبود که هر کس و ناکسی
را که میدید سفره سروده هایش را جلویش باز کند .باید با منقاش یک
شعر را از او بیرون می کشیدی .ماهی یک بار این جلسه تشکیل می شد.
همیشه هم با اطالع من به دنبالم می آمد .همیشه هم حرفهای تازهای از
دنیای ادبیات داشتیم که با هم بزنیم .از سلیقه عجیب خوانندگان ،از چاپ
شصتم کتابی که به زور میشد دو صفحه از آن را خواند.
باید به چیزهای مهم تری فکر کنم .درد؟ «گفت :چیست برازنده ی
باالی مرد؟ گفت :درد» و اینکه چطور بایستد تا درد زانو کمتر شود .هر دم
سنگینی ام را روی یک پا می انداختم .بیهوده بود .این باد را شیاطین ناپیدا
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انتظاری ابــــدی
امین فقیری

فقط برای آزارم می وزاندند .کوه با آن شکاف فریاد مانندش همانند یک
دشنام زشت آنجا سبز شده بود .موذی ،موذی ،موذی!
عجیب بود .دفعه های قبل همیشه زودتر جلوی در آماده بود .با آن
اتومبیل جمع و جور شیکی که تازه خریده بود .حاال دیگر نیم ساعت
گذشته بود .چقدر زمان دیر می گذرد! خودش خوانده بود .همان شعر
معروف لورکا را« .درست در ساعت پنج عصر» .چنین کسی چرا مرا
قال گذاشته است؟ دفعه قبل از دردی حرف میزد که نمی تواند بگوید .در
زندگی ...گفتم این طور که مرا کنجکاو تر می کنی.

بعد میگفت« :ماشین را نمی آورم ،قلمدوشت می کنم».
گفتم :من زیر بار سنگینی خودم دارم له و لورده می شوم .آنگاه تو با این
استخوان های پیچیده ات می خواهی قلمدوشم کنی؟! می خندیدیم .ولی
وقتی سکوت ناخواسته فضای ماشین را بر می داشت؛ صورتش زیر غم و
اندوه می شد .از چیزی در هراس بود و رنج می برد که من نمی دانستم
چیست .دلش هم نمی خواست برایم بگوید.
همیشه دلش میخواست پیاده برویم .از آن کوچه باغ ها که باد پاییزی
کم کم دارد برگ ها را می تکاند .هنوز بعضی از برگ ها مقاومت می کنند

و خودشان را به زور به سر شاخه ها چسبانده اند .کاش زانوهایت ساییدگی
نداشتند ،میزدیم به راه .راجع به این رنگ ها با هم گپ و گفت میکردیم.
رنگ هایی که هیچ کدام جزء چهار رنگ اصلی نیستند .چرا برگ ها در
هنگام مرگ این چنین خود را می آرایند؟
به ساعتم نگاه کردم .شده بود سه ربع ساعت .یعنی  ۵:۴۵دقیقه .خواستم
به خانه برگردم .حتم ًا خانمم می گفت« :نرفتی؟! رفقایت هم مثل خودت
گیج اند» .دلم نمی خواست پشت سر مسعود حرفی زده شود .به خودم
نهیب دادم تا  ۶می ایستم .حتما سر و کله اش پیدا می شود! زمان
روی هم تلنبار می شد .وجودم یک تکه یخ ناهول شده بود .حس کردم
کیپ کیپ شده است .چندبار دهانم را باز و بسته کردم.
گوش هایم ِ
بی فایده بود .باد درون گوشم جا خوش کرده بود .آبریزش از بینی هم
شروع شده بود.
مسعود کجاست؟ تصادف نکرده باشد .حادثه بدی برای خانواده اش
پیش نیامده باشد .شاید از دست کسی در عذاب است .پیله نمی کنم.
باالخره هر کس درد خود را به دوش می کشد.
من اما خیلی خسته شده ام .سردم است .مغزم کیپ تا کیپ گرفته است.
دیگر نمی توانم فکر کنم .صدایی شنیدم« :یک ساعت گذشته بیا تو» .از
جایم تکان نخوردم .شاید نشنیده بودم .وقتی از طبقه سوم پایین می آمدم
هنوز ذره آفتابی را نوک درخت های سپیدار باغ علی می دیدم .حاال تاریکی
افتاده بود روی کوچه .باز هم شنیدم که« :صاحب مجلس زنگ زده است
که مسعود فراموش کرده است دنبالت بیاید!» یک آن فکر کردم چطور
یادش رفته! همین صبحی زنگ زدم .گفتیم و خندیدیم .مگر برای اولین
بار بود؟ شنیدم هنگام یادآوری دو دستی بر سر خود کوفته است و از
ناراحتی و شرم حاضر نشده است چند کلمهای با من صحبت کند .یک
لحظه خودم را به جایش گذاشتم .دلم می خواست به حالش بگریم .نباید
فکرهای منفی به سرم راه بدهم .مث ً
ال فکر کنم که چرا وجود مرا فراموش
کرده است؟! آخر من حجمی را روی این کره خاکی ،روی این شهر ،روی
این کوچه اشغال کرده ام .شاید تبدیل به غباری در نور شدهام .پیدا و ناپیدا.
مدت هاست که این طور فکر می کنم .رباتی دست و پا چلفتی که فقط
تعداد قرصی که باید بخورد ،بر اثر تکرار ،به یادش مانده است .چهره ها
را می شناسد ،اسم ها را نمی داند .کسانی با او سالم و احوال میکنند که
مدت ها باید فکر کند که آن ها را کجا دیده است.
از بس منتظر مانده ام تبدیل به سنگ شده ام .باران باریده .برف تمامی
هیکلم را سفیدپوش کرده .بهار و تابستان آمده اما برف هایی که بر سرم
نشسته ،آب نشدهاند .هنوز منتظرم .اسم او را که این قدر به انتظارش
ایستادهام فراموش کردم .کسی که مرا در انتظاری ابدی نگاه داشته است.

خوانش داستان «انتظار ابدی» نوشته امین فقیری

خوانش داستان «انتظار ابدی» نوشته امین فقیری

نوشته :مونا رستا -منتقد ادبی

نوشته ی :نیلوفر اجری -منتقد ادبی

از تنهایی تا فراموشی

در این غبار بی سوار

«انتظار ابدی» داستانی کوتاه به دور از پیچیدگی های ساختاری و بافتاری ،به قلم امین فقیری نویسنده خلوت گزین شیرازی است .اگرچه او در
جایگاه یک نویسنده بیشتر از دریچه داستان های روستایی اش که نگارش آنها به تجربه سال های دهه دوم و سوم زندگی نویسنده بازمی گردد ،دیده و
شناخته می شود .اما در داستان «انتظاری ابدی» خواننده با چهره ای از زندگی شهری روبه رو می شود و با کاراکترهایی سر و کار دارد که در آپارتمان
زندگی می کنند و «اتومبیل جمع و جور شیک» می خرند و در جلسات ادبی شرکت می کنند.
«انتظار ابدی» آنچنان که از نام آن برمی آید در دقایق انتظار می گذرد« .االن دیگر می رسد .این امید می توانست درد پایم را قابل تحمل تر کند...
االن دیگر می رسد .اما کی؟ حاال دو دقیقه گذشته است»
از همین بابت است که می تواند مصراع به یاد ماندنی «نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار »...از غزل معروف هوشنگ ابتهاج را به ذهن خواننده
متبادر کند .یا خواننده را به یاد نمایشنامه درخشان ساموئل بکت یعنی «در انتظار گودو» بیاندازد و یا هر مصداق دیگری با رویکرد مخصوص به خود
از انتظاری بی نتیجه که گویا تا ابد به طول می انجامد.
در داستان کوتاه «انتظاری ابدی» شخصیت اصلی که وظیفه روایت داستان را نیز به عهده دارد و خواننده از دریچه ذهن و نگاه او به داستان راه
می یابد ،مردی در آستانه ظهور عالئم سالمندی است که در مقابل در خانه اش ،با درد پا و زانو و سرمایی که به مدد موهای نم دار او جان مضاعف
گرفته و به استخوان می زند .انتظار دوستش را می کشد که قرار است برای شرکت در جلسه ادبی ماهانه شان به دنبال او بیاید .با این همه نمی خواهد
از ترس حرف درشتی که پیش بینی می کند همسرش حواله آن دوست کند به خانه بازگردد« .خواستم به خانه برگردم .حتم ًا خانمم می گفت« :رفتی؟!
رفقایت هم مثل خودت گیجند ».دلم نمی خواست پشت سر مسعود حرفی زده شود ».دلش هزار راه می رود و با مرور گفتگوهای گذشته بدترین
احتماالت را در ذهن خود مرور می کند ولی در نهایت می فهمد جریان ساده تر از این حرف ها بوده که بر ذهن او گذشته است.
سادگی و سرراستی که در شخصیت ها و محتوای این داستان به چشم می آید در فرم و زبان داستان هم جریان یافته است .این گزاره را می توان با
تشریح استراتژی نویسنده در مقوله شخصیت پردازی داستانش توضیح داد.
در انتظاری ابدی همسر راوی و دوستش یعنی همان مسعو ِد مذکور ،حضوری تیپیکال در داستان دارند و حتی خود راوی در جایگاه شخصیت اصلی
داستان .اگرچه که با اضافه شدن پاره ای جزئیات و برقراری برخی پیوندهای نامریی در حال تبدیل شدن به کاراکتر است ولی این جزئیات با ماهیتی
ساده ،ملموس ،نزدیک و قابل درک در حال تزریق به شخصیت هستند و این وضعیت به آن معناست که خواننده بی آنکه متحمل باری ذهنی باشد با
داستان همراه می شود .این راهبردی است که نویسنده در مقوله ساختار و زبان داستان نیز دنبال می کند به شکلی می توان «انتظار ابدی» را داستان
آدم های عادی با ماجرایی ملموس توصیف کرد که در قالب فرمی ساده و با به کار گرفتن واژگان و ساختارهای روزمره زبان روایت می شود.
حال نزدیک شدن به مقوله ممتنع «پیری» در ساختی اجتماعی و
وجه تمایز داستان ولی آنجاست که نویسنده از خالل این مختصات سهل در ِ
روان شناختی است .سالمندی پدیده ای در حال گسترش است که در کشورهای در حال توسعه معموال تنها به جنبه فیزیولوژیک آن پرداخته می شود.
این مقوله در داستان «انتظار ابدی» نیز ابتدا ظهوری فیزیولوژیک دارد به این معنا که نویسنده با اشاره به دردهای استخوانی شخصیت اصلی بر اثر
ایستادن ،به جنبه هایی از پیری به مثابه مقوله ای زیست شناسی می پردازد اما با پیش رفتن داستان این مقوله نیز گسترش پیدا می کند و با شکل
گرفتن الیه های معنایی عمیق تر ،جنبه های تازه می یابد .رویکردی اگزیستاسیالیستی به سالمندی ،این مقوله را در قالب احساس پیر شدگی و با
ساز و کاری تعامالتی تعریف می کنند .در نتیجه این تعریف ،آنچه اهمیت می یابد نقش و نگاه «دیگری» در این تعامل است .در داستان «انتظار ابدی»
نیز می توان موقعیت کاراکتر اصلی ،یعنی منتظر ایستادن در سرما را به مثابه «دیگری» در نظر گرفت زیرا بستری را فراهم می کند که در قالب آن،
کاراکتر اصلی با ناتوانی فیزیکی ناشی از افزایش سن روبرو می شود و در حال نایل شدن به درک تلخ ،اما تازه ای از «خود» است .این درک تازه قادر
به باز تعریف ارتباط سالمند با افراد و محیط پیرامون است و مشکل اصلی از دید جامعه شناسان آنجاست که این بازتعریف عملکردی محدودکننده
دارد ،که حتی می تواند طرد سالمند از محیط اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
در همین بزنگاه است که داستان به جنبه روان شناختی مسأله ی سالمندی نیز ورود کرده و در پایان بندی خود نشانه هایی از فعال شدن طرح واره
رهاشدگی را در کاراکتر اصلی بروز می دهد .مطرودیت های اجتماعی یکی از چالش های پیش روی سالمندان است که بسته به فاکتورهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی؛ زندگی افراد سالمند را به شکلی متغیر تحت تأثیر و سالمت روانی آنها را مورد تهدید قرار می دهد .این در حالی است که کاراکتر
اصلی این داستان به طبقه اجتماعی تعلق دارد که به واسطه ی ویژگی های فرهنگی اش معمو ًال کمترین آسیب از طرد اجتماعی سالمندان را متحمل
می شود و روی ابتدایی ترین نقاط این طیف قرار دارد .با این وصف آنچه پس از پایان داستان ذهن خواننده را درگیر می کند وضعیت بهداشت و روان
سالمندانی از سایر طبقات اجتماعی است که در نقاطی دیگر از این طیف قرار دارند.

داستان «انتظار ابدی» هم به لحاظ فرم و هم محتوا تمام آنچه را از یک داستان کوتاه انتظار می رود در خود دارد .از شخصیت های تنگ و
محدود آن ،که به راوی ،همسرش و مسعود (دوست راوی) خالصه شده اند تا تک مکانی بودن از نظر جغرافیایی داستانی به این معنا که تمام
داستان در یک واحد مکانی و به فاصله انتظار راوی در کوچه برای رسیدن دوستش (مسعود) بیان می شود .با این مقدمه درمی یابیم داستان به
سیاق پس نگر روایت شده است.
امین فقیری در بسط متن از دادن اطالعات داستانی گسترده به مخاطب خِست می ورزد و این امر را به حداقل ضرورت داستان کاهش می دهد.
اما این نه به معنای مشکل داشتن داستان ،بلکه به معنای دست باال گرفتن مخاطب است .در این نوع داستان مخاطب باید به تک تک جمله های
داستان دقت کند تا اطالعات داستانی را از دل آن بیرون بکشد و با کنار هم گذاشتن آنها به بار معنایی که مدنظر نویسنده بوده ،دست پیدا کند.
از نظر زبانی در عین سادگی ،تشبیهات و آشنایی زدایی هایی در متن وجود دارد که در انحصار نویسنده است .به عنوان مثال در توصیف کوه
اینگونه می گوید« :کوه با آن شکاف فریاد مانندش همانند یک دشنام زشت آنجا سبز شده بود .موذی ،موذی ،موذی» واضح است که این تشبیه
با تشبیهات همیشگی «کوه» در داستان های معمول متفاوت است .در اینجا کوه نه به عنوان سمبلی از پایداری و قدرت ،بلکه به عنوان نمادی از
آزار معرفی می شود .همان طور که برف هم فقط از جنبه آزارنده و سرما مورد نظر قرار گرفته ،نه زیبایی و پاکی.
فضا و زمانی که داستان در آن روایت می شود کام ً
ال گزینشی و هم سو با هدف داستان انتخاب شده .زمستانی سرد و استخوان سوز که ناتوانی
جسمی شخصیت اصلی (راوی) را بیش از پیش برجسته می کند و از این طریق حتی شخصیت پردازی هم در متن تعمیق پیدا می کند .عالوه بر
آن فضای سرد داستان به گسسته شدن روابط انسانی و در نتیجه تنها ماندن راوی نیز اشاره دارد که می توان این تنهایی و گسست را به جامعه ی
انسانی تعمیم داد که راوی در واقع نماینده آن است .بی اسمی راوی هم شاید دلیلی آشکار بر همین قابلیت تعمیم به گستره وسیع تر انسانی باشد،
تا شخصیت از طریق نام گذاری به یک شخص خاص محدود نشود.
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان «انتظار ابدی» هم درست مانند دادن اطالعات ،در حد ضرورت است نه فراتر از آن .حتی سن راوی
را که شخصیت اصلی نیز به حساب می آید با همان محدودی حدس می زنیم که از طریق دردهای جسمی و همچنین روابط و جایگاهش در
ارتباط های محدودش با جامعه کوچک ادبی پیرامون خود دارد .به این حلقه دوستان اهل ادب هم به قدر نیاز اشاره شده و نویسنده از دام بیان
تجربه های زیستی و زیاده گویی ،با موفقیت گذشته و از همسر راوی نیز تنها یک صدا و نه حضور کامل را داریم .گرچه همین صدا و پیش از
آن بیان ترسی مبهم از سرزنش این زن هست که به باز شدن گره داستانی کمک می کند .اما همین حضور حداقلی نشان می دهد نویسنده تا چه
اندازه به مهندسی داستان و ضرورت هایش دقت داشته ،در واقع می توان گفت «انتظار ابدی» از آن دست داستان های کمیابی است که اگر حتی
برگی در آن به زمین می افتد ،دلیلی دارد و مثال معروف کاربرد تفنگ چخوف در داستان را می توان به عینه شاهد بود.
با وجود این تمام اختصارات ،این داستان را نمی توان در مجموعه داستان های مینی مال قرار داد که ساختار خطی و معنای تصریحی دارند
چرا که هم نوع پس نگر روایت و هم معنای تلویحی ،متن را از این دسته داستان ها جدا می کند .بنابراین کوتاهی اثر آن را به سمت تصریحی و
یک بار مصرف بودن سوق نمی دهد؛ چرا که از تجربه نویسنده در حذف حاشیه ها و پرهیز کامل از اطناب نشأت می گیرد.
اگر بخواهیم در محتوای داستان دقیق تر بشویم باید بگوییم داستان «انتظار ابدی» داستان تنهایی آدم هاست .آن هایی که حتی اگر به ظاهر و
به دلیل ضعف جسمانی خودشان و دیگران را فراموش کنند اما درد تنهایی را نمی توانند فراموش کنند یا به آن عادت کنند و خو بگیرند .همچنان
که راوی در جمالت پایانی داستان همراه با یک تلخیص زمانی گنگ (که نیازی به بازگویی دقیق زمانی ندارد) از فراموشی می گوید که توأم با
انتظارات است .انتظاری که حتی به آن ضعف ابدی داده شده ،این فراموشی پیش از آن به صورت تلویحی در مورد «مسعود» هم بیان شده و
می توان نتیجه گرفت ،غمی که مسعود از آن نمی گوید ولی فکر و ذهنش را از دید راوی مشغول کرده همین فراموشی تدریجی است .نقطه اوج
داستان شاید همان جایی باشد که این فراموشی هم به اوج خود می رسد .تا آنجا که عنصر ناگزیر فراموشی باعث می شود که مسعود با وجود تمام
ارادتی که به راوی دارد او را فراموش کند و در انتظار خود باقی بگذارد.
در انتها اما شاهد هستیم که گویا راوی هم به سرنوشتی مشابه دچار شده .از این نظر است که مخاطب نسبت به شخصیت آیرونی پیدا می کند
و متوجه دلیل انتظار ابدی که گریبان شخصیت را گرفته می شود و حتی قصور مسعود نسبت به راوی هم دلیل پیدا می کند و اینگونه است که
نویسنده بدون اینکه نامی از بیماری فراموشی یا آلزایمر بیاورد .تبعات انسانی آن را نشان می دهد .آن هم از بیان یک صحنه از زندگی راوی.

آگهی
آگهی
نظر به اینکــه برابر دادنامه شــماره  140000211094000502مورخ 1400/3/30
صادره از شــعبه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت،
موضوع پرونده کشف دستگاه های ماینر ،دســتگاه های مکشوفه به نفع
ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ضبط گردیده ،از شخص یا اشخاصی
که ادعای مالکیت دارند و به رأی صادره معترض می باشند مقتضی است
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک
مربوطه بــه این مرجع مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تقدیم نمایند .در غیر
این صورت برابر مقررات اقدام قانونی می گردد.
/1875م الف
رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت
بهروزی

آگهی
بدینوســیله به خانم عهدیه نجفی فرزند خشنود که به موجب دادنامه
شــماره  139800211019000467مورخ  98/9/10تعزیرات حکومتی فارس
به اتهام قاچاق کاالی گمرکی عالوه بر ضبط کاالی مکشــوفه به پرداخت
جریمه نقدی به میزان  700/000/000ریال به نفع دولت محکوم شــده اند
ابالغ می گــردد چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک
ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید حدادی،
اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم
شعبه نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1872م الف
رئیس شورای اجرای احکام تعزیرات حکومتی شیراز
عباسی

آگهی
نظر به اینکــه برابر دادنامه شــماره  140000211094000549مورخ 1400/4/7
صادره از شــعبه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت،
موضوع پرونده کشف یک دستگاه بیل مکانیکی خارجی با مارک کوماتسو،
دستگاه مکشوفه به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ضبط گردیده،
از شخص یا اشــخاصی که ادعای مالکیت دارند و به رأی صادره معترض
می باشند مقتضی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در
دست داشتن مدارک مربوطه به این مرجع مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
تقدیم نمایند .در غیر این صورت برابر مقررات اقدام قانونی می گردد.
/1873م الف
رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت
بهروزی

آگهی
نظر به اینکــه برابر دادنامه شــماره  140000211094000341مورخ
 1400/3/8صادره از شــعبه قاچــاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی
شهرســتان مرودشــت ،موضوع پرونده حمــل کاالی قاچاق،
دستگاه های مکشوفه به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)
ضبط گردیده ،از شخص یا اشــخاصی که ادعای مالکیت دارند
و به رأی صادره معترض می باشــند مقتضی است ظرف مدت
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی با در دست داشتن مدارک
مربوطه به این مرجع مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تقدیم نمایند.
در غیر این صورت برابر مقررات اقدام قانونی می گردد.
/1871م الف
رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت
بهروزی

8

آگهی
 20ذیالحجه 1442

شنبه  9مرداد 1400
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  140060311035001576مــورخ  1400/3/24موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000795هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مســلم جهانبازی فرزند صدراله به شماره
شناسنامه  379کدملی  2549658183صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  200مترمربع به پالک 8/41862
مفروز و مجزی شــده از پالک  1189فرعی مجزی شده از  8/14واقع
در بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای سید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/24 :
/1870م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

Jul 31، 2021

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  140060311034002737مــورخ  1400/4/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی کرمی فرزند خدایار
به شماره شناسنامه  3صادره از شیراز در ششدانگ اعیانی یکباب خانه
به مســاحت  172/06مترمربع پالک  14191فرعی از  2070اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا
در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه
اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/24 :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻓﺎرس
/1867م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی

نظر به اینکه نشانی مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای

ماده 208ق.م.م مصوب اسفندماه  1366اوراق مالیاتی به شرح
ذیل ابالغ می گردد  ،خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و

ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده و پیگیری
مراحل آن به هیئت های حل اختالف مالیاتی واقع در بلوار فرهنگ شهر-
ایستگاه  -10اداره امورمالیاتی شیراز  -طبقه چهارم مراجعه نمایید.
ردﻳﻒ
1

ﻧﺎم و ﻧﺎم

ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ش ﺷﻜﻮﻫﻲ

ﺷﻤﺎره

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﻛﺪ ﻣﻠﻲ
9170820410

ﻧﺎم واﺣﺪ
170821

ﻋﻤﻠﻜﺮد
1393

ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﺷﻤﺎره
ﺑﺮگ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ

ﻣﻮرﺧﻪ
1400/5/3

1400/6/9

ﺳﺎﻋﺖ

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

49444000
8989500

17117

17116

1400/5/3

1400/6/9

13

13

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

4793700

17118

1400/5/3

1400/6/9

13

ﻣﺸﺎﻏﻞ

30962500

17119

1400/5/3

1400/6/9

13

38455000

17121

1400/5/3

1400/6/9

13

17122

1400/5/3

1400/6/9

13

1400/5/3

1400/6/9

13

1400/6/9

13
13

2

ﻣﺼﻴﺐ ﺷﻜﻮﻫﻲ

9170820411

3

ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ

9170820412

170821

4

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻤﺲ ﭘﻮر

2298685630

170821

1393

5

ش ﺷﻬﺎﺑﻲ

9170820413

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

6

ش ﺷﻬﺮاﺑﻲ

9170820414

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

37206250

7

ﺷﻬﺮام ﺟﺎﻫﺪ

9170820415

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

7590900

17123

8

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎري

2432116100

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

18280200

17124

1400/5/3

9

ﻓﺮج اﻟﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎري

2296290000

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

30962500

17125

1400/5/3

1400/6/9

10

ﺷﻬﺴﻮار رﺿﺎﻳﻲ

2295952956

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

100880000

17126

1400/5/3

1400/6/9

13

11

ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺨﻲ

2297951752

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

15361420

17127

1400/5/3

1400/6/9

13

12

ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻠﺰار

9170820417

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

10488000

17128

1400/5/3

1400/6/9

13

13

ﻛﻤﺎل ﺷﻴﺮزاد

9170820419

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

8989500

17129

1400/5/3

1400/6/9

13

14

ﻟﻴﻼ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮ

2298055319

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

19723750

17130

1400/5/3

1400/6/9

13

15

ﺻﻔﺪر ﺷﻴﺮواﻧﻲ

2570560898

170821

1393

ﻣﺸﺎﻏﻞ

64916000

17131

1400/5/3

1400/6/9

13

دﻫﻘﺎن

دﻳﻨﺪارﻟﻮ

شناسه آگهی1170803 :

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم1400/5/9 :
نوبت اول1400/5/2 :
شهرداری سورمق به استناد مصوبه شــماره  16مورخ  1399/9/3شورای محترم اسالمی شهر ،در نظر دارد نسبت به
فروش مخازن هوایی اسقاطی خود واقع در موتوری شهرداری از طریق مزایده عمومی به متقاضیان با شرایط زیر اقدام

نماید.
-1ارائه سپرده شــرکت در مزایده به میزان  5درصد قیمت کارشناسی مخازن هوایی اسقاطی به صورت وجه نقد ،ضمانت نامه
بانکی یا چک تضمین شده به شهرداری سورمق الزامیست
-2شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-3قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
-4به پیشــنهادهایی که فاقد ســپرده ،مخدوش و دارای قلم خوردگی و یا بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-5سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
-6هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-7سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-8مشخصات و قیمت پایه ها و مخازن به شرح زیر می باشد:

ردﻳﻒ
1

اﻗﻼم ﻣﺰاﻳﺪه

ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﻘﺎﻃﻲ

ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

 9500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
 87/000رﻳﺎل

در صورت نیاز به اطالعات بشتر با تلفن ( 07144374300واحد مالی) تماس حاصل فرمایید.
/3424م الف
شناسه آگهی1168356 :

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
 41/325/000رﻳﺎل

محمدحسن نعمت اللهی
شهردار سورمق

سال بیست و ششم شماره 7254

برگ سبز سواری پراید صبا مدل  1389رنگ سفید به شماره
پالک 967ب 67ایران  73و شــماره موتــور  3756357و
شماره شاسی  S1412289586690به نام ایده بخشی جهرمی
مفقود 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 شماره  140060311035001570مورخ  1400/3/23موضوع پرونده
کالسه شماره  1397114411035001050و رأی شماره 140060311035001571
مورخ  1400/3/23موضوع پرونده کالســه شماره 1397114411035001049
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان -1خانم زلیخا رحمانی به شــماره
شناســنامه  2کدملی  1209758687صادره از ســمیرم فرزند ابراهیم
-2خانم روح افزا رحمانی به شــماره شناسنامه  1کدملی 1209758296
صادره از ســمیرم فرزند ابراهیم در نســبت به ســه دانگ مشاع از
ششــدانگ یک قطعه باغچه محصور (باغ شــهری) با بنــای احداثی به
مساحت  1080مترمربع به پالک  8/41876مفروز و مجزی شده از پالک
 8/17واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری
از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری شیراز محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/24 :
/1866م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311016000316موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای باقر علوی فرزند جالل به شماره شناسنامه  186صادره
از ممسنی در چهاردانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه
باغ دیم به مساحت  12164/67مترمربع پالک  93فرعی از  284اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  284اصلی واقع بخش  7فارس مشهور
به نیوار برگکی خریداری از مالک رسمی آقای سیدقربان علوی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/24 :
/45م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001184مورخ  1400/3/1موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000477هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای کرامت جعفرپور فرزند اصغر به شــماره شناســنامه 7
کدملی 2432657322صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  189/08مترمربع به پالک  12/38621مفروز و مجزی شده از
پالک  12واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3خریداری
از مالک رســمی محمدعباسی فرزند عباس محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/9 :
/1822م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034003063مورخ  1400/4/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه دوانی فرزند علی به
شماره شناسنامه  229صادره از بوشهر در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  179/60مترمربع پالک  2658فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال ملک
از مالک رسمی در ازاء حصه مشاعی به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/24 :
/1869م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم1400/5/10 :
نوبت اول1400/5/9 :
اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس
در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خود را
با موضوع برون ســپاری خدمات مشــاوره شغلی و
اجرای طرح اشغال و کاریابی و احیای طرح های راکد
و نظارت و بازدید کارشناسی از طرح ها به شرح:
-1مشــاوره شــغلی شــامل تکمیل فرم های استعدادســنجی ،تحلیل
ویژگی های روانشــناختی ،تحلیل محیطی -فــردی و تکمیل فرم و جمع
بندی و ارائه پیشنهاد ،تشکیل پرونده ،ثبت اطالعات در کلیه سامانه های
مربوطه ،بازدید قبل ،حین و بعد از اجرای طرح و همچنین تعامل و پیگیری
با بانک های عامل برای پرداخت تســهیالت و اخــذ تأییدیه پرداخت از
شــعب بانک های عامل به مددجویان محترم تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی(ره) استان فارس به تعداد ( 15/000پانزده هزار) طرح
-2بازدید ادواری از طرح های اجرا شده سنوات قبل به تعداد 100/000
(یکصد هزار) بازدید
-3تکمیل فرم های استعدادســنجی ،تحلیل ویژگی های روانشــناختی
تحلیل محیطی -فــردی و تکمیل و جمع بندی و ارایه پیشــنهاد برای
متقاضیان کاریابی و ارسال درخواست های کاریابی مددجویان محترم
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان فارس به ســامانه
کاریابــی کارون و یک مرحله بازدید پس از به کارگماری متقاضیان به
تعداد ( 4/000چهار هزار) پرونده کاریابی
با کلیه هزینه ها و کســورات قانونی از جمله بیمــه ،مالیات ،عوارض
و ...به عهده پیمانکار را در کلیــه ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرســتان ها و بخش های اســتان فارس از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به اشــخاص حقوقی واجد شرایط که دارای
مجوز رســمی از مراجع ذیصالح در این زمینه باشــند برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شــماره  2000003100000003از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از
طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران
در صــورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی خود را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند.
سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ شش میلیارد و پانصد و نود و شش
میلیون ریال می باشد.
تاریخ انتشــار آگهی مناقصه در ســامانه ســاعت  8روز شنبه تاریخ
 1400/5/9می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه
تاریخ  1400/5/13می باشد.
مهلت زمانی ارســال پاکت های پیشنهاد مناقصه ساعت  18روز شنبه
تاریخ  1400/5/23می باشد.
زمان بازگشــایی پاکت های اسناد مناقصه ساعت  9روز یکشنبه تاریخ
 1400/5/24می باشد.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه ساعت  9روز شنبه تاریخ 1400/7/12
می باشد.
محل بازگشایی پاکت های اسناد مناقصه ســالن کنفرانس اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس واقع در طبقه پنج می باشد.
هزینه دو نوبت درج آگهی در یکی از روزنامه های اســتان فارس به
عهده برنده مناقصه می باشد.
/3453م الف
شناسه آگهی1170177 :
محمد بذرافشان
مدیر کل استان فارس

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (با ارزیابی کیفی همزمان)
نوبت دوم1400/5/10 :
نوبت اول1400/5/9 :
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان فارس در نظــر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردﻳﻒ
1

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻮر ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد -ﺟﻢ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(

200/312/153/809

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(
7/907/000/000

ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
رﺗﺒﻪ ) (4راه و ﺗﺮاﺑﺮي

)1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
)2دریافت اسناد مناقصه مورخ  1400/5/10به مدت ( )5روز از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
امکان پذیر می باشد.
)3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشــنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری
مورخ  1400/5/30و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری  1400/5/30و محل آن
دبیرخانه اداره کل می باشد.
)4زمان گشــایش پیشنهاد :پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ســاعت  10صبح مورخ  1400/5/31در این اداره کل
بازگشایی خواهد شد.
)5اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی
)6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
)7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس ،27313131 :دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تأمین کننده /مناقصه گر »:موجود
است.
)8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
/3451م الف
شناسه آگهی1170212 :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

9

حواد ث
شنبه  9مرداد    1400

 20ذی الحجه 1442

 ۲۷۰فوتی جدید کرونا در کشور
 ۲۸۵شهر کشور در وضعیت قرمز

از روز پنجشنبه تا دیروز  ۸مردادماه  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۴ ،هزار و ۷۱۵
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی
شدند و متاســفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۷۰ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون  ۹میلیون
و  ۳۶۶هــزار و  ۲۹۰نفر ُدز اول واکســن کرونا و

دو میلیــون و  ۶۵۲هــزار و  ۳۵۸نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۱۲میلیون و  ۱۸هزار و ُ ۶۴۸دز رسید.
در عیــن حال افراد واجد شــرایط بــرای تزریق
واکسن حتما در سامانه  salamat.gov.irثبت
نام و پــس از دریافت پیامک نوبت دهی ،به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کنند.
همچنین از روز پنجشــنبه تا دیروز  ۸مردادماه

 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲۴ ،
هزار و  ۷۱۵بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناســایی که دو هزار و  ۸۵۶نفر از آنها بســتری
شدند.
بر این اســاس مجموع بیمــاران کووید ۱۹در
کشور به سه میلیون و  ۸۵۱هزار و  ۱۶۲نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۷۰ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۹۰هزار و  ۳۴۴نفر رسید.
در عین حال خوشــبختانه تاکنون ســه میلیون
 ۳۴۸هزار و  ۳۶۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۵هزار و  ۳۸۴نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۵میلیون و  ۸۵۷هزار و  ۴۳۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۸۵شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۱۰ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۵۳ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

رئیس کل دادگستری فارس اعالم کرد؛

آزادی  ۱۱۷زندانی جرائم غیر عمد در فارس
رئیــس کل دادگســتری فــارس از فراهــم
شــدن زمینه آزادی  ۱۱۷زندانــی جرائم مالی از
زندانهای استان همزمان با عیدغدیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجتاالسالم سید
کاظم موسوی در مراسم آزادی این تعداد زندانی،
بیان کرد :با مشارکت ستاد دیه استان ،سپاه فجر،
بسیج و دادگستری فارس ،مقدمات آزادی  ۱۱۷نفر
از زندانیان در زندانهای استان فراهم شد.
او افزود :همچنین با اعطای تسهیالت قضایی
به همه زندانیان بند نسوان زندان آباده این بند از
زندان شهرســتان تعطیل و این افراد با مساعدت
قضایی همکاران در اسرع وقت آزاد خواهند شد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه بیش
از  ۷۹۰زندانی مالی در زندانهای اســتان تحمل
کیفر میکنند که  ۳۰نفر از این تعداد ،زن هستند،
گفت ۸۱ :نفر از این زندانیان بدهی بین  ۳۰میلیون
تومان تا  ۵۰میلیــون تومان دارند که با پرداخت
مبلــغ کل بدهی آنان که مبلغی معادل  ۲میلیارد
و  ۹۰۰میلیــون تومان اســت ،زمینه آزادی آنان
فراهم میشود.
او افزود :این رقم برای خیرین اســتان فارس،
رقم باالیی نیســت که امیدواریم با همت خیرین
زمینه آزادی این افراد تا محرم امسال فراهم شود.
حجت االســام موسوی یادآور شــد :برنامه
آزادسازی ،برنامه مشارکتی بین سپاه فجر ،ستاد
دیه و دادگستری کل استان است و در چهار طرح
قبلی نذر رهایی ،زمینه آزادی بیش از  ۸۰۰زندانی
مالی فراهم شده است.
سردار بوعلی ،فرمانده سپاه فجر استان فارس

نیز در این مراســم ضمن تبریک عید سعید غدیر
و دهه امامت و والیت گفت :از ســال گذشــته
موضوع آزادســازی زندانیــان جرایم غیرعمد به
عنوان یکی از کمکهای مومنانه در دســتور کار
قــرار گرفت و تاکنون  ۵مرحله برگزار شــده که
در مراحــل قبل  ۸۱۱نفــر از زندانیان که بدهی
آنــان بیش از  ۱۱۲میلیارد تومان بوده اســت از
زندانهای استان آزاد شدهاند.
او افزود :برای پنجمیــن مرحله از نذر رهایی
نیــز برای آزادســازی  ۱۱۰زندانی مالی با همت
ستاد دیه و خیرین استان برنامه ریزی کردیم اما
با همت رئیس کل دادگستری استان زمینه آزادی
 ۱۱۷نفر زندانی فراهم شد.
سردار بوعلی یادآور شد :در پنجمین مرحله نیز
از این  ۱۱۷زندانی ۶ ،نفر زندانی زن هســتند که
زمینه آزادی آنان فراهم شــد و از ابتدای اجرای
ایــن طرح تاکنون تعــداد  ۹۲۸نفر از زندانهای
اســتان آزاد و به آغوش خانواده بازگشــتهاند .او
اظهار امیــدواری کرد که تا پایان ســال ۱۴۰۰
بتوانند بــا همت خیرین و اقشــار مختلف مردم
و بســیج زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با
کمتر از  ۵۰میلیون تومان را فراهم کنند.
اسحاق ابراهیمی ،مدیرکل زندانهای فارس
نیز گفــت :همزمان بــا عید والیــت و امامت،
بیــش از  ۱۰۰نفــر از زندانیــان از زندانهــای
اســتان آزاد میشــوند که حدود  ۳۵نفر از آنان
با اعطای تســهیالت پایان حبس توسط رئیس
کل دادگســتری و دادســتان عمومی   و انقالب
مرکز استان و حدود  ۸۰نفر دیگر از محل کمک

خیرین ،ستاد دیه و سپاه فجر با مبلغ بدهی بیش از
 ۸میلیارد است.
او ادامــه داد :بخش قابل توجهــی از بدهی
این افراد نیز با مشــارکت و ورود شوراهای حل
اختالف توسط شکات مورد گذشت قرار گرفته و
مبلغ قابل توجهی را اقشار بسیج ،سپاه و ستاد دیه
استان پرداخت کردهاند.
مدیرکل زندانهای فارس با اشــاره به کمک
خانوادههای متوفیان در اســتان برای آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد گفــت :مرحوم رزمی   از
خیرین بزرگوار اســتان ،هفته گذشته به رحمت
ایزدی پیوســتند و خانواده بزرگــوار آن مرحوم
هزینــه مراســم ترحیــم و یادبــود آن عزیز از
دســت رفته را به مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان برای
آزادســازی تعداد  ۲۴نفر از زندانیان مالی در نظر
گرفتند که این تعــداد از زندانیان در هفته آینده
آزاد میشوند.
ابراهیمی   بیان کرد :افرادی که امکان برگزاری
مراســم ترحیم در ایام شیوع بیماری کرونا برای
عزیــزان خود ندارنــد میتوانند در مســیر خیر
آزادســازی زندانیان از بند زندان اقدام کنند ،چرا
که اقدام ،تنها آزادی یک فرد از زندان محسوب
نمیشود بلکه در واقع آزادی عالوه بر فرد زندانی
خانواده وی نیز از مشکالت رهایی یافته و حقوق
شکات نیز استیفا میشود.
او با یادآور شدن این موضوع که مجموع ًا ۷۹۴
نفــر زندانی جرایم غیرعمد در اســتان محبوس
هســتند ،گفت :همه این زندانیان چشــم انتظار
دستان سخاوتمند خیرین هستند.

بین الملل

آتشسوزی در حلب  ۱۲کشته و مجروح
برجای گذاشت

آتشســوزی در یک کارخانه رنگ در منطقه صنعتی شــیخ نجار در حلب
سوریه جان  ۵نفر را گرفت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ،خبرگزاری دولتی سوریه
(ســانا) از وقوع آتشسوزی در یک کارخانه رنگ در منطقه صنعتی شیخ نجار
در حلب ســوریه خبر داد .گفته میشــود در پی این حادثه  ۵نفر جان خود را از
دست داده و  ۷نفر دیگر مجروح شدهاند.
این درحالی اســت که رژیم صهیونیســتی هفته گذشته حومه جنوبی شهر
حلب و نوار مرزی لبنان را هدف حمالت خود قرار داده بود.

سیل در افغانستان  ۴۰قربانی گرفت

در حادثه وقوع سیالب در مناطقی از افغانستان دست کم  ۴۰تن کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،در این حادثه که روز پنجشــنبه در مناطق تحت کنترل
طالبان رخ داد جاری شــدن سیالب به کشته شدن دست کم  ۴۰تن منجر شد
و چندین خانه نیز تخریب شــدند .گفته شده روستاییان در تالش برای یافتن
دیگر حادثه دیدگان احتمالی هستند.
مقامات افغانستان اظهار داشتند :اطالعات اولیه حاکی از آن است که  ۶۰خانه
بر اثر وقوع سیل تخریب شده و حدود  ۱۰۰نفر نیز ناپدید شده اند.
هرچند به گفته مقامات افغانســتان دسترسی به اطالعات صحیح از شرایط
مناطق سیل زده آســان نیست چرا که تحت نظارت طالبان قرار دارد و امکان
برقراری ارتباط ضعیف است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،گزارش ها حاکی از آن است
که تاکنون روستاییان  ۴۰جسد را از میان آب یا آوار بیرون کشیده اند.

آتشسوزی جنگلی در جنوب ترکیه قربانی گرفت

در حادثه آتشسوزی جنگلی در جنوب ترکیه دست کم یک تن کشته شد
و  ۱۰نفر دیگر نیز در میان آتش گرفتار شدند.
به گزارش ایســنا ،وزیر کشــاورزی ترکیه با اشاره به تالش نیروهای امداد
برای مهار شعله   های آتش گفت :برای دومین روز متوالی آتش سوزی جنگلی
در جنوب کشــور ادامه دارد که تاکنون یک تن کشته شده و  ۱۰نفر دیگر نیز
در آتش گرفتار شده اند.
گرمای هوا و وزش باد موجب شــده اســت تا شــعله   های آتش با سرعت
بیشتری پیشروی کند .تاکنون  ۱۸روستا و منطقه در شهر آنتالیا تخلیه شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،تصاویر تلویزیونی این کشور
ســاختمانهای مسکونی گرفتار در آتش و مردمی   را نشان میدهد که در حال
فرار از محل زندگی خود هســتند و نیروهای آتش نشان با کمک بالگردها در
تالش هستند تا هر چه سریعتر آتش را مهار کنند.
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نجات جان سه بیمار با اهدای عضو بانوی المردی

مدیر واحد فراهم آوری و پیوند دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز از اهدای
اعضــای بدن مرحومه زهرا رضایی ،بانوی  ۳۴ســاله المردی به ســه بیمار
دیگر خبر داد.
ســیاوش غالمی   در گفتگو با خبرنگار مهر ،افــزود :اهدای اعضای بدن،
مرحومــه زهرا رضایی بانوی  ۳۴ســاله المردی ،جان یک بیمار  ۳۰ســاله
رشــتی ،یک بیمار  ۱۵ســاله ســیرجانی و یک بیمار  ۲۹ســاله شیرازی را
نجات داد.
وی یادآور شــد :مرحومه زهرا رضایی چند روز قبــل ،به دلیل خونریزی
مغزی دچار مرگ مغزی شد.

آتش سوزی هتل آپارتمان در شیراز

رئیس ســازمان آتشنشانی شــیراز از وقوع آتش سوزی در یکی از هتل
آپارتمانهای این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد هادی قانع گفت :در ساعت  ۱۱و  ۳۸دقیقه
پنجشــنبه با مشاهده دود و زبانه کشیدن شــعلههای آتش از واحد شرقی در
طبقه ســوم یک هتل آپارتمان ســه طبقه واقع در خیابان حدادی ،این حادثه
به ســامانه  ۱۲۵آتش نشانی شــیراز اطالع داده شــد که به دنبال آن ستاد
فرماندهی آتش نشــانی شــیراز آتش نشــان از ایســتگاه یک را به همراه
خودروهای اطفا آتش را به محل حادثه اعزام کرد.
رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــیراز با اشاره به حضور
آتش نشــانان در محل حادثــه گفت :پس از حضور آتش نشــانان در محل
مشــاهده شد کانون آتش سوزی آشپزخانه این واحد بوده و آتش گرفتن هود
آشپزخانه منجر به آتش سوزی و سرایت آن به لوازم قابل اشتعال شده است.
قانع با بیان اینکه شعلههای آتش در این واحد به سرعت در حال گسترش
بود ،گفت :آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه نسبت به اطفا آتش ،نجات
مسافران و خارج کردنشان به بیرون از هتل اقدام کردند.
وی با بیان اینکه همزمان با عملیات اطفای آتش ،آتش نشــانان عملیات
تهویه دود از محیط را نیز آغاز کردند ،گفت :نجاتگران آتش نشــانی  ۱۵تن
از مســافران این هتل آپارتمان را که در طبقات گرفتار شده بودند را به محل
امن منتقل کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز افزود :پس از اطفا کامل
آتش و لکهگیری ،آتش نشانان به عملیات خود خاتمه دادند.
قانع با بیان اینکه علت قطعی بروز این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی
بررسی و اعالم خواهد شد ،گفت :خوشبختانه این آتش سوزی مصدوم نداشت
و تنها خسارات مالی بر جای گذاشت.

قاتل و همدستش روانه زندان شدند

فرمانده انتظامي الرســتان گفت :با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی قاتل و
همدستش در كمتر از  6ساعت دستگير و روانه زندان شدند.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو بــا خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر بيــان كرد :در پی تماس شــهروندان با مرکز
فوریتهای پلیســی  110مبنــی بر وقوع یک فقره درگیــری منجر به قتل
در روســتای کورده الرستان ،بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی
موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :مأموران در بررســيهاي اوليه مطلع شدند كه  2نفر به هويت
معلوم با فردي  35ســاله درگير و با ضربات سالح سرد وي را به قتل رسانده
و سريعا از محل متواري شدهاند.
فرمانده انتظامي الرستان خاطر نشــان كرد :ماموران انتظامي با اقدامات
فني و تخصصي و اشراف اطالعاتي موفق شدند هر دو ضارب  27و  31ساله
را در كمتر از  6ســاعت در اطراف كوههاي روســتاي كورده شناسايي و آنان
را دستگير كنند.
ســرهنگ امجدي با بيان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه علت و انگيزه
قتل را اختالفات شــخصي و عدم كنترل خشــم اعالم كردند ،گفت :قاتل و
همدستش براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف  13فقره سرقت از اماکن خصوصی

زلزله ای به بزرگی  ۸.۲ریشتر آالسکا را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری آمریکا ،زلزله ای به بزرگی
 ۸.۲ریشتر سواحل آالسکا را لرزاند که در پی آن هشدار وقوع سونامی   صادر شد.
این زمین لرزه روز پنجشنبه رخ داده است که مرکز لرزه نگاری آمریکا ابتدا
بزرگی آن را  ۷.۲ریشــتر اعالم کرده بود اما پس از آن بزرگی این زمین لرزه
 ۸.۲ریشتر اعالم شد.
به گزارش ایســنا به نقل از اسپوتنیک نیوز ،همچنین بالفاصله پس از وقوع
زلزله هشدار سونامی   صادر شد.

فرمانده انتظامی   شهرســتان ممسنی از دســتگیری يك سارق حرفهای و
كشف  13فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در ممسنی ،شناسايي و
دستگيري سارق يا سارقان در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي تصریــح کــرد :کارآگاهــان با انجــام اقدامات فنــي و اطالعاتی و
بررسی   های همه جانبه موفق به شناسایی يك سارق حرفه ای شدند.
فرمانده انتظامی   شهرستان ممســنی با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه
به  13فقره ســرقت از اماکن خصوصــی اقرار كرد ،گفت :متهم پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شد.

 ۷کشته و زخمی   در حادثه رانندگی در پاریس

دپو کاالی قاچاق ميلياردی در كوهچنار لو رفت

وقوع زلزلهای به بزرگی  ۸.۲ریشتر در آالسکا

در یک حادثه رانندگی در پاریس فرانسه بر اثر برخورد خودرو با یک باشگاه
شبانه  ۷نفر کشته و زخمی   شدند.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان ،رسانههای فرانسوی
اعالم کردند براثر برخورد یک خودرو با یک باشــگاه شــبانه در پایتخت این
کشور  ۷نفر کشته و زخمی   شدند.
بر این اســاس یک خودرو با سرعت به سمت یک باشگاه شبانه در پاریس
حرکت کرده و به آن برخورد کرده است.
در این حادثه یک نفر کشــته و  ۶نفر دیگر زخمی   شدهاند .راننده از صحنه
متواری شده و خودرو را در محل حادثه ترک کرده است.

حمله زن  ۳۲ساله با اسپری فلفل
به یک مادر و کودک!

زنی که با پاشیدن اسپری فلفل به صورت یک مادر و کودک به آن   ها حمله
کرده بود ،دستگیر شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،پلیس ســیاتل آمریکا زنی  ۳۲ساله
را بــه جرم پاشــیدن اســپری فلفل به یک مــادر و کــودک در مرکز خرید
دستگیر کرد.
بنــا بر اعالم پلیــس ،این زن ،قربانی و فرزند کوچکــش را به خاطر نزدن
ماسک در آسانسور مرکز خرید مورد حمله قرار داد.
اطالعات موجود نشان میدهد که تاکنون  ۷۰درصد ساکنان سیاتل واکسینه
شده ،اما هستند افرادی که هنوز پروتکلهای بهداشتی و زدن ماسک را رعایت
نمیکنند و متهم پس از دستگیری به ماموران پلیس بیان کرد که ماسک نزدن
قربانی و فرزندش سبب میشود تا گونه خطرناک دلتا با سرعت بیشتری میان
مردم شیوع پیدا کند به همین دلیل برای تنبیه آنها به صورتشان اسپری فلفل
پاشیده است تا دیگران را آلوده نکنند.
در حال حاضر با شــکایت زن جوان به خاطر آســیب رســاندن به خود و
فرزندش متهم در بازداشت است تا رسیدگی به پرونده آغاز شود.

فرمانده انتظامي شهرســتان كوهچنار از كشف كاالي قاچاق دپو شده به
ارزش یک ميليارد و  300میلیون ريال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ لطف ا ...محمدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس
بيان كرد :مأمــوران انتظامي كوهچنار با اقدامــات اطالعاتي از دپو كاالي
قاچاق در يك باب منزل مسكوني در این شهرستان مطلع شدند.
وي افزود :پــس از هماهنگي با مقام قضایي ،مأموران به محل مورد نظر
اعزام شــدند و در بازرســي از آن تعداد  136ثوب کاپشن بچه گانه خارجی،
 4طاقه بــزرگ پارچه111 ،جفت انواع کفش و دمپایــی خارجی 420 ،ثوب
لباس زنانه خارجی 389 ،عدد کاور آیفون 324 ،عدد برچســب تزئینی قاچاق
را كشف کردند.
سرهنگ محمدی با اشــاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ،ارزش کاالی
قاچاق کشف شــده یک ميليارد و  300میلیون ريال اعالم شده است ،گفت:
در اين رابطه یک نفر دســتگير و پس از تشکيل پرونده براي اقدامات قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

افزایش  243درصدی کشفیات موادمخدر
در مرودشت

فرمانــده انتظامــي مرودشــت از افزایــش  243درصدی کشــف انواع
مواد مخدر طي چهار ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ فرشــید زینلی گفت:
پلیس مبارزه با مواد مخدر مرودشــت با مشارکت سایر یگان   های انتظامی   از
ابتداي ســال جاري  301كيلوگرم انواع موادمخدر را كشــف کردند ،كه اين
ميزان كشــفيات نســبت به مدت مشابه ســال قبل از رشدي  243درصدي
برخوردار بوده است.
وي افزود :در اين زمینــه  178قاچاقچي و توزيع كننده موادمخدر در این
شهرستان دستگير و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سارق درون خودرو با  16فقره سرقت در دام پلیس

فرمانده انتظامی   داراب از شناســایی و دستگیری ســارق قطعات و لوازم
خودرو و كشف  16فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در اين خصوص گفت :در پي وقوع چند فقره ســرقت درون خودرو در سطح
شهرستان ،شناسايي و دستگيري سارقان در دستور كار ماموران پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پلیس آگاهی شهرســتان با انجام یکســری اقدامات
فنی و پلیســی ،مراقبت   های شــبانه روزی و دنبال کردن سرنخ   ها ،موفق به
شناســایی فرد ســارق شــدند و با هماهنگی مراجع قضایی بالفاصله وی را
دستگیر کردند.
ســرهنگ نوشــاد ادامه داد :مامورین در تحقیقات فنــی و بازجویی   های
به عمل آمده از اين ســارق حرفه اي ،موفق به کشف  16فقره سرقت درون
خودرو شدند و متهم تحويل مراجع قضایي و از آن طريق روانه زندان شد.

سارقان سابقه دار با  26فقره سرقت در کازرون
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی   کازرون از دســتگیری  2نفر سارق سابقه دار با  26فقره
سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ اســماعیل زراعتیان با
اعــام جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی وقوع چندین مورد ســرقت از
اماکن خصوصی در سطح شهرستان بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه کارآگاهان با تالش مســتمر و بــی وقفه موفق
شــدند  2نفر ســارق را در این رابطه شناســایی کنند ،افزود :با سرعت عمل
کارآگاهان هر  2سارق دستگیر و به مقر پلیس آگاهی شهرستان منتقل شدند.
سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه متهمان در بازجویی   های انجام شده به 26
فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر کازرون اعتراف کردند ،یادآور شد :هر
دو متهم در نهایت بعد از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق میلیاردی

فرمانده انتظامی   الرســتان از توقیف یک دســتگاه اتوبوس وکشف انواع
کاالی قاچــاق به ارزش  3میلیــارد و 500میلیون ریال در این شهرســتان
خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران انتظامی   این شهرســتان در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز،
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند
و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این وسیله نقلیه مقادیری البسه زنانه ،اسباب بازی،
لوازم آرایشی و بهداشتی که همگی خارجی و فاقد مدارک قانونی بود ،کشف شد.
ایــن مقام انتظامی   با اشــاره به اينکــه ارزش اموال مکشــوفه برابر نظر
كارشناســان 3،میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شــده است ،افزود :در اين
خصوص یک متهم دستگير و تحويل مرجع قضایي شد.

دستبند قانون بر دستان سارق به عنف در فسا

فرمانده انتظامي فســا از دستگيري سارق به عنف منزل مسکونی در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قســام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر اظهار کرد :در پي وقوع سرقت به عنف طالجات از منزل
یکی از شــهروندان ،بررســي موضوع به صورت ویژه در دستور کار افسران
پليس آگاهی قرار گرفت.
ایــن مقــام انتظامی   ادامه داد :بــا اقدامات تخصصــی و تحقیقات فني،
کارآگاهان پلیس موفق به شناســایی ســارق سابقه دار شــده و در عملیاتی
ضربتی وی را دستگیر کردند .ســرهنگ قسام گفت :متهم در بازجویی فنی
افســران و در مواجهه با ادله پلیس به سرقت به عنف طالجات منزل اعتراف
کرد و پس از تکمیل پرونده روانه دادســرا شــد و با دستور قضایی ،تحقیقات
تکمیلی در حال پیگیری است.

اطفای دو ساعته آتش سوزی ارتفاعات رکن آباد

آتش ســوزی گسترده در ارتفاعات رکن آباد  20هکتار از مراتع طبیعی را
طعمه آتش کرد.
در ســاعت  20:06دقیقه سه شنبه شب گذشــته گزارش آتش سوزی در
ارتفاعات رکن آباد از طریق تماس شــهروندان به ســامانه  125اعالم شد و
سریعا تیم اطفایی از ایستگاه  15خود را به محل حادثه رساندند.
در این منطقه مســاحت زیادی را مراتع در بر می   گرفت که به دلیل شعله
باز در مجاورت خار و خاشــاک و درختان خشــکیده آتش ایجاد شــده و با
توجه به استعداد محیطی محل حادثه ،شعله   های آتش به سرعت گسترش و
تمامی   محیط را در بر گرفته و به سرعت در حال گسترش و سرایت به اطراف بود.
به دلیل شرایط ،ارتفاع کوه و عدم دسترسی به شعله   ها از طریق خودروهای
عملیاتــی ،تیم اطفا آتش پس از رســیدن به محل با تجهیزات مخصوص به
صورت پیاده خود را به محل آتش سوزی رساندند.
وزش بــاد و اســتعداد محیطی محل مزیــد بر علت شــده و هر لحظه
شــعله   های آتش را گســترده تر و اطفای آن را برای تیم عملیاتی دشوارتر
می   کرد .ســرانجام آتش نشــانان با تالش مســتمر ،بعد از  2ساعت تالش
بی وقفه ،شعله   های آتش را مهار و کامال خاموش کردند و سرانجام بعد از لکه
گیری و ایمن سازی کامل محل حادثه به عملیات خود پایان دادند.

گیر کردن دست کارگر در دستگاه همزن برقی

دســت کارگر میانســالی بــه هنگام کار بــا همزن برقــی ،در میان این
دستگاه مانده و به شدت دچار آسیب شد.
در پی تماس شهروندان و کارگران با سامانه  ۱۲۵مبنی بر گیر کردن دست
شــخص در دســتگاه همزن برقی در کارخانه تولید نشاسته ،ستاد فرماندهی
آتش نشــانی شیراز ،آتش نشانان ایستگاه  ۱۷را به همراه گروه امداد و نجات
به بولوار طالییه اعزام کرد.
کارگر  ۴۹ســاله ای در کارخانه تولید نشاسته در ارتفاع  ۵متری در حال
تعمیر دســتگاه همزن برقی بود ،به دلیل روشن شدن ناگهانی دستگاه ،دست
چپ وی در میان همزن برقی گیر کرد و دیگر خارج نشد.
با توجه به آســیب دیدگی شــدید دست کارگر ،آتش نشــانان بالفاصله
در محل حادثه حضور یافته و در شــرایط بســیار دشــوار در ارتفاع  ۵متری،
با استفاده از دستگاه برش موفق شدند دست این کارگر را آزاد کنند.
به گفته آتش نشــانان اعزامی   این گونه حوادث بــه دلیل بی احتیاطی و
رعایــت نکردن موازین ایمنی در زمان کار به وقوع پیوســته و در اکثر مواقع
پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.
کارگر مصدوم بالفاصله از ارتفاع به ســطح زمین منتقل و توســط عوامل
اورژانس راهی مراکز درمانی شد.

اقتصاد
شنبه  9مرداد    1400

واردات  ۵۲۸میلیون دالری دارو
و تجهیزات پزشکی

در حدود چهار ماهه ابتدایی سال جاری بیش از  ۵۲۸میلیون دالر دارو،
تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی وارد کشور شده است.
به گزارش ایســنا ،در کنار شــش قلم کاالی اساســی که همچنان ارز
ترجیحی دریافت می کنند دارو ،تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی نیز در
لیست دریافت کنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی قرار دارد و با وجود اینکه در قانون
بودجه سال جاری مقرر شد محاسبه حقوق ورودی تمامی اقالم با ارز ۴۲۰۰
حذف و با نرخی نزدیک به بازار محاسبه شود ،دارو  ،تجهیزات و ملزومات
پزشــکی به همراه شش قلم کاالی اساســی از این تغییر نیز مستثنی ماند.
طبق آخرین گزارش مربوط به واردات کاالهای اساســی در آمار گمرک
ایران ،از ابتدای سال تا نیمه تیرماه  ۳.۹هزار تن دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشــکی وارد ایران شــده که ارزش آن به  ۵۲۸.۳میلیون دالر میرســد.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل  ۴.۵هزار تن دارو به ارزش
بالغ بر  ۴۴۳.۴میلیون دالر وارد شده بود.
بــر این اســاس میزان واردات دارو از لحاظ وزنی نســبت به پارســال
 ۱۵درصد کاهش داشته ولی ارزش آن  ۱۹درصد رشد دارد.
بــا این حال چندی پیش بانک مرکزی اعــام کرده بود که برای دوره
ابتدای ســال تا نیمــه تیرماه ۵.۵ ،میلیارد دالر ارز بــرای واردات کاالهای
اساســی تامیــن کرده کــه  ۴.۶میلیــارد دالر آن مربوط به شــش قلم و
مابقی که بیش از  ۹۰۰میلیون دالر بود به واردات حوزه بهداشــت و درمان
اختصاص داشت که هنوز دلیل این اختالف آماری گمرک و بانک مرکزی
مشخص نشده است.

هشدار پوتین نسبت به چاپ
بی حساب و کتاب دالر!

به عقیده رییس جمهور روســیه ،دولت آمریکا همواره کســری بودجه
خود را از طریق چاپ بی حســاب و کتاب دالر جبران کرده که این مساله
خطرناک است.
به گزارش ایســنا به نقل از دیلی صباح ،رییس جمهور روسیه با هشدار
نســبت به چاپ بیش از اندازه دالر گفت چنین کاری نه تنها منجر به بروز
مشکالتی برای اقتصاد آمریکا از طریق افزایش کسری بودجه می شود بلکه
تمام اقتصاد جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
والدیمیر پوتین که در جمع کارشناســان اقتصادی روســیه حاضر شده
بود در ادامه با اشــاره به عبور نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
آمریکا از  ۱۵درصد برای دومین ســال متوالی ،افزود :دولت آمریکا همواره
کســری بودجه خود را از طریق چاپ بی حساب و کتاب دالر جبران کرده
و این مســاله خطرناک اســت چرا که دالر بیشترین سهم را از ذخایر ارزی
جهان دارد و تضعیف آن دارای پیامدهایی برای همه خواهد بود.
در ادامــه پوتین به وضعیت اقتصادی روســیه پرداخــت و گفت اقتصاد
کشورش به طور کامل به سطوح پیش از آغاز همه گیری بازگشته اما تورم
در سطحی باالتر از انتظارات قرار دارد .پوتین خواهان همکاری بیشتر دولت
و بانک مرکزی روسیه برای مقابله با ریسک های موجود شد و افزود که در
شرایط کنونی انجام اقدامات تعادل بخش اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
الزم بــه ذکر اســت که والدیمیــر پوتین به عنوان یکــی از طرفداران
کاهش وابســتگی به دالر ،در جریان ســخنرانی خود در همایش اقتصادی
شــهر ســنت پترزبورگ روســیه با اشــاره به اینکه نقش دالر به عنوان
ذخیره ارزی ،با توجه به تبدیل شــدن آن به ابزار سیاســی پیشبرد اهداف
واشــنگتن باید مورد بازبینی قرار گیرد ،گفته بود ،سازمانهای مالی جهانی
نیــاز به تغییــرات عمیقی دارند .بایــد در نقش دالر بازبینی شــود ،چراکه
دالر از یــک ذخیــره ارزی جهانی به ابزار فشــار یک کشــور بر ضد بقیه
جهان تبدیل شده است.

کرونای دلتا
ترمز احیای تقاضا برای بنزین را کشید

تحلیلگــران پیــش بینی می کنند رشــد موارد ابتال بــه کووید  ۱۹در
بســیاری از بازارهای بزرگ مصرف کننده نفت شامل آمریکا ،اروپا و جنوب
شرقی آســیا ممکن اســت روند احیای جهانی مصرف ســوخت جاده ای
را متوقف کند.
به گزارش ایســنا ،برآوردها نشان می دهد مصرف بنزین در آمریکا طی
یک هفته گذشــته رکورد سال  ۲۰۲۱را شکسته است اما تحلیلگران از این
واهمه دارند که افزایش شــمار موارد ابتال به کرونای دلتا ممکن است روند
بهبود تقاضا را پیش از پایان یافتن فصل ســفرهای تابستانی متوقف کند.
طبق آمار شــرکت گازبــادی ،تقاضای هفتگی بنزیــن آمریکا در هفته
منتهی به  ۱۸ژوییه ،رکورد جدیدی را برای سال  ۲۰۲۱ثبت کرد .تقاضای
آمریکایی برای بنزین  ۲.۳درصد نسبت به هفته پیش از آن باالتر بود و ۳.۱
درصد در مقایســه با میانگین چهار هفته ای افزایش یافت .به گفته پاتریک
دی هان ،مدیر تحلیل نفت شرکت گاز بادی ،تقاضای هفتگی آمریکا تا ۱۸
ژوییه  ۰.۶درصد باالتر از هفته پیش از چهارم ژوییه بود.
اگرچــه تقاضای آمریــکا برای بنزین فعال تغییری نداشــته اســت اما
نشانه هایی از روند یکنواخت در مناطقی مانند اروپا دیده می شود .در جنوب
شرقی آسیا ،موارد ابتال در اندونزی که بزرگترین واردکننده بنزین در آسیا به
شــمار می رود و همچنین مالزی و تایلند افزایش پیدا کرده است .اندونزی
محدودیت رفت و آمد را تا اوایل اوت تمدید کرده است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،دوین گالدن ،مدیر امور فدرال انجمن
اتومبیل آمریکا به رویترز گفت :ما همچنان با موارد جدید ابتال در آمریکا و
خارج از این کشــور روبرو هستیم و این امر مانع جدی برای بهبود تقاضا و
پیش بینی بهبود تقاضا تا اواسط تابستان امسال خواهد بود.

سند موتورسیکلت تک پر  CDI125مدل  88به رنگ
مشکی به شماره موتور * *N2N0939006Hو
شماره تنه  N2N***125T8811053به شماره
پالک  688-46829به نام محمدرضا کاظمی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
درخصوص گزارش شــماره  99/251715/60415/10مورخ 99/11/23
پلیس فرودگاه های استان فارس مبنی بر کشف کاالی قاچاق (عینک
و کرم آرایشی) بالصاحب مضبوط در پرونده شعبه با عنایت به مفاد
گزارش مأمورین کاشــف ،عدم مراجعه صاحب کاالهای مکشوفه در
این شعبه ،عدم شناسایی و فقد نشانی صاحب کاالها ،متواری گردیدن
وی عدم ارائه الیحه دفاعیه ای که خالف مفاد گزارش فوق را به اثبات
برســاند ،رعایت انتظار کافی مســتندا به ماده  43قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز مصوب  92/10/3و تبصــره های آن به لحاظ متواری
بودن متهم و بالصاحب بودن کاالهای مکشوفه صرفا به ضبط کاالهای
موصوف به نفع ستاد اجرایی حضرت امام(ره) اکتفا می نماید .چنانچه
نامبرده به حکم صادره اعتــراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از
تاریخ نشر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید حدادی ،اداره کل
تعزیرات اســتان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند
در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1874م الف
مدیر دفتر شعبه دهم تعزیرات حکومتی شیراز
کرمی

 20ذی الحجه 1442

Jul 31 ، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7254

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد

افزایش  ۴۷درصدی ارزش تجارت خارجی ایران

رئیــس کل گمــرک ایــران از افزایــش
 ۴۷درصدی ارزش تجارت خارجی ایران در چهار ماه
اول سال خبر داد و گفت که افزایش  ۶۵درصدی
صادرات و  ۳۲درصدی واردات در این دوره ثبت
شده است.
به گزارش ایســنا ،مهدی میراشــرفی با بیان
اینکه کارنامه تجارت خارجی کشور در چهار ماهه
نخســت سال  ۱۴۰۰حاکی از بهبود وضعیت این
بخش و رشــد آمارهای صادرات و واردات است،
جزئیات آن را تشریح کرد.
وی گفت :در این مدت  ۵۰میلیون و  ۸۰۰هزار
تن کاال بــه ارزش  ۲۹میلیــارد دالر بین ایران
و کشــورهای مختلف مبادله شــد که مقایســه
آن با مدت مشــابه ســال قبل نشاندهنده رشد
 ۲۱درصــدی در وزن و  ۴۷درصــدی در ارزش
کاالهاست .همچنین ســهم صادرات کاالهای
غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی  ۳۸میلیون و
 ۳۰۰هزار تن به ارزش  ۱۴میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالر بود که نســبت به مدت مشابه سال گذشته
از نظر وزن  ۲۷درصد و از حیث ارزش  ۶۵درصد
رشد داشته است.
رئیس کل گمــرک ایران ادامــه داد :عمده
کاالهای صادر شــده در این مدت شــامل گاز
مایــع شــده ،پلیاتیلن ،محصــوالت نیمه تمام
از آهن ،متانول ،بنزین ،شــمش آهن و فوالد و

صنایع فوالدی ،میلههای آهنی ،پروپان مایع ،قیر
و کاتد از مس بود.
میراشــرفی اعالم کرد که کشورهای مقصد
کاالهــای صادراتی ایــران به ترتیــب چین با
حــدود  ۱۰میلیون تن بــه ارزش چهار میلیارد و
 ۳۰۰میلیون دالر ،عراق با  ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار
تن بــه ارزش دو میلیــارد و  ۸۰۰میلیون دالر،
امارات متحده عربی با چهار میلیون و  ۳۰۰هزار
تــن به ارزش یک میلیــارد و  ۶۰۰میلیون دالر،
ترکیه با یک میلیــون تن به ارزش  ۹۲۳میلیون
دالر و افغانســتان با یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن
به ارزش  ۷۲۸میلیون دالر بوده اند.
رئیس کل گمــرک ایران درخصــوص آمار
واردات در چهار ماهه نخســت ســالجاری نیز
گفت :در این مــدت  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن
کاال به ارزش  ۱۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر وارد
کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از حیث وزن پنج درصد و از نظر ارزش  ۳۲درصد
رشد داشت.
وی افزود :نکتــه قابل توجه این اســت که
۹.۴میلیون تن از کاالهای وارد شده کاالی اساسی
اســت که  ۸.۴میلیون تن آن شش قلم کاالیی
اســت که شــامل ارز ترجیحی است و با وجود
بیش از  ۴.۶میلیون تن کاالی اساسی موجود در
اماکن بندری ،حدود  ۴۰۰هزار تن در حال تخلیه

در لنگــرگاه ها و بیش از یک میلیون تن کاالی
اساسی در شــناورهایی که منتظر تخلیه هستند
نزدیک بــه  ۱۵و نیم میلیون تن ذخایر کاالهای
اساسی است که نسبت به گذشته میزان مناسبی
برای کشور است.
میراشرفی ادامه داد :تلفن همراه ،ذرت دامی،
روغن آفتابگردان ،جو ،کنجاله ،گندم ،دانه سویا،
شــکر و برنج عمدهترین کاالهــای وارداتی به
کشــور بود که بــه جز تلفن همراه ســایر اقالم
وارداتــی در زمره کاالهای اساســی و ضروری
قــرار دارد و پس از مصوبــات ترخیص درصدی
و اعتباری سرعت ترخیص کاالهای اساسی نیز
افزایش چشم گیری داشته است؛ به گونه ای که
از متوســط روزی  ۴۷هزار تن در بندر امام (ره)
در سه ماهه اول سال به روزی  ۶۲هزار تن در روز در
تیر ماه رسیدیم که افزایش  ۳۲درصدی ترخیص
کاالهای اساســی را در تیرماه نشــان می دهد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد مهمترین کشورهای
طــرف معاملــه واردات در چهار ماهــه ابتدی
امســال گفت :امارات متحــده عربی با صادرات
چهار میلیــون تن کاال به ارزش چهــار میلیارد
و  ۷۰۰میلیون دالر به ایران در جایگاه نخست و
چین با یک میلیون تن کاال به ارزش سه میلیارد
و  ۱۰۰میلیــون دالر ،ترکیــه با یــک میلیون و
 ۳۰۰هــزار تــن بــه ارزش یــک میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون دالر ،آلمــان بــا  ۳۵۱هــزار تن
به ارزش  ۵۶۳میلیون دالر و سوئیس با  ۶۷۲هزار
تن به ارزش  ۵۳۹میلیون دالر در ردههای بعدی
قرار دارند.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشــاره به
بهبود وضعیت ترانزیت کاال از قلمرو کشــورمان
اظهار کرد :در چهار ماهه ابتدای امسال سه میلیون
و  ۷۵۳هزار تن کاال از مرزهای زمینی جمهوری
اسالمی ایران وارد شد و کانتینرهای حامل کاال
پس از انجام تشریفات گمرکی و طی مسیرهای
گوناگون ،مرزهای خروجی را به طرف کشورهای
مقصد ترانزیت ترک کردند.
وی یادآور شد :مقایســه میزان ترانزیت کاال
در چهار ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال
گذشته حاکی از رشد  ۹۵درصدی است و به نظر
میرسد در صورت ایجاد زیرساختهای مناسب و
رفع برخی از مشکالت این حوزه میتوان افزایش
بیشتری را در این زمینه انتظار داشت.

نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی
به وراث
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یک حقوقدان بازار سرمایه نحوه انتقال سهام سهامدار بورسی متوفی
را به وراث فرد توضیح داد و تاکید کرد که فروش ســهام فرد متوفی بعد
از فوت فرد و بدون اطالع سایر وراث جرم است.
حمید اسدی در گفت و گو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه یکی از چالش های
مهم در بازار سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است ،اظهار
کــرد :بعد از فوت ســهامدار و صدور گواهی فــوت و اتمام مراحل دفن
ایشــان ،ورثه متوفی (منظور از ورثه ،فرزند اعم از دختر و پســر ،همسر
اعم از زن و شــوهر ،والدین اعم از پدر و مادر است .اگر این افراد نباشند
نوبت به ورثه دیگر شامل خواهر و برادر یا خاله ،عمه ،عموی و دایی هم
میرســد) میتوانند دادخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختالف
آخرین اقامتگاه متوفی یعنی آخرین شهر و محله ای که سهامدار متوفی
در آن سکونت داشته است ،ارائه کنند.
وی ادامــه داد :گاهی برخی ســهام داران متوفی بــه محل اخذ کد
سهامداری مراجعه میکنند که کار اشتباهی است.
کارگزاری که کد سهامداری را به سهامدار متوفی داده است هیچ تاثیری
در این فرایند ندارد .البته درحال حاضر دادخواست به صورت الکترونیک
در دفتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت میشــود و ورثه میتوانند از این
طریق درخواست انحصار وراثت کنند .بعد از اینکه گواهی انحصار وراثت
صادر شد درصورتی که وراث باهم تفاهم داشته باشند میتوانند به شرکت
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند و در آنجا به نســبت
سهم االرث از سهام متوفی ارث میبرند.
این حقوقدان بازار ســرمایه در ادامه با بیان اینکه برخی فکر میکنند
سهام شخص متوفی حتما باید فروخته شود ،توضیح داد :اینطور نیست.
وی در ادامــه افزود :در شــرکت ســپرده گــذاری امــکان انتقال
قهــری (انتقال غیــرارادی) وجود دارد .در واقع ســهام شــخصی که
فوت شــده اســت تفکیک میشــود و تناســب به هرکدام از ورثه اگر
کد ســهامداری داشــته باشــند ،منتقل میشــود .در واقع ســهام مال
مشــاء نیســت و کامال قابل تفکیک اســت .در این مرحله یک نفر از
وراث هــم میتواند به وکالت از بقیه وراث به شــرکت ســپرده گذاری
مراجعه کند.
به گفته اســدی ،اگر وراث باهم اختالف داشــته باشــند دادخواست
انحصار وراثت را باید قبل از شرکت سپرده گذاری به دادگاه ارائه دهند.
فروش سهام متوفی قبل از انحصار وراثت جرم است
وی در ادامــه با بیان اینکه بعد از فرایند انحصار وراثت کد شــخص
متوفی از بین میرود ،اظهار کرد :گاهی شخصی که فوت میکند یوزرنیم
و پســوورد خود را قبل فوت به یکی از وراث داده است .بعد از اینکه فرد
فوت میکند برخی از اشــخاص برای اینکه درگیر پروسه مذکور نشوند
اقدام به فروش سهام فرد متوفی میکنند ،زیرا به محض اینکه فرد فوت
میکند کد بورسی ملغی نمیشود.
وی افزود :باید سیستم آنالین گواهی فوت به سیستم آنالین سپرده گذاری
مرکزی متصل شــود که پس از فوت کد بورسی مسدود شود ،اما درحال
حاضر این امکان وجود ندارد .فارغ از اینکه اقدام فردی که سهام متوفی
را میفروشــد حسن نیت است یا ســوءنیت ،این اقدام شخص ورثه در
فروش ســهام بعد از فوت متوفی مصداق جرم فروش مال غیر اســت و
سایر وراث میتوانند علیه فرد شکایت کیفری داشته باشند.

پیشبینی قیمتها در بازار طال و سکه
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن اشــاره
به اینکه بازار ســکه و طال باوجود ثبــات تقریبی ،از روز
پنجشــنبه افزایش قیمت را تجربه کرده اســت ،وضعیت
این بخش اقتصادی در هفته پیش رو را پیشبینی کرد و
احتمال ثبت رکورد جدید برای آن را درنظر گرفت.
محمد کشــتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
برای بازار ســکه و طال داخلی در ایــن هفته دو تحلیل
وجود دارد ،اظهار کرد :تا روز چهارشــنبه که پایان فعالیت
رسمی بازار بوده اســت ،روند بازار به یک صورت بود اما
از روز پنجشــنبه که بازار رســمی تعطیلی بود ،قیمتها
به یکباره افزایــش قابل توجهی پیدا کرد .از ابتدای هفته
گذشــته تا روز چهارشــنبه ،تغییرات اونس جهانی بسیار
مختصر بود و حتی پنج دالر کاهش قیمت داشتیم.
نایــب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران ادامه داد:
برخالف اونس جهانی طــا ،نرخ ارز حدود  ۱۰۰۰تومان
افزایش داشت و در آخرین معامالت روز چهارشنبه تا  ۲۵هزار
و  ۶۰۰تومــان هم باال رفت .از همیــن روی تحت تاثیر
افزایش نرخ ارز ،قیمت ســکه تا  ۱۱میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان افزایش یافت و ســایر قطعات سکه هم به همین
صورت مشــمول افزایش شــدند و هر مثقال طال هم با
حدود  ۱۸۵هزار تومان به چهار میلیون و  ۶۸۰هزار تومان
و هر گرم طــا  ۱۸عیار هم به یک میلیون و  ۹۳هزار و
 ۵۰۰تومان میرســد که افزایش حدودا  ۴۰هزار تومانی
برای هر گرم طال  ۱۸عیار بوده است.
وی اعــام کرد :امــا از روز پنجشــنبه قیمت جهانی
طال یکباره افزایش پیدا کــرد و تا هر اونس  ۱۸۳۲دالر
پیش رفت که به نســبت روز شنبه گذشته حدود افزایش

 ۲۶دالری داشــته اســت .از ســوی دیگر در معامالتی
که روز پنجشــنبه شــکل گرفته ،قیمت ارز نیز از کانال
 ۲۵هــزار تومان به کانال  ۲۶هــزار تومان افزایش پیدا
کرد .در آخرین معامالت رسمی روز چهارشنبه گذشته ،هر
دالر تا  ۲۵هزار و  ۶۰۰تومان رسیده بود اما روز پنجشنبه
یکبــاره نرخ ارز به  ۲۶هزار تومان افزایش یافت و این در
حالی بود که بانکها و بازارها تعطیل بودند.
این مقام صنفی تصریح کرد :بنابراین افزایش نرخ ارز
همراه با افزایش قیمت اونس جهانی ،یک ســیر صعودی
را برای قیمت ســکه و طال ایجاد کرد .براین اساس روز
پنجشنبه ،قیمت ســکه تا  ۱۱میلیون و  ۴۳۰هزار تومان
افزایــش پیدا کرد و این در حالی اســت کــه در آخرین
معامالت روز چهارشــنبه که بازار بسته شد ،قیمت سکه
زیر  ۱۱میلیون تومان بوده است .همچنین هر گرم طالی
 ۱۸عیــار نیز بعد از مدتها از یــک میلیون و  ۱۰۰هزار
تومــان فراتر رفت و به یک میلیون و  ۱۸۵هزار تومان به
ازای هر گرم رسید.
کشتیآرای خاطرنشان کرد :به نظر میرسد با توجه به
تحوالت سیاسی و تحوالت بازارهای جهانی که منجر به
افزایش قیمت اونس طال شده است ،همراه با افزایش نرخ
ارز ،از امروز شنبه قیمتهای جدیدی را خواهیم داشت و
پس از پنج  -شــش ماه یک رکورد جدیدی قیمتی رقم
خواهد خورد.
نایب رئیــس اتحادیه طــا و جواهر تهــران درباره
آخرین قیمتها نیز گفت :هر قطعه سکه تمام طرح قدیم
 ۱۱میلیون تومان و هر قطعه ســکه تمام بهار طرح جدید
 ۱۱میلیــون و  ۴۳۰هــزار تومان قیمــت دارد .همچنین

برگ ســبز و کارت شناسایی ســواری پژو  405-TU5مدل  1399به

شــماره پالک 315ی 49ایران  93به شــماره موتور  164B0256097و

شماره شاسی  NAAM31FE7LMK604342به نام فریده کشاورزی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی اجرای قرار تحریر ترکه
در پرونده کالسه  142/1400این شعبه با توجه به فوت مرحوم نوازاله
حمزوی فرزند حمزه بوده توســط -1ثمن بر حمــزوی -2باجی گل
حمزوی -3دختربس حمزوی -4بی بی جان حمزوی -5منظر حمزوی
-6شهناز حمزوی درخواســت تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه
صادر گردیده و برای رأس ســاعت  16عصر مورخ شنبه 1400/6/6
وقت تحریر ترکه تعیین شده اســت لذا بدینوسیله به تمامی ورثه
متوفای یاد شــده یا نماینــدگان قانونی و بســتانکاران از متوفی و
مدیونیــن به وی و هر کس به طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ
می شــود در ساعت و تاریخ یاد شــده در شعبه شورای حل اختالف
جنت شهر شهرســتان داراب واقع در استان فارس شهرستان داراب
جنت شــهر -جاده کمربندی جنب اورژانس  115جهت شــرکت در
عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
 /77م الف
شورای حل اختالف شعبه جنت شهر حوزه قضایی داراب

هر قطعه نیم ســکه به پنج میلیــون و  ۹۵۰هزار تومان
و ربع سکه به ســه میلیون و  ۷۵۰هزار تومان رسیدهاند.
ســکههای یک گرمی دو میلیون و  ۳۵۰هزار تومان نیز
در آخرین معامالت روز پنجشنبه قیمت داشتند .به همین
ترتیــب هر مثقال طــای  ۱۷عیار به چهــار میلیون و
 ۸۶۰هزار تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون
و  ۱۲۲هزار تومان رسیده است.
وی افزود :این در حالی اســت که در آخرین معامالت
روز چهارشــنبه گذشته ،هر قطعه ســکه تمام طرح قدیم
 ۱۰میلیــون و  ۷۰۰هزار تومان ،ســکه تمام بهار طرح
جدیــد  ۱۱میلیــون تومان ،نیم ســکه پنــج میلیون و
 ۸۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و  ۶۵۰هزار تومان

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محسن آزما با تسلیم استشهادنامه به شــماره 140002156980000238
مورخ  1400/4/27دفترخانه  127شــیراز و وکالتنامه شــماره 25168
مورخ  95/11/3دفترخانه  374داراب و اقرارنامه شــماره  46140مورخ
 1400/4/29دفترخانه  127شــیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به پالک  12/28348واقع در بخش  3شیراز که سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب آپارتمان به مســاحت  91/67مترمربع ذیل دفتر
 821صفحه  197و شــماره ثبت  146261به نام دولت جمهوری اسالمی
ایران با نمایندگی ســازمان ملی زمین و مســکن ثبت و سند مالکیت
شماره چاپی -923372د 91صادر شده سپس طی سند قطعی شماره
 12798مورخ  98/8/12دفترخانه  420شیراز به معصومه آزما انتقال که
به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1868م الف
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و ســکههای یک گرمی دو میلیــون و  ۲۵۰هزار تومان
قیمــت داشــتهاند .همچنین هر مثقال طــای  ۱۷عیار
چهار میلیون و  ۶۹۵هزار تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار
یک میلیون و  ۸۴هزار و  ۵۰۰تومان بودهاند.
این مقام صنفی در رابطه با وضعیت حباب ســکه نیز
اظهار کرد :افزایش قیمت ســکه ،حباب ســکه را بزرگتر
کرده و در حالی حباب ســکه تا  ۵۰۰هزار تومان افزایش
داشته است .به سبب نوســانات بسیاری که سکه در روز
چهارشنبه گذشته داشت ،حباب سکه از  ۳۸۰هزار تومان
تا  ۴۵۰هزار تومان در نوســان بود که از در روز پنجشنبه
با افزایش قیمت سکه ،حباب سکه نیز به حدود  ۵۰۰هزار
تومان رسید.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
علی اکبر سعادت با تسلیم استشهادنامه به شماره 140002156980000235
مورخ  1400/4/27دفترخانه  127شــیراز و وکالتنامه شماره  13240مورخ
 95/3/25دفترخانــه  223شــیراز و اقرارنامه شــماره  46132مورخ
 1400/4/28دفترخانــه مذکور مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند
مالکیت به پالک  12/28348واقع در بخش  3شیراز که سه دانگ مشاع
از ششــدانگ یکباب آپارتمان به مســاحت  91/67مترمربع ذیل دفتر
 821صفحه  197و شــماره ثبت  146261به نام دولت جمهوری اسالمی
ایران با نمایندگی ســازمان ملی زمین و مســکن ثبت و ســند مالکیت
شــماره چاپی -923372د 91صادر شده سپس طی سند قطعی شماره
 12798مورخ  98/8/12دفترخانه  420شــیراز به محسن سعادت انتقال
که به علــت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1865م الف
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صعود کوهنورد شیرازی به قله لنین
در قرقیزستان

ایسنا :احمد جهانداری ،کوهنورد شیرازی همراه  ۴کوهنورد،
موفق شــدند که به قله لنین یا ابن ســینا ،بــه عنوان یکی از
مرتفع ترین قله   های جهان ،صعود کنند.
احمد جهانداری کوهنورد شــیرازی که شانزده تیرماه سال
گذشــته به همراه  ۴کوهنــورد ایرانی راهی قلــه لنین در مرز
کشــورهای قرقیزستان و تاجیکستان شــده بود ،بعد از  ۲۱روز
تالش موفق به فتح این قله  ۷۱۳۴متری شد.
علیرضا کازرونی مربی کوهنوردی در این خصوص به ایسنا
گفت :لنین ،در دشوارترین شرایط آب و هوایی ،بعد از بیست روز
توسط این پنج کوهنورد ایرانی فتح شد.
مربــی احمد جهانداری گفت :صعــود یکی از اعضای گروه
کوهنوردی آرمون شیراز ،به یکی از مرتفع ترین قله   های جهان،
ثبت بــرگ دیگری در دفتر افتخارات ورزش کوهنوردی ایران،
فارس و شیراز است.
او گفــت :بــه دلیل بدی شــرایط آب و هوایــی ارتفاعات
لنین مدت زمان پروســه صعود ،طوالنی و دشــوارتر شده بود؛
به طوری که مشکالت آب و هوایی موجب شد احمد جهانداری
و همنوردانش ،سه بار مجبور به بازگشت به کمپ دوم خود شوند.
این هیمالیانورد فارســی افزود :نخستین مقصد کوهنوردان،
بیس کمپ لنین در ارتفاع ۳۴۰۰متری بود که رســیدن به آن
یک روز زمان برد .شــرایط نامناســب آب و هوایی این مکان
باعث شــد که احمد جهانداری و همنوردانش سه الی چهار روز
در چادرها بمانند.
کازرونی گفت :صعود به نخستین کمپ لنین واقع در ارتفاع
 ۴۱۰۰متری ،دومین مقصد کوهنوردان ایران بود ،در این کمپ
هم به شــرایط نامناسب آب و هوایی برخورد کردند و مجبور به
بازگشــت به بیس کمپ شدند .ســه روز دیگر هم مدت اقامت
آنان در بیــس کمپ بود تا اینکه باالخــره اجازه صعود مجدد
پیدا کردند.
مربی و سرپرســت گروه کوهنــوردی و دره نوردی آرمون
شیراز افزود :یک روز طول کشید تا جهانداری و همنوردانش به
نخستین کمپ برسند .آنان سپس یک روز دیگر را هم پیمودند
تا اینکه در ارتفاع  ۵۴۰۰متری وارد کمپ دوم لنین شــدند .بعد
از یک شب اقامت به کمپنخست بازگشتند تا به طور کامل در
شرایط سیستم هم هوایی قرار بگیرند.
او اضافــه کرد :مرحله پایانی صعود هم از کمپ نخســت تا
آخرین کمپ و در نهایت قله با موفقیت طی شــد و نام زیبای
ایران بر بلندای این قله مرتفع دنیا قرار گرفت.
کازرونــی گفت :مســاعدت   های باشــگاه کوهنــوردی و
صعودهای ورزشــی پارسیان طبیعت دوســت در معرفی احمد
جهانداری برای شرکت در جمع همنوردانش موثر بوده است.
به گزارش ایسنا ،احمد جهانداری ،متولد شهریور سال ۱۳۶۳
است و از چهارسال قبل کوهنوردی را زیرنظر علیرضا کازرونی
هیمالیانورد فارسی همراه با گروه کوهنوردی آرمون آغاز کرد.
صعود به قله  ۵۱۳۷متری آرارات ترکیه و قله  ۵۰۵۴متری
کازبک گرجســتان در کارنامه برون مرزی و ســه بار صعود به
دماوند بام ایران ،قلل پنج گانه ســبالن و علم کوه در کارنامه
صعودهای کشوری این کوهنورد شیرازی دیده می   شود.

 20ذی الحجه 1442

Jul 31 ، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7254

نتایج ورزشکاران ایران در هفتمین روز المپیک

عملکرد ضعیف دوومیدانی و شکست والیبال
از ایتالیا

کاروان ورزشــی ایران در روز هفتم المپیک
توکیو  ۲۰۲۰در چهار رشته مسابقه داد که احسان
حدادی در پرتاب دیسک ضعیفترین عملکرد را
در این روز داشت.
بــه گزارش ایســنا ،در روز هفتــم بازیهای
المپیــک توکیــو  ۲۰۲۰نماینــدگان ایــران در
رشــتههای دوومیدانــی ،والیبــال ،تیراندازی و
قایقرانی مسابقه دادند.
در ایــن روز احســان حدادی نایــب قهرمان
المپیــک لنــدن در پرتــاب دیســک عملکرد
ضعیفــی داشــت .او به فینــال نرســید و بین
 ۳۲ورزشکار بیست و ششم شد.
تیم ملی والیبال هم در مصاف حساس با ایتالیا
 ۱-۳شکســت خورد تا صعودش در یک چهارم
نهایی به بازی با ژاپن بکشد.
نتایج ورزشکاران ایران در روز هفتم
المپیک:
*تیراندازی:
هانیه رســتمیان پرچمدار زن کاروان ورزشی
ایران در پایان مرحله سرعت تپانچه  ۲۵متر زنان
در مجموع دو مرحله سرعت و دقت امتیاز  ۵۷۷را
کسب کرد .او با این امتیاز در رده بیست و هشتم
قرار گرفت و از رسیدن به فینال این ماده بازماند.
او پیــش از ایــن در تپانچه بــادی المپیک
در رده دهــم و در تپانچه میکــس تیم در کنار
جواد فروغی در رده پنجم قرار گرفته بود و دیروز

ارم شیراز ،قهرمان فوتسال برتر بانوان فارس شد

ایرنا :رقابتهای فوتســال برتر بانوان فارس با قهرمانی تیم ارم شیراز در شهرستان نی ریز
استان فارس پایان یافت و استقالل شیراز نایب قهرمان شد.
نایــب رییس هیات فوتبال فارس در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا افزود :در مرحله نهایی این
بازیها که روز پنجشنبه در سالن دانشگاه آزاد اسالمی   برگزار شد ،تیمهای استقالل و ارم شیراز
به مصاف هم رفتند.
خاتون طهمورثی ادامه داد :تیم ارم شیراز به مربیگری نجمه برزگر در فینال این رقابت   ها با نتیجه
هفت بر یک از ســد تیم استقالل شیراز گذشت و جام قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم
اســتقالل هم به مربیگری راحله رفیعی به نایب قهرمانی بسنده کرد تا هر  ۲تیم جواز شرکت
در رقابت   های زیرگروه لیگ دسته سوم کشور را کسب کنند.
وی اضافه کرد :همچنین در در دیدار رده بندی نیز تیم ســتارگان پردیس کازرون با نتیجه
پنج بر چهار از سد تیم کاروتک شیراز گذشت و بر سکوی سوم ایستاد.
طهمورثی بیان داشت :بهاره رستم پور از تیم ارم شیراز با زدن  ۱۲گل عنوان خانم گل این
بازی   ها را به خود اختصاص داد ،دینا قربانی از تیم ســتارگان کازرون پدیده این بازیها معرفی
شد و تیم نی ریز هم جام اخالق گرفت.
ماهور نی ریز ،اســتقالل ،سبحان ،کاروتک و ارم از شــیراز ،پرسپولیس مرودشت ،بنارویه
الرســتان و ستارگان پردیس کازرون  ۹تیم شرکت کننده در این رقابت   ها بودند که در  ۲گروه
با هم به رقابت پرداختند.

افتتاح سالن ورزشی شهدای نیروی انتظامی   در فسا

فرمانده انتظامی   فســا از افتتاح سالن ورزشی و ســالن تیر شهدای نیروی انتظامی   با حضور
مسئولین محلی در ستاد فرماندهي خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ محمدهاشم قســام در اين مراسم بيان
كرد :در راســتای ارتقاء توان جسمانی و عملیاتی کارکنان پلیس ،ساخت سالن ورزشی در ستاد
انتظامی   فسا ،از آذرماه سال  1399در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :با همکاری خیرین امنیت ســاز و تامین اعتبار ،این ســالن در زمینی به مساحت
 400متر مربع و در دو طبقه ،با امکانات بدنســازی و رزمی   و همچنین سالن تیراندازی ساخته
شد و به بهره برداری رسید.
گفتنی است در ابتدای این مراسم از خیرین امنیت ساز که در ساخت سالن ورزشی مشارکت
داشتهاند با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

برترینهای مسابقات دارت مجازی کشور معرفی شدند

ایرنا :پانزدهمین دوره پیکارهای دارت مجازی کشــور به میزبانی شیراز برگزار شد و نفرات
برتر نیز معرفی شدند.
رییس انجمن دارت کشور روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت :در این دوره از رقابت   ها که
در  ۲بخش دختران و پســران برگزار شد  ۲۲۵ورزشــکار از  ۲۰استان کشور در رده   های سنی
پایه با هم به رقابت پرداختند.
کامبیز ایــوب زاده ادامه داد :در بخش دختران نیز انیس افزون ،زهره جهانبازی و فرشــته
اسکندری هر سه از فارس به ترتیب اول تا سوم شدند.
وی اضافه کرد :در بخش پسران نیز امیر رضا خضراب از بوشهر بر سکوی قهرمانی ایستاد ،ایلیا
هوشیاران از مازندران نایب قهرمان شد و ابوالفضل باقری هم از خراسان رضوی عنوان سوم را
کسب کرد.
ایوب زاده افزود :اســتان فارس با  ۱۵۹ورزشکار بیشــترین سهمیه در این پیکارها داشتند،
تهران با  ،۱۱خراســان جنوبی با  ۱۰و خوزســتان هم با  ۷ورزشــکار در رده   های بعدی قرار
گرفتند.
همچنین سیستان بلوچستان ،البرز ،خراسان رضوی ،کردستان ،زنجان و سیستان و بلوچستان
نیز هر کدام با یک ورزشکار کمترین سهمیه در این پیکارها را داشتند.

به کار خود در المپیک پایان داد.
*دوومیدانی:
فرزانه فصیحی تنها زن دونده ایران در المپیک
توکیــو دیروز در مرحله پیش مقدماتی دوی ۱۰۰
متر رکــورد  ۱۱.۷۶ثانیه را ثبت کرد و به عنوان
نفر اول گروه دوم به مرحله مقدماتی رسید .او در
مرحله مقدماتی در گروه ســوم با  ۷دونده دیگر
رقابــت کرد که بــا ثبت زمــان  ۱۱.۷۹ثانیه در
جایگاه هشــتم گروه خود قرار گرفت و از رسیدن
به نیمه نهایی بازماند و در نهایت پنجاهم شد.
فصیحی دومین زن دونــده تاریخ دوومیدانی
ایران اســت که از طریق ســهمیه یونیورسالیتی
به بازیهای المپیک توکیو وارد شــد .او در این
مســابقات نتوانســت رکورد ملی  ۱۰۰متر ایران
( ۱۱.۴۵ثانیه مریم طوسی) و البته رکورد شخصی
خود ( ۱۱.۶۱ثانیه) را تکرار کند.
احســان حدادی در مرحلــه مقدماتی پرتاب
دیســک مردان در رقابت با  ۱۵پرتابگر دیگر در
گروه  Aسه پرتاب انجام داد که در اولین پرتاب
خــود رکورد  ۵۸.۴۸متــر ،در دومین پرتاب عدد
 ۵۸.۹۸را ثبت کرد و آخرین پرتابش نیز خطا شد.
حدادی با بهترین پرتاب خود یعنی رکورد ۵۸.۹۸
متر در گروهش بین  ۱۶نفر چهاردهم شــد تا به
فینال پرتاب دیســک المپیک راه پیدا نکند .او در
رتبه بندی نهایی این ماده بین  ۳۲ورزشــکار در
جایگاه بیست و ششم قرار گرفت.

دانیل اســتاهل در اولین پرتــاب خود رکورد
 ۶۶.۱۲متــر را ثبت کرد و به عنــوان اولین نفر
راهی فینال شــد که اختالف پرتاب حدادی با او
حدود  ۸متر است.
*قایقرانی:
نازنیــن مالیــی در فینــال  Bرقابت هــای
قایقرانــی رویینگ المپیک توکیــو با ثبت زمان
 ۷دقیقــه و  ۴۲ثانیــه در دســته خــود پنجم و
در مجمــوع بــازی هــای المپیــک توکیو در
رده یازدهــم قــرار گرفــت .مالیــی عملکرد
درخشانی در این مســابقات داشت و توانست به
نیمه نهایی و فینال  Aو  Bالمپیک راه پیدا کند
و بــرای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران به این
مقام در المپیک دست یابد.
*والیبال:
تیــم ملــی والیبال ایــران کــه در گروه A
رقابتهــای المپیک  ۲۰۲۰توکیو قــرار دارد در
بازی چهــارم خود از ســاعت  ۱۵:۱۰به مصاف
ایتالیا رفت و با حســاب  ۳بر یک شکست خورد.
با ایــن وضعیت ،ایران با دو بــرد و دو باخت
در رده پنجم گروه خــود قرار گرفت و حضور در
جمع چهار تیم برتر گروه و صعود به نیمه نهایی،
به بازی با ژاپن بستگی خواهد داشت.
در حال حاضر لهستان و ایتالیا با سه برد و یک
باخت در رده های اول و دوم هستند و صعودشان
قطعی شــده و تیم های کانادا ( ۷امتیاز) ،ژاپن (۶
امتیــاز) و ایران ( ۵امتیــاز) همگی با دو برد و دو
باخت در مکان های بعدی قــرار دارند و ونزوئال
بدون امتیاز در قعر جدول است.
در روز پایانــی ،ایــران یکشــنبه ســاعت
۱۵و  ۱۰دقیقه به مصاف ژاپن میرود و لهستان
و کانادا ســاعت  ۴و  ۳۰دقیقه بامــداد برابر هم
قــرار میگیرند .ضمــن اینکه ایتالیــا یک بازی
راحت با ونزوئال دارد.
در این مســابقات از هر گروه  4تیم به مرحله
یک چهارم نهایی صعود میکند .ســرگروهی در
مسابقات مقدماتی بســیار حائز اهمیت است چرا
که تیم ســرگروه در مرحله یک چهارم نهایی به
مصاف تیم چهارم گروه مقابل می  رود اما دوم یا
سوم شــدن تفاوتی ندارد چرا که بازی های این
تیم ها با تیم های دوم و سوم گروه مقابل از طریق
قرعه کشی مشخص میشود.

علی مرادی:

قضاوت ها در وزنه برداری المپیک عادالنه تر شد
به کسب مدال امیدواریم
رییس فدراســیون وزنــه برداری
گفت :قضاوت ها در المپیک عادالنه تر
شــده و اتفاقاتی که قبال در پشــت
صحنــه وزنه بــرداری رخ می داد را
دیگر شاهد نیستیم.
علی مــرادی در گفتگو با خبرنگار
اعزامی ایسنا به توکیو درباره شرایط
رقابت هــای وزنه بــرداری المپیک
توکیو و شــانس ایران برای کســب
مدال ،بیان کــرد :رقابت ها نزدیک
بهم است و برای رســیدن به مدال
خیلــی تالش می شــود .البته مدال
هــا بین کشــورها نیز پخش شــده
است .خود من در چند المپیک بودم
تنش هایی از لحاظ قضاوت و اتفاقات
پشــت صحنه وجود داشت اما اکنون
تا حدود زیادی نســبت به گذشــته
تغییراتی ایجاد شده است و رقابت ها
عادالنه تر قضاوت می شود و مدال ها
بین کشورها توزیع می شود.
او ادامه داد :کسب مدال برای هر
کشــور و ورزشکاری سخت است اما
مدال ها عادالنه توزیع می شــود و
امیدواری بین کشــورها بیشتر شده
اســت .امید به کسب مدال به نظرم
هســت امیدوارم نماینــدگان ایران
وزنه  هایی که توسط کادرفنی گرفته
می شــود را بتواننــد بزنند و در کل
دسترسی به مدال امیدوار کننده است.
مرادی در مورد افزایش حساسیت ها
نسبت به کنترل دوپینگ تاکید کرد:
به شدت مورد توجه است و دوپینگ
توســط کمیته بیــن المللی المپیک،
وادا و  ITAکنتــرل مــی شــود .تا
قبل از آمدن بــه المپیک ،تعدادی از
ورزشکاران کشورهای دیگر محروم
شدند .در طول برگزاری بازی ها نیز
با سخت گیری کنترل دوپینگ انجام
می شود.
رییس فدراسیون وزنه برداری در
پاسخ به این پرسش که زمان تعیین
تکلیف فدراســیون جهانی مشخص
هست یا خیر ،گفت :االن یک مقدار

زیادی آرامش به فدراســیون جهانی
برگشــته اســت .قضاوت ها توسط
کشــورهای مختلف انجام می شود
اما قبال توســط گروه خــاص انجام
می شد .کنترل دوپینگ هم عادالنه
اســت .همچنین اتفاقاتی که قبال در
پشت صحنه می افتاد دیگر شاهد آن
نیستیم .این مســائل از جمله نکاتی
است االن توجه بسیاری از کشورها
را جلــب کرده اســت .بــا توجه به
وضعیت فعلی ،به آینده وزنه برداری
خوشبینم.
وی افــزود :در قوانین و مقررات
فدراســیون جهانی اصالحاتی انجام
گرفــت و تذکراتی توســط IOC
داده شد که تا جایی که مطلع هستم
در اصالحیــه هــای جدیدتر منظور
می  شود .یکی از نکات آن بحث جدی
کنترل دوپینگ اســت .اگر این روند
اصالحات ادامه دار باشــد می تواند
شــخصیت قهرمانی وزنــه برداری
را حفظ کند.
او در پاســخ به این پرســش که
در مــورد نبود ســهراب مــرادی و
کیانوش رســتمی در ایــن بازی ها
سوال نمی شود ،تصریح کرد :بله .به
یکباره زحماتی که سه تا چهار سال
برخی کشورها کشیدند تا ورزشکاران

را حفــظ کنند و امتیاز الزم بگیرند با
تغییر قوانین مقررات از دســت رفت
و نمــی دانم IOCچگونه تغییرات
را تاییــد کرد .همیــن موضوع مورد
اعتراض تعدادی از کشــورها اســت
چون ورزشکارانشان آسیب دیدند و یا
در المپیک نیستند که این اتفاق تاثیر
منفی روی کیفیت رکوردها گذاشت.
بــا توجه به این شــرایط ،تعدادی از
کشورها معترض هستند اما چاره ای
نیست .گفته می شود برخی اعضای
قدیــم هیات رییســه جهانــی این
تغییرات را دادند و از کمیته بین المللی
المپیک تاییدیه گرفتند.
مرادی در پاســخ به این پرسش
که امــکان معرفی فرد دیگری برای
قضــاوت در رقابت های وزنه برداری
المپیک وجود داشت یاخیر ،گفت :ما
بــه هر حال در هر رویــدادی برای
جایگاه های مختلــف ،افراد را اعزام
کردیم .المپیک شــرایط خاص خود
را می طلبــد .دوره های قبل نفراتی
از ایران معرفی شدند اما برای اولین
بار اســت که من را به عنوان هیات
ژوری پذیرفتنــد .نفراتی که معرفی
کنیم بستگی به تشخیص فدراسیون
جهانی دارد و از دو سال قبل بررسی
می شوند.

با پیروزی پرگل مقابل میزبان
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تیم فوتسال ایران قهرمان تورنمنت تایلند شد

تیم فوتسال ایران با پیروزی پر گل مقابل میزبان ،قهرمان تورنمنت تایلند شد.
به گزارش ایسنا ،بازی فینال تورنمنت فوتسال تایلند ساعت  ۱۴دیروز بین تیم های
ملی فوتسال ایران و تایلند برگزار شد.
تیم فوتســال ایران که با شکست ازبکســتان راهی بازی فینال شده بود در مقابل
تایلند نمایشی عالی و منطقی را ارائه داد و با یک بازی برتر میزبان خود را شکست داد
و فاتح تورنمنت فوتسال تایلند شد.
نیمه اول این بازی با برتری  ۳بر صفر تیم ملی به پایان رســید .علیرضا رفیعی پور
دو گل بهــزاد عظیمی دو گل و فرهاد توکلی در این دیدار برای ایران گلزنی کردند و
تیم تایلند نیز در دقایق پایانی به یک گل رسید تا در نهایت تیم ایران با پیروزی  ۵بر
یک مقابل تایلند قهرمان مسابقات شود.
در بازی رده بندی نیز تیم ازبکســتان با  ۴گل مصر را شکست داد و سوم شد .تیم
تاجیکستان نیز با غلبه بر موزامبیک در رده پنجم ایستاد.

تاکید رئیس هیأت ژیمناستیک فارس بر اجرای طرح
«ژیمناستیک برای همه»

رئیس هیأت ژیمناستیک استان فارس گفت :اجرای طرح «ژیمناستیک برای همه»
باهمــکاری آموزش و پــرورش در مــدارس ،میتواند در افزایش ســامت عمومی
دانش آموزان بسیار مؤثر باشد.
به گزارش پایگاه خبری ورزش پارس ،ســعیدرضا کیخا رئیس هیات ژیمناســتیک
اســتان فارس به همــراه آیت دهقان رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشــی
آموزش و پرورش فارس و رئیس هیات ورزشهای دانش آموزی از آکادمی ژیمناستیک
شهید حمزه شیراز بازدید کردند و از مرصاد پورمهدی و محمدامیر عزیزی و مربی آنها
حمیدرضا پاپری که در مســابقات آکروژیم قهرمانی کشور خوش درخشیدند و خود را
برای رقابتهای آسیایی آماده میکنند تقدیر به عمل آمد.
در حاشــیه این بازدید ،رؤسای دو هیات درخصوص تعامل و همکاری دو مجموعه
بایکدیگر گفتگو کردند و مقرر شد در آینده ،تعاملی مدون و برنامه ریزی شده صورت گیرد.
بــه گفته رئیس هیات ژیمناســتیک اســتان فــارس ،این تعامل موجب رشــد و
توســعه ژیمناستیک اســتان فارس و سایر رشتهها خواهد شــد و همچنین باتوجه به
وجود شــاخهای در ژیمناستیک بنام «ژیمناســتیک برای همه» ،اگر این شاخه اصلی
ژیمناســتیک باهمکاری آموزش و پرورش در مدارس اجرا شــود ،میتواند در افزایش
سالمت عمومی دانش آموزان بسیار مؤثر باشد.
ســعیدرضا کیخا با اعالم اینکه باشگاههای ژیمناستیک ،دارای ظرفیتهای باالیی
میباشند ،اظهارداشت :به زودی برنامهها و آیین نامههای جدید هیات در کمیته فنی و
با مشارکت هیاتهای شهرستانی تدوین و ابالغ خواهد شد تا هیاتهای شهرستانها
بتوانند با اســتفاده از این برنامهها در مســیر رشد و پیشــرفت ژیمناستیک استان قدم
بردارند و بتوانیم از ظرفیت باشگاهها در سراسر استان فارس استفاده کنیم.

حذف جودوکار ایرانی تیم پناهندگان از المپیک توکیو

جودوکار ســابق تیم ملی ایران که برای تیم پناهندگان در المپیک توکیو به میدان
رفته بود ،از دور رقابت ها حذف شد.
به گزارش ایســنا ،جواد محجوب دیگر جودوکار سابق تیم ملی ایران که برای تیم
پناهندگان در المپیک توکیو به میدان رفته بود ،با یک برد و یک باخت از دور مسابقات
کنار رفت .محجوب در نخستین مبارزه وزن  +۱۰۰کیلوگرم ابتدا مقابل جوهانس فری
از آلمان به برتری رســید اما در دومین مبارزه و در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل
کرپالک از جمهوری چک تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.

پیشکسوت وزنهبرداری در  ۹۱سالگی درگذشت

میراحمد منــزوی قهرمان پیشکســوت وزنه
برداری ایران روز پنجشــنبه به دلیل کهولت سن
دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایســنا ،میراحمــد منزوی قهرمان
پیشکســوت وزنه بــرداری ،مربــی و داور بین
المللی و از قدیمی ترین دبیران ورزش کشور روز
پنجشنبه گذشــته به دلیل کهولت سن در تهران
درگذشت.
استاد میراحمد منزوی درسال  ۱۳۰۹خورشیدی در تهران به دنیا آمد و تحصیالت
خود را در دبیرستان شرف به پایان برد.
منزوی به دلیل عالقهی مفرط به ورزش با تشویق دبیر ورزش خود به پرورش اندام
و وزنه برداری پرداخت .این ورزشــکار ابتدا قهرمانوزنه برداری آموزشگاههای کشور
شد و سپس موفق شد در سال  ۱۳۲۸به مقام قهرمانی کشور دست یابد.
منزوی پس از دوران قهرمانی ،مربی و داور بین المللی وزنه برداری شــد و درسال
 ۱۳۴۷به عنوان مربی تیم ملی وزنه برداری ایران ،تیم ملی وزنه برداری کشــور را در
مسابقات جهانی هدایت کرد.
وی در مســابقات جهانی وزنه برداری در ســال های  ۱۹۵۷و  ۱۹۶۰هلســینکی،
مسابقات قهرمانی جهان در لهستان به عنوان داور بین المللی قضاوتکرد.
مرحوم منزوی چندین دیپلم افتخار جهانی از مسابقات پرورش اندام و وزنه برداری
اروپا و یک دیپلم افتخار فدراسیون جهانی وزنه برداری به دلیل تجربیات ارزشمندش
در زمینه مربیگری و داوری وزنه برداری جهانی دریافت کرد.
میــر احمد منــزوی که از ســوی فدراســیون وزنه برداری کشــور بــه عنوان
شایســته قهرمان ملی شــناخته شده اســت در مســابقات وزنه برداری بازی های
آســیایی تهران در ســال  ۱۹۷۴بــه دلیل قضاوت هــای عالی اش در مســابقات
وزنــه بــرداری موفــق بــه کســب دیپلــم افتخــار طالیی ایــن بازی ها شــد.
میر احمد منزوی که در قطعه نام آوران بهشــت زهرا به خاک ســپرده شد انسانی
مهربان بود و در امور خیریه همواره پیشــتاز اما چنانکه از نام خانوادگیاش پیداســت
هرگز از خود و موفقیت هایش در ورزش و تالش هایش در نیکی کردن به همنوعانش
چیزی نگفت و باالخره در  ۹۱سالگی سبکبال و آرام چشم از جهان فروبست.
او مربی شاگردان زیادی در وزنه برداری بود که می توان به محمد نصیری و پرویز
جالیر اشاره کرد.

احتمال خداحافظی صمد نیکخواه از تیم ملی بسکتبال
پس از بازی با فرانسه
کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران گفت :هنوز تصمیم قطعی نگرفتهام اما احتماال
بازی با فرانسه آخرین مسابقه ملی من خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،صمد نیکخواه بهرامی در گفتوگو با سایت فدراسیون بسکتبال،
عنوان کرد :ســطح تیمهای حاضر در المپیک بسیار باالست و  ۱۲تیم برتر دنیا اینجا
جمع هستند.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال ادامه داد :در جام جهانی  ۳۲تیم حاضر هستند و شما باید
دو مرحله صعود کنید تا به جمع  ۱۲تیم برتر برســید پس در المپیک از همان شــروع
انگار در سومین مرحله جام جهانی هستید.
او در خصوص صحبتهای مطرح شده در رابطه با خداحافظیاش از بازیهای ملی
پس از بازی با فرانســه اظهار داشت :احتمال دارد این اتفاق بیفتد اما من از یک سری
کارها مثل بوسیدن چهارگوشه زمین خوشم نمیآید.
نیکخــواه بهرامی تاکید کرد :هنــوز تصمیم قطعی نگرفتهام اما شــاید بعد از این
بخواهم وارد دنیای مربیگری بشوم.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس:

توزیع عادالنه خدمات فرهنگی نیازمند تغییر رویکرد در برنامههاست
ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان
فــارس گفت :مظلومیت حــوزه فرهنگ در ابعاد
مختلف در مقایســه با ســایر دســتگاهها قابل
مقایسه نیســت و از این رو نیاز به تغییر رویکرد
در برنامهریزیهــای کالن دارد تــا بتوانیــم در
شهرســتانها توزیــع عادالنهتــری در خدمات
فرهنگی داشته باشیم.
پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی   اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس ،در مطلب
ارسالی خود به سخنان صابر سهرابی در نشست
روســای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی   منطقه
جنوب اشاره کرد و به نقل از وی افزود :کارکنان
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس ،مدیرانی خالق
هستند که با کمترین امکانات و بودجه در انجام
امور محوله عاشقانه خدمت می   کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس به
تنگناهای اقتصادی ،سیاسی و بهداشت سالمت
جامعه و تأثیرات مســتقیم و غیر مستقیم آن بر
حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت :پیچیدگی
و دشواری فعالیت   های فرهنگی در این شرایط و
توقع باالی جامعه از این حوزه ،سختی فعالیت   ها
را برای مجموعه فرهنگ و هنر دوچندان کرده،
اما تالش   های عاشــقانه همکارانم در مجموعه
اداره کل و شهرســتان   ها تداوم فعالیت   ها را در
این شــرایط حفظ کرده و علیرغم مشکالت در
ســایه همدلی و همکاری جمعی شــاهد رویداد
و دســتاوردهای مهمــی   در شهرســتان   های
استان بوده ایم.
هشتمین جشنواره بینالمللی شعر غدیر در شب
عید والیت در مسجد جامع وکیل شیراز برگزار شد.
به گزارش ســتاد خبری هشــتمین جشــنواره
بینالمللی شــعر غدیر در این آیین آیت ا ...کاظم
صدیقی دبیــر کل بنیــاد بین المللــی غدیر در
پیامی   تصویری اظهار کرد :هنرمندان از  ۲۶استان
کشور اشــعار خود را برای شــرکت در هشتمین
جشنواره بین المللی شعر غدیر ارسال کردند و بیش از
 ۸۰۰شــعر تقدیم به محضر پاک و ارزشمند موال
علی امیرالمومنین (ع) شد.
وی ادامه داد :حق این اســت که شهر مقدس
شیراز و سومین حرم اهل بیت (ع) مرکزیتی برای
برگزاری و برپایی جشــنواره   های شــعر و جذب
بهترین اشعار برای ترویج والیت علوی و رونق دادن
به غدیری باشــد که نظام جمهوری اســامی   و
والیت فقیه ،میوه آن است.
آیت ا ...صدیقی افزود :همه شــعرای ما باید با
طبع روان خود همان آهنگی که شاعران اهل بیت
داشــتند را برای نظام ،والیت و غدیر دنبال کنند.
وی از برگزار کنندگان و دست اندرکاران هشتمین
جشنواره بین المللی شعر غدیر ،نماینده ولی فقیه
در استان فارس ،دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان
فارس حوزه هنری انقالب اسالمی   اســتان فارس
و شاعران شــرکت کننده در این جشنواره تشکر
و قدردانی کرد.
جشــنواره شــعر غدیر ،فرصتی برای
نگریســتن دوباره به آیینه امامت و والیت
علوی است
استاندار فارس تصریح کرد :هشتمین جشنواره
بینالمللی شــعر غدیر ،فرصت ارزشــمندی برای
نگریستن دوباره به آیینه امامت و والیت علوی است.
ِ
به گزارش ســتاد خبری هشــتمین جشــنواره
بین المللی شــعر غدیر ،عنایــتا ...رحیمی   ضمن
تقدیر از دست اندرکاران این رویداد ادبی -معنوی،
طی پیامی   عنوان کرده است :این دوره از جشنواره،
نگریستن دوباره به آیینه
فرصت ارزشمندی برای
ِ
امامت و والیت علوی است؛ آیینهای که خورشید
امامــت و والیت در آن درخشــیدن گرفت و نام
بلندآوازهی امــام پرهیزگاران ،امام علی(ع) ،نقطه
اتصال نبوت و امامت و ترجمان معنادار آیه شریفهی
« الیوم اکملت لکم دینکم» شــد و بدین ســان،
رخداد جریان ســاز تاریخــی حکومت صالحان و
اکمال دین و اتمام نعمت الهی ،رقم خورد.
او بــا تصریح بــر اینکه به یقین شــعر و هنر،
یکــی از بهترین ابزار برای نشــر معارف الهی و
انســانی است ،افزوده اســت :همانگونه که مقام
معظم رهبری در پیام به اولین کنگره شعر و ادب
دانشــجویان سراسر کشور مرقوم فرمودند :شعر و
هنر ،زیباترین قالب بــرای همه پیامهای نوین و
مایه گسترش و نفوذ این پیام   ها تا همه جای خطه
وسیع دلها و جانهای انسانی است و شاعران و
سخن ســرایان آگاه ،همیشه توانستهاند واالترین
معارف انسانی را در کتیبه روزگار با نقشی جاودانه،
به نسلهای بعد از خود بنمایانند.
استاندار فارس در پایان این پیام ضمن تبریک

ســهرابی گفت :در معاونت   های مختلف اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی   فارس همواره
تالش شــده اســت تا امور ادارات شهرستان   ها
در اولویت قرار گیرد؛ بر ایــن باوریم که پویایی
شهرســتان   ها پویایی فرهنگ و هنر استان را به
دنبال دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس اظهار
داشــت :این ذهنیت که گفته می   شود در پایان
کار دولت ،مدیران انگیزه برای کار ندارند صحیح
نیســت و انجام وظایف محوله در مجموعه اداره
کل و ادارات تابعه با قوت و قدرت ادامه دارد.
در این نشست رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد
اسالمی   شهرســتان   های منطقه جنوب اســتان
فارس همچون المرد ،خنــج ،گراش ،اوز ،زرین
دشــت ،مهر و قیروکارزین ،گزارشی از عملکرد

حوزه مدیریتی ارائه و ســپس مشــکالت ،نیاز و
مطالبــات شهرســتان خــود را در بخش   های،
عمرانــی ،اداری و بیــن اداری ،فرهنگی هنری،
تجهیزات ،بودجه ،حقوق و مزایا ،مسکن و رفاهی
مطرح کردند.
غالمرضا یوسفی نژاد معاون توسعه مدیریت و
منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   نیز گزارشی
از وضعیت بودجه ،اقدامات و مشکالت مربوط به
شهرســتان   های حاضر در جلسه را ارائه و سپس
راهکارها و برنامه   های پیــش رو را مطرح کرد.
همچنین عبدالصمد ســلیمانی مســئول امور
شهرســتان   ها در این جلسه ،از ادارات فرهنگ و
ارشاد اسالمی   شهرستان   ها به عنوان شبکه   های
ارائه دهنده خدمات فرهنگی در ســطح اســتان
یاد کــرد و گفت :برای تحقــق اهداف و اجرای

با حضور شاعران و دست اندرکاران فر هنگ والیی

برگ پایانی هشتمین جشنواره بینالمللی شعر غدیر در شیراز ورق خورد
عید غدیر خم ،عید امامت و والیت؛ از بذل اهتمام
شــرکت کنندگان و دست اندرکاران از جمله بنیاد
بینالمللی غدیــر ،حوزه هنری فارس و دفتر نهاد
نمایندگــی مقام معظم رهبــری در فارس و امام
جمعه شیراز ،تقدیر و تشکر کرد.
استان فارس جریان ساز اصلی ادبیات
عاشورایی در کشور
وحیــد نمازی رییــس حوزه هنــری انقالب
اسالمی   اســتان فارس نیز در این مراســم اظهار
داشت :غدیر میثاق بزرگ امت اسالمی   و عهد خدا
و پیامبر و امت اسالمی   است.
وی افــزود :هویت اندیشــه گانی ،سیاســی و
فرهنگی شــیعه بر محور غدیر بنیان نهاده شده و
اگر آنچه پیامبر اکرم (ص) در ازای زحمات خویش
خواســته اند ،محبت به اهل بیت (ع) باشد ،غدیر
باالتریــن محل بروز و ظهور این محبت اســت.
رییــس حــوزه هنری انقالب اسالمی   اســتان
فارس ادامه داد :بزرگداشــت غدیر ،عمل به اصل
مهم توالست و در عین حال برائت از آنان که چشم
بر حقیقت خورشــید وجود حضرت امیرالمومنین
امام علی (ع) بسته اند.
وی شعر و ادبیات را نخستین رسانه غدیر خواند
و گفت :در همان روز غدیر شاعران پیشگام شدند
و با بزرگترین رسانه آن زمان و مکان یعنی شعر و
ادبیات و کالم ،رویداد بزرگ غدیر را ثبت کردند تا
هنر در میدان باشد و واقعه را منتقل کند.
نمازی برگزاری جشنواره شعر غدیر را یک فرصت
خواند و گفت :امسال برای برگزاری جشنواره شعر
غدیر با محدودیت   هــای زمانی رو به رو بودیم و
این جشــنواره در بازه زمانی کمتر از دو ماه شکل
گرفــت اما با مــدد امیرالمومنین علــی (ع) و با
همراهی و همکاری اســاتید و نهادهای مختلف
شاهد استقبال بسیار خوبی از این جشنواره بودیم.
این مدیر فرهنگی ادامه داد :حدود  ۳۰۰هنرمند
از شــاعران  ۲۶استان کشــور با  ۸۰۰اثر در این
رویداد مهم شــرکت کردند و می   توان گفت این
جشنواره هم از نظر کمی   و هم از لحاظ کیفی در
سطح بسیار خوبی برگزار شد.
وی افزود :قطعا چنین رویداد بزرگی که تحت
عنوان جشــنواره در استان فارس شکل می   گیرد،
موجب جریان ســازی در حوزه ادبیــات آیینی و
عاشورایی در سطح این استان خواهد شد.
نمازی بیان داشــت :هرچند که استان فارس
به واســطه برگزاری شب   های شعر در حوزه   های
مختلف ،پشــتوانه خوبی در حوزه ادبیات آیینی و
ادبیات عاشورایی دارد ما مدعی هستیم که استان
فارس جریان ســاز اصلی ادبیات عاشــورایی در
کشور است.
وی عنوان داشــت :اگر با برنامه ریزی هدفمند
و اســتراتژیک که به صورت مســتمر انجام شود
بتوانیم چنیــن رویدادهایــی را مدیریت کنیم و

زمینه ســاز اتفاقات بهتری باشیم حتما شاهد ارتقا
جایگاه اســتان فارس در حوزه ادبیات علوی نیز
خواهیم بود.
نمازی یادآور شــد :بدون شــک استان فارس
و شــهر شــیراز ظرفیت این را دارد که به عنوان
یکی از جریان سازترین جریانات ادبیات علوی در
سطح مختلف ملی و بین المللی نقش آفرینی کند.
رییس حوزه هنری اســتان فــارس ،ابراز کرد:
خوشــبختانه با همدلی و هم افزایی خوبی که در
نهادهای فرهنگی و هنری اســتان شکل گرفته
اســت ،می   توانم قاطعانه بگویم که با این مراسم
اختتامیه کار تمام نمی   شــود و قطعا این جشنواره
ســرآغازی برای اتفاقات مبارکی در این حوزه در

غدیر بسیار باالست و خطه فارس هم ید  طوالیی
در شــعر آیینی دارد که می   طلبد تالش بیشتری
بــرای اســتمرار و بهتــر برگزار کــردن چنین
رویدادهایی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی شعر
غدیر مظلوم واقع شده بود ،گفت :این جشنواره در
شهرها و استان   ها آن طور که شایسته بود ،برگزار
نمی   شــد اما ما با همکاری و همراهی نهادهای
مختلــف تمام تالش خود را برای برگزاری هرچه
بهتر این جشنواره به کار گرفتیم و درصدد هستیم
که دبیرخانه دائمی   شــعر غدیر در شیراز و استان
فارس به صورت مستمر باقی بماند.
دبیر علمی   هشــتمین جشنواره بینالمللی شعر

استان فارس خواهد بود.
اســتقبال جوانان و بانوان شــاعر از
جشنواره
عبدالرضا کوهمال جهرمی   دبیر علمی   هشتمین
جشنواره بینالمللی شعر غدیر ،با بیان اینکه شعر
ترجمان روح متعالی و دل زالل انسان است که از
اندیشــه واال و همت شاعران سرچشمه می   گیرد،
گفت :ادبیات فارسی ما سرشار از معنویات ،اخالق،
انسانیت ،عرفان و مضمون   های بلند مرتبه ای است
که گل سرســبد باغ پررنگ و تماشاگه راز است.
وی بــا اعتقاد به اینکه شــیراز نــام بلندی در
شعر فارسی و آیینی دارد ،بیان کرد :امسال شیراز
میزبان هشتمین جشــنواره بین المللی شعر غدیر
شــد و خوشبختانه شاهد اســتقبال کم نظیری از
این جشنواره بودیم و بیش از  ۳۰۰نفر در جشنواره
شرکت کردند.
کوهمال جهرمی   ادامه داد :هشتصد شعر به این
جشــنواره ارسال شد و هشت هزار بیت به ادبیات
اضافه شد.
وی بیان داشــت :برای اولین بار با مشــورت
اســاتید از شعرهایی که به جشــنواره ارسال شد،
ســرود تولید کردیم و کتاب جشنواره با شعرهای
برگزیده از شــاعران شــرکت کننده در این دوره
جشنواره رونمایی شد.
کوهمال جهرمی   عنوان داشت :البته شأن موضوع

غدیر ،عنوان داشت :یکی از ویژگی   های مهم این
جشــنواره این بود که شاهد آثار بسیاری از سوی
جوانــان به ویژه بانوان جــوان بودیم و امیدواریم
بتوانیــم ایــن جشــنواره را در ســال های آینده
باشکوه تر برگزار کنیم.
جشنواره بینالمللی شــعر غدیر نقش
بسزايي در توليد آثار ارزشمند ادبي دارد
یک شاعر پارسی زبان پاکستانی فعال در حوزه
شعر آیینی معتقد است که جشنواره بینالمللی شعر
غدیر ،نقش بســزايي در توليد آثار ارزشمند ادبي
ایفا میکند.
احمــد شــهریار در گفتوگو با ســتاد خبری
هشتمین جشــنواره بینالمللی شعر غدیر ،با اشاره
به برگزاری این رویداد ادبــی معنوی ،بیان کرد:
اصل و اســاس رويداد غدير ،يــك پيام از طرف
خداوند به وسيله آخرين پيامبر در خصوص اعالم
واليت اميرالمومنين(ع) و امامت ايشان است.
این شاعر شــعر آیینی ادامه داد :امروز نه تنها
شيعه كه هر مسلمانی كه پيامبر(ص) را قبول داشته
باشــد به واليت اميرالمومنين(ع) هم اعتقاد دارد.
وی خاطرنشــان کرد :این چنين جشــنوارهها
تجديد اعالم و وظيفهای اســت كــه بر عهده ما
گذاشته شده است.
شــهریار با بیان اینکه رویدادهای ادبی مرتبط
با غدیر شــاعران و هنرمندان را تشــويق ميكند

كه هنر خــود را در اين راه خرج كنند كه هم اجر
معنوي و هم مادي دارد ،تصریح کرد که جشنواره
بینالمللی شــعر غدیر ،نقش بسزايي در توليد آثار
ارزشمند ادبي ايفا ميكند.
او همچنین به میزبانی شــیراز در برگزاری این
رویداد بزرگ اشاره و عنوان کرد :شیراز را نه تنها
در ایران که در همه کشــورهایی که عالقمند به
زبان فارســی هستند ،به شهر شــعر و فرهنگ و
حافظ و سعدی میشناسند ،چرا که حافظ و سعدی
دو قله بزرگ شعر فارسی هستند که نصیب شیراز
شــده و از ایــن بابت شــیراز از کالنشــهرهای
خوشبخت ایران است.
این شــاعر شــعر آیینی اظهار کرد :میزبانی از
چنین رویدادهایی توســط شــیراز که مهد شعر و
ادب است ،تاثیر مضاعفی بر تبیین مسائل و تبلیغ
رویداد غدیر دارد و خواهد داشت.
شــهریار خاطرنشــان کرد :وقتي تاريخ تشيع
را مطالعه ميکنیم ،متوجه ميشــويم كه بيش از
هزار و چهار صد سال است كه رويداهاي مذهبي
همچون عاشورا و غدير همواره توسط ائمه اطهار
و پيروان آنها تبليغ شــده و امروز هم ما به عنوان
يك مسلمان ادامه دهنده این راه هستیم.
او تصریــح کرد :تداوم این رویداد موجب تولید
آثار بیشتری میشــود و در این صورت قطعا هم
برای موضوع پــر اهمیتی مانند غدیر ارزش قائل
شــدهایم و هم فرصتــی برای شــاعران فراهم
میشود تا ادای دین نسبت به دین خود کنند.
پیام غدیر بــه دور از تکرار و تقلید با
شعر به نسلهاي بعد منتقل شود
یک شــاعر و فعال ادبی خطاب به شاعران و
هنرمندان شركت كننده در رويداد بینالمللی شعر
غدیــر ،توصيه كرد كه با ديدگاه مختلف و نگاه نو
به مســئله غدير بپردازند و از تكرار و تقليد دوري
و پيام غدير را به وســيله شــعر به نسلهاي بعد
منتقل كنند.
نغمه مستشار نظامي در گفتوگو با ستاد خبری
هشتمین جشــنواره بینالمللی شعر غدیر ،با اشاره
به برگزاري این رویداد ادبــی معنوی ،بيان كرد:
ترويج مفاهيم و واقعه غدير بر همه شيعيان واجب
است و در تاريخ اسالم تاكيد زيادي بر انتقال پيام
اين واقعه در همه نسلها شده است.
او افزود :شاعران نيز به سهم خود نقش بسيار
موثري تاكنون داشــتهاند و طــي قرون متمادي
به واســطه كالم و شعرشــان پيام رســان اين
واقعه بودهاند.
اين شاعر شعر آييني خاطرنشان كرد :رويدادي
مانند شــعر غدير تاثير بسيار مهمي در تبیین این
واقعه دارد و باعث تشــويق بيشــتر شــاعران در
بكار بردن قلم خود در خصوص واقعه غدير ميشود.
مستشــار نظامي همچنين با اشاره به ميزباني
شيراز براي برگزاري اين رويداد ادبي ،گفت :شيراز

برنامه   های حوزه ســتادی ،امور شهرســتان   ها
به عنوان واحد رابط و به   طور اختصاصی در اداره
کل امور شهرستان   ها را برنامه ریزی و پشتیبانی
می   کنــد و در نظــر دارد با همکاری روســای
ادارات شهرســتان   ها از این ظرفیت در تســریع
و کیفیت  بخشــی انجام امور حداکثر بهره برداری
انجام گیرد.
رفع مشکالت پروژه   های نیمه تمام ،تجهیز،
تعمیــر مراکز اداری ،فرهنگی هنــری ،تامین و
کمبود نیرو انســانی ،تخصیــص عادالنه بودجه
فرهنگی به شهرســتان   ها ،طوالنی بودن برخی
از فرآیندهــای اداری در اداره کل ،موازی کاری
سایر نهادها ،ســازمان و ادارات در امور فرهنگی
و هنری و مشــکالت متاثر از آن از موارد مطرح
شده بود.
همچنین جایگاه و وظایف شــورای فرهنگ
عمومی   و دبیر آن در شهرســتان ،تبدیل وضعیت
اســتخدامی   و ترمیم حقــوق کارکنان ،حمایت و
تقدیر از نویســندگان و فعاالن فرهنگی هنری،
واگــذاری مجتمع   های فرهنگی هنری به بخش
خصوصــی ،وضعیــت ســاماندهی انجمن   های
فرهنگی هنری در قالب موسســه   های فرهنگی،
اجرایی شــدن تفاهم نامه   های منعقد شده بین
صدا و ســیما و فنی حرفه ای ،رفع محدودیت   ها
در توسعه مؤسسه   ها و مراکز آموزشی فرهنگی و
هنری در شهرستان   ها ،مسکن و رفاهی کارکنان،
از جملــه موضوعاتــی بودند که در این جلســه
مطرح شد.
را همه جهان با شعر و ادب ميشناسند و كجا بهتر
از این شهر براي رساندن پيام غدير.
او خاطرنشــان كرد :اســاتيد خوبي در شيراز
زندگــی میکنند و هنرمندان بســياري مشــتاق
هستند كه در رويدادهاي ادبي كه به ميزباني اين
كالنشهر برگزار ميشود ،شركت كنند.
اين شــاعر شــعر آييني تصریح کــرد :مردم
فرهنگور شيراز ،دوست دار اهل بيت(ع) و واليي
هســتند و لذا انتخاب اين كالنشهر براي ميزباني
اين رويداد به جا و شايسته بوده است.
مستشــار نظامي تاکید کرد که اين جشــنواره
محصول محور باشد و آثار صوتي و تصويري آن
در فضای رسانهای و اجتماعی منتشر شود.
در ادامه این رویداد احد ده بزرگی ،ناصرفیض،
حمیدرضا شکارســری ،محمود حبیبی کســبی،
واصــف رســول اف ( جمهــوری آذربایجــان)
آرزو بابایــی ( افغانســتان) ایوب پرنــدآور ،علی
مرادی ،حیدر منصوری و   هادی فردوســی شــعر
خواندند و پیام آیــت ا ...صدیقی مدیرعامل بنیاد
غدیر و آثاری از شــاعران بخــش بینالملل نیز
پخش شد.
تندیس غدیر در دســت شاعران برتر
آیینی کشور

به گزارش ســتاد خبری هشــتمین جشنواره
بینالمللی شــعر غدیــر ،در پایان این مراســم و
پــس از رونمایی از کتاب جشــنواره که به همت
عبدالرضــا کوهمــال جهرمی   دبیر ادبــی رویداد
گردآوری شــده بــود ،اســامی   برگزیدگان این
رویداد ادبــی معنوی اعالم گردید و از آنان تقدیر
به عمل آمد.
برگزیدگان شعر غدیر معرفی شدند
بخش شعر کالسیک:
اول :مهدی زارعی «البرز-کرج»
دوم :ایوب پرندآور «فارس-جهرم»
سوم :مجید لشکری«سیســتان و بلوچستان-
زاهدان»
تقدیر :مهدی جهاندار «اصفهان» امیر رسولی
«زنجان»
بخش شعر نو و نیمایی:
اول :طیبه نیکو «فارس-شیراز»
دوم :عالیه محرابی «یزد»
سوم :نیلوفر شاطری «خوزستان -شوشتر»
تقدیر :زینب رحمانی «خوزستان -اندیمشک»
بخش ترانه و سرود و تصنیف:
اول :حیدر منصوری «بوشهر-بندر دیر»
دوم :رضا نیکوکار «گیالن -رشت»
سوم :احمدرضا خان احمد «اصفهان»
تقدیر :فائزه زرافشان «یزد -میبد»
بخش شعر کودک و نوجوان:
اول :مهدی مردانی « قزوین»
دوم :علی مرادی «فارس-مرودشت»
سوم :سمیه تورجی «فارس -شیراز»
تقدیر :اکرم السادات   هاشمی   پور «تهران»

