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 ۲۹شهرستان فارس
در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارند
3

2

https://asremardom.ir
رئیس دانشگاه زند شیراز:

برگزاری همایش نمایشنامه
نویسی در شیراز

ناکامی نسل طالیی والیبال
ایران در المپیک
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سخنگوی وزارت امور خارجه خبرداد:

حضور چند ده هیأت خارجی درتحلیف رئیسی

رحیم زارع نماینده مجلس:

2

توسعه اقتصاد دیجیتال
یک الزام است

حدادی:

با فیلترینگ پلتفرمهای خارجی و
محدودکردن کسبوکارها مخالفیم
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رییس کمیسیون گردشگری و
زیارت شورای شهر شیراز :

واعظی:

مجلس برای این تشکیل نشده که
حق مردم را محدود کند

کاش کمی برای شهر
خیال پردازی می کردیم !
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رژیم صهیونیستی طرحی را برای
پاسخ به حمله به کشتی خود در
سواحل عمان آماده کرده است

بازار مسکن به سطح
مقاومت رسید

هیل:

هرگونه فشار بر ایران تنشها
پیرامون برجام را افزایش
خواهد داد
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رییس انجمن شرکتهای ریلی
اعالم کرد

تکذیب افزایش قیمت
 ۴۰درصدی بلیت قطار
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آخرین جلسه صحن علنی شورای پنجم
شیراز برگزار شد
آخریـن جلسـه صحـن علنـی شـورای اسالمی شـهر شـیراز در دوره پنجـم بـا سـه دسـتور
کار ،رونمایـی و معرفـی سـه کتـاب و تقدیـر از شـهردار برگـزار شـد.
به گزارش اداره اطالعرسـانی و پاسـخگویی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،در نخسـتین
دسـتور کار یکصدونودوسـومین جلسـه علنـی صحـن شـورا ،ایـراد فرمانـداری شـیراز بـه
مصوبـهای بـا موضـوع اخـذ مجـوز واگـذاری سـرقفلی غرفههـای طـرح توسـعه میـدان
اول میوهوترهبـار از طریـق انتشـار آ گهـی مزایـده عمومی بـر اسـاس قیمـت پایـه هیـأت
كارشناسـان رسمی دادگسـتری ،مـورد بحـث قـرار گرفـت و مقـرر شـد موضـوع بهمنظـور
بررسـی مجـدد بـه کمیسـیون برنامـه و بودجه ،امور حقوقی و امالک شـورا ارسـال شـود.
در نامـهای دیگـر از سـوی فرمانـداری شـیراز بـه مصوبـه «سـرمایه گـذاری ۳۰میلیـارد
ریالـی بـرای سـاخت فیلـم سـینمایی  ٢٨٨٨بـه كارگردانـی و تهیـه كنندگـی كیـوان علـی
محمـدی» ایـراد وارد شـد کـه بـا اصرار اعضای شـورا بر اجـرای آن ،بار دیگـر به تصویب
رسید.
همچنیـن شـوراییان دربـاره نامـه فرمانـداری شـیراز بـا موضـوع اصلاح مصوبـهای
بـا موضـوع «قدرالسـهم سـرانه خدمـات عمومی موضـوع مـاده  ١٠١اصالحـی قانـون
شـهرداری» تصمیمگیـری کردنـد و بـر اسـاس آن ،مصوبـه یادشـده بـرای بررسـی مجدد
بـه کمیسـیونهای شهرسـازی و معمـاری بـه عنـوان کمیسـیون اصلـی رسـیدگیکننده
و برنامـه و بودجـه ،امـور حقوقـی و املاک بـا عنـوان فرعی رسـیدگیکننده ارسـال شـد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه از شـورا ،کتـاب «شناسـنامه و گـزارش عملکـرد شـورای
اسالمی شـهر شـیراز در دوره پنجـم» معرفـی شـد کـه در آن موضوعاتـی همچـون
معرفـی اعضـا و مسـئولیتهای آنـان ،رویکردهـا و سیاسـتهای شـورای پنجـم،
عملکـرد کمیسـیونهای دهگانـه ،عملکـرد ادارات ،مراکـز و کمیتههـای زیرمجموعـه،
گزارشهـای آمـاری از تعـداد جلسـات ،مصوبـات و میـزان مشـارکت اعضـا در جلسـات،
اهـم مصوبـات و اقدامـات برجسـته ،تکالیـف بودجـه و پروژههـای شـاخص (بـه تفکیک
سـال) بـه چشـم میخـورد.
در ایـن کتـاب ،همچنیـن گزارشـی مقایسـهای از عملکـرد سـالهای  ۱۳۸۹تـا  ۱۳۹۹بر
اسـاس  ۶۹شـاخص مدیریـت شـهری بـه نخبـگان ،مدیـران شـهری ،اعضـای شـورای
آینـده و همـه شـهروندانی تقدیـم شـد که چهار سـال پیـش ،بـا رأی خود شـورای پنجم و
مسـیری تـازه را انتخـاب کردنـد و همچنـان دل در گـرو شـیراز و مردم و فرهنـگ و تمدن
ایـن شـهر دارند.
دیگـر کتابـی کـه در ایـن جلسـه رونمایـی شـد« ،مجموعـه آییننامههـا ،دسـتورالعملها
و طرحهـای جامـع شـورای اسالمی شـهر شـیراز» نـام دارد کـه بـر اسـاس مقدمـه ایـن
کتـاب ،شـورای اسالمی شـهر شـیراز وظیفـه داشـت در راسـتای وظایـف خـود بـرای
تصویـب آییننامههـا ،مصوبـات متعـددی را اجـرا کنـد؛ اما در ایـن میانه عـدم یکپارچگی
و پراکندگـی آنهـا ،جسـتوجو را بـا مشـکل روبـهرو کـرده بـود؛ از همین رو ،شـورا بر آن
شـد بـا گـردآوری و تدویـن آنهـا در یـک مجلـد ،رجـوع و اسـتفاده از اینگونـه مقـررات را
برای اسـتفاده شـورا و شـهرداری و شـهروندان تسـهیل بخشـد.
افـزون بـر ایـن ،کتـاب «مجموعـه مصوبـات عامالشـمول شـورای اسالمی شـهر شـیراز
» نیـز در ایـن نشسـت معرفـی شـد؛ بـر اسـاس آنچـه در مقدمـه ایـن کتـاب آمـده اسـت،
شـورای اسالمی شـهر شـیراز از بـدو تاسـیس در سـال  ۱۳۷۸در چارچـوب وظایـف خـود
مصوبـات فراوانـی داشـته کـه بنـا بـه مقضیـات زمـان و نیازهـای روزآمـد شـهری ،برخی
را لغـو یـا اصلاح کـرده اسـت؛ در ایـن میـان ،بعضـی مصوبـات بهطـور صریح لغو نشـده
بـود و اجـرا و نظـارت را بـا مشـکل روبهرو میسـاخت .از همین رو شـورای پنجـم تصمیم
گرفـت کـه مصوبـات خـود را تنقیـح کنـد تـا بـا پاالیـش آنهـا ،مـواردی را کـه قابـل اجـرا
هسـتند ،بـرای بهرهمنـدی نهادهـا ،دانشـگاهیان و شـهروندان تنظیـم کنـد.
در پایـان ایـن جلسـه از صحـن علنـی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،از مهنـدس حیـدر
اسـکندرپور ،شـهردار کالنشـهر شـیراز و منتخـب شـورای پنجـم بـه پـاس چهـار سـال
خدمـت قدردانـی شـد.

شهردار شیراز:

بهرهبرداری از خط دو متروی شیراز امسال امکانپذیر است

روحانـی گفـت :هنـوز هـم بـه مـردم بدهکاریـم
و اگـر شـرایط مـا مناسـب تـر بـود ،همـه بـا هم
همـکاری کـرده بودیم و قوای دیگر بیشـتر ما را
یـاری کرده بودند ،بـه نقاط بهتری میرسـیدیم.
بـه گزارش ایسـنا ،حجتاالسلام و المسـلمین
حسـن روحانـی رئیسجمهـوری صبـح یکشـنبه
در آخریـن جلسـه هیـأت دولـت دوازدهـم بـا
تاکیـد بـر اینکـه  ۴سـال نخسـت دولـت تدبیـر
و امیـد از لحـاظ داخلـی ،بینالمللـی ،سـرمایه
اجتماعـی و امیـد مـردم بـه آینـده بـا  ۴سـال
دوم کمی متفـاوت بـود ،گفـت :در  ۴سـال
اول در دوران تعامـل بـا جهـان بودیـم و مـا بـه
کاملا اطمینـان داشـتیم کـه حریـف
خودمـان
ً
قدرتهـای بـزرگ در مذاکـره هسـتیم؛ مـن
هیـچ تردیـد نداشـتم کـه در مذاکـره بـا جهـان
شکسـت نمیخوریـم و بـاز هـم اگـر مذاکره ای
بـود شکسـت نمیخوریـم؛ آنقـدر دیپلماتهـا و
حقوقدان هـای توانمنـد داریم در خـط مقدم که
دیدیـم در مقاطـع حسـاس بـه پیروزی رسـیدیم.
وی افـزود :وقتـی می گوییـم پیـروزی ،در یـک
تعامـل و مذاکـره بـا چنـد قـدرت یـا جهـان،
منظورمـان نتیجه اسـت؛ ممکن اسـت در جایی
شکسـت و در جایـی پیـروزی باشـد ،امـا وقتـی
پیـروزی مـا  ۹۰و شکسـت مـا  ۲۰بود ،مـا وقتی
بـه  ۷۰برسـیم میگوییـم پیـروز هسـتیم و پیـروز
هـم بودیـم و آثـار آن را هـم مشـاهده کردیـم.
رئیـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه پیـروزی یـا
شکسـت یـک مذاکـره دارای عالئمی اسـت و
بـه صـرف بـر زبـان آوردن ارزیابـی نمیشـود،
خاطرنشـان کـرد :اگـر بعـد از مذاکـره و بعـد
از  ۲۳تیـر  ۹۴دیدیـد کـه تـورم کاهـش یافتـه،
رشـد اقتصـادی ،اشـتغال و سـرمایهگذاری باال
رفتـه و میـزان صـادرات از واردات پیشـی گرفته
اسـت ،یعنـی پیـروز شـده ایـم؛ مذاکـره نکردیـم
کـه فقـط در سیاسـت پیـروز شـویم بلکـه عالوه
بـر پیـروزی در سیاسـت ،در اقتصـاد نیـز نتیجـه
ایـن پیـروزی را مشـاهده کردیـم.
روحانـی تاکیـد کـرد :آرزوی مـا ایـن بـود کـه
وقتـی توانسـتیم تـورم را کاهـش دهیـم و
تک رقمی کنیـم ،ایـن شـاخص را نگـه داریم؛ ما
تـورم  ۴۰درصـد را کاهـش دادیـم و از اواخر ۹۴
تـا سـه ماهـه نخسـت سـال  ۹۷این رقـم را تک
رقمی نگـه داشـتیم ،امـا بعـد از ورود بـه جنـگ
اقتصـادی رقـم تـورم تغییـر کـرد؛ اگـر کسـی
زمـان صلـح و جنـگ را تشـخیص ندهـد ،آدم
بایـد خیلـی غصـه بخـورد؛ ایـن جنـگ را بـر مـا
تحمیـل کردنـد و اگـر آن دوران جنـگ تحمیلی
نبـود ،همـان رونـد را ادامـه می دادیـم.
وی اظهـار کـرد :اینکـه مـردم عزیز مـا از لحاظ
معیشـت ناراحتنـد و حـق آنهـا هـم هسـت ،باید
ببینیـم در شـرایط جنـگ چـه کار میتوانسـتیم
انجـام دهیـم؛ وقتـی روابـط بانکـی نداریـد و از
طریـق صرافی معاملـه می کنید ،حداقـل درآمد
شـما  ۲۰درصـد کاهـش مییابـد و اگـر چیـزی

مجریان سابق در ردیف موافقان
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!
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روحانی:

اگر قوای دیگر ما را یاری می کردند به نتایج بهتری می رسیدیم
وارد میکنیـد ،قیمـت  ۲۰درصـد افزایـش
مییابـد .مـا بـه خاطـر شـرایط تحریـم ،واردات
 ۲۵۰۰قلـم کاال از جملـه خـودرو را ممنـوع
کردیـم؛ وقتـی واردات کاالیـی ممنوع میشـود،
آثـار آن مشـخص اسـت و آن اجنـاس در داخل
گـران میشـود ،امـا چـاره دیگـری نداشـتیم که
اجناسـی کـه ضـرورت نـدارد را ممنـوع کنیـم و
بـه اجناسـی کـه جـزو مـواد اولیـه کارخانجات و
مـوادی کـه از کاالهـای اساسـی و بـرای زندگی
مـردم اسـت را بـا ارز ترجیحـی  ۴۲۰۰تومانـی
وارد کنیـم و در اولویـت قـرار دهیـم.
رئیـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن
زمینـه مـا همـه تلاش خـود را بـکار گرفتیـم،
گفـت :در زمـان جنـگ نمی تـوان نقطـه زمـان
صلـح را بدسـت آورد؛ معمـوال وقتی کشـوری به
جنـگ وارد می شـود ،کاالهـا را مدتـی می کنـد
امـا مـا در ایـن جنـگ جیـره بنـدی نکردیـم و
کشـور اداره شـد .در جلسـات اقتصـادی سـال
 ۹۷چندیـن بـار تاکیـد کـردم کـه سیاسـت
اقتصـادی مـن ،وفـور در بـازار اسـت؛ مـا بـرای
کاالهـای اساسـی تـا پایـان ارز  ۴۲۰۰تومـان
تخصیـص دادیـم امـا قیمـت کاال را فقـط ارز
تعییـن نمی کنـد بلکـه حمل و نقل و تورم کشـور
در ایـن زمینـه تاثیـر گـذار اسـت.
روحانـی ادامـه داد :مـا توانمـان را در این زمینه
بـکار گرفتیـم؛ امـا معنـای ایـن کار ایـن نیسـت
حتمـا نقص
کـه کار مـا بـی نقـص بـوده اسـت،
ً
داشـتیم و مـا معصـوم نیسـتیم و تلاش مـا
بـر ایـن بـوده کـه عیـب و نقصـی مـان کمتـر
باشـد ،امـا اگر عیـب و نقصـی داشـتیم از مردم
عذرخواهـی و طلـب عفـو و رحمـت میکنیـم،
بـرای اینکـه در حـد توانمـان در آن شـرایط
اقدامـات خـود را انجـام دادیـم.
«قاعدتـا کشـوری کـه
وی بـا بیـان اینکـه
ً
وارد جنـگ میشـود ،مسـیر توسـعه را رهـا
میکنـد و بـه زندگـی عـادی مـردم میپـردازد»،
خاطر نشـان کـرد :اگـر ما فقـط  ۳و نیـم میلیارد
دالر بـرای یـک پاالیشـگاه سـرمایه گـذاری
کردیـم ،کاری بـزرگ بـوده اسـت؛ آمـار و ارقـام
نشـان میدهـد کـه در سـد سـازی ،تصفیـه
خانه هـای آب و فاضلاب و رسـاندن آب بـه
روسـتاها چـه پیشـرفت هایی داشـته ایـم؛ در
سـال  ۹۲حـدود مشـخص اسـت کـه چنـد نفـر
از روسـتاییان کشـور از آب آشـامیدنی سـالم
اسـتفاده میکردنـد امـا امـروز نزدیـک بـه ۱۰
میلیـون نفـر از ایـن آب اسـتفاده میکننـد .مـا
 ۵۷سـد مخزنـی ملـی را در ایـن دولـت تمـام
کردیـم.
رییـس جمهـوری افـزود :در اینکـه در بنزیـن
خودکفـا شـده ایـم تردیـدی وجـود نـدارد؛ مـا بـه

خاطـر سلامت مـردم و خودکفایـی ،پاالیشـگاه
عظیمـی را تکمیـل و افتتـاح کردیـم؛ بنابـر ایـن
مـا توسـعه را رها نکردیم .شـنبه ها و یکشـنبه ها
را ممکـن اسـت کسـی انـکار کنـد امـا  ۵شـنبه
را کسـی نمیتوانـد انـکار کنـد؛ ۵شـنبههای
افتتـاح در تاریـخ مانـدگار خواهـد بـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،روحانـی در ادامـه

صحبتهـای خـود در آخریـن جلسـه هیـأت
دولـت دوازدهـم بـا بیـان اینکـه در برخـی موارد
برنامههایـی داشـتیم کـه نتوانسـتیم بـه آن
برسـیم و برخـی مـوارد هـم بـود کـه بـه صـورت
کامـل محقـق نشـد ،اظهـار کـرد :مـا بـه دنبال
واردات تکنولـوژی ریـل سریعالسـیر بـه کشـور
بودیـم و در ایـن زمینـه بخشـی از طرحهـای
زیربنایـی نیـز اجرایـی شـد ،امـا بـه تحریمهـا
برخـورد کردیـم؛ اگـر ایـن تحریمها نبـود ،امروز
راه آهـن سریعالسـیر تهـران  -اصفهـان افتتاح
شـده بـود و راه آهـن تهـران -مشـهد ایـن روزها
رو بـه اتمـام بـود؛ اینهـا طرحهایـی بـود کـه مـا
قراردادهـای آنهـا را بسـتیم امـا در زمـان اجرا با
مشـکالتی مواجه شـد .در زمینه حمل و نقل به
مـردم قـول دادم کـه تمـام کامیونهـا را نوسـازی
می کنیـم و در ایـن زمینـه نیـز پـول تخصیـص
دادیـم و قراردادهـای مربوطه را بسـتیم اما یک
مرتبـه بـه دلیـل تحریـم ،متوقـف شـد.
وی بـا اشـاره بـه برنامههـای دولـت در زمینـه
ارتقـای توانمندیهـای تسـلیحاتی نیروهـای
مسـلح خاطرنشـان کـرد :در حـوزه تجهیـزات
دفاعـی آرزوی مـن ایـن بـود کـه ارتـش و سـپاه
را بـه مدرنتریـن سلاحها مجهـز کنـم؛
در ایـن زمینـه همـه کار شـد امـا طرفهـای
مقابـل گفتنـد کـه تحریمهـای سـازمان ملـل
کـه برداشـته شـود ،مـا بـه تعهداتمـان اجـرا
میکنیـم؛ مـا ایـن تحریـم را کـه ترامـپ خـود را
بـه برداشـته نشـدن شـان می کشـت ،برداشـتم
امـا بـه خاطـر تحریـم و عـدم فـروش نفـت پول

کافـی بـرای خریـد نداشـتیم؛ مـا دربـاره تامیـن
تجهیـزات دفاعـی مذاکـرات بسـیاری کردیـم،
امـا نتوانسـتیم.
رئیـس جمهـوری ادامـه داد :در برخـی مـوارد
مـا بـه نزدیکـی افتتـاح رسـیدهایم و چنـد هفتـه
دیگـر ایـن برنامههـا بـه پایـان میرسـد؛ احیـای
دریاچـه ارومیـه از جمله این طرحهـا و برنامهها
اسـت؛ در دولـت یازدهـم اولیـن مصوبـه مـا
احیـای ایـن دریاچه بـود و همه کارهـای مربوط
بـه ایـن موضـوع بـه پایـان رسـیده اسـت .هدف
مـن از بیـان ایـن مـوارد ایـن اسـت کـه بگویـم
برخـی از طرحهـا بـه دروازه افتتـاح رسـیده و مـا
چنـد هفتـه زمـان کـم آوردیـم و ان شـاءالله در
دوسـت سـیزدهم ایـن طرحهـا افتتـاح خواهـد
شد .
روحانـی گفـت :همچنیـن در برخـی طرح های
مهـم خوشـبختانه در فازهای نخسـت به افتتاح
رسـیدیم؛ طـرح نفـت گـوره  -جاسـک از جملـه
ایـن مـوارد اسـت .امـروز مـا نفـت را از دریـای
عمـان صادر میکنیم و این آرزوی چندین سـاله
و تاریخی ایران اسـت .ما می خواسـتیم سـواحل
مکـران را آبـاد کنیـم کـه در این زمینـه کارهای
عظیمی انجـام شـده اسـت؛ بـه گفتـه رئیـس
دانشـگاه علـوم پزشـکی سیسـتان و بلوچسـتان
حجـم پـروژهای بیمارسـتانی در ایـن اسـتان
از بعـد از پیـروزی انقلاب  ۷برابـر شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :طـرح تحـول سلامت و
دسترسـی مـردم بـه فضـای سـایبری از دیگـر
مـواردی اسـت کـه در ایـن دولـت محقـق شـد؛
طرحهـای بسـیاری دیگـری وجـود دارد کـه
بـا عملیاتـی شـدن آنهـا ،مـا بـه برنامههـای
خـود دسـت یافتیـم .اتصـال همـدان ،ارومیـه،
کرمانشـاه و یـزد بـه شـبکه ریلـی از جملـه
اقداماتـی کـه در حـوزه ریـل انجـام شـده و
ان شـاءالله ب زودی شـاهد اتصـال اردبیـل
و کردسـتان و سـایر شـهرها بـه ایـن شـبکه
خواهیـم بـود.
رئیـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه « مـردم در
سـختی معیشـت بودنـد ،مـا توانمـان را بـکار
گرفتیـم و طرح هـای توسـعه ای را رهـا نکردیم
امـا برخـی از برنامـه مـا اجـرا شـد و برخـی هـم
اجـرا نشـد» ،اظهار کـرد :ما میتوانسـتیم طبق
دسـتورات و چارچوبـی کـه مقـام معظـم رهبری
از دی مـاه پارسـال بـرای بازگشـت آمریـکا بـه
برجـام و بازگشـت مـا بـه اجـرای کامـل تعهدات
برجـام ،اعلام کردنـد و قبـل از آن در جلسـه
خصوصـی به من فرمـوده بودند و بعـد از آن نیز
در علنی در یک سـخنرانی در روز اول فروردین
هـم اعلام کردنـد ،میتوانسـتیم عمـل کنیـم و
تحریـم را برداریـم اما گرفتاری دیگـری برای ما
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ایجـاد شـد و اگر نـه ما امـروز در شـرایط بهتری
دولـت را بـه اتمـام میرسـاندیم.
روحانـی در ادامـه گفـت :در ایـن جلسـه
میخواهـم در حضور ملت ایـران از معاون اول،
تمـام معاونین و وزرا تشـکر کنم؛ مـن میدانم در
ایـام مختلـف اعـم از زلزلـه ،سـیل ،کرونـا چـه
روزهـای سـختی بـر ایـن افـراد گذشـت ،امـا در
ایـن روزهـای سـخت همه دسـت به دسـت هم
دادنـد و در کنـار هـم قـرار گرفتند تـا تصمیمات
دولـت اجـرا شـود .بـرای اینکـه امـروز بتوانیـم
صدهـا هـزار نفـر را در روز واکسـینه کنیـم،
همـه بخش هـای دولـت بـه صحنـه آمدنـد و
نسـبتا
امـروز مشـاهده میکنیم که در شـرایطی
ً
مطلـوب قـرار داریـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه میگوییـم انجـام
دادیـم در شـرایط سـخت جنـگ ،کرونـا و
خشکسـالی بـوده اسـت و اگر کسـی می خواهد
دولـت را قضـاوت کنـد ،ایـن  ۳موضـوع را در
کنـار هـم ببینـد ،اظهـار کـرد :از وزارتخانههای
اطالعـات و دفـاع بـرای تامیـن امنیـت در
شـرایط سـخت تشـکر می کنـم .همچنیـن از
بخـش کشـاورزی تشـکر می کنـم به خاطـر کار
عظیمی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت.
رئیـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه هنـوز هـم بـه
مـردم بدهکاریـم و اگـر شـرایط مـا مناسـب تـر
بـود ،همه بـا هم همـکاری کرده بودیـم و قوای
دیگـر بیشـتر مـا را یـاری کـرده بودنـد ،بـه نقـاط
بهتـری میرسـیدیم ،خاطرنشـان کـرد :مـن
از همـه تشـکر و سپاسـگزاری می کنـم و ان
شـاالله اجرشـان بـا خداونـد باشـد.
روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم مـا
مردمی قدرشـناس هسـتند ،گفت :مردم در این
 ۳سـال و نیـم در سـختی بزرگـی از لحاظ تامین
زندگـی و اجـاره مسـکن بودنـد ،کاری کـه مـا
توانسـتیم انجـام دهیـم ،تخصیـص بسـتههای
معیشـتی و افزایـش حقوق هـا بود ،امـا در عین
حـال از ملـت ایـران بـه خاطـر رنجهایـی کـه
کشـیدند عذرخواهـی و بـه خاطـر پیروزیهایـی
کـه کسـب کردنـد تشـکر میکنـم؛ ملـت مـا
دوبـار پیروز شـدند؛ یکبـار در دولـت یازدهم و در
مذاکـرات و تعامـل سـازنده و بار دیگـر در دولت
دوازدهم در اسـتقامت ،ایسـتادگی و مقاومت در
برابـر آمریـکا و دشـمنان پیـروز شـده و بـه آنهـا
شکسـت حتمـی داده و آنهـا خودشـان بـر ایـن
موضـوع اعتـراف کردنـد و مـردم آنهـا را پـای
میـز مذاکـره کشـاندند؛ ایـن دو موفقیـت بـزرگ
مربـوط بـه ملـت بـزرگ ایـران و رهنمودهـای
مقـام معظـم رهبـری اسـت.
رئیـس جمهـوری در پایـان گفـت :ان شـاءالله
خداونـد بـه همـه آنهایـی کـه بـه ملـت خدمت
کردنـد اجـر جزیـل عنایـت کنـد و مـا هـم
بتوانیـم هـر کجـا کـه هسـتیم بـاز هـم خـادم
کوچکـی بـرای ملـت عزیـز ،نظـام و ایـران مان
باشیم.
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اسماعیل عسلی

مردم رشد کرده اند
در اوج بحران هـای داخلـی اوایـل دهه  60داشـتن
ماشـین تایپ  ،فتوکپی  ،دسـتگاه ویدئـو و ابزارهایی
کـه هـم اکنـون در هـر خانـه ای یافـت می شـود
نیـاز بـه مجـوز داشـت امـا تکنولـوژی بـه تدریـج
تمامی ایـن محدودیت هـا را درنوردیـد  .قانونمنـد
کـردن اسـتفاده از هرابـزاری قابـل توجیـه اسـت
امـا منـع اسـتفاده از آن بـه منزلـه ی پـاک کـردن
صـورت مسـئله اسـت .از قلمی کـه در دسـت یـک
نویسـنده اسـت تـا چاقویـی کـه در دسـت قصاب
اسـت نمی توانـد هر چیـزی را بنویسـد و هر چیزی
را ببـرد  .پـای بندی به قانـون در اسـتفاده از ابزار و
وسـایل امـری پذیرفتنی اسـت اما محروم سـاختن
مـردم از یک وسـیله ی ارتباطی بـه بهانه ی احتمال
وقـوع خطا بـا مخالفـت عقـل مواجه می شـود زیرا
نمی تـوان دسـت کسـی را قطع کـرد و بـه او گفت
ممکن اسـت تو بخواهـی با این دسـت دزدی کنی .
فضـای مجـازی یـک وسـیله ی ارتباطـی و کاری و
ابـزاری برای کسـب اطالع و دسترسـی بـه آخرین
خبرهـای علمـی و فرهنگـی و سیاسـی و اقتصـادی
اسـت .کشـورهای گوناگـون بـرای پیشـگیری از
تخلـف در فضـای مجـازی سـعی می کنند بـا بهره
گیـری از تکنولـوژی وقوع بـزه در فضای سـایبری
را بـه حداقـل ممکن برسـانند و کاربـران را مطمئن
سـازند کـه در صـورت عـدول از چارچوب هـای
قانونـی بـا آنها برخـورد خواهد شـد .
بـه چشـم خـود دیدیـم کـه مـردم بـا مشـاهده ی
کاهلـی مسـئولین در تامیـن واکسـن و برخـی
بازدارندگی هـای بـی مـورد بـه مهاجـرت دسـت
زدنـد و با بسـته شـدن برخـی سـفارتخانه ها برای
گرفتـن ویـزا بـه کشـورهای همسـایه رفتنـد  .در
بحـث فضـای مجـازی نیـز اگـر احسـاس کنند که
محدودیت هـا قابـل توجیـه نیسـت باالخـره راهـی
پیـدا خواهنـد کرد !
پـر واضـح اسـت در شـرایط بحرانـی کـه مـردم
بـا مشـکالت معیشـتی و بیـکاری و گرانـی دسـت
و پنجـه نـرم می کننـد و از عملکـرد گرداننـدگان
کشـور رضایـت ندارنـد بـا فراوانـی سرکشـی
مدنـی روبـرو هسـتیم کـه بیشـترین مصادیـق
آن را در فضـای مجـازی می بینیـم  .بزرگنمایـی
برخـی مشـکالت و افـزودن بـه آمارهـای منفـی
و بحرانی تـر از حـد واقعـی جلـوه دادن شـرایط
زندگـی  ،نمونه هـای عـادی اعتـراض اسـت کـه
روی افـکار عمومی تاثیـر منفـی بـر جـای می گذارد
و بخشـی از وقـت مسـئولین را بـرای پاسـخگویی
بـه شـبهات ایجـاد شـده می گیـرد  ،ضمـن این که
بخشـی از آنچـه در فضـای مجـازی بازتـاب پیـدا
می کنـد عیـن واقعیـت اسـت و بخشـی از آن نیـز
قابـل دفاع نیسـت زیرا برخـی داوری هـای صورت
گرفتـه و نتیجـه گیری هـا کارشناسـانه نیسـت  .به
همیـن دلیل نظـام ترجیـح می دهـد اخبار منتشـره
از طریـق فضـای مجـازی را دیدبانـی کنـد  .اما این
تمام داسـتان نیسـت بلکـه بخشـی از تالش ها که
در راسـتای ایجـاد محدودیت برای فضـای مجازی
دنبـال می شـود از سـوی مـردم شـفافیت گریـزی
توصیـف می شـود  .مـردم بـه این بـاور رسـیده اند
کـه رسـانه های شـنیداری و دیـداری و مکتـوب به
دلیـل این کـه ناگزیر هسـتند اخبار خـود را از منابع
رسـمی بگیرند رویکـردی توجیـه گرانـه دارنـد و از
طرفـی بـه تمـام واقعیـت نیـز دسترسـی ندارند و
چـون تـا زمانی که سـند و مـدرک محکمی نداشـته
باشـند نمی تواننـد مطلبـی را بیـان کننـد رفتـاری
محافظـه کارانـه از خـود نشـان می دهند بـه همین
دلیـل اخبـار آنهـا رسـمی تلقی می شـود و بیشـتر
جنبـه ی ارائـه ی عملکـرد سـازمان ها و ادارات آن
هـم بـه نقـل از روابـط عمومی هـا را دارد
فضـای مجـازی از یک منظر نقش سـوپاپ و شـیر
اطمینـان را ایفـا می کنـد  .شـخصی کـه از بـازار و
دادگاه و سـازمان و اداره بـا اعصـاب خـرد بـه خانه
برمی گـردد ؛ بـا انتشـار یـک جـوک در فضـای
مجـازی خـود را تخلیه می کنـد و احسـاس می کند
کـه تالفـی کرده اسـت  .در حالی که شـخصی دیگر
بـا لگـد زدن بـه سـطل زبالـه در خیابـان عقـده ی
خـود را خالـی می کنـد .
مشـکل جدیـد مسـئولین و نماینـدگان مجلـس و
اداره کننـدگان کشـور ایـن اسـت که حرف شـنوی
مـردم از آنهـا بـه طـرز محسوسـی کاهـش یافتـه
اسـت  .ایـن یک واکنـش طبیعی اسـت زیـرا مردم
وقتـی می بیننـد دولتی هـا و مجلسـی ها در بـاره
قیمـت مـرغ و ارز و گنـدم و بنزیـن و بـورس و
اوضـاع جهانـی و منطقـه ای اغلب آنچـه می گویند
برعکـس آن محقـق می شـود دیگـر بـه چیـزی
اعتمـاد نمی کننـد  .وقتـی مـردم می بیننـد نظـارت
درسـتی بـر امـور کشـور وجـود نـدارد و اوضـاع
روز بـه روز بدتـر می شـود و دسـت آخـر هـم همه
چیـز را بـه خود مـردم نسـبت می دهند سـرخورده
می شـوند  .حـرف شـنوی مـردم از دولت مشـروط
بـه حرف شـنوی دولـت از مردم اسـت  .تصـور این
کـه بـا ایجـاد محدودیـت در فضای مجـازی چیزی
عوض می شـود گونه ای سـاده اندیشـی اسـت  .در
افتـادن بـا مـردم خیلـی راحـت تـر از درافتـادن با
تکنولـوژی اسـت  .تکنولوژی کار خـودش را می کند
و هیـچ چیـز و هیـچ کس جلـودار آن نیسـت  .وقتی
فلان نماینـده مجلـس کـه امضـاء کننـده طـرح
صیانـت از فضـای مجـازی اسـت پـس از مالحظه
ی واکنـش منفـی مـردم سـعی می کنـد پشـت
شـعارهای جانبدارانـه از مـردم پنهـان شـود یعنی
ایـن کـه چنین شـخصی با شـفافیت مشـکل دارد !
سـالها امور کشـور به دور از شـفافیت دنبال شده و
به ایـن نقطه ی خاکسـتری رسـیده اسـت  .طبیعی
اسـت کـه هر اقـدام بـدون مطالعـه ای بـا واکنش
اد امه د  ر ستون روبرو
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ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکیــد کــرد:
موجودیــت نامشــروع رژیــم صهیونســیتی
بایــد از اتهامزنیهــا علیــه ایــران دســت
بــردارد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید خطیــبزاده در
نشســت خبــری ایــن هفتــه خــود در مــورد
اتهامــات مطــرح شــده از ســوی رژیــم
صهیونســیتی و آمریــکا نســبت بــه ایــران
در مــورد دســت داشــتن تهــران در حملــه
بــه نفــت کشــی اســراییلی و تــاش ایــن
رژیــم بــرای مطــرح کــردن ایــن موضــوع
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل گفــت :
موجودیــت رژیــم اشــغالگر قــدس بایــد
دســت از ایــن اتهــام زدن هــای واهــی
بــردارد و ایــن بــار اول نیســت کــه ایــن
رژیــم اشــغالگر چنیــن اتهاماتــی را متوجــه
کشــور مــا می کنــد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در
پاســخ بــه ســوال دیگــری در ارتبــاط بــا
اخبــار منتشــر شــده مبنــی بــر ســفر برهــم
صالــح رئیــس جمهــور عــراق بــه تهــران
و اهــداف ایــن ســفر گفــت :ســفر رئیــس
جمهــور عــراق بــه ایــران در برنامــه اســت
و احتمــال زیــاد ایشــان بــرای شــرکت در
مراســم تحلیــف بــه ایــران خواهنــد آمــد
و در همیــن چارچــوب ســفری دو جانبــه
اســت.
خطیــب زاده ادامــه داد :البتــه عــاوه بــر
ایشــان چنــد ده هیــأت از کشــورهای مختلف
نیــز بــرای شــرکت در مراســم تحلیــف بــه
ایــران ســفر می کنــد کــه ایــن هیأت هــا در
ســطح روســای جمهــور ،روســای دولت هــا،
روســای مجلــس ،وزیــران امــور خارجــه و
فرســتادگان ویــژه هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات وزارت خارجــه
و دیگــر نهادهــای مســئول در ایــن زمینــه،
گفــت :از همــان ابتــدا کــه زمــان مراســم
تحلیــف معلــوم شــد وزارت امــور خارجــه و
ســفارتخانه های ایــران در خــارج از کشــور
در ایــن زمینــه فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن
در پاســخ بــه ســوال دیگــری در مــورد
مذاکــرات ویــن و اینکــه آیــا بــا توجــه
بــه نــوع موضــع گیــری مقامــات آمریــکا
می تــوان گفــت مذاکــرات ویــن بــه پایــان
خــود رســیده اســت گفــت :بایــد توجــه
داشــت ایــن گونــه گمانــه زنیهــا کمکــی
بــه موضــوع نمی کنــد .همــه می دانســتند
و بــه طرفهــای مقابــل هــم اطــاع داده
شــده کــه انتقــال دموکراتیــک قــدرت در
ایــران درحــال انجــام اســت و آنهایــی کــه
داعیــه دموکراســی دارنــد بیــش ازهمــه
بایــد بداننــد کــه زمانــی کــه انتقــال قــدرت
بــه ایــن شــکل آرام و بــه صــورت مدنــی

صــورت می گیــرد بایــد منتظــر باشــند تــا
تیــم جدیــد بــه عنــوان تیــم مجــری مســتقر
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تصمیمــات در
حــوزه حاکمیتــی اخــذ میشــود و قطعــا
دولــت و رئیــس جمهــور جدیــد نقــش
بســیارمهمی دارند ،گفــت :گفــت و گوهــا در
ویــن بــه جــای خوبــی رســیده امــا مثــل هــر
مذاکــره دیگــری امــکان بــه نتیجــه رســیدن
یــا نرســیدن وجــود دارد و ایــن ذات مذاکــره
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ویــن توافقــات بســیار
مهمی صــورت گرفتــه و دســتاوردهای
خوبــی داشــته اســت گفــت :البتــه مــا
توافقاتــی هــم نتوانســتیم انجــام دهیــم
برخــی مشــکالت باقــی مانــده کــه
مســائل جــدی هســتند و اگــر مشــکالت
باقــی نمانــده بــود حتمــا توافــق صــورت
می گر فــت .
خطیــب زاده ادامــه داد :آمریــکا بــا کش دادن

موضوعــات برخــی زیــاده خواهی هــا و عــدم
اجــرای تعهــدات باعــث شــد کــه ایــران و
 ۴+۱نتواننــد در زمــان مقــرر بــا آمریــکا بــه
یــک تفاهمی برســند اکنــون ایــران و۴+۱
در یکســو و آمریــکای بدعهــد و خــارج شــده
از برجــام در طــرف دیگــر قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریــکا بایــد جایــگاه
خــود را بشناســد و بدانــد در ایــن مــدت
بــه چــه میــزان خســارت بیــن المللــی و
ملــی بــه ایــران وارد کــرده اســت گفــت:
آنهــا بایــد بداننــد کــه از تنهــا مســیری کــه
می توانــد بــه برجــام برگردنــد بازگشــت بــه
تعهــدات اجرایــی آنهــا اســت.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در
پاســخ بــه ســوال دیگــری در مــورد برخــی
اظهــارات مطــرح شــده در داخــل آمریــکا
مبنــی بــر اینکــه آمریــکا نبایــد اجــازه ورود
رئیــس جمهــور جدیــد ایــران و هیــأت
همراهــش را بــرای شــرکت در نشســت
ســاالنه ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک
صــادر کنــد و بایــد مانــع ایــن حضــور شــود،
گفــت :دولــت آمریــکا بایــد توجــه کنــد
کــه وظایــف قطعــی میزبانــی در خصــوص
مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک
دارد و فــارغ از اختالفاتــش بــا کشــورها
وظایــف مصرحــی در مــورد میزبانــی
دارد و بایــد در ایــن چارچــوب عمــل
کند.
وی بــا بیــان اینکــه اینگونــه تالش هــا
و مطــرح کــردن اینگونــه مســائل چیــز
عجیبــی نیســت ،گفــت :البــی رژیــم
صهیونیســتی در ایــاالت متحــده از هــر
فرصتــی بــرای اتهــام زنــی بــه جمهــوری
اســامی ایران اســتفاده می کنــد.

حدادی:

با فیلترینگ پلتفرمهای خارجی و محدودکردن کسبوکارها مخالفیم
یــک عضــو کمیســیون امورداخلــی کشــور و
شــوراها در مجلــس شــورای اســامی ،تاکیــد
کــرد :مــا بــا فیلترینــگ پلتفرم هــای خارجــی
و بــه دنبــال آن محــدود کــردن کســب و
کارهــای فضــای مجــازی مخالــف بــوده و
ابهامــات طــرح در فرآینــد بررســی مرتفــع
خواهــد شــد.
علــی حــدادی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،درباره
بررســی طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و
خدمــات پایــه کاربــردی در فضــای مجــازی،
بیــان کــرد :روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته
درخواســت عــده ای از نماینــدگان بــرای
بررســی طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و
خدمــات پایــه کاربــردی در فضــای مجــازی
در کمیســیون مشــترک تصویــب شــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :نکتــه حائــز اهمیت
ایــن اســت کــه فعــا تنهــا پیش نویــس ایــن
طــرح در مجلــس تهیــه شــده و نماینــدگان
نیــز رای بــه آغــاز بررســی مفــاد ایــن طــرح
در کمیســیونی مشــترک دادنــد .اکنــون مفــاد
ایــن طــرح بــا حضــور نماینــدگان متخصــص
در ایــن حــوزه و کارشناســان مربوطــه بایــد

در کمیســیون مشــترک مــورد بررســی و
ارزیابــی قــرار گیــرد ،آســیب شناســی و
ابهامــات موجــود در طــرح نیــز برطــرف شــود
و در نهایــت برخــی از مــواد کــم یــا برخــی
زیــاد خواهــد شــد .پــس فعــا طرحــی نهایــی
نشــده کــه مــا بــا آن موافــق یــا مخالــف
باشــیم.
نماینــده مــردم طالقــان ،ســاوجبالغ،
چهاربــاغ و نظرآبــاد در مجلــس شــورای

اســامی تصریح کــرد :قطعــا در خصــوص
رونــد بررســی ایــن طــرح در کمیســیون
مشــترک اطــاع رســانی صــورت خواهــد
گرفــت و رونــد بررســی ایــن طرح باید شــفاف
باشــد .در اهــداف ایــن طــرح بحــث فیلترینگ
و محــدود ســازی واتــس اپ ،اینســتاگرام و یــا
ســایر پلتفرم هــای خارجــی مطــرح نیســت،
بلکــه هــدف ایــن طــرح حکمرانــی قانونمنــد
در فضــای مجــازی اســت.

ایــن عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور در
ادامــه بــا بیــان اینکــه اکنــون همــه کشــورها
در حــوزه فضــای مجــازی خــود دارای قانــون
هســتند و آیــا مــا نبایــد بــرای حــوزه فضــای
مجــازی خــود قانــون بنویســیم؟ تاکیــد کــرد:
مــا بــا فیلترینــگ پلتفرم هــای خارجــی و بــه
دنبــال آن محــدود کــردن کســب و کارهــای
فضــای مجــازی مخالــف هســتیم ،حفــظ
حقــوق کاربــران و حرکــت بــه ســمت توســعه
کســب و کارهــا از مــواردی اســت کــه بایــد
در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار گیــرد.
حــدادی بــا بیــان اینکــه متاســفانه
شــبکه های بیگانــه علیــه ایــن طــرح کــه
صرفــا در حــد پیــش نویــس اســت فضاســازی
بــه راه انداختنــد و آن را وارونــه جلــوه دادنــد،
تصریــح کــرد :متاســفانه رســانه های داخلــی
آن طــور کــه بایــد و شــاید رونــد بررســی
ایــن طــرح را تبییــن نکردنــد و ابهاماتــی
در اذهــان جامعــه بــه وجــود آمــد .الزم
بــود قبــل از طــرح شــدن آن در صحــن
مجلــس روشــنگری در ایــن موضــوع صــورت
می گرفــت.

واعظی مجلس برای این تشکیل نشده که حق مردم را محدود کند
:

حاشــیه آخریــن جلســه هیئــت دولــت
دوازدهــم در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان
اینکــه بــه نظــرم مــردم مــا آنچــه کــه
مــورد اســتفاده روزمرهشــان قــرار میگیــرد
حقشــان محســوب میشــود ،تصریــح
کــرد :اگــر االن هــر خانــوادهای از فضــای
مجــازی انــواع و اقســام اســتفاده را دارد کــه
از آمــوزش گرفتــه تــا دریافــت خدمــت را
شــامل میشــود ،ایــن حــق آنــان اســت.

رییــس دفتــر رییسجمهــوری بــا تاکیــد
بــر اینکــه مجلــس بــرای ایــن تشــکیل
نشــده کــه حــق را محــدود کنــد ،گفــت:
حتمــ ًا بــرای بخــش محتــوای نامناســب و
غیراخالقــی در فضــای مجــازی دولــت و
مجلــس بایــد مدیریــت کنــد ،امــا بــه بهانــه
ایــن نبایــد کل فضــای مجــازی را فیلتــر و
مســدود کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی در

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجلــس بــرای ایــن
تشــکیل نشــده کــه حــق را محــدود کنــد،
افــزود :مــن خــودم جــزو کســانی هســتم
کــه همــواره بــا محتــوای نامناســب و اخبــار
دروغ مخالفــم و حتمــ ًا هــم میگویــم
کــه بــرای بخــش محتــوای نامناســب و
غیراخالقــی بایــد دولــت و مجلــس مدیریــت
کنــد امــا بــه بهانــه ایــن نبایــد کل فضــای
مجــازی را فیلتــر و مســدود کــرد.

رژیم صهیونیستی طرحی را برای پاسخ به حمله به کشتی خود
در سواحل عمان آماده کرده است

رســانههای عبــری زبــان اعــام کردنــد ،رژیــم
صهیونیســتی طرحــی را بــرای پاســخ بــه حملــه
اخیــر بــه کشــتیاش در ســواحل عمــان آمــاده
کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،شــبکه  ۱۲تلویزیــون رژیــم
صهیونیســتی اعــام کــرد :مقامــات اســرائیلی
طرحــی را بــرای پاســخ بــه حملــه بــه کشــتی
"مرســر اســتریت" در بحرالعــرب مقابــل
ســواحل عمــان آمــاده کــرده اســت .براســاس
ایــن طــرح زمــان و مــکان مناســب بــرای
اقــدام متقابــل در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن شــبکه اعــام کــرد" :تــل آویــو اطالعــات
بســیار محرمانــهای را در اختیــار آمریــکا،

انگلیــس و کشــورهای دیگــر قــرار داده اســت
مبنــی بــر اینکــه ایــران پشــت هــدف قــرار
گرفتــن کشــتی اســرائیلی در دریــای عمــان
اســت".
پیــش از ایــن رژیــم صهیونیســتی مدعــی شــد
کــه ایــران را مســئول حملــه بــه کشــتی تجــار
اســرائیلی در دریــای عمــان اســت.
عمــان شــنبه در ایــن بــاره اعــام کــرد کــه
حملــه جمعــه بــه کشــتی رژیــم صهیونیســتی
بــر خــاف اعــام رســانهها در خــارج از
آبهــای منطقــهای ایــن کشــور انجــام شــده
اســت.
خبرگــزاری رســمی عمان در ایــن بــاره گــزارش

داد کــه نیــروی دریایــی ایــن کشــور یــک
کشــتی را بــه محــل حملــه اعــزام کــرد و نتایــج
ایــن حضــور میدانــی نشــان میدهــد کــه ایــن
حملــه در واقــع خــارج از آبهــای منطقــهای
عمــان صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن در
جریــان تمــاس بــا ملــوان و خدمــه کشــتی،
آنهــا اظهــار کردنــد کــه کشــتی بــدون نیــاز بــه
کمــک بــه مقصــدش ادامــه میدهــد.
گــروه نظامی انگلیســی موســوم بــه
" "UKMTOجمعــه اعــام کــرد کــه یــک
کشــتی اســرائیلی در شــمال دریــای عــرب در
ســواحل عمــان مــورد حملــه پهپــادی قــرار
گرفــت.

رادیــو ارتــش رژیــم صهیونیســتی نیــز اعــام
کــرده کــه کشــتی مــورد حملــه در ســواحل
عمــان متعلــق بــه ژاپــن اســت و توســط یــک
شــرکت اســرائیلی اداره میشــود.
در ایــن راســتا وزارت خارجــه آمریــکا اعــام
کــرد ،آنتونــی بلینکــن ،وزیــر خارجــه آمریــکا و
یائیــر الپیــد ،وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی
دربــاره حملــه بــه کشــتی مرسراســتریت و
اقداماتــی کــه بعــدا در ایــن بــاره اتخــاذ خواهــد
شــد ،گفتگــوی تلفنــی کردنــد.
دو وزیــر توافــق کردنــد کــه بــا انگلیــس،
رومانــی و شــرکای بیــن المللــی دیگــر دربــاره
ایــن حملــه تحقیــق کننــد.

الغنوشی:
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امارات پشت رخدادهای
تونس است
رئیــس پارلمــان و جنبــش النهضــه تونــس در ســخنانی
امــارات را بــه حمایــت از رئیــس جمهــوری کشــورش بــرای
تصــرف قــدرت متهــم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه روســیا الیــوم،
راشــد الغنوشــی ،رئیــس پارلمــان و رهبــر جنبــش النهضــه
تونــس در ســخنانی اقدامــات اخیــر قیــس ســعید ،رئیــس
جمهــوری کشــورش را "کودتــا" خوانــد.
وی امــارات را بــه حمایــت از رئیــس جمهــوری کشــورش
بــرای تصــرف قــدرت بــا تعلیــق فعالیــت پارلمــان متهــم
کــرد.
وی گفــت :امــارات مصمــم اســت "بهــار عربــی" را کــه
بــرای اولیــن بــار پــس از ســرنگونی رژیــم زیــن العابدیــن
بــن علــی در ســال  ۲۰۱۱در تونــس شــعله ور شــد ،پایــان
دهــد.
الغنوشــی افــزود :افــزود امــارات اســام گرایــان دموکــرات
را تهدیــدی بــرای نفــوذ خــود میدانــد متعهــد شــده اســت
کــه بهــار عربــی در تونــس متولــد شــده و بایــد در تونــس
بمیــرد.
وی ادامــه داد :تونــس مصــر نیســت و نمیتــوان اجــازه داد
"کودتــای نظامــی" مشــابه در تونــس انجــام شــود.
الغنوشــی در ادامــه نســبت بــه احتمــال برگــزاری تظاهــرات
در صــورت عــدم اتخــاذ تصمیــم ازســرگیری فعالیــت
پارلمــان از ســوی ریاســت جمهــوری هشــدار داد.
وی همچنیــن بــه پوشــش گســترده حــوادث تونــس توســط
رســانههای امــارات اشــاره کــرد و گفــت :امــارات از مــا
فاصلــه دارد و تقابــل منافعــی بیــن مــا وجــود نــدارد ،پــس
چــرا از کودتــا در تونــس حمایــت میکنــد؟

سفارت ایران در کابل:

به افغانستان سفر نکنید
ســفارت جمهــوری اســامی ایران در افغانســتان در اطالعیــه
ای از شــهروندان ایرانــی خواســت تــا اطــاع ثانــوی بــه ایــن
کشــور ســفر نکننــد و همچنیــن آنهایــی کــه ســاکن هســتند
خــاک ایــن کشــور را تــرک کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســفارت کشــورمان در کابــل در
اطالعیــهای اعــام کــرد :بــه اطــاع کلیــه هموطنــان
عزیــز می رســاند ،بــا توجــه بــه تشــدید مخاطــرات امنیتــی
در افغانســتان تــا اطــاع ثانــوی از هرگونــه ســفر بــه ایــن
کشــور خــودداری نماینــد.
چنانچــه بــر حســب ضــرورت نیــاز بــه ســفر اضطــراری
بــه افغانســتان اســت ،میتواننــد بــا هماهنگــی قبلــی بــا
ســفارت ،در مــدت زمــان محــدود و بــا اطمینــان از وجــود
پــرواز برگشــت ،صرفــا بــه شــهر کابــل ســفر نماینــد.
همچنیــن بــه اتبــاع جمهــوری اســامی ایران کــه در
شــهرها و مناطــق افغانســتان ،بــه اســتثنای شــهرکابل،
ســاکن و مشــغول کار و فعالیــت هســتند ،توصیــه میگــردد
هرچــه ســریعتر خــاک افغانســتان را تــرک نماینــد.

هیل:

هرگونه فشار بر ایران تنشها
پیرامون برجام را افزایش
خواهد داد
پایــگاه خبــری وابســته بــه کنگــره آمریــکا در گزارشــی
تصریــح کــرد ،رئیــس جمهــور بایــدن بــه دنبــال افزایــش
فشــار بــر ایــران بــرای بازگردانــدن ایــن کشــور بــه تعهــدات
برجامی اســت امــا اذعــان کــرد ،هــر اقدامــی در ایــن راســتا
میتوانــد تنشهــا میــان دو تهــران و واشــنگتن را تشــدید
کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از پایــگاه خبــری هیــل ،دولــت
جــو بایــدن رئیــس جمهــور آمریــکا قصــد دارد در اثنــای
وقفــه ایجــاد شــده در مذاکــرات هســته ای در ویــن فشــارها
بــر ایــران را افزایــش دهــد امــا محاســبات داخلــی در تهــران،
ارزیابــی در ایــن زمینــه را دشــوار کــرده اســت.
هیــل در ادامــه گــزارش داد :ظاهــرا گزینههایــی کــه روی
میــز آمریــکا قــرار دارد شــامل تشــدید محدودیتهــای
صــادرات نفــت ایــران و وضــع تحریمهــای جدیــد بــر
برنامههــای موشــکی و پهپــادی ایــن کشــور میشــود امــا
ایــن اقدامــات احتمــا ً
ال تنشهــا را در بحبوحــه تالشهــای
چندیــن ماهــه بــرای احیــای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک
(برجــام) تشــدید خواهــد کــرد.
ایــن پایــگاه خبــری همچنیــن بــه نقــل از یــک کارشــناس
مســائل ایــران در گــروه بیــن الملــل بحــران افــزود :بــه نظــر
می رســد کــه ســران ایــران در حــال بررســی ایــن مهــم
هســتند کــه یــا در ازای رفــع ســریع تحریم هــا بــه برجــام
بازگردنــد یــا اینکــه بــه توســعه برنامــه هســتهای خــود ادامــه
دهنــد تــا بتواننــد امتیــازات مــورد نظــر از غــرب را بــه دســت
آورنــد.
بــه گــزارش هیــل ،در عیــن حــال ،رابــرت آینهــورن عضــو
ارشــد اندیشــکدن بروکینگــز در زمینــه کنتــرل تســلیحات و
عــدم اشــاعه معتقــد اســت کــه تهــران و واشــنگتن احتمــاال
پــس از برگــزاری مراســم تحلیــف ابراهیــم رئیســی ،رئیــس
جمهــور منتخــب ایــران بــه مذاکــرات ویــن بازمی گردنــد
امــا بــه طــور قطــع بــا اختالفــات اساســی مواجــه خواهنــد
بــود.
وی در ایــن بــاره گفــت :ازســرگیری مذاکــرات قطعــی اســت
امــا مشــخص نیســت کــه آیــا رایزنی هــا بــی دردســر و
مانــع ادامــه خواهــد یافــت یــا خیــر .رئیــس و همچنیــن
اغلــب مقامــات ایرانــی بــه روشــنی مشــخص کــرده انــد کــه
حتــی اگــر برجــام بازگردانــده شــود آنهــا هیــچ منفعتــی در
مذاکــرات بــر ســر موضوعــات دیگــر ندارنــد.
اد  امه از ستون روبرو

گسـترده مـردم مواجـه خواهـد شـد  ،مردمی کـه از
هیـچ نظـر قابـل مقایسـه بـا گذشـته نیسـتند  .اگر
مسـئولین می توانسـتند بـه جـای حـل مشـکالت
کشـور ،مـردم را بـه گذشـته برگردانند ایـن کار را
می کردنـد امـا چنیـن چیزی شـدنی نیسـت  .مردم
رشـد کـرده اند.
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بهرهبرداری از خط دو متروی شیراز امسال امکانپذیر است
شــهردار شیراز با اشاره به تمرکز بر اجرای خط دوم قطار شهری شیراز ،تاکید کرد
که امسال و طی چندماه آتی ،امکان بهرهبرداری از ...

 ۲۹شهرستان فارس در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند
ایرنـا :جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا گفـت:
هماینـک از مجمـوع  ۳۶شهرسـتان ایـن اسـتان ۲۹ ،شهرسـتان از جملـه
شـیراز در وضعیـت قرمـز کرونایـی قـرار دارنـد.
عبدالرضـا قاسـمپور ،یکشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود :پنـج شهرسـتان
اسـتان هـم در وضعیـت نارنجـی و  ۲شهرسـتان هـم در وضعیـت زرد اسـت.
وی ادامه داد :شـیراز ،آباده ،ارسـنجان ،استهبان ،سـپیدان ،فسا ،مرودشت،
جهـرم ،خفـر ،داراب ،زرین دشـت ،کوهچنـار ،کازرون ،کوار ،خنج ،الرسـتان،
گـراش ،المـرد ،زرقـان ،ارسـنجان ،پاسـارگاد ،بیضـا ،سـرچهان ،نیریـز،
ممسـنی ،فیروزآبـاد ،قیـر و کارزیـن ،خرامـه و بختـگان شهرسـتانهای قرمز
اسـتان هستند.
او اظهـار داشـت :اقلیـد ،سروسـتانُ ،مهـر ،بوانـات و رسـتم در وضعیـت
نارنجـی و  ۲شهرسـتان فراشـبند و خـرم بیـد هـم در وضعیـت زرد قـرار دارنـد.
تعداد مبتالیان روزانه کرونا در فارس سه برابر شده است
جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا گفـت :در شـرایط فعلی کـه در پیک پنجـم کرونا قرار
داریـم و حتـی هنـوز بـه قلـه هـم نرسـیدهایم ،تعـداد مبتالیان بـه کرونا در اسـتان از بیـن  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفـر در روز
بـه  ۵۰۰نفـر رسـیده و ایـن آمار همچنان افزایشـی اسـت.
قاسـمپور افـزود :تعـداد افـرادی کـه بـه شـکل دائـم و موقـت در بیمارسـتانها و مراکـز درمانی اسـتان بسـتری
هسـتند نیـز از حـدود یـک هـزار و  ۸۰۰نفـر بـه افـزون بـر سـه هزار نفر رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد :آن دسـته از بیمارانـی کـه از شـرایط روحی و جسمی مناسـب تری برخوردارند پـس از دریافت دارو
و تزریقـات اولیـه در بیمارسـتان ،بـرای ادامه مراحل درمان در منزل بسـتری و قرنطینه میشـوند.
جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا اظهـار داشـت :درصـد مثبـت شـدن تسـتها نیز در
اسـتان  ۴۰درصـد اسـت و در برخـی مناطـق بـه  ۵۰درصـد نیز رسـیده اسـت.
قاسـمپور گفـت :درصـد بهبـود یافتـگان هـم از  ۹۷درصـد بـه  ۹۴درصـد کاهش یافتـه و ضریب اشـغال تختها
هـم در بخشهـای عـادی بـه حـدود  ۹۰درصـد و در بخشهـای ویژه به  ۸۰درصد رسـیده اسـت.
او اضافـه کـرد :تاکنـون در اسـتان  ۷۰۰هـزار دز اول و دوم واکسـن تزریق شـده کـه در این زمینه اسـتان فارس
در کشور پیشـتاز است.
قاسـمپور گفـت :انتظـار و خواسـته مـا از مردم این اسـت که دسـتورالعملهای بهداشـتی را بیـش از پیش رعایت
کننـد ،از انجـام سـفر به شـدت پرهیـز کنند ،از برگـزاری دورهمی و میهمانی خانوادگی به شـدت خـودداری کنند
و بـا عمـل بـه توصیهها و جدی گرفتن هشـدارها ،مراقب سلامت خود ،خانواده و سـایر شـهروندان باشـند.

فرو چالهها آب دریاچه «ارژن» را میدزدند
پژوهشــگران معتقدند ایجاد فرو چالههای دریاچه ارژن در استان فارس نه به خاطر
خشکسالی و برداشت بیرویه آب بلکه به خاطر قرار ...

ایسـنا :عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلـس شـورای
اسلامی با اشـاره بـه اهمیـت و لـزوم توسـعه اقتصـاد دیجیتـال در کشـور و
حمایـت از کسـب و کارهـا و فروشـگاههای آنالیـن ایرانـی ،گفـت :بـا توسـعه
اقتصـاد دیجیتـال در کشـور ،زیرسـاختهای دانش و فناوری در ایران توسـعه
مییابنـد.
رحیـم زارع افـزود :اتفاقـات دنیـا در زمینـه توسـعه کسـب و کارهـای فضـای
مجـازی و بسـتر آنالیـن نشـان میدهـد کـه جنـگ امـروز در زمینـه اقتصـاد
دیجیتـال اسـت و هـر کشـوری در ایـن زمینـه رشـد الزم را نداشـته باشـد
محکـوم بـه وابسـتگی و عقبماندگـی اسـت.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی گفت :نبایـد تصـور کنیـم کـه
بـا شـکلگیری و توسـعه اقتصـاد دیجیتـال در کشـور و رشـد روزافـزون
فروشـگاههای آنالیـن فقـط در زمینـه خدمـات پیشـرفت میکنیـم .براینـد ایـن فعالیتهـا قطعـا رشـد و توسـعه
دانـش و فنـاوری را هـم بـه دنبـال دارد .بـه عنـوان مثـال فروشـگاههای آنالین بزرگی مثـل دیجیـکاال که کامال
ایرانـی هسـتند توانسـتهاند بـرای هرکـدام از چالشهـای موجـود در کشـور از جملـه لجسـتیک و انبـارداری
زیرسـاختهای عظیـم دانشبنیـان و فناورانـه ایجـاد کننـد.
او خاطرنشـان کـرد :ایجـاد و اداره یـک مرکـز پـردازش کاالی آنالیـن بـا بـه عنـوان بزرگتریـن زیرسـاخت
دانشبنیـان منطقـه بـرای کشـور قابـل افتخـار اسـت زیـرا کـه چنیـن زیرسـاختهایی فناوریهایی مثـل هوش
مصنوعـی و اینترنـت اشـیا را هـم در داخـل کشـور بومی میکننـد و توسـعه میدهنـد.
نماینـده مـردم آبـاده در مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره بـه رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری در زمینـه عدم
واگـذاری جبهههـای جنـگ اقتصـادی گفـت :بحـث اقتصـاد دیجیتـال ،توسـعه فروشـگاههای آنالین ،توسـعه
هـوش مصنوعـی و اینترنـت اشـیا در حـال حاضـر مورد توجـه بسـیاری از ابرقدرتهاسـت.
وی افـزود :در منطقـه خاورمیانـه نیـز تحرکهایـی از طـرف غـرب بـرای تسـخیر و نفـوذ همهجانبـه بـه بازارهای
آنالیـن رصـد شـده اسـت کـه نشـاندهنده سـرمایهگذاری عظیم سـایر کشـورها در این حوزه اسـت.
زارع گفـت :در شـرایط جنـگ اقتصـادی تولیـد  ۹هـزار شـغل برای جوانـان و نخبگان کشـور و ایجاد زیرسـاخت
بـرای  ۱۵۰هـزار کسـب و کار ایرانـی از طـرف یـک فروشـگاه آنالین ملـی مثل دیجیکاال تحسـین برانگیز اسـت
و همـه جـای دنیـا ایـن کسـب و کارهـای بـزرگ بومـی را به عنـوان برندهای ملـی مـورد حمایت قـرار میدهند.
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات مجلـس شـورای اسلامی گفت :بایـد دولـت زمینـه رشـد
تمامی کسـب و کارهـای بـر بسـتر اقتصـاد دیجیتـال را ایجـاد کند تا شـاهد شـکلگیری دههـا نمونه دیگـر از این
برندهـای ملـی در کشـور باشـیم.

رئیس مجمع نمایندگان فارس پیشنهاد داد:

بهسازی بیمارستان های شیراز با همکاری شهرداری
ایسـنا:رئیس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکه در بسـیاری
از کشـورها ،شـهرداری و شـورا در سـاخت و نگهداری بیمارسـتانها مشـارکت
دارنـد ،پیشـنهاد داد ایـن امـکان در شـیراز هـم مـورد بررسـی و پیگیـری قـرار
گیرد.
علیرضـا پاکفطـرت در بازدیـد از بیمارسـتان مـادر و کـودک شوشـتری شـیراز،
گفـت :ادامـه شـیوع همه گیـری کرونـا موجب مشـکالت اقتصـادی فراوانی
برای کشـور شـده اسـت و مسـئوالن باید در این رابطه چاره اندیشـی مناسـبی
داشـته باشند.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از دفتـر نماینـده شـیراز در مجلـس ،پاکفطـرت
خاطرنشـان کرد :شـیراز پتانسـیل بالقوه خیلی زیادی در بیشـتر زمینه ها دارد
کـه متاسـفانه مغفـول مانـده اسـت.
او با اشـاره به قرار داشـتن بیمارسـتان شوشـتری در یکی از بهترین نقاط شـهر شـیراز ،لزوم بهسـازی و نوسـازی
ایـن مرکـز تخصصی را یک ضرورت دانسـت.
پاکفطرت گفت :در دنیا نگهداری و بازسـازی مراکز بهداشـتی و درمانی و بیمارسـتانی توسـط شـهرداریها انجام
میشـود .شـهرداری و شـورای شـهر شـیراز هـم بایـد بتواننـد بـا هماهنگـی مدیـران بیمارسـتانها در ایـن زمینه
سـرمایهگذاری مناسـبی داشـته باشد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا بیـان اینکـه میتـوان بـه کسـب درآمـد از ایـن محـل هـم فکر کـرد ،گفـت :اسـتفاده از
ظرفیـت خیریـن بـرای توسـعه و نگهـداری مراکـز درمانـی و بیمارسـتانی را بایـد مـد نظـر قـرار داد.
خدمات رسانی به  ۴۰۰۰نفر در ماه توسط بیمارستان شوشتری
رئیـس بیمارسـتان شوشـتری هم گفت :این بیمارسـتان سـال  ۱۳۴۱از محـل درآمد موقوفه مرحـوم حاج محمد
صـادق شوشـتری تاسـیس شـد و بـا صدور دسـتور پویاسـازی نسـل جـوان و ابلاغ سیاسـت های جمعیتـی مقام
معظـم رهبـری در سـال  ۹۳رونقی دوبـاره گرفت.
محمـد آفریـد بـا اشـاره بـه مشـکالت متعـدد در مسـیر فعالیـت و توسـعه اقدامات ایـن مرکـز بهداشـتی ،درمانی
مسـائل بیمـهای ،تجهیـزات ،بـه روز شـدن امکانـات و  ...را بخشـی از مشـکالت ایـن مرکـز بیـان کرد.
او بـا یـادآوری اینکـه بیمارسـتان شوشـتری دارای واحدهـای مختلـف اسـت ،گفـت :خوشـبختانه طی سـالهای
اخیـر تعـداد زایمانهـای غیرطبیعـی انجـام شـده در ایـن مرکـز بـه کمتر از  ۴۰درصد رسـیده اسـت.
آفریـد بـا اشـاره بـه اینکـه نزدیـک بـه  ۶۴درصـد زایمانهـا در این مرکـز بـه روش طبیعی انجـام میشـود ،یادآور
شـد کـه هـر مـاه بالـغ بـر  ۴هزار نفـر با مراجعـه به ایـن مرکز تخصصـی ،خدمات مـورد نیاز بهداشـتی ،مشـاوره و
درمانـی را در زمینـه تخصصـی موجود ،دریافـت میکنند.
رئیـس بیمارسـتان شوشـتری بـا یـادآوری اینکـه حـدود یـک چهـارم از زایمانهـای طبیعـی شـیراز در ایـن مرکـز
انجـام میشـود ،لـزوم توسـعه سـاختمان و ایجـاد درمانگاههـای جنبـی بـا هـدف ترویـج هرچـه بیشـتر زایمـان
طبیعـی را متذکـر شـد

 ۲۹شهرستان فارس در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند
جانشین اســتاندار فارس در ستاد استانی مدیریت کرونا گفت :هماینک از مجموع
 ۳۶شهرستان این استان ۲۹ ،شهرستان از جمله شیراز در ...

شهردار شیراز:

بهرهبرداری از خط دو متروی شیراز امسال امکانپذیر است
عصرمردم:
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه تمرکـز بـر اجـرای خـط دوم قطار شـهری شـیراز،
ی چندمـاه آتی ،امـکان بهرهبـرداری از ایـن خط و
تاکیـد کـرد کـه امسـال و طـ 
مسـافرگیری در چنـد ایسـتگاه ،وجـود خواهد داشـت.
حیـدر اسـکندرپور شـهردار شـیراز در بازدیـد از ایسـتگاههای خـط دو متـرو
گفـت :عملیـات ریلگـذاری از ایسـتگاه قهرمانـان تـا ایسـتگاه امیرکبیـر و
سیسـتم بـرق باالسـری از ایسـتگاه قهرمانـان تـا ایسـتگاه دولـت بـه صـورت
کامـل انجـام شـده اسـت.
او افزود :در حال حاضر کار سـاخت سـازه ایسـتگاه عادل آباد به اتمام رسـیده
و مراحل آزادسـازی مسـیر ترافیکی خیابان عادل آباد در حال انجام اسـت.
اسـکندرپور بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در خصـوص جمـع آوری کارگاه
ایسـتگاه عـادل آبـاد ،گفـت :در همیـن هفتـه کارگاه عمرانـی سـاخت متـروی
عـادل آبـاد کـه چندیـن سـال بـرای شـهروندان مزاحمـت ایجـاد کـرده بـود
جمع آوری و مسـیر برای آسـفالت و عبور و مرور شـهروندان بازگشایی میشود.
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه طـی مسـیر از ایسـتگاه قهرمانـان تـا عادل آبـاد با
قطارهایـی مترویـی ،ادامه داد :ایسـتگاههای قهرمانان ،عادل آبـاد و امیرکبیر
هـم اکنـون در مراحـل نهایـی کار و نـازک کاری هسـتند و طـی ماههـای آتـی
ایـن اقدامـات بـه پایـان میرسـد و میتـوان در ایـن مسـیر مسـافرگیری کرد.
اسـکندرپور بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در خصـوص جمـع آوری کارگاه
ایسـتگاه عـادل آبـاد ،گفـت :در همیـن هفتـه کارگاه عمرانـی سـاخت متـروی
عـادل آبـاد کـه چندیـن سـال بـرای شـهروندان مزاحمـت ایجـاد کـرده بـود،
جمع آوری میشود.

براسـاس ایـن گـزارش ،فـاز نخسـت خـط دو متـرو شـیراز ،حد فاصل شـهرک
میانـرود تـا میـدان امـام حسـین (ع) در حـال احـداث اسـت و در فـاز دوم ایـن
خـط تـا میـدان گلسـتان در شـمال شـرق شـیراز امتـداد مییابد.
بـه گـزارش ایسـنا ،خط  ۲قطارشـهری شـیراز بـه طـول تقریبـی  ۱۵کیلومتر با

تعـداد  ۱۳ایسـتگاه از میدان شـکوفه واقع در شـهرک میانـرود در جنوب غربی
شـیراز آغـاز و پـس از عبـور از بلـوار عدالـت و میـدان بسـیج در امتـداد خیابـان
انقلاب بـه سـمت میـدان امـام حسـین (ع) و آزادی و از آنجا در امتـداد غرب
بـه شـرق شـیراز پـس از گـذر از میـدان اطلسـی و حافظیـه بـه میدان گلسـتان
ختـم خواهد شـد.

فرو چالهها آب دریاچه «ارژن» را میدزدند
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مهر:پژوهشـگران معتقدنـد ایجـاد فـرو چالههـای
دریاچـه ارژن در اسـتان فـارس نـه به خاطر خشکسـالی
و برداشـت بیرویـه آب بلکـه بـه خاطـر قـرار گرفتـن بـر
روی گسـل اسـت و باعـث میشـود آب دریاچـه نیـز از
بیـن بـرود.
از مدتهـا قبـل زنگ خطر ایجاد فرونشسـت در اسـتان
فـارس نواختـه شـد و هـر روز موضوعـات مختلفـی از
جملـه ،رکـورد زنـی فـارس در فرونشسـت زمیـن در
سراسـر کـره زمین و… مطرح میشـد .هـر روز وضعیت
فرونشسـت در ایـن اسـتان وخیمتـر از گذشـته میشـود
و اسـتان فـارس در معضلات و مصائـب مربـوط به این
پدیـده رکـورد میزنـد.
از مدتهـا قبـل نیـز مطـرح شـدن ایجـاد چنـد فروچاله
در دریاچـه ارژن نیـز نگرانیهـای کارشناسـان را بـه
ً
همـراه داشـت بـه گونـهای کـه اخیـرا اسـتان فـارس
نیـز در ایـن موضـوع رکـورد جدیـد را بـه نـام خـود ثبـت
کـرده بـه گونهای کـه کارشناسـان زمین شناسـی بر این
باورنـد کـه نمونـه فرونشسـت یـا فروچالـه دریاچـه ارژن
در هیـچ کجـای دنیـا وجـود نـدارد و تنهـا فروچالـهای
اسـت که هیـچ ربطی بـه برداشـت آبهـای زیرزمینی و
خشکسـالی نـدارد و دلیـل آن گسـل اسـت.
بـر اسـاس اعلام کارشناسـان اولین حفره و فرونشسـت
زمیـن در جنـوب کشـور و اسـتان فـارس در ایـن دریاچه
حـدود  ۱۵سـال قبـل ایجـاد شـد و طـی چنـد سـال
گذشـته چندیـن فروچالـه یـا حفـره در این دریاچـه ایجاد
و منجـر بـه بلعیـدن آب دریاچـه شـد.
بـر اسـاس اعلام زمیـن شناسـی اسـتان فـارس ایـن
دریاچـه بـر روی گسـل فعـال «راسـتگرد» قـرار دارد کـه
ایـن موضـوع نیـز در تشـدید فروچاله هـا تأثیرگـذار بـوده
است.
گسلها باعث فروچاله هستند
مدیـر مرکـز زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی جنوب
کشـور (مرکـز شـیراز) بـا اظهـار نگرانـی از افزایـش
فرونشسـت زمیـن در اسـتان فـارس و ایجـاد فروچاله ها
چشم شیشه ای

بـه خبرنـگار مهـر گفـت :متأسـفانه وضعیـت پدیـده
فرونشسـت در اسـتان بـه ویـژه دشـت مرودشـت بسـیار
نگـران کننـده اسـت.
طهمـورث یوسـفی بـا اشـاره به دالیـل ایجاد فرونشسـت
ً
و وضعیـت دریاچـه ارژن نیـز توضیـح داد :معمـوال
فرونشسـتها بـه دلیـل برداشـت بـی رویـه از سـفره
آبهـای زیرزمینـی ایجـاد میشـود کـه دشـت
مرودشـت نمونـه بـارز آن اسـت امـا بـر اسـاس مطالعات
زمیـن شناسـی وضعیـت در دریاچه ارژن متفاوت اسـت
و هیچگونـه ربطـی به سـطح آبهـای زیرزمینـی ندارد.
وی ادامـه داد :فرونشسـت یـا بـه تعبیـری فروچالـه
دریاچـه ارژن یـک نمونـه نادر اسـت که در هیـچ کجای
دنیـا نمونـه آن وجـود نـدارد زیـرا ایـن فروچاله هـا هیـچ
ربطـی بـه سـطح آبهـای زیرزمینـی نـدارد و ناشـی از
ایجـاد گسـل اسـت.
مدیـر مرکـز زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی جنوب
کشـور (مرکز شـیراز) گفت :بر اسـاس مطالعات دریاچه

ارژن روی گسـل فعـال قـرار دارد و همیـن امـر باعـث
ایجـاد فروچالـه شـده اسـت البتـه بایـد بـه ایـن موضـوع
هـم توجـه کـرد کـه رسـوبات ایـن منطقـه مارونی اسـت
و ایـن امـر در ایجـاد فروچالههـا بـی تأثیـر نبـوده اسـت.
وی گفـت :دیوارههـای گسـلی آهکـی هسـتند ،یکـی
از عالئـم وجـود آئینـه گسـل فعـال بـودن آن اسـت کـه
دریاچـه ارژن نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت و ایـن
فروچاله هـا نشـاندهنده ایـن اسـت کـه گسـل در ایـن
منطقـه فعال اسـت کـه این موضـوع باعث ایجـاد پدیده
«غـار» در سـازندهای آهکـی میشـود.
یوسـفی بـا تاکیـد بـر اینکـه دریاچـه بـر روی گسـل فعال
راسـتگرد قـرار دارد ،اظهـار کـرد :ایـن فروچاله ها منجر
بـه بلعیـدن آب دریاچـه شـده و در دراز مـدت میتوانـد
تأثیـرات زیادی داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس نقشـههای زمیـن
شناسـی این گسـل به تصویر کشـیده شـده ،ادامـه داد:
مـدام وضعیـت فعـال یـا غیـر فعـال بـودن این گسـلها

وقتی برق می رود  ،چهارراه ها هم به هم می ریزند !

رصـد می شـودتا اگر تغییری در آن ایجاد شـد مشـخص
شود.
مدیـر مرکـز زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنـی جنوب
کشـور (مرکـز شـیراز) افـزود :در حـال حاضـر ایـن
فرونشسـت مشـکلی برای دریاچه ارژن بـه وجود نیاورده
اسـت امـا بایـد منتظـر مانـد و دیـد در زمـان ترسـالی بـه
دلیـل اینکـه رسـوبات خشـک اسـت شکسـتگی ایجـاد
میکنـد و یـا عمـق فروچاله هـا افزایـش مییابـد یـا نـه؟
پژوهشـکر ،زمین شـناس و عضو هیأت علمی دانشـگاه
شـیراز نیـز در رابطـه بـا وضعیـت دریاچـه ارژن توضیـح
داد :در حـال حاضـر تمامی دشـتهای اسـتان بـا
مشـکل فرونشسـت روبـه رو اسـت و وضعیـت برخـی از
دشـتها نگـران کننـده اسـت.
فروچاله ها دلیل فرار آب هستند
عـزت اللـه رئیسـی بـا اشـاره بـه اینکـه مطالعـات انجـام
شـده نشـان میدهـد کـه اغلـب ایـن فرونشسـتها
ناشـی از اسـتفاده بـی رویـه از سـفره آبهـای زیرزمینی
اسـت ،ادامـه داد :فروچاله هـای دشـت ارژن مربـوط به
سـالهای اخیـر نیسـت بلکـه سـالیان زیـادی از ایجـاد
آنهـا میگـذرد و زمانـی که دریاچه خشـک میشـود این
فروچاله هـا نمایـان میشـود.
وی ایـن فروچاله هـا را در دریاچـه ارژن طبیعـی دانسـت
و اظهـار کـرد :در زمـان ترسـالی و پـرآب شـدن ایـن
فروچاله هـا از بیـن میرونـد البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه
توجـه داشـت کـه برخـی دلیـل فـرار آب در دریاچـه را
همیـن فروچاله هـا میداننـد.
پژوهشـکر ،زمین شـناس و عضو هیأت علمی دانشـگاه
شـیراز ضمـن تأییـد برخـی موضوعـات بـه وجـود گسـل
در ایـن محـدوده نیـز توضیـح داد :در سـمت این دشـت
گسـل وجـود دارد و اطـراف آن چشـمه اسـت بـه همیـن
دلیـل آب از طـرف دیگـر بیـرون مـیرود البتـه بایـد بـه
ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه گسـلهای موجـود در ایـن
منطقـه از میلیونهـا سـال قبـل وجـود داشـتهاند.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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تأکید عضو شورای شهر شیراز بر لزوم حفظ و نگهداری فایل های
صوتی و تصویری صحن علنی شورا
عضو شورای اسالمی شهر شیراز با بیان این که از هیئت رئیسه ی ...
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طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت مجلس قرار دارد
نماینده مردم جهرم و رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی درباره
تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت :این طرح در ...

رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز :

کاش کمی برای شهر خیال پردازی می کردیم !
زهرا جعفری

رییـس کمیسـیون گردشـگری و زیـارت شـورای اسالمی شـهر شـیراز در
آخریـن نطـق خـود در پایـان کار شـورای پنجـم بـا بیـان ایـن کـه ایـن شـورا با
کسـب بیشـترین رای در ادوار انتخابات شـوراها و با شـعار فرهنگ محوری و
انسـان محوری بر سـر کار آمد ،گفت :در دو سـال اول فعالیت شـورای پنجم
اولویـت برنامـه ریزی هـا و تخصیـص بودجه هـا بـه پروژه های زخـم خوردهای
داده شـد کـه بعضـا یکـی دو مـاه پیش از شـروع بـه کار ایـن شـورا کلنگ زنی
شـده و مشـکالتی بـرای مـردم ایجاد کـرده بود.
سـولماز دهقانـی افـزود :ایـن همـه در شـرایطی بـود کـه تـورم از حـدود 10
درصـد بـه حـدود  40درصد در سـال  99رسـیده بـود و اوج گرفتـن قیمت دالر
و پرداخـت ماهانـه  180میلیـارد تومـان حقوق و مزایـا انجام و اتمـام پروژها را
بـا دشـواری مواجه سـاخته بود ،افزایش قیمـت مصالح پیمانکاران بسـیاری را
بـه خاتمـه پیمان واداشـت و شـروع دوباره پروژه ها را با مشـکل روبرو سـاخت.
وی تصریـح کرد؛بـا وجـود چنیـن شـرایطی  ،پروژه هـای مختلفـی در ایـن
دوره بـه بهـره بـرداری رسـید کـه میتـوان بـه پروژه هایبهمـن بیگـی ،چپگـرد
صدرا ،شـهیدان یغمـور  ،تکمیـل تقاطع شـهید رودکی ،شـهدای کشـن اشـاره
کـرد و در کنـار آن از پروژه هـای پیـاده راه شـهید مصلـی نـژاد ،باباکوهـی،
سـنگفرش خیابـان ارم -کـه پـروژه ای در حـد باغ تاریخـی ارم و تنهـا اثر ثبت
شـده جهانی شـیراز اسـت -پیـاده راه احمد ابـن موسـی (ع) در منطقههای 2
و  ،5بهسـازی مسـیر دروازه قرآن تا دروازه اصفهان ،پیاده راه سلامت اسـتاد
شـجریان و منظـر شـهری خیابـان خبرنـگار ،بهسـازی بلـوار شـهید کسـایی،
پیـادهراه شـهید رمضانـی ،پارک هـا ورزشـگاههای بـه بهـره برداری رسـیده در
مناطق  10 ،9 ،7 ،5 ،4و  11و بهره برداری از چند ایسـتگاه خط  1و احداث
خـط  2کـه فـاز نخسـت آن یعنـی از  96تاکنـون بیـش از  60در صد پیشـرفت
فیزیکـی داشـته اسـت و رکـورد حفـاری را شکسـته ،نـام برد.
دهقانـی تصریـح کـرد؛ در منطقـه  8نیز با توجه ویژه ای که شـورا و شـهرداری
بـه بافـت تاریخـی و فرهنگـی داشـتند پروژه هـای تاثیـر گـذاری در حـال
اجراسـت کـه همیـن دیـروز تعـدادی از پروژه هـای آن بـه بهره برداری رسـید؛
تکمیـل زیرسـاختهای اساسـی از قبیـل آب ،فاضلاب ،گازرسـانی و فیبـر
نـوری در کنـار ایجـاد فضاهـای شـهری و احیـای فضاهـای موجـود باعـث
بازگشـت زندگـی بـه ایـن منطقه شـد.
وی ادامـه داد:بـا اینکـه پروژه هـای عمرانـی در ایـن شـرایط بـه نحـو احسـن

و در کمتریـن زمـان ممکـن بـه بهـره بـرداری رسـیدند امـا در حوزه تاسیسـات
فرهنگـی بـه نظـر میرسـد میتوانسـتیم بـا حساسـیت بیشـتری عمـل کنیـم
و دو پـروژه سـینما جـوان ،تئاتـر نصـر و مـوزه شـیراز را بـه نتیجـه برسـانیم.
همچنیـن گـذر گوتـه ،گـذر رویدادمحـور امیـد نـوروزی ،بـاغ کـودکان ،سـالن
اپـرای عروسـکی در انتهـای بـاغ ملـی از جملـه پروژه هایـی بودنـد کـه
می توانسـتند از بهتریـن پروژه هـای فرهنگـی ایـن شـهر و شـاید کشـور
باشـند .همانطـور کـه خیابـان مشـکین فـام بـا طراحـی ویـژه آن می توانسـت
الگویـی بـرای خیابان هـای غـذا باشـد .اما متاسـفانه عادت نداشـتن سـاختار
شـهرداری شـیراز بـه ایـن گونـه پروژه ها و عـدم تغییر نـگاه مدیران شـهرداری
بـه نـگاه نـرم افـزاری ،علیرغم اینکه در لیسـت پروژه هـای ویژه شـورا نیز قرار
داشـتند ،باعـث شـد کـه هیچکـدام بـه نتیجـه نرسـند و حتی گاهی در چشـم
برخـی مدیـران فانتـزی بـه نظـر بیایند .البته کـه شـاید در برخی پروژه هـا ایراد
از خـود مـا هـم بـود .ای کاش کمی بـرای شـهر خیـال پـردازی میکردیـم!
وی افـزود  :وقتـی دم از فرهنـگ محـوری و انسـان محـوری میزنیـم ،مـد
نظـر ایجـاد زیرسـاخت هایی از ایـن دسـت برای اسـتفاده کلیه اقشـار اسـت تا
زندگـی در شـهر را بـرای عمـوم شـهروندان دلپذیرتـر کنـد و به رشـد و توسـعه
فرهنگـی و زیسـتپذیری هرچه بیشـتر شـهر بیانجامـد .همانگونه کـه در این
دوره ایجـاد پیـاده راههـا باعث ایجاد شـور و شـعف در بین شـهروندان مناطق

و محلات مختلـف گردیـد و در دراز مـدت بـه تغییر سـبک زندگـی آنان منجر
خواهد شـد.
عضـو شـورای شـهر شـیراز بـا اشـاره بـه نظـر سـنجی صـورت گرفتـه توسـط
مرکـز پژوهشهـای شـورا پیرامـون اقدامـات مؤثـر شـهرداری شـیراز در ایـن
دوره گفت؛پـروژه دوچرخههـای اشـتراکی در نظر شـهروندان یکـی از بهترین
کارهـای مدیریـت شـهری در سـالهای اخیـر بـوده اسـت کـه بـا احـداث
مسـیرهای دوچرخهسـواری و کسـب عنـوان شـهر ملـی دوچرخـه انتظـار
مـیرود اقدامـات زیرسـاختی از جملـه توسـعه مسـیرهای دوچرخهسـواری و
اسـکوترهای برقـی انجـام گیـرد.
وی خاطـر نشـان کرد؛اقدامـات متعـدد در حـوزه بینالملـل همچـون انقعـاد
تفاهـم نامـه و پیوندهـای خواهرخواندگـی ،عضویـت در مجامـع معتبـر
بینالملـی همچـون هیـأت مدیرههـای متروپلیـس و اتحادیـه شـهرهای
تاریخـی جهـان و ایجـاد دبیرخانـه شـهر خلاق و صنایـع دسـتی از جملـه
اقداماتـی بـود کـه در ایـن دوره انجـام شـد و امیـد اسـت برنامههـای آن بـه
همیـن منـوال در سـالهای آینـده نیز ادامه پیدا کرده و شـاهد پیوسـتن شـهر
شـیراز بـه شـبکه شـهرهای خلاق جهانـی باشـیم.
دهقانـی تأکیـد کـرد ؛ آنچـه شـورای پنجـم و شـهردار شـیراز در ایـن سـالها
اعتقـاد داشـته ،توزیـع عادالنـه امکانـات و فضاهـای شـهری بـوده کـه اگـر
نگاهـی بـه لیسـت پروژههـای عمرانـی مناطـق یازدهگانـه بیندازیـم در جـای
جـای شـهر پروژههـا در حـال انجـام هسـتند.
وی اضافـه کـرد؛ بارهـا مشـاهده شـده کـه در برخـی محلات سـاخت یـک
پـارک محلـهای و تبدیـل یـک فضای شـهری مـرده و ناامـن چنـان تاثیری بر
شـهروندان بـه خصوص کودکان داشـته کـه پلها و تقاطعهای چندسـطحی
نداشـتهاند.
اگرچـه گهـگاه عـدهای بـا طعـن و کنایـه بـه تعـدد پروژههـای عمرانـی در
دوره خودشـان اشـاره کردهانـد کـه بایـد گفـت اجـرای یـک هـدف گـذاری
اشـتباه بـر اسـاس الگوهـای منسـوخ شـهرداری افتخـار چندانی نـدارد و باید
هـدف گـذاری بـر اسـاس الگوهـای بـه روز و نـگاه نـو بـه مدیریـت شـهری و
اقتضائـات شـهر باشـد کـه رأی معنـادار مـردم و پیـام تغییـرش مؤیـد آن بـود
وی در پایـان یـاد آور شـد:امروز خوشـحالم که با وجدانی آسـوده مسـئولیتی را
کـه بـه لطـف مـردم نصیبم گردیـد ،واگـذار میکنم و امیـدوارم نماینـده خوبی
بوده باشـم.

تأکید عضو شورای شهر شیراز
بر لزوم حفظ و نگهداری فایل های صوتی و تصویری صحن علنی شورا
عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا بیـان ایـن کـه از
هیئـت رئیسـه ی شـورا درخواسـت می کنـم ،که نسـخه
کاملـی از فایل هـای تصویـری و صوتـی صحـن علنـی
شـورا در دوره ی پنجـم کـه هـم اکنون به عنـوان امانت
قانونـی نـزد کارکنـان و پیمانـکار طـرف قـرارداد ،جهـت
انتشـار در سـایت موجـود اسـت ،جهـت بهـره بـرداری و
انتشـار در اختیـار همـه اعضـاء قـرار بگیـرد.
احمـد تنـوری بـر لـزوم حفـظ و نگهـداری فایل هـای
صوتـی و تصویـری صحـن علنـی شـورا و مشـروح
مذاکـرات اعضـا تأکیـد کـرد وافـزود:
صحـن علنـی شـورای شـهر جایـی اسـت کـه اعضـای
شـورا کـه در واقـع از جملـه نماینـدگان مـردم بـه
حسـاب می آینـد در آن تشـکیل جلسـه می دهنـد و در
خصـوص مـوارد مربـوط بـه مدیریـت شـهری کـه البتـه
در کالنشـهرها ،ایـن مـوارد از جملـه مهمتریـن مسـائل
و معضلات مختلـف کشوراسـت  ،بحـث و گفتوگـو
مینماینـد.

از آنجـا کـه اعضـای شـورا در همـهی زمینههـا صحبت
ً
کننـد و معمـوال نتایـج ایـن گفتوگوها منجر بـه تصویب
طرح هـای اعضـا و لوایـح شـهرداری میشـود ،و
ایـن مصوبـات ملاک و معیـار و چهارچـوب وظایـف و
ماموریت هـای شـهرداری را تعییـن می کنـد.
لـذا مذاکـرات اعضـای شـورا در صحـن علنـی از ارزش
باالیـی برخوردار اسـت
وی تصریح کرد.:
بسـیاری از وقایـع پراهمیـت در شـورای شـهر مـورد
بحـث و بررسـی قـرار میگیـرد و حتـی تصمیمگیـری در
ً
خصـوص برخـی از آنها انحصارا بر عهده شـورا اسـت.
از آنجـا کـه شـورای اسالمی کالنشـهر در ایـران ،در
برخـی مـوارد یکـی از ارکان مهـم تصمیمگیـری اسـت و
بعضـا افراد صاحب نفوذ سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعی
و فرهنگـی بـه ایـن شـورا راه پیـدا می کننـد ،
گفتوگوهـا و موضعگیریهـای آنـان ومصویاتـی
کـه بـه تصویـب میرسـانند در بررسـی ها و تجزیـه و

تحلیل هـای سیاسـی اجتماعـی و اقتصادی بسـیار حائز
اهمیـت اسـت..
ازسـوی دیگـر اعضـای شـورای اسلامی یک شـهر
منتخبـان مـردم هسـتند  ،و در ارتبـاط مـداوم بـا اهالـی
و سـکنه ی شـهر قـرار دارنـد و بعضـا با حوادث ،شـرایط
سیاسـی ،اقتصادی و اجتماعی کشـور و اسـتان و شـهر
آشـنا هسـتند و اینهـا را در صحـن علنـی منعکـس
میکننـد و ایـن مذاکـرات ضبـط و ثبـت میشـود.
بنابرایـن موضـوع حفـظ و انتشـار فایل هـای صوتـی و
تصویـری مذاکـرات علنـی شـورا بسـیار حائـز اهمیـت
اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :مشـروح مذاکـرات شـورا،
مجموعـهای غنـی ،ارزشـمند ،معتبـر ،موثـق و مـورد
اعتمـاد اسـت کـه نمیتـوان آن را در بررسـی و تفسـیر
مصوبـات از نظـر دور داشـت.
بـا اطمینـان کامـل میتـوان گفـت کـه تفسـیر مصوبات
شـورا ،بـدون مراجعـه بـه مشـروح مذاکـرات ناقـص و

عقیـم خواهـد بـود .بنابراین رجـوع به مشـروح مذاکرات
امـری ضـروری میباشـد..

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت مجلس قرار دارد
ایرنـا :نماینـده مـردم جهـرم و رئیـس کمیسـیون عمران
مجلـس شـورای اسلامی درباره تفکیـک وزارت راه و
شهرسـازی گفـت :ایـن طـرح در اولویـت مجلـس قـرار
گرفتـه و در جلسـه علنـی قـوه مقننـه بـه تصویب رسـیده
ی نخواهدداشـت.
اسـت و بـار مالـ 
محمدرضـا رضایی کوچـی ایرنا افزود :بـا تفکیک وزارت
راه و شهرسـازی بـه دو بخـش مسـکن و حمـل و نقـل
َ
ایـن دو ابرمشـکل کشـور بهطـور قطـع حل خواهد شـد.
وی دربـاره دالیـل در اولویـت قـراردادن تفکیـک وزارت
راه از شهرسـازی بیـان کـرد :یـک دلیـل عمـده تصویب
ایـن طـرح ایـن بـود کـه مأموریتهـای وزارت راه و
شهرسـازی بسـیار زیـاد اسـت بـه طـوری کـه دو حـوزه
مسـکن و حمـل و نقـل آسـیب جـدی دیدهانـد.
رضایـی کوچـی افـزود :طبـق آمارهـا کیفیـت
ساختوسـازها در چنـد سـال اخیـر پاییـن آمـده اسـت و
حـدود چهـار میلیـون واحد مسـکن در کشـور کـم داریم
و بیـش از  ۲۰میلیـون نفـر در بافـت فرسـوده زندگـی
میکننـد.در حـوزه راه نیـز مشـکالت و پروژههای کالن
ملـی و ناتمـام وجـود دارد کـه رسـیدگی همـه جانبـه بـه
آن ضـروری اسـت.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای
اسلامی اضافه کـرد :بـا مسـئوالن دولـت آینـده
هماهنـگ کردهایـم و آنهـا نیـز موافـق تفکیـک ایـن
وزارتخانـه هسـتند.
رضایـی کوچـی ادامـه داد :بررسـی تقاضـای اولویـت
نسـبت بـه گـزارش کمیسـیون عمـران در مـورد طـرح
انتـزاع بخـش سـاختمان و شهرسـازی از وزارت راه و
شهرسـازی و تشـکیل «وزارت حمـل و نقـل» و «وزارت
سـاختمان ،شهرسـازی و آمایـش سـرزمین» در اجـرای
تبصره«»۱مـاده «»۱۰۰آییـن نامـه داخلـی مجلـس در

دسـتور کار قـرار گرفـت و اعمـال اولویـت بـا رای ۱۲۰
نماینـده موافـق بـه تصویـب رسـید.
نشست نمایندگان با رئیسجمهوری آینده
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی با
اشـاره بـه دیـدار هفتـه پیش نماینـدگان مجلس شـورای
اسلامی با رئیـس جمهـوری منتخـب گفـت :اغلـب
مسـائلی که در این جلسـه درباره آن بحث و بررسـی شـد
دربـاره مشـکالت اقتصـادی بـود و بـر ضـرورت تعامـل
دولـت و مجلـس بـرای رفع مشـکالت مـردم بهویـژه در
بخـش معیشـتی و اقتصـادی تأکیـد شـد.
وی اظهـار کـرد :در ایـن جلسـه از طـرف کمیسـیون
عمـران مجلـس ،مطالبـی دربـاره وضعیـت مسـکن،
پروژههـای نیمهتمـام عمرانـی ،تفکیـک وزارت راه و
شهرسـازی ،قیمـت مسـکن و ...مطـرح شـد.
نماینـده مـردم جهـرم در مجلس شـورای اسلامی ادامه
داد :رئیـس جمهـوری منتخـب بـه مطالبـی کـه
نماینـدگان در ایـن جلسـه مطـرح کردنـد ،در نقشـه راه
اقتصـادی آینـده توجـه میکنـد همـان گونـه که ایشـان
طـی وعدههـای انتخاباتـی خـود تأکیـد کـرده که سـالی
یـک میلیـون مسـکن بـرای مـردم سـاخته میشـود کـه
ایـن موضـوع در طرح جهش تولید مسـکن آمده اسـت.
رضایـی کوچـی دربـاره افزایـش قیمـت مسـکن بـا توجه
بـه افزایـش قیمـت مصالح سـاختمانی از جمله سـیمان
در برخـی شـهرها گفـت :در جلسـه کمیسـیون عمـران
مجلـس بـا حضـور وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت پس
از بررسـی موضـوع افزایـش قیمـت سـیمان مقـرر شـد
تـا زمانـی کـه نیـاز داخـل تأمیـن نشـود ،اجازه صـادرات
سـیمان داده نشـود.
وی اضافـه کـرد :کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای
اسلامی دو شـرط جلوگیـری از صـادرات و کنتـرل و

کاش کمی برای شهر خیال پردازی می کردیم !
رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شــورای اسالمی شهر شیراز در آخرین نطق
خود در پایان کار شورای پنجم با بیان این که این شورا با ...

گشایش فاز  ۲کارخانه فرآوری سنگ مرمر بوانات با حضور استاندار
ایسـنا:با حضـور اسـتاندار فـارس ،فاز دوم کارخانه فراوری سـنگ مرمریت بـا ۳۸۰۰متر زیر بنا و سـرمایه گذاری
۱۳۰میلیـار ریـال ،در ناحیه صنعتـی بوانات به بهره برداری رسـید.
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس یکشـنبه  ۱۰مـرداد در حاشـیه آییـن بهرهبـرداری از فـاز دوم
کارخانـه مرمریـت بوانـات بـه خبرنـگاران گفـت :بـا بهـره بـرداری از فـاز دوم ،ظرفیـت اشـتغال ایـن مجموعه به
۲۰نفـر افزایـش یافت.احـد فتوحـی بـا بیـان اینکـه در فـاز توسـعه و بـا نصب خـط تولید سـاب ایالیـس مجهز به
بـرش اره لنـگ ،ظرفیـت فـراوری سـاالنه ۵۰۰۰تـن سـنگ مرمریـت فراهـم میشـود ،افزود :سـنگ مـورد نیاز
مـورد اسـتفاده در ایـن مجموعـه صنعتـی ،از تعـاون سـنگ شهرسـتان تامیـن میشـود.
او ادامـه داد :بـا توجـه بـه وجـود معـادن سـنگ ممتاز در ایـن شهرسـتان ،ناحیه صنعتـی بوانات بـا فراهم کردن
زیرسـاختها ،بسـتر مناسـبی بـرای جـذب سـرمایه گـذار در بخـش فـراوری سـنگ فراهـم کـرده و تاکنـون دو
واحـد ،بهـره بـردار در بخـش فـراوری سـنگ در ایـن شـهرک صنعتـی مسـتقر و فعـال و سـه واحـد دیگـر نیـز در
مرحلـه سـاخت و سـاز قـرار دارند.مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس بـا بیـان اینکـه در ایـن ناحیـه
صنعتـی هـم اکنـون  ۱۳قرارداد سـرمایه گذاری با متقاضیان منعقد شـده اسـت ،گفت :باهدف توسـعه و تکمیل
زیرسـاختها طـرح عمرانـی نظیـر زیرسـازی و آسـفالت ،شـبکههای داخلـی بـرق ،آب ،گاز و فاضلاب ،کانـال
هدایـت سـیالب ،روشـنایی معابـر ،جـاده دسـترس ،فضـای سـبز ،خـط انتقـال آب ،مخـزن دوقلـوی ۱۰۰۰متر
مکعبـی ،سـاختمان نگهبانـی ،شـبکه دومـداره اختصاصـی بـرق ،حفـر و تجهیـز و برق رسـانی به چـاه آب و ...با
اعتبـار  ۳۰۰میلیـارد ریـال اجـرا شـده و امسـال نیـز طـرح تکمیل زیرسـازی و آسـفالت بـا ۷میلیارد ریـال در حال
انجـام شـد.فتوحی بـا بیـان اینکـه تمـام زیرسـاختها در ایـن ناحیـه صنعتـی بـرای جـذب سـرمایه گـذار فراهـم
اسـت و مشـوق های سـرمایه گـذاری اعطـا میشـود ،گفـت :ایـن شـهرک صنعتـی دارای ۶۷هکتـار مسـاحت
اسـت و ظرفیـت اسـتقرار۸۰واحد تولیـدی و صنعتـی را در فـاز موجـود دارد.

فرماندار بختگان فارس:

دفن هرگونه پسماند در تاالب طشک متوقف شد
ایرنـا :فرمانـدار شهرسـتان بختـگان اسـتان فارس اعالم کرد:با دسـتور مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت فارس
دفـن هرگونـه پسـماند در نزدیکـی یکـی از زه کش هـای منتهی به تاالب طشـک متوقف شـد.
محمـد باقـر کاظمی یکشـنبه در مصاحبـه بـا خبرنـگار ایرنا بیان داشـت :بـا توجه بـه تصمیم کمیته فنـی هرگونه
اقـدام بـرای دفـن پسـماندهای بخـش مرکـزی ارسـنجان در نزدیکـی یکـی از زه کش هـای منتهـی بـه تـاالب
طشـک بختـگان جلوگیری شـد.
وی اضافـه کـرد :ایـن سـایت در خـارج از حریـم و بسـتر تاالب هـای بیـن المللـی طشـک و بختـگان و در
فاصلـه یـک هـزار و  ۴۰۰متـری بیـرون پناهـگاه حیـات وحش بختـگان واقع اسـت و بنـا به گزارش شـرکت آب
منطقه ای .آب زیرزمینی در محل احداث سایت بسیار پایین ارزیابی شده است.
فعاالن محیط زیست نگران نباشند
فرمانـدار بختـگان اظهـار داشـت :فعـاالن محیـط زیسـت نگـران نباشـند زیرا طـرح دفن پسـماند متوقف شـده
اسـت ،بـا توجـه بـه بررسـی کارشناسـی و وجـود شـواهدی از بـاال بـودن سـطح آب زیـر زمینی بـا تصمیـم کمیته
فنـی اداره کل محیـط زیسـت اسـتان فـارس تـا زمـان بررسـی دقیقتـر این موضـوع طـی مکاتبه ای بـه مقامات
ذیربـط لـزوم خـودداری از دفـن هرگونـه پسـماند در منطقـه مذکور اعالم شـده اسـت.
تعـدادی از فعـاالن محیـط زیسـت بـا اظهـار نگرانـی اعالم کردنـد کـه تالشهایی در جریان اسـت تا بخشـی از
تاالبهـای بختـگان و طشـک بـه سـایت دفـن زباله ارسـنجان اسـتان فارس تبدیل شـود.
علـی اکبـر کاظمینی،یکـی از فعـاالن محیط زیسـت محیط گفته اسـت :مسـئوالن نبـود آب را بهانـه میکنند و
بـر ایـن باورنـد کـه تـاالب بـه طـور کامـل از بیـن رفته اسـت اما بایـد این تفکـر را که تـاالب به طـور کامـل از بین
رفتـه از ذهـن خـود دور کننـد زیـرا تـا زمانـی کـه یـک گودالـی در ایـن منطقـه وجـود دارد به طـور حتـم بختگان
زنـده اسـت و بایـد حـق و حقوقـش را بدهند.همچنیـن سـیروس زارع دیگـر فعال محیط زیسـتی هـم گفته بود:
شـیب عمومی زمیـن از محـل انتخابـی سـایت زبالـه بـه سـمت تاالبهای طشـک و بختـگان اسـت و منابع آبی
زیـر سـطحی بـه سـمت تاالبهـا را آلـوده خواهـد کـرد و در شـرایط خشـکی ریزگردهـای آلـوده تـاالب سلامت
حاشیهنشـینان را بیـش از پیـش بـا مخاطـره مواجـه میکنـد و در شـرایط آبگیـری دریاچـه ،تمام زیسـتمندان و
پوشـش گیاهـی بـا آلودگـی شـدید و عوامـل بیمـاری زا روبرو خواهـد بود.
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رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:

نظـارت بـر فـروش مصالـح بـا قیمـت بـاال را بـرای وزیـر
قـرار داد ،چـرا کـه بـا ایـن دو رویکـرد قیمـت مصالـح را
میتـوان کنتـرل کـرد.
ضرورت کاهش قیمت بلیت هواپیما
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس دربـاره افزایـش
بیضابطـه نـرخ بلیـت هواپیمـا و ادعـای شـرکتهای
هواپیمایـی مبنـی بـر تنظیـم قیمتهـا بـر اسـاس قانون
آزادسـازی بلیـت هواپیمـا ،گفـت :قانـون آزادسـازی
بلیـت هواپیمـا بـا هـدف افزایـش کیفیـت و رقابـت میان
شـرکتهای هواپیمایـی در برنامـه پنجـم لحاظ شـد ،اما
در برنامـه ششـم سـخنی دربـاره آن گفتـه نشـده کـه بـه
معنـی پایـان اجـرای قانـون مذکـور دربـاره تعییـن نـرخ
بلیـت اسـت.
رضایـی کوچـی بیـان کـرد :زمانی آزادسـازی نـرخ بلیت
هواپیمـا معنـی پیـدا میکنـد کـه تعادلـی میـان عرضـه
و تقاضـا وجـود داشـته باشـد.در شـرایط فعلـی تعـداد
صندلیهـا بسـیار محـدود و تقاضـا بیشـتر از عرضـه
اسـت ،بنابرایـن در ایـن شـرایط ،آزادسـازی قیمـت
معنـی نـدارد ضمـن اینکـه ایـن قانون بـا هـدف افزایش
کیفیـت پروازهـا تصویـب شـد در حالـی کـه در این مدت
کیفیتهـا نیـز تغییـری نکرده اسـت از ایـن رو وزارت راه
و شهرسـازی و سـازمان هواپیمایی کشـوری باید بر روی
قیمتهـا نظـارت بیشـتری داشـته باشـند.
وی ادامـه داد :امیدواریـم در جلسـه بـا وزیـر راه و
شهرسـازی و مدیـران شـرکتهای هواپیمایـی بـر روی
یـک قیمـت مشـخص توافـق حاصل شـود و پـس از آن
تمـام خطـوط هوایی مکلفنـد در همـان چهارچوب بلیت
عرضـه کننـد.
نماینـده مـردم جهـرم فـارس در مجلـس شـورای
اسلامی افزود :بارهـا از وزارت راه و شهرسـازی
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درخواسـت کردیـم تـا هزینـه تمـام شـده هـر صندلـی
در یـک سـاعت پـرواز را بـرای شـرکتهای هواپیمایـی
محاسـبه و مشـخص کننـد ،امـا متأسـفانه هیـچ
اقدامی انجـام نشـد.
رییـس کمیسـیون عمـران مجلـس بـا بیـان اینکـه بایـد
بـا افزایـش نظـارت مانـع افزایـش قیمـت و تحمیـل
فشـار مضاعـف بـه مـردم شـویم ،اضافـه کـرد :شـرایط
بـرای خطـوط هوایـی نیـز دشـوار اسـت و حـدود نیمی از
هزینههـای آنهـا بر اسـاس نـرخ ارز تعیین میشـود ،اما
بایـد قیمـت تمـام شـده هـر صندلـی بـرای شـرکتهای
هواپیمایـی را بـه صـورت شـفاف محاسـبه کـرده و
بر اساس آن تصمیم گرفته شود.
وی ابـراز کـرد :با افزایـش قیمت بلیت هواپیما بسـیاری
از مـردم امـکان اسـتفاده از هواپیما را نخواهند داشـت و
تنهـا افـراد مرفـه توانایـی اسـتفاده از آن را دارنـد بنابراین
در طوالنیمـدت بـا کاهـش مسـافر ،خطـوط هوایـی بـا
مشـکالت متعـددی روبهرو خواهند شـد.

عصرمردم:
مدیـرکل امـداد فـارس اعلام كـرد :مبلـغ  292میلیـارد و  500میلیـون ریـال نـذورات مردمـی در روز عیـد قربان
امسـال جمـعآوری شـده اسـت.محمد بذرافشـان ،مدیـرکل امـداد فـارس از جمـع آوری  292میلیـارد و 600
میلیـون ریـال نـذورات قربانـی توسـط خیـران و نیکـوکاران اسـتان در روز عیـد قربـان خبـر داد.
بذرافشـان یـادآور شـد :سـال گذشـته بالـغ بـر  18میلیـارد تومـان نـذورات مردمـی در روز عیـد قربان جمـع آوری
شـده بـود کـه امسـال بـا توجـه بـه مشـارکت و همراهـی خـوب خیـران و نیکـوکاران ،شـاهد افزایش ایـن کمک
هستیم.بذرافشـان اضافه کرد :از مبلغ مذکور 130 ،میلیارد ریال سـهم مشـارکت مردم در  235مرکز نیکوکاری
اسـتان اسـت .همچنیـن گفتنی اسـت کـه تمامی نـذورات جمعآوری شـده در بین مددجویـان و نیازمنـدان توزیع
شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه شـیوههای پرداخـت کمکهـای نقـدی و غیـر نقـدی مـردم خیـر اسـتان ،گفـت:
واریـز به شـماره حسـاب  ۰۱۰۱۲۷۳۰۷۳۰۰۰یـا شـماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۰۹۳۷۶بانک ملـی بهنام کمیته
امـداد اسـتان فـارس و یا کد آسـان پرداخت  USSDبـه شـماره  *۸۸۷۷*۰۷۱*۱#از جمله روشهـای پرداخت
نـذورات مردمی هسـتند.

مشاورین امالک تفکیک کننده اراضی کشاورزی شیراز و صدرا
تعطیل شدند
ایرنا:مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز گفت :سـه واحد مشـاور املاک دخیل در خرید ،فـروش ،تفکیک
و قطعـه بنـدی غیـر مجاز اراضی کشـاورزی این شهرسـتان در شـیراز و شـهر جدید صدرا تعطیل شـدند.
گـزارش دریافتـی ایرنـا حاکـی اسـت که ذبیح الله سیروسـی یکشـنبه با تاکید بر عزم راسـخ تمـام مراجع ذی ربط
بـرای حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی بیـان کرد :واحدهـای مذکـور در منطقه صدرا و باغ شـهرهای بهـاران تا
زمـان تعیین تکلیـف قضایی تعطیـل خواهند بود.
وی ادامـه داد :پـس از طـرح موضـوع در شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال و کمیتـه صیانـت از اراضـی اسـتان
فـارس و اخـذ دسـتور از مقـام قضایـی ایـن تعطیلـی اعمال شـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شـیراز بـا اشـاره به اینکـه شناسـایی و پلمب دیگـر واحد های مشـاور املاک و بنگاه های
تسـهیل کننـده تفکیـک ،خریـد و فـروش قطعات باغ شـهری و اراضی کشـاورزی زیر حـد نصاب مقـرر در قانون
منـع خـرد شـدن اراضـی کشـاورزی در دسـت اقـدام و پیگیـری اسـت ،اظهـار کـرد :تعطیلـی واحدهـای صورت
گرفتـه پـس از قرائـت دسـتور قضایـی و با حضـور ضابطیـن انجام گرفته اسـت.
سیروسـی ابـراز کـرد :تمـام ایـن اقدامـات به منظـور رعایت قانـون و حفـظ امنیت غذایـی جامعه با پیگیـری اداره
امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز ،همـکاری ویـژه مقـام قضایی و مشـارکت قابـل تقدیر
پلیـس امنیـت اقتصـادی در حـال شـکل گیری و اجرا اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز بـا تاکیـد بـر ممنوعیـت خریـد و فـروش قطعات بـاغ شـهری مجموعه
بهـاران افـزود :شـهروندان هوشـیار باشـند تا در دام وسوسـه دالالن و سـودجویان گرفتـار نشـوند و درگیر تبعات
قانونـی اینگونـه تخلفات نباشـند.
بـه گفتـه وی؛ هـر گونـه خریـد ،فـروش ،تفکیـک ،قطعـه بنـدی ،سـاخت و سـاز ،حصـار کشـی و تغییـر کاربـری
در اراضـی زراعـی و باغـی نیازمنـد اخـذ اسـتعالم و مجوز هـای الزم از اداره امـور اراضی جهاد کشـاورزی اسـت.

انسداد  168حلقه چاه غیرمجاز در فارس
عصرمردم:
مدیـر دفتـر حفاظـت و بهـره بـرداری شـرکت آب منطقه ای فـارس از انسـداد  168حلقه چاه غیرمجـاز از ابتدای
سـال جـاری تا پایـان تیرمـاه در این اسـتان خبر داد.
علـی اکبـر بازیـار در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار نمـود :گروههـای گشـت و بازرسـی آب
منطقـه ای فـارس در چهـار ماهـه نخسـت امسـال  168عملیات انسـداد چاهها غیرمجازاسـتان را بـا هماهنگی
دسـتگاه قضایـی و همـکاری نیـروی انتظامی انجـام دادنـد.
بازیـار گفـت :بـا انسـداد ایـن تعـداد حلقه چـاه غیرمجـاز در حدود  2و سـه دهم میلیـون مترمکعـب آب در حجم
سـفره های زیرزمینـی اسـتان صرفه جویی شـده اسـت.
وی بـا ابـراز تاسـف از وجـود بیـش از  29هزار حلقه چاه غیرمجاز در اسـتان فـارس ابراز کرد :این چاهها سـاالنه
در حـال مکیـدن میلیون هـا مترمکعـب از آبهـای زیرزمینـی اسـتان هسـتند  .چاههـای غیـر مجـاز در نوبـت ُپـر
شـدن قـرار دارنـد و بـا اجـرای طـرح تعادل بخشـی منابـع آب همـه چاههای غیـر مجاز پر می شـوند.

سالمت
دوشنبه  11مرداد 1400

هپاتیت منجر به ناباروری در مردان و زنان می شود

مهر :مطالعات نشــان می دهد افراد مبتال به هپاتیت  Bیا هپاتیت  Cبا احتمال باال ابتال به
ناباروری روبرو هستند.
هپاتیت یا هپاتیت ویروســی گروهی از بیماریها هســتند که معمو ًال کبد را تحت تأثیر قرار
میدهند .سه نوع مجزا از هپاتیت وجود دارد ،یعنی هپاتیت  ،Aهپاتیت Bو هپاتیت . Cهر یک
از این ویروسها عالئم متفاوتی را نشان میدهند و روشهای درمانی متفاوتی دارند.
در حالی که هپاتیت میتواند به طرق مختلف منتقل شود ،اما یکی از شایعترین بیماریهای
مقاربتی است .وقتی صحبت از بیماریهای مقاربتی و بیماریهای تأثیرگذار بر باروری میشود،
 ،HPV ، HIVسوزاک و کالمیدیا به ذهن میرسد .اما در زمینه تشخیص و درمان ناباروری،
توجه ویژه به هپاتیت ویروسی با تأکید بیشتر بر هپاتیت  Bو هپاتیت  Cمهم است.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیش از  ۳۲۵میلیون نفر در جهان از عفونت هپاتیت B
و هپاتیت  Cرنج میبرند .بســیاری از مــردم نمیدانند که هپاتیتهای  Bو  Cیکی از دالیل
اصلی ناباروری در زوجین است .هپاتیت  Bنوعی عفونت ویروسی کبدی است .عالئم آن شامل
زردی ،تب ،خســتگی ،مشــکالت و درد معده ،درد مفاصل و مدفوع رنگ روشن است .عالئم
ممکن اســت تا  ۶ماه طول بکشــد تا خود را نشــان دهد و بیش از یک سوم افراد مبتال هیچ
عالمتی ندارند .تشــخیص اغلب با آزمایش خون انجام میشــود .این هپاتیت معمو ًال از طریق
رابطه جنسی ،استفاده از سوزن مشترک ،و از مادر به کودک منتقل میشود.
هپاتیت  Cیک عفونت کبدی است که میتواند آسیب جدی به کبد وارد کند .عالئم ممکن
اســت بین  ۲هفته تا  ۶ماه ظاهر شــوند ،اما در بسیاری از مواقع افراد مبتال ممکن است متوجه
هیچ عالئمی نشوند .عالئم ممکن است شامل تب ،زردی ،خستگی ،از دست دادن اشتها ،تهوع،
درد معده ،استفراغ ،درد مفاصل ،مدفوع خاک رسی و ادرار تیره باشد.
هپاتیت  Cمیتواند از طریق رابطه جنسی با افراد آلوده ،داشتن شریک جنسی متعدد ،استفاده
از ســوزن و دارو مشــترک ،به اشتراک گذاشتن وسایل مراقبت شــخصی ،خالکوبی در شرایط
غیربهداشتی و انتقال عفونت از مادر به فرزند منتقل شود.
در زنان مبتال به هپاتیت  Bو هپاتیت  ،Cاختالالت قاعدگی عامل اصلی مشکالت باروری
اســت که میتواند به دلیل عواملی باشــد که از آسیب کبدی ناشی میشود مانند سیروز کبدی.
زنانی که قبل از یائســگی مبتال به هپاتیت  Cمیشوند در معرض خطر باالی نارسایی زودرس
تخمدان هستند .این مسئله ممکن است باروری این زنان را برای یک عمر تحت تأثیر قرار دهد.
این وضعیت همچنین میتواند باعث مرده زایی ،سقط جنین و دیابت بارداری شود.
مشــخص شده اســت که بســیاری از ویروسها میتوانند بر اســپرم تأثیر گذاشته و باعث
ناباروری مردان شوند .مطالعات نشان داده است که هپاتیت  Cمیتواند باعث افزایش قابل توجه
مورفولوژی غیرطبیعی در اســپرم و کاهش تحرک آن شود .با افزایش بار ویروسی هپاتیت ،C
تعداد اسپرم ها نیز به ترتیب کاهش مییابد.
همچنین اثبات شــده پروتئین  Sدر هپاتیت  Bموجب کاهش تحرک اســپرم شده و میزان
لقاح در اســپرم را بیش از نصف کاهش میدهد .برخی از مطالعات نشان میدهد که زوجین ،در
جایی که شــریک مرد مبتال به هپاتیت  Bباشد ،حتی پس از  IVFبا خطر باروری پایین روبرو
هســتند .واکسیناسیون یک روش مؤثر و کام ً
ال ایمن برای محافظت از همه در برابر هپاتیت B
است .همچنین هپاتیت  Bاولین واکسن ضدسرطان نامیده میشود زیرا از سرطان کبد ناشی از
هپاتیت  Bجلوگیری میکند.

احتمال افزایش ابتال به آلزایمر
در بیماران کرونایی

مهر :گزارش جدید محققان نشــان می دهد کووید ۱۹ممکن است بر مغز انسان تاثیر بگذارد
و باعث شــروع بیماری آلزایمر شــود .طبق اطالعات جمع آوری شــده توسط یک کنسرسیوم
بین المللی ،در بیماران مبتال به کووید  ۱۹شــدید ،شــواهد بیولوژیکی آسیب مغزی و التهاب و
همچنین نشانگرهای اولیه آلزایمر مشاهده شد .محققان در این مطالعه ،پروتئین چسبنده تاو که
در مغز بیماران آلزایمری وجود دارد ،را مشاهده کردند.
دکتر «توماس ویسنیسکی» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نیویورک ،در این باره میگوید:
«کووید  ۱۹افزایش بیومارکرهای آلزایمر را تســریع میکند و اگر مبتال به آلزایمر یا ضعفهای
مرتبط با آلزایمر یا مرتبط با آن هستید ،احتمال بیشتری دارد که عوارض عصبی داشته باشید».
وی در ادامــه میافزاید« :این واقعیت که کووید  ۱۹میتواند بیومارکرهای آلزایمر را افزایش
دهد ،نشان میدهد که در طوالنی مدت بیماری کووید  ۱۹میتواند یک عامل مستعدکننده برای
تسریع عوامل بیماری زا باشد».
در این مطالعه ۳۱۰ ،بیمار مورد بررسی قرار گرفتند .بیماران کرونایی که دچار مشکل مغزی
موسوم به آنسفالوپاتی سمی متابولیک شدند نسبت به افرادی که دچار این مشکل نشدند شاهد
افزایش ســطح نشــانگرهای بیولوژیکی مرتبط با آســیب مغزی و آلزایمر در خون شأن بودند.
همچنین به نظر میرســد این نشانگرها با شــاخصهای التهاب خون مرتبط باشند ،که نشان
میدهد کووید  ۱۹میتواند باعث بروز تورم مغز شده و به نورونها آسیب برساند.
به گفته ویسنیســکی« ،اگرچه تحقیقات بیشــتری الزم است اما شــواهد نشان میدهد که
کووید  ۱۹ممکن اســت به قدری به مغز آسیب برســاند که یک فرد سالم بعداً به زوال عقل یا
آلزایمر مبتال شود».

آلودگی هوا موجب سینوزیت مزمن می شود

مهر :مطالعات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا ناشی از ذرات ریز PM
 ۲.۵ممکن است منجر به سینوزیت مزمن شود.
رینوســینوزیت مزمن یک عارضه  ۱۲هفتهای یا طوالنیتر است که طی آن سینوسها آلوده
یا تحریک میشوند ،متورم شده ،به شدت پر از ترشح شده و مخاط را به گلو ترشح میکنند.
این عارضه همچنین میتواند موجب درد صورت ،فشــار و از دســت دادن حس بویایی شود
و در بعضی موارد ممکن اســت با افسردگی ،اضطراب ،اختالل در خواب و کیفیت پایین زندگی
همراه باشــد .اگر چه عوامل منجر به رینوسینوزیت مزمن ناشناخته است ،اما محققان دانشکده
جــان هاپکینز عنوان میکنند که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا ذرات کوچک ،یکی از این
عوامل پرخطر است« .موری راماناتان» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما بیماران
مبتال به رینوسینوزیت مزمن را در مناطقی که در معرض آلودگی هوا  PM۲.۵قرار گرفته بودند
ارزیابی کردیم».
تیم تحقیقاتی پی برد افراد در معرض غلظت  PM۲.۵باالتر در طول مدت زمان طوالنی به
احتمال زیاد مبتال به رینوســینوزیت مزمن تشخیص داده میشوند .به گفته محققان ،قرارگیری
در معرض این آالیندهها با بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان ریه ،کاهش توانایی تفکر شناختی،
بیماری مزمن انسدادی ریه ،آسم و مرگ زودرس مرتبط است.

بیماریهای روانی؛ هدیه مادران چاق به نوزادان

باشــگاه خبرنگاران :محققان معتقدند افزایش و همچنین اضافه وزن مادر ســبب ایجاد اســترس
بالقوه در فرزندان می شود و میتواند بعد از مدتها اثرات بلند مدت وحشتناکی برای آنها داشته باشد.
پژوهشــگران دانشگاه هلسینکی طی پژوهشی به بررســی ارتباط بین وزن مادر و ابتال به بیماری
روانی فرزند در بزرگســالی پرداختنــد ،به طوریکه این پژوهش بر روی حــدود  ۶۸هزار فرزند متولد
سال ۱۹۵۰تا  ۱۹۹۹انجام شد.
آنها دریافتند افرادی که در ســالهای  ۱۹۷۵تا  ۱۹۹۹از مادران چاق متولد شــدهاند در بزرگسالی
 ۶۰درصد بیشتر از دیگران در معرض بیماریهای روانی قرار گرفته اند.
این خطر برای بیماران اســکیزوفرنی و افرادی که ســوء مصرف مواد مخدر درصد باالتری دارند،
اضافه وزن مادر سبب ایجاد استرس بالقوه در فرزند میشود که دارای اثرات بلند مدت خواهد بود.
نتایج تحقیقات در این افراد نشــان میدهد که کمبود وزن مادران بر بیماری روانی فرزندان متولد
 ۱۹۵۰تا  ۱۹۷۴در بزرگســالی رابطه مســتقیمی دارد ،مادرانی که با شاخص توده بدنی کمتر از ۱۸.۵
(حــدود  ۲۰تا  ۳۰کیلوگرم کمبود وزن) هســتند ،خطر اختالالت روانی فرزندان در بزرگســالی را تا
 ۷۴درصد افزایش می دهد .همچنین شاخص توده بدنی معیار اندازه گیری چاقی بدن بر اساس وزن و
قد است .براساس پژوهش محققان تا به امروز هنوز موفق به کشف عامل اصلی ارتباط بین وزن مادر
و خطر بیماری روانی فرزند در بزرگســالی یافت نشده است ،البته احتمال دارد این موضوع به استرس
روانی مادر مرتبط باشــد .در سالهای اخیر چاقی در میان زنان باردار شایعتر شده است ،به طوری که
در اروپا  ۷تا  ۲۵درصد و در آمریکا  ۳۰درصد زنان باردار را افراد چاق تشکیل میدهند.
سال گذشته ،دولت انگلستان استراتژی جدیدی را برای مبارزه با چاقی اجرا کرد که در آن تبلیغات
غذای ناســالم قبل از ســاعت  ۲۱ممنوع بود و پویشهایی برای تشویق به سبک زندگی سالم برگزار
شــد ،اما این استراتژی در ســال جدید نیز با معرفی برنامههای تشــویقی ادامه دارد و مزایایی برای
خانوادههایی که از غذای سالم استفاده و ورزش میکنند در نظر گرفته شده است.
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باشگاه خبرنگاران :پزشکان همیشه به مردان در
ســن چهل ســالگی توصیه می کنند که در خوردن
غذاها و نوشــیدنی هایی که برای رژیم غذایی خود
انتخاب می کنند دقت کنند تا آنچه از غذا و نوشیدنی
مصرف می کنند بر عملکرد اندام های مختلف بدن
آنها تأثیر منفی نگذارد.
این غذاها را بعد از  ۴۰سالگی بخورید
در این راســتا ،یک متخصص بهداشــت و تغذیه
در مــورد محصوالت غذایی که مــردان باید بعد از
 ۴۰سالگی بخورند ،صحبت کرده است؛ غذاهایی که
مزایای زیادی برای سالمتی آنها دارد.
این متخصص بهداشت و تغذیه گفت :الزم است
ســبزیجات و میوه ها پس از چهل سالگی عمدت ًا در
رژیم غذایی روزانه مردان وجود داشــته باشند؛ گروه
بزرگی از مردان در این ســن از خوردن سبزیجات یا
میوه ها غافل می شوند.
او افزود :یک مرد چهل ســاله کــه رژیم غذایی
روزانه وی شــامل پنج وعده سبزیجات و میوه است،
کمتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی -عروقی
قرار دارد.
ایــن کارشــناس بهداشــت و تغذیــه افــزود:
خوراکی هایــی مانند انواع توت ها و گندم ســیاه به
طور کلی برای انســان و به ویژه برای مردان بعد از
چهل سالگی بسیار مفید هستند.
بعد از  ۴۰ســالگی از خوردن این غذاها
خودداری کنید
همچنین یک متخصــص تغذیه روس به مردان

Aug 2، 2021
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بخور نخورهای مردان
پس از چهل سالگی

توصیه کرده اســت تا از مصرف برخی از انواع غذاها
پس از رســیدن به چهل سالگی  ،خودداری کرده یا
آن را کاهش دهند ،زیرا این موادغذایی سالمت آنها
را تهدید کرده و ممکن است باعث مرگشان شوند.
به گفته این کارشــناس  ،الزم اســت افرادی که
چهل سالشــان تمام شده اســت از خوردن غذاهای
غنی از کربوهیدرات ســاده ،نمــک و همچنین مواد

مصنوعی خودداری کنند.
او افــزود :همچنین پس از چهل ســالگی مردان
باید از مصرف موادغذایی مانند :شــکر ،مربا ،عسل،
نوشــیدنی های شــیرین ،نان ســفی  ،شــیرینی،
ماکارونی ،شکالت شیری و بستنی خودداری کنند.
ایــن متخصص تغذیــه توضیح داد :بســیاری از
بیمــاری های جدی مانند :دیابت ،تصلب شــرایین،
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بیماری عروق کرونر قلب ،ســکته مغزی و بیماری
آلزایمر با مصرف مقدار زیاد کربوهیدرات ساده ارتباط
دارد.
او همچنیــن توصیه کرد :مردان بعد از رســیدن
به ســن  ۴۰ســالگی ،خوردن فســت فود ،چیپس
ســیب زمینی ،نان تست ،نوشــابه ،قهوه سه در یک،
ماکارونی و سوپ های فوری را متوقف کنند.
این کارشــناس درباره خطرات این غذاها هشدار
داد و گفــت :این غذاها عــاوه بر کالری باالیی که
دارند ،حاوی مواد افزودنی مصنوعی ،طعم دهنده ها
و مواد نگهدارنده هستند.
او همچنین خوردن غذاهــای بیش از حد حاوی
نمک را مضر دانســت و گفت :خــوردن این غذاها
می تواند منجر به فشــار خون بــاال و افزایش خطر
سکته های قلبی و مغزی شود.
این متخصص تغذیــه همچنین خواســتار کنار
گذاشــتن مصرف گوشــت فرآوری شــده به شکل
سوســیس ،بیکــن و کالباس شــد و توضیــح داد:
این غذاهــا حاوی مقادیــر خطرنــاک و باالیی از
نیترات ،چربی ترانس و مــواد نگهدارنده و برخی از
افزودنی های دیگر هســتند که برای سالمت انسان
بسیار نامطلوب هستند.
او افزود :بســیاری از مطالعات پزشــکی در مورد
خوردن چنین محصوالتی هشــدار مــی دهند ،زیرا
می توانند منجر به تعدادی از بیماری های کشــنده
مانند سرطان در انواع مختلف شوند.

عوارض خواب زیاد برای بدن
باشگاه خبرنگاران :معروف است که یک فرد بالغ
روزانه به  ۸-۶ساعت خواب نیاز دارد و با افزایش سن
این دوره کاهش مییابــد .اما خواب طوالنی ممکن
اســت بر سالمتی شــما تأثیر بگذارد .در این مطلب،
شما را با تأثیر خواب زیاد بر سالمتی آشنا میکنیم:
آســیب مغزی :تحقیقی نشــان داده است که
زنانی که بیش از  ۹ساعت در روز میخوابند ،به ویژه
با افزایش سن ،دچار آسیب مغزی میشوند.
ضعف قلب :طبق یک مطالعه ،خوابیدن بیش از
 ۸ساعت فرد را در معرض خطر نارسایی قلبی و قرار
گرفتن در معرض بیماریها قرار میدهد.

ایســنا :روند بهبود بیماری کووید ۱۹راه ســختی
است و نه تنها خطر ابتال به بیماریهای مشترک وجود
دارد و فراینــد بهبود را طوالنی تر مــی کند بلکه با
عالئمی همراه است که شدت آنها معموال باالست.
از درگیر شــدن ریه گرفته تا احســاس خستگی
دائمی ،بســیاری از افراد جوان و سالم نیز مدتها پس
از منفی شدن تست کرونا ،روند بهبودی را به سختی
طی می کنند.
بــه غیر از خطــر ابتال بــه کوویــد طوالنی که
متخصصان را ســر در گم کرده ،مطالعات و تحقیقات
بالینی ثابت کرده اســت عالئم خاصی از این بیماری
وجود دارد که بر طرف شــدن آنها ممکن است مدت
زمان زیادی طول بکشد:
در زیر به برخی عالئم این بیماری که ممکن است
تا طوالنی مدت ادامه داشته باشند ،به شرح زیر است:
تنگی نفس
در بیمارانی که عوارض تنفســی مرتبط با بیماری
کووید ۱۹را تجربه کرده اند ،مشکل در تنفس عارضه
شــایعی است .با این حال ،در بســیاری از موارد این
عالمت می تواند نشــانه ای باشــد که بیماری طی
یک بازه زمانی طوالنی برطرف شــده و اغلب باعث
می شود بدن به دستگاه تنفس مصنوعی متکی شود.
ایــن عالمت در بین بیمارانی که به دلیل ابتال به نوع
دلتا ســطح باالیی از درگیری ریه را دارند ،صرف نظر
از سن بیمار ،شایع است.
احساس خستگی
احساس خســتگی مفرط می تواند یکی از اولین

تبیان :فواید کدو ســبز فراتر از لذتبخش کردن
منوی غذایی شماســت .مزایایی که کدو سبز ،طبق
گفتــه تحقیقات ،برای بدن بــه ارمغان میآورد را در
ادامه بخوانید:
 .1ممکن اســت خطر ابتال به سرطان را
کاهش دهد
چه ســابقه خانوادگی ابتال به سرطان داشته باشید
و چه ســایر عوامل خطر برای ابتال به این بیماری را
دارا باشــید ،افزودن منظم مقداری کدو سبز به برنامه
غذایــی ،میتواند در طوالنیمدت از شــما محافظت
کند .تجزیه و تحلیل تحقیقی منتشــر شــده در سال
 2017نشــان داد که کدو سبز نه تنها خاصیت مبارزه
با ســرطان را نشــان میدهد ،بلکه میزان مرگومیر
را برای انواع خاصی از ســلولهای سرطانی نیز باال
میبرد.
 .2میتواند به کاهش وزن کمک کند
کدو ســبز منبع فراوانی از کاروتنوئیدها ،از جمله
لوتئیــن ،بتاکاروتن و زاگزانتین ،اســت کــه از انواع
رنگدانههــای گیاهی اســت که اغلــب در میوهها و
ســبزیجات با رنگهای زرد ،قرمــز و نارنجی یافت
میشود .برای کسانی که سعی در کاهش وزن دارند،
افزایش مصــرف کاروتنوئیدها یــک انتخاب کام ً
ال
هوشمندانه است .مطالعهای که در سال  2012انتشار
یافت نشــان داد مقادیر باالتر کاروتنوئیدها در خون
افــراد مورد مطالعه ،با کاهــش وزن و کاهش چربی
مرتبط است.

دیابت :یک مطالعه تخصصی نشــان داده است
افــرادی که بیش از  ۸ســاعت میخوابند بیشــتر از
دیگران مبتال به دیابت یا مقابله با گلوکز خون هستند
و افرادی که  ۸-۶ساعت میخوابند خطر کمتری در
ابتال به این بیماری دارند.
افســردگی :مطالعهای در ســال  ۲۰۱۴روی
گروهی از افراد انجام شد و یکی از نتایج آن این بود
که کسانی که با اندازه طبیعی میخوابند  ۲۷درصد در
معرض افســردگی قرار دارند در حالی که کسانی که
بیش از  ۹ساعت میخوابند ،میزان احتمال افسردگی
آنها  ۴۹درصد است.

عالئم کووید۱۹
کووید۱۹
که در بلندمدت بهبود می یابد

عالئم بیماری کوویــد ۱۹و به طور خاص نوع دلتای
کرونا باشــد .این عالمت از بیماری نیز در مدت زمان
طوالنی بر طرف می شــود .برخی از بیماران هفته ها
پس از بهبودی همچنان احســاس خســتگی دارند،
در حالی که برخی از آنان ممکن اســت ماه ها تحت
تاثیــر این عالمت از بیماری باشــند .نه تنها بدن در
واکنش به ویروس ،آنتی بادی تولید می کند و باعث
خستگی می شود ،بلکه سیستم ایمنی بدن می تواند

ســیتوکین تولید کند که ممکن است منجر به عالئم
شدید مانند احساس خستگی طوالنی شود.
به یاد داشته باشید که احساس خستگی گرچه در
بیماری های ویروسی شایع است ،مقابله با خستگی و
ضعف ناشی از بیماری کووید ۱۹یکی از عالئمی است
که نیاز به اســتراحت دارد .مصرف مواد غذایی سالم،
حفظ آب بدن و صبر کردن برای بازگشت روند عادی
زندگی از فاکتورهای مهم برای مقابله با این عالمت

فواید کدو سبز

 .3ممکن اســت خطر بیمــاری قلبی را
کاهش دهد
ممکن اســت ســادهترین راه برای بهبود سالمت

قلبتان ،افزودن مقداری کدو ســبز بــه رژیم غذایی
باشــد .در مطالعه منتشر شده در سال 29103 ،2018
مرد طی یک دوره مطالعه  3ساله و یک دوره پیگیری
 31ســاله مورد بررســی قرار گرفتند .آنچه محققان

از بیماری است.
تغییر در صدا و طوالنی شــدن احساس
التهاب مزمن در گلو
بســیاری از افرادی که دچار نوع شــدید بیماری
کووید ۱۹هســتند و از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
رنج می برند ممکن اســت پــس از بهبودی ،صدای
آنان دچار تغییراتی شود .این تغییر همراه با سرفه های
طوالنی مدت ،التهاب مداوم و گرفتگی صدا ،نشــانه
التهاب گســترده اســت و مدتی طول می کشــد تا
برطرف شود.
فیبروز ریه و درگیری شدید آن
فیبــروز ریه که می تواند پس از ابتال به کووید۱۹
ایجاد شــود ،یکی از جدیدترین عالئم آزاردهنده این
بیماری است .با گسترش موج دلتای کرونا ،درگیری
شــدید ریه به یکی از عالمتهای جدی عفونت تبدیل
شــده و اغلب می تواند آسیب دائمی ایجاد کند .بسته
به شدت عفونت و عوارض آن ،گاهی اوقات بهبودی
عارضه تنفســی مانند فیبروز ریه ممکن اســت مدت
زیادی طول بکشد.
بدن درد
درد عضالنی همراه با بیماری کووید ۱۹می تواند
بدن را کامال ناتوان سازد و طبق شواهد موجود ممکن
اســت درمان آن در طوالنی مدت اتفاق افتد .التهاب
ناشــی از تولید ســیتوکین ها می تواند منجر به درد
حتــی پس از مبارزه با عفونت شــود .یکی از بهترین
توصیه ها برای تســریع بهبودی ،استراحت و مصرف
داروهای تجویزی است.

کشــف کردند این بود :کســانی که سطح بتاکاروتن
سرمی بیشتری دارند ،هم از نظر ابتال به بیماری قلبی
و هم ســکته مغزی ،و همچنیــن میزان مرگ و میر
ناشی از هر علتی ،در معرض خطر کمتری قرار دارند.
 .4ممکن اســت موجب بهبودی سالمت
ایمنی شود
برای افزایش دریافت ویتامین  Cدر رژیم غذایی،
الزم نیســت حتم ًا از مرکبات استفاده کنید ،کدو سبز
یک منبع غنی از این ماده مغذی ضروری اســت .با
مصرف یک کدو سبز بزرگ 57.8 ،میلیگرم ویتامین
 Cدریافــت خواهید کرد که بیش از  60درصد میزان
مورد نیاز روزانه برای مردان و بیش از  75درصد برای
زنان اســت .و با تمام این میزان ویتامین  ،Cسیستم
ایمنیتان تقویت خواهد شد .مطالعات متعددی نشان
دادهاند که ســطح کافی ویتامین  Cدر ســرم افراد
ممکن است یک اثر پیشگیرانه در برابر عفونت داشته
باشد و از شدت و مدت بیماری در بین بیماران بکاهد.
 .5ممکن اســت به تنظیم فرایند هضم
کمک کند
اگر هضم غــذا به کندی پیش مــیرود ،افزودن
مقداری کدو ســبز به برنامه غذایی ،میتواند به حل
این مسئله کمک کند .یک کدو سبز متوسط عالوه بر
اینکه منبع غنی از آب اســت ،که میتواند به حرکت
غذا در دســتگاه گوارش کمک کنــد ،حاوی دو گرم
فیبر ،یعنی هشــت درصد از میزان مــورد نیاز روزانه
است که باعث میشود هضم غذا منظمتر شود.
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ازدواج مجدد با وجود داشتن فرزند

بیتوته :متاسفانه گاهی به علت طالق یا فوت همسر ،والدین تصمیم
می گیرند برای رفع تنهایی خودشان یا پر کردن جای خالی والد غایب
برای فرزندشان و رهایی از مشکالت زندگی ،با فرد جدیدی ازدواج کنند.
ازدواج مجدد با وجود داشتن فرزند نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد چون
تنها مسئله آینده خودتان در میان نیست و در این بین احتمال لطمه عاطفی
به فرزند نیز وجود دارد.
ازدواج دوم با بچه نیاز به آمادگی کودک دارد
اگر تصمیم به ازدواج دوم با بچه گرفته اید باید قبل از ازدواج حتما
فرزندان خود را از نظر روحی اماده کنید .کودکان کم سن و سال را با
فرد مورد نظرتان به طور غیر مستقیم آشنا کنید و بعد از عالقمند شدن
در مورد ازدواجتان با او صحبت کنید و فرزندانی که بزرگسال هستند و
به درک و فهم الزم رسیده اند در مورد سختی های زندگی به تنهایی و
ناراحتی هایی که متحمل می شوید صحبت کنید تا برای پذیرش یک فرد
جدید در خانواده آماده شوند.
در ازدواج مجدد با وجود فرزند ،روابط عاشقانه تان را کم
نکنید
در ازدواج مجدد با وجود فرزند نمی توانید اولویت و محور زندگی خود را
توجه به نیازهای کودک و حمایت از او کنید و روابط عاشقانه خود را فدای
فرزندتان کنید .باید بتوانید تعادل را رعایت کنید و از کودک بخواهید با فرد
جدید با احترام برخورد کند ،مثال زمانی که با هم بیرون می روید نشستن
کودک در صندلی جلو و نشستن همسر در صندلی عقب کار اشتباهی
است و ناخودآگاه پیام احترام نگذاشتن به همسرتان را به فرزندتان ارسال
می کنید.
یا هنگام خواب شما در اتاق کودک و همسرتان به تنهایی می خوابد که
رفتاری کامال اشتباه است و حریم بین شما و فرزندتان را از بین می برد
و فرد تازه وارد را ناراحت و رنجور می کند که اثرات بدی بر رابطه بینتان
خواهد گذاشت و کم کم نسبت به فرزند شما احساس تنفر پیدا خواهد کرد.
هر گونه فدا کردن روابط عاشقانه در ازدواج مجدد با وجود فرزند ،نه تنها
به بهبود شرایط یا جذب کودک کمک نمی کند بلکه باعث پرتوقع تر شدن
او و بروز بیشتر مشکالت خواهد شد.
شما باید در عین حال که با مهربانی و محبت با فرزندتان برخورد می کنید
به رابطه عاشقانه خودتان اهمیت بدهید تا انرژی و گرمای رابطه حفظ شود
و بتوانید بحران های پیش رو را در کنار هم بگذرانید.
مانع دیدار همسر قبلی با فرزندتان نشوید
در ازدواج مجدد با وجود فرزند ،نباید مانع از دیدار همسر قبلی با فرزندتان
شوید .ممانعت از این دیدارها باعث ایجاد کمبود عاطفی ،مشکالت اخالقی
و شخصیتی در فرزندتان خواهد شد و چه بسا منجر به لجبازی و انتقام او
از همسر جدیدتان شود.

هیچ کس جای پدر و مادر واقعی را نمی گیرد
اختالفاتی که با همسر سابقتان داشته اید فقط تقصیر او نبوده و مسلما
شما هم در این بین مقصر بوده اید بنابراین سعی کنید هر چه بوده بین
خودتان نگه دارید و سرکوفتش را به فرزندتان نزنید و در مقابلش بدگویی
نکنید .شاید رابطه شما تمام شده ولی همسر شما هنوز پدر یا مادر فرزند
شماست که هیچ جایگزینی برایش وجود ندارد.
در ازدواج دوم با وجود فرزند سعی نکنید کودک را مجبور کنید که فرد
جدید را مامان یا بابا خطاب کند .در صورتی که کودک تمایلی به این کار
نداشته باشد اجبار شما اثرات ناخوشایندی روی او خواهد گذاشت .در این
مورد و این که دوست دارد فرد جدید را با چه عنوانی خطاب کند ،تصمیم
را بر عهده خودش بگذارید و شما فقط به او مشورت بدهید.
مشکالت ازدواج مجدد با وجود داشتن فرزند
ازدواج مجدد با داشتن فرزند تفاوت زیادی با ازدواج یک فرد تنها دارد،
فردی که از زندگی قبلی خود فرزندی دارد ،قبل از این که نقش همسری
داشته باشد ،یک پدر یا یک مادر است که باید وظیفه خود را در قبال
فرزندش به خوبی انجام دهد.
• حسادت به کودک

برخی افراد وقتی پا به زندگی شخصی که از زندگی قبلی اش فرزند دارد،
می شوند ،نمی توانند خودشان را با وجود فرزند وفق دهند و بی صبری و
بی حوصلگی یا نداشتن مهارت الزم در برخورد با کودک باعث می شود
نتوانند به او محبت داشته باشند و با رفتار نامناسب باعث ایجاد بی مهری
و کنیه توزی در کودک می شوند.
اگر همسرتان را دوست دارید به طور معمول باید فرزند او را هم دوست
داشته باشید و حتما میدانید رابطه خوب شما با فرزندش باعث میشود
رابطه بهتر و سازنده تری با همسرتان داشته باشید .بنابراین تا زمانی که
نتوانسته اید رابطه ای دوستانه با کودک برقرار کنید یا صبر و تحمل الزم
برای کنار آمدن با او را ندارید وارد زندگی کسی که از ازدواج قبلی اش،
فرزندی دارد ،نشوید.
• احساس طرد شدن در کودکان
کودکان از ابتدای تولد مورد توجه پدر و مادرشان هستند و وابستگی
شدیدی به هر دو نفر دارند و فقط با وجود هر دوی آن ها احساس آرامش
کامل پیدا می کنند و نبودن یکی از آن ها برای کودک غیر قابل تحمل
است به همین دلیل در صورت فوت یکی از والدین یا طالق گرفتن ،هنوز
به بازگشت او امیدوارند و نمی توانند فرد جدیدی را در زندگیشان بپذیرند.
بنابراین ازدواج مجدد با وجود بچه کمی سخت است به خصوص پذیرش
آن برای کودک ،سخت تر است.
ازدواج مجدد با وجود بچه ها باعث می شود که کودکان نسبت به فرد
تازه وارد گارد گرفته و با او بدرفتاری کنند و به حرف هایش گوش ندهند که
همین امر باعث تمام شدن صبر فرد جدید و بدرفتاری با کودک می شود.
فرد بزرگسال باید در این موارد احساس کودک را درک کرده با صبر و
همدلی و مهربانی کم کم آرامش را به او بازگردانده و فشار روانی که از
دور ماندن عزیزش بر او تحمیل شده را کم کند.
ورود فرد جدید به خانواده ناخودآگاه باعث می شود والد کودک توجه
بیشتری نسبت به همسرش نشان دهد و همین امر باعث می شود کودک
احساس ناخوشایند طرد شدن و فراموش شدن پیدا کرده و بیشتر بدرفتاری
کند.
• روان رنجوری کودکان در ازدواج دوم
ازدواج مجدد با وجود داشتن فرزند می تواند باعث ایجاد یک زندگی
پرتنش شود .در صورتی که ناپدری یا نامادری به بلوغ فکری الزم نرسیده
باشند و نتوانند ارتباط سالم و موثری با کودک برقرار کنند ،تنش های ایجاد
شده باعث می شود کودک فردی روان رنجو و ضد اجتماع شود.
برطرف نشدن نیازهای عاطفی کودک در خانواده باعث می شود روز به
روز از شما دورتر شده و احتمال به انحراف کشیده شدن یا بزهکار شدنش
را بیشتر می کند که انتقام عذاب های دوران کودکی اش را از افراد جامعه
می گیرد.

یکی از مهم ترین مشکالتی که در ازدواج مجدد با داشتن فرزند پیش
می آید این است که فرد جدیدی که با شما ازدواج کرده است توقع دارد
بیشتر از کودکتان ،به او توجه کنید و همین امر می تواند موجب بروز
حسادت و در نتیجه تحقیر کودک بی پناه یا تبعیض گذاشتن بین فرزندان
شود.
شما باید قبل از ازدواج حتما از عدم وجود حسادت در رفتار همسرتان
مطمئن شوید .همسر جدید شما باید حامی و پشتیبان فرزندتان باشد نه
این که برای جلب توجه شما با او رقابت کند .چنین فردی هنوز به بلوغ
فکری الزم برای ازدواج با یک فرد بچه دار ،نرسیده است و ممکن است با
رفتارهای نا مالیم و کودک آزاری دغدغه جدیدی برایتان ایجاد می کند.
شما در برخورد با چنین مشکلی یا مجبور به طالق مجدد می شوید یا این
که رفتارهای تبعیض آمیزی که با کودک می شود منجر به خشم و کینه
و بغض پنهان در او شده که عواقب بدی در رفتار و شخصیت او خواهد
داشت.
• برخورد محبت آمیز با کودک
یکی از نکات مهم در ازدواج مجدد با داشتن فرزند این است که باید
مطمئن شوید در محیط خانواده با کودکتان با محبت رفتار می شود.
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آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000276هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مســلم شاهســونی فرزند نجف به شماره شناسنامه
 164صادره از نیریز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 266/29
مترمربع پالک  10فرعی از  3628اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 32فرعی از  3628اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی خدیجه صفدری 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/401م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

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  140060311005000275هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم زینب اصالت فرزند اســداله به شماره شناسنامه 266
صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  105/50مترمربع
تحت پــاک  3628/33متخذه از پالک  10فرعی از  3628اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی خدیجه صفدری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/399م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

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  140060311005000003هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم اکرم نوروزپور فرزند اکبر به شــماره شناسنامه 142
صادره از نیریز در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 31/72
مترمربع پالک  21فرعی از  4235اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 6فرعــی از  4235اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس از ســهام
مشــاعی متقاضی اکرم نوروزپور محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/51م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

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  140060311005000277هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مجتبی فایض فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 2550043995
صادره از نیریز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 293/79مترمربع پالک  24فرعی از  3737اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک فرعی  3737اصلی واقــع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رسمی آقای مرتضی فایض محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/48م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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خانه مان شش تا اتاق داشت ولی از خانه ی معصومه
خانم اینا که سه تا اتاق داشتند کوچک تر به نظر
می رسید .سه تا از اتاق هایمان پر از آشغال بود ،ما
هیچ چیزی را بیرون نمی ریخیتیم ،حلبی روغن ،پوست
پفک ،هیچ چیز را .مادرم پاکت فریزرهای کهنه را هم
نگه می داشت .عوض همه چیز آشغال داشتیم .توی
هیچ کدام از اتاق هامان فرش درست و حسابی ای نبود.
توی هال یک گلیم کهنه داشتیم و ننه جان هم توی
رنگی نو داشت که خودش
اتاقش یک گلیم قرمز و آبی و ِ
کورش و قبل
بافته بود ،سه ِ
سال تمام با آن چشم های َ
از آن فقط یک نصفه موکت داشت .اتاق او راز و رمزی
نداشت ،فقط هیچ وقت نمی گذاشت توی اتاقش برویم
توری پنجره ِی بازش توی اتاق را
ولی همیشه از پشت ِ
نگاه می کردیم تا ببینیم چیز تازه ای دارد یا نه .هیچ وقت
قفل ُسستی
هم توی اتاقش خوردنی نمی آورد ،اتاقش ِ
داشت .آشپزخانه ی خانه مان فقط یک اتاق معمولی بود،
به حیاط پنجره ای نداشت و دلیل آشپزخانه شدنش این
نیک مان را آن جا گذاشته بودیم و
بود که بار اول پیک ِ
بعد از مدت کوتاهی کفش پر چربی شده بود و بعدش
روی هم ِجرم گرفته بود.
هم چند سانت ِ
اتاق
یک
و
بود
مان
وسایل
و
آشغال
توی سه تا اتاق
ِ
دیگر اتاقی بود که شب ها بیشتر آن جا می خوابیدیم.
قالی سه کله ی ُپت ریخته
هوایش دم گرفته بود و یک ِ
که با موزاییک رنگ کرده هیچ فرقی نداشت -و یادگار
خدا بیامرز ننه ی مادرم بود -یک طرف اتاق بود و یک
ای رنگ و رو رفته که همیشه
نصفه
ِ
موکت زرد و قهوه ِ
از پشتش سیمان ول می داد ،هم آن طرف اتاق .فقط
یک تریشه ی نیم متری ،کنار دیوا ِر زیر پنجره خالی
از فرش بود که آقام ت ِه استکان چایی اش را آن جا
می پاشید .روزها بیشتر روی حیاط خاکی مان بودیم
یا توی هال انتظار ناهار را می کشیدیم .آقام هم روی
قلیون شیشه مربایی اش
قالی سه کله می نشست و با
ِ
تلخی می کشید .شب ها وقتی که می خواست بخوابد،
آب توی شیشه را می خورد .مادرم هم هر روز توی
ِ
آشغالدونی ها حلبی روغن های خالی را مرتب می کرد
یک بازویش را دختر خواهرش عاطفه نگه داشته بود
و سمت دیگرش را صدیقه خانم خدمتکار منزلشان ،اما
او خودش می توانست راه برود .بدون احتیاج به کمک
هیچ کس ،حالش خیلی هم خوب بود حتی شاید بهتر
از همیشه...
نگاهی به انبوه جمعیتی که جلوی رویش حرکت
می کردند انداخت مردانی که همه رخت سیاه پوشیده
بودند و تابوتی را الاله اال اله گویان باالی دست می بردند.
دور و برش صدای جیغ و شیون دخترهایش را
می شنید که هر کدام را چند نفر گرفته بودند که خودشان
را نزنند .توی دلش گفت :پدرسگ ها چه شیونی به پا
کردن هر کی ندونه فکر می کنه حاال چه بابایی براشون
بوده...
صدای جیغ های سمیرا دختر کوچک ترش از همه
گوشخراش تر بود در بین جیغ هایش فریاد هم می زد:
بابا چرا منو نبردی؟ الهی قربونت برم چطوری بعد از
تو زندگی کنم؟
زن زیر چادر سیاهش پوزخندی زد .این یکی دیگه
چه کولی بازی درمی یاره ،انگار یادش رفته همین هفته
پیش بود که می گفت کاش زودتر این پیر کفتار سرشو
می ذاشت زمین تا ما به نون و نوایی برسیم.
بعد وحشت زده سرش را بلند کرد و نگاهی به دور
و بر انداخت ترسید مبادا کسی خنده اش را دیده باشد.
این مدت گریه نکردنش را به حساب بهت زدگی اش
گذاشته بودند و مطمئنا خندیدنش را می گذاشتند به
حساب دیوانه شدنش.
صدیقه خانم بازوی او را کمی فشرد چی شده حاج
خانم؟ دنبال کسی می گردین؟ خسته شدین؟ آرام گفت:
نه ...و سعی کرد قدم هایش را محکم تر بردارد.
تصویر شوهرش جلوی چشمش بود همان قدر خبیث
و آزاردهنده که همیشه بود .تحقیرش می کرد ،ناسزا
می گفت ،مشروب می خورد و از همه بدتر زن های بی سر
و پایی را که با آنها رابطه داشت و یا صیغه کرده بود،
با او مقایسه می کرد .دست آخر هم جلوی مردم چنان
ظاهرفریبی و حاج آقا بازی درمی آورد که مردم روی
اسم او قسم می خوردند او را شاهد عقدشان می کردند،
می دادند خطبه و صیغه برایشان بخواند و تمام این سی
و چند سال همسرش این چیزها را دیده بود و نتوانسته
بود لب از لب بگشاید.

از بس تب داشت اص ً
ال حرف نمی زد .همان بهتر که
نمی زد .حتم ًا می گفت :بهتر بود آژانس می گرفتیم.
بهرامها؟حرف که می زد از دهانش بخار می آمد.
جای آمپولت هنوز درد می کنه؟آرهسفت به بازویم چسبیده بود .احساس خفه شدن
داشتم .چتر کوچک بود هر دوتامان زیرش جا نمی شدیم.
سخاوت کردم تا خیس نشود .مغازه ها کمابیش باز
بودند .یادم افتاد که روزهای آینده باید جشنی در پیش
باشد چون چراغ های رنگی میدان روشن بود .از دهانش
بخار بیرون آمد.
سوسن نمی خواد تا میدان بریم همینجا ماشین بگیرنه اینجا نگه نمی دارن ،مگه نمی بینی پلیسوایستاده؟
سوسن دکتر چی گفت؟-گفت خوب می شی
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شرح حال

بابک حسینی زحمتکش

می گفت« :ان شاءا ...عروسی دخترم» و آقام هم سرش
را می جنباند و همیشه می گفت« :زنک دیونه زندگی مو
به گند گرفته».
هر وقت نن جان می خواست برایم قصه تعریف کند
از آن موقع ها می گفت که ما وضع مان خوب بود و
پدرم یک تریلی داشت .نن جان می گفت تریلی ،ولی
همسایه ها می گفتند راننده ی خاوری بوده که تازه مال
کس دیگری بود .اما به هر حال آن زندگی وضعش
بدک نبوده ،تا موقعی که من به دنیا آمده بودم .بعدش
یک هویی مریض و سر به هوا شد و وضع شان هم
مریض مادرزاد شده
خراب .بعد ،مرتب بچه هایشان
ِ

بودند و مادرم هم آشغال جمع کن.
نن جان می گفت که چون مادرم منو چهار ماهه به
دنیا آورده ،اونا نفرین شده اند .بعد از اون موقع ،پدرم
گیج شده بود که چرا آن اتفاقات افتاده ولی هیچ وقت
از گیجی درنیامد .هر زمانی که بهش نگاه می کردم
می دیدم که هنوز دارد فکر می کند .وقتی قلیون
می کشید و داشت دودش را بیرون می داد طوری به
قبله نگاه می کرد که انگار پشت دیوار را می بیند ،تا
توی خیابان .و آن وقت این قدر فکر می کرد و قلیون
می کشید تا از خستگی جونش می خارید ،دماغش را
می خاراند و ظهرها قبل از قلیون کشیدن این قدر فکر

گریــــــه
آرزو مهبودی

جمعیت متوقف شد ،عاطفه دست او را کشید .از این
طرف خاله جان...
زن از بین جمعیت توانست قبر را ببیند .قبری که برای
شوهرش حاج قاسم کنده بودند .پسر بزرگش سعید را
دید که دستمال در دست گهگاه در حالی که با تأسف سر
تکان می داد دستمال را به چشمان نمناکش می کشید.
وقتی می خواستند جسد را توی قبر بگذارند سعید خودش
را به طرف جنازه پرت کرد .آقا جون منم با خودت ببر...
برادر زنش او را محکم گرفت ،اما سعید همچنان
با گریه تقال می کرد .زن احساس دل آشوب کرد .از
شدت نفرت دندان هایش را روی هم فشرد .این دیگه
حرومزاده تر از همه اس!
چه غربتی بازی درآورده ،بی پدر! انگار خودش نبود
که با دکتر باباش روی هم ریختند تا زودتر دستگاه ها
رو ازش جدا کنند.
آهی کشید و سر برگرداند ،عکس قاب گرفته حاج آقا
را روی تاج گل دید به عکس خیره شد صدای زمزمه ی

زن ها از هر طرف بلند شد بیچاره حاج خانم چه زجری
می کشه؟
آره می گن هنوز از شوک بیرون نیومده...خب مگه کم آدمی رو از دست داده؟خدا کنه بغضش بترکه وگرنه غمباد می کنه...آره اگه گریه نکنه خیلی بده ،خدای نکرده ممکنهسکته کنه...
زن اما فارغ از آنها به عکس خیره شده بود و در
دل با او حرف می زد :هی حاج قاسم!! هیچ یه روز فکر
می کردی بمیری و دستت از دنیا کوتاه بشه؟
با به یادآوری کارهای شوهرش باز هم قلبش فشرده
شد :حاال دیگه نمی تونی هی دم به دقیقه پری و زری
و مهتاب و مهنازتو به رخم بکشی و بگی درد و بالی
اونا بخوره تو سر تو ،بگی یه ساعت با اونا بودن برات
به اندازه تمام عمری که با من زندگی کردی ارزش
داره ...برای لحظه ای چهره حاج قاسم را زنده و حاضر
روبرویش دید که با همان لحن تحقیرآمیزش می گفت:

سردر ُگم

نیلوفر اسماعیلی کیاسری
نه داشتید می خندیدید به تو چی گفت که خندیدی،فکر نکن مریضم حالیم نیست.
هیچی به خدا هیچیدلم نمی خواست این طوری بهم بچسبد .خواستم
دستم را ول کنم ولی ترسیدم بیفتد .سرش گیج
می رفت .تعادل نداشت .هی توی سرم فکرهای خراب
می رفت و می آمد .ولی من مقصر نبودم ،تقصیر مادرم
بود که می گفت :از این یکی دست بکشی پیش من
برای همیشه می شینی.
سر میدان که رسیدیم به طرف ایستگاه اتوبوس رفتیم.
دکه بلیط فروشی بسته بود .امکان نداشت بعد از ساعت
 9شب اتوبوسی توی خیابان رفت و آمد کند .دو تا بلیط
از کیفم بیرون آوردم یکی را بهش دادم.
-همینجا بشین تا چند دقیقه دیگه اتوبوس می یاد.

تو کجا می ری؟من می رم داروخونه ،حواسم رو پرت کردی داروتونگرفتم
رفتم زیر چتر و از کنارش دور شدم .توی خودش
طوری جمع شده بود که به نظرم کوچک و ناچیز
می آمد .از همان راهی که آمدیم برگشتم .داروخانه چند
متر باالتر بود .در این فاصله بیشتر مغازه ها بسته شده
بودند .به این فکر می کردم حتم ًا فردا صبح که حالش
بهتر شد ،باز قضیه امشب را پیش می کشد .چراغ های
داروخانه روشن و خاموش می شدند .داروها را که گرفتم
دیگر مطمئن شدم که چکار می خواهم بکنم .نمی دانم
از کجا یک پیکان سفیدرنگ زیر پایم سبز شد .آنقدر
سریع اتفاق افتاد که بی اختیار گفتم:
-مستقیم آقا؟

می کرد که چشم هایش از خستگی روی هم می رفتند و
باز می شدند و سرش هِی باال و پایین می رفت .هر وقت
هم که دریچه ی اتاق باز بود و ما را می دید آن قدر
تلخی می کشید که بلند می شد و مادرم را می زد و
آخر سر هم گریه می کرد و می گفت« :بدبختیم همش
تقصیر توئه» .من وقتی که اشک هایش را می دیدم که
به سبیل های سیاه و سفیدش -که از زور دود زرد شده
بود -می رسیدند با خودم فکر می کردم چه شانسی
آورده ام که قبل از من نفرین دامنشان را نگرفته وگرنه
من هم مثل این عباس و اکبر و قاسم همین طوری
لمس می شدم و البد باید مثل عبایس روی کف دست
و زانوهایم راه می رفتم و پاهایم را دنبالم می کشیدم
زانوهایم مثل پاشنه ی پا می شدند کف دستم مثل
کرنون گرد و ت ََرک ترک.
اکبر همیشه گوشه ی یکی از اتاق های آشغالی
افتاده بود و خیلی که زور می زد یکی دو متر حرکت
می کرد ،پاهایش از باال سیاه و باریک و دست هایش
هم کج بودند .نمی توانست مثل عباس راه برود چون
نه دست هایش دست بودند و نه زانوهایش زانو! بعضی
وقت ها این قدر روی شکم خودش را تکان می داد که
تا یک متر جابه جا می شد هم زمین ها را جارو می کرد و
هم پوست شکم و دنده هایش زخم می شد .قاسم خیلی
الغر بود و کج و کوژ می دوید ،بیشتر از گرسنگی مریض
بود تا مادرزادی! اونم مثل اکبر هیچ وقت زبون باز نکرد.
اکبر یک صداهایی از توی حلقش بیرون می آمد ولی
قاسم فقط می دوید دنبال مادرم ،انگار که خجالتی باشد
و مادرم پرتش می کرد آن طرف و می گفت« :خدا رو
شکر که هیچتاتون دختر نشدین» و می رفت سراغ
حلبی کهنه ها و قاسم هم دوباره دنبالش می دوید.
وقتی نگاهشان می کردم می گفتم شکر خدا هیچ
کدامشان عقل درست و حسابی ای هم ندارند وگرنه از
زور حسادت یک بالیی سرم می آوردند چون فقط من
سالم بودم .من هم که چشمم گیسلو زد و آقام با آب
زهر ماری قلیونش چشمم را شُ ست و این طوری شدم.
حاال هم که اینجا هستم.
من تو رو توی این خونه به چشم یه کلفت نگاه می کنم.
این یه لقمه نونی هم که می خوری فکر می کنم دارم
صدقه می دم...
زن در دل خندید و گفت :زندگیم بیرونش مردم رو
سوزونده بود و داخلش خودمو! کسی چه می دونست من
از دست تو چی می کشم؟
صدایی او را به خودش آورد ،مسعود بود پسر دومش:
عزیز ،عزیز جون قربونت برم گریه کن دلت آروم شه،
الاقل حرف بزن ،بذار هر چی تو دلته بریزه بیرون.
دست مادر را فشرد و با لحنی مالیم گفت :عزیز جون
از دست می ری ها ،این طور نکن با خودت.
زن در دل باز هم خندید :از کی تا حاال شدم عزیز
جون؟ تا موقعی که سایه اون خدا نیامرز باالی سرم
بود که شما هم منو فقط یه کلفت آماده به خدمت
می دونستین حاال براتون شدم عزیز جون؟ آخ که شما
هم تون لنگه همون هستیدّ ،
کلش و دو رو...
جنازه را به زور توی قبر جا دادند هیکل تنومند حاج
قاسم به راحتی توی قبر جا نمی گرفت .زن با خودش فکر
کرد حتی حاال هم به زحمت داره دل از دنیا می کنه...
صدای دیگری کنارش شنید خواهرش بود که با او
حرف می زد اصرار می کرد که گریه کند و خودش را
خالص کند .اما به کدام مصیبت؟ آخر آدم عاقل برای
آزادی اش گریه می کنه؟ دیگران اصرار می کردند و
او همچنان ساکت بود با خودش گفت :کاش الاقل
می تونستم یه کمی گریه کنم تا اینا دست از سرم بردارن
اما چه طوری؟ نمی تونم ...نمی تونم مثل این پدرسگ ها
نقش بازی کنم.
بعد از کلی کلنجار رفتن با خودش تصمیم گرفت هر
طوری هست گریه کنه .فکرش را به گذشته برگرداند .اما
گذشته هیچ چیز برای افسوس خوردن نداشت.
خاطراتش را تمام و کمال مرور کرد ...یک دفعه
چیزی یاد آمد .جوانی اش ...عمرش سرمایه هایی که
مفت و مسلم توی این زندگی از دست داده بود .چادرش
را روی سرش کشید .چه کسی مستحق تر از خودش
برای گریه کردن؟ چه کسی بیشتر از خودش ستم
کشیده بود؟
توی دلش گفت :به عزای از دست رفتن عمرم ...و
صدا را به گریه بلند کرد.
جمعیت صلوات فرستادند و او از ته دل می گریست!

راننده سرش را با کراهت برگرداند.
سوار شوسوار شدم بسته داروها را گذاشتم روی کیف یادم
افتاد یکی از آمپول ها را باید آخر وقت بزند .صدای به
هم خوردن برف پاک کن می رفت روی اعصابم ،نزدیک
میدان مطمئن شدم که حاال دیگر باید رفته باشد .روی
صندلی های ایستگاه کسی ننشسته بود .همه جا را خوب
نگاه کردم به راننده گفتم:
نگه دار آقاراننده ترمز وحشتناکی کرد و پشت سرم که پیاده
می شدم شروع کرد به غُر زدن.
زمین زیر خیسی باران برق می زد .به طرف پیاده رو
رفتم .مردی را دیدم که لباسی همرنگ لباس بهرام
پوشیده بود صدا زدم :بهرام بهرام
قبل از اینکه برگردد .تصویر وحشتناکی به ذهنم رسید
تصویر زن بدنامی که شب گرد و خانه به دوش است و
به هر مرد غریبه ای که می رسد دنبالش راه می افتد.
وقتی مرد برمی گشت عرق سردی روی پیشانیم نشست.
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*سه روباه کنار مزرعه ای در هوای گرگ و میش
یکی شتابان رفت
بینی اش بر خاک
و سایه ای فرسوده
نه شکار می کرد نه بازی
یکی ایستاد ،نشست ،دراز کشید و باز دوباره ایستاد
یکی اص ً
ال تکانی نخورد
جز آن که کمی سرش را چرخاند
در آن حال که ما قدم زنان می رفتیم
و آنگاه که نزدیک شدیم
آنها ناپدید شدند
جنگل آنها را در خود فرو برد
انگار که اصال نبودند
آرزو کردم که ای کاش می توانسم صورتم را بر سبزه ها بگذارم
ولی باز هم می رفتیم
مثل غریبه هایی که تازه با هم آشنا شده اند گفت وگو می کردیم
بارها شده که از آنچه در دل داشته ام
به کسی چیزی نگفته ام
نه به غریبه ها و نه به آنها که دوستشان دارم
به آرامی رازم را در دل می نهم
انگار که اص ً
ال وجود نداشته است
و حاال چیزی میان درختان دگرگون گشته
چیزی از پشت درختان جنگل به نظاره نشسته است
مرا می شناسد و می داند من که هستم
**
*شاعر
در اتاقی نه مثل اینجا
او سرگرم کار است
مثل این جا نیست
که چیزی در آن می نگارم
یا مثل اتاقی
که تو در آن
سرگرم خواندن
صفحه به صفحه
هر جای میزش
افتاده کاغذ
نور خسته ،افتاده بر میز
بعد از گذشتن از حباب دور چراغش
کاش می شد این چنین نباشد
با دست برداشت ،حباب دور چراغ را
شعرهایش ،سخت است برایم
هرگز در نخواهم یافت ،آن چه
بر کاغذ می نگارد
هرچند به آنها بیشتر از هر چیز نیازمندم
حتی حروفی که او بر روی کاغذ می نگارد
در کشف رمزش من ناتوانم
بگذار ببینم با یک تصور که صندلی اش
چرمی ست یا از جنس کتان است
از ونییل یا از حصیر است
بدون
بگذار تا او یک صندلی و میز و چراغی ِ
حباب دورش داشته باشد
بگذار تا در اتاقش بسته باشد
و سکوت حاضر

دو شعر از آرتور رمبو

*تختخوابی در دره
آنجا که یک سبزه زار دروغین است جایی که
چشمه ها می جوشد و...
پوشش نقره ای خود را روی سبزه زار می اندازد
جایی که خورشید از کوه های مغرور بیرون می آید
آن جا دره ی کوچکی است که سر تا سر از حیات
رویش و مملو از روشنایی است
سرباز جوانی با سر تراشیده و دهان باز
با گردنی که پشت آن با سبزه های تیز و سرد
و آبی شستشو داده می شود خوابیده
زیر آسمان بر روی علف ها دراز کشیده
رنگ پریده بر تختخواب سبز
جایی که نور همانند باران فرو می ریزد
پاهایش در پرچم زردی قرار گرفته،
او به دروغ خوابیده -همانند بچه بیماری که
باید لبخند بزند
می خندد
ُچرت می زند
طبیعت او را به آرامی تکان می دهد اما او
سرد شده است
هیچ بویی در تیردان سوراخ های بینی ای نمی شنود
زیر آفتاب افتاده ،دست او بر سینه اش
به نشانه ی صلح قرار گرفته
و در سمت راست سینه اش
دو سراخ قرمز دیده می شود
**
*خاطره هایی تلخ
زمان زیادی پیش از این
اگر خوب به خاطر داشته باشم
زندگی ام چنان جشنواره ای بود
که تمام دل ها در آن شاد بودند
و تمام شراب ها (مستی ها) در آن جاری
شبی ،زیبارویی را در آغوش گرفتم
اما او را تلخ یافتم و راندم
و بر این عدالت مسلح گشتم
و گریختم
ای شوم بختی ای کینه ،ای جادو
به شما بود که تمام گنجینه ام سپرده شد
توانستم تمام امید آدمی را در روح خود نابود سازم
چونان جانوری درنده خو بر سر هر امید خیمه زدم
تا خفه اش سازم
شوم بختی پروردگارم گشت
در گل و الی بدبختی آرمیدم
در نسیم جنایت خشک شدم
و جنون را با زیرکی به بازی گرفتم
بهار برایم خنده ی تلخ مهیب حماقت را به ارمغان آورد
در آن هنگام که آخرین صداهای ناهنجار
از وجودم برمی خاست
به یاد کلید قدیمی ضیافت افتادم
و به جستجوی خویش برخاستم
ضیافتی که شاید
دوباره اشتهایم را برانگیزد
«قسمتی از شعر اول کتاب فصلی در دوزخ»

آگهی
دوشنبه  11مرداد 1400

 22ذیالحجه 1442

Aug 2، 2021

آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  1400/88/1این شورا و به لحاظ فوت مرحوم قره کرمی فرزند علی یار به شماره شناسنامه  2265صادره از اقلید
ساکن سده و در اجرای درخواســت خانم زهرا کرمی فرزند قره قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز یکشنبه
مورخ  1400/6/17ســاعت  4:30تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوســیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه
ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ میگردد
که رأس ســاعت و تاریخ اعالم شده در شعبه سده شورای حل اختالف واقع در خیابان معلم جنب مخابرات جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه
حاضر شود.
 /1882م الف
شورای حل اختالف شعبه سده
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  140060311034003111مورخ  1400/4/26هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کریم زارع فرزند علی رضا به شــماره شناسنامه
 15513صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 201/14
مترمربع پالک  4596فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38
فرعی از  2071اصلی واقع در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه
زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه اداری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/26 :
/1883م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034003162مورخ  1400/4/27هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مجید شــیرازی زاده شمشــیری فرزند محمود
به شــماره شناسنامه  599صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  216/92مترمربع پالک  12811فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از آقای مجیــد دهقانی احدی از ورثه مالک رســمی ناصر دهقانی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/26 :
/1878م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم سوســن اعتماد کسائیان با تسلیم استشــهادنامه به شماره
 139902156360000207مورخ  1399/12/27دفترخانه  331شــیراز
مدعی است که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک 15/1585
واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 480مترمربع ذیل دفتر  310صفحه  317و شــماره ثبت  39498به
نام محمدمهدی روزبه ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -732535
ب 85صادر شده ســپس طی سند قطعی شــماره  11489مورخ
 95/6/24دفترخانه  331شیراز به سوسن اعتماد کسائیان 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 نسبت به ملک و
سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظــرف مدت مقرر اعتراضی
نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
خواهد کرد.
/1881م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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  140060311034002805مورخ  1400/4/14هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای مهدی رحیمی فرزند
ولی به شــماره شناسنامه  1473صادره از سروستان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  100مترمربع پــاک  6036فرعی از 2082
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  856فرعی از  2082اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی آقای غدیر زارع محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/26 :
/1879م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فراخوان مناقصه

نوبت دوم1400/5/11 :
نوبت اول1400/5/10 :
شــركت سهامي آب منطقه اي فارس در نظر دارد " اجاره  22دستگاه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی شرکت و
آبرسانی شیراز" را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای طبق قانون برگزاري مناقصات به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
 )1موضوع مناقصه  :تامين  20دســتگاه مینی بوس و  2دســتگاه ون جهت ســرویس های ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و

آبرسانی شیراز
 )2مبلغ برآورد مناقصه  :حدود  12،200ميليون ريال
 )3دستگاه نظارت :اداره تدارکات و خدمات پشتيباني شركت سهامی آب منطقه اي فارس
 )4محل انجام خدمات :شهر شیراز و خط آبرسانی شیراز از سد درودزن
 )5مدت انجام کار 12 :ماه شمسی می باشد.
 )6اعتبار پروژه :از محل اعتبارات جاری شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس تامین گردیده است.
 )7تنها شــرکت های دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس مجاز به شــرکت در مناقصه می باشند.
شرکتهای غیربومی که از سایر استان ها صالحیت اخذ نموده اند ملزم به ارائه معرفی نامه جهت انجام فعالیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان فارس می باشند.
 )8ارزیابی کیفی مناقصه به صورت ساده مطابق با بند (الف) ماده  11آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  12قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.
 )9مبلغ ضمانتنامه شــركت در فرایند ارجاع کار  613میلیون ريال مي باشــد كه مي بايست مطابق ضوابط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در
قالب پاکت (الف) پیشنهاد مناقصه ارائه گردد.
 )10دریافت اســناد مناقصه از ساعت  10:00صبح روز یکشنبه مورخ  1400/05/10لغایت ســاعت  19:00روز پنجشنبه مورخ  1400/05/14صرفا" از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir :در ازای واریز مبلغ  500/000ریال امکان پذیر می باشد.
 )11آخرين مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک مناقصه در سامانه ستاد و همچنین تحويل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه گزار
(با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه) ،ساعت  14:00روز دو شنبه مورخ  1400/05/25می باشد .محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد،
آدرس :شیراز ،بلوار ارم ،شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ،مدیریت قراردادها ،اتاق  362می باشد.
 )12جلســه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) ،در ساعت  10:00صبح روز
سه شنبه مورخ  1400/05/26در محل شركت سهامی آب منطقه ای فارس برگزارخواهد شد.
 )13هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 )14در صورت ابهام در اســناد ،مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  071-32250702تماس
حاصل نمایند.
 )15وب سايت جهت بازبيني آگهي فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRو  WWW.FRRW.IRو  IETS.MPORG.IRمي باشد.
شناسه آگهی1171650 :

مدیریت قراردادهاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس

آگهی ابالغ رأی عدم افراز پالک  8/9953واقع در بخش  3شیراز
رأی عدم افراز پالک  8/9953واقع در بخش  3شیراز
خواهان :خانم الهام کوهپیما فرزند اســفندیار به موجب درخواســت وارده شــما  35047-99مورخ  99/12/26مبنی بر افراز چهار دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین پالک  9953/8بخش  3شیراز به آدرس شهرک صدرا فاز  2نیروی انتظامی -بلوار عطار -خیابان هزار قطعه  162پالک
 1واحد  1کدپستی 7199766591
خوانده :مرتضی انصاری فرزند داریوش به آدرس فیروزآباد شــهرک شهید دستغیب -منزل شــهریار کوه پیما (در حال حاضر به اظهار خواهان
مجهول المکان)
خواسته :افراز سهمی پالک ثبتی 8/9953
گردشــکار :حسب درخواست خانم الهام کوه پیما به شماره وارده  31251مورخ  99/11/18به طرفیت خوانده فوق االشاره مبنی بر افراز چهار دانگ
مشاع از ششدانگ پالک  8/9953بخش  3شیراز بدوا با بررسی محتویات پرونده ثبتی مشخص گردید:
اسناد مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین پالک  8/9953به نام الهام کوه پیما نســبت به چهاردانگ و مرتضی انصاری نسبت به دو دانگ مشاع
از ششــدانگ صادر و تسلیم گردیده ،پالک مرقوم فاقد ســهام مجهول بوده و عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و تاکنون سند مالکیت معارض صادر
نگردیده اســت و بین مالکین محجور وجود ندارد .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان اخطاریه افراز طی آگهی شماره 7243
مورخ  1400/4/24روزنامه عصرمردم به خوانده ابالغ قانونی شــده اســت .ســپس در وقت مقرر بدون حضور خوانده در معیت خواهان از محل
بازدید و رقبه مورد نظر به صورت یک قطعه زمین به مساحت  348مترمربع گزارش گردیده است .مراتب طی شماره 139985611035031281
مورخ  1399/11/18در راســتای اجرای ماده  101قانون شهرداری ها از شهرداری صدرا پرســش که برابر اعالمیه شماره 99/44795/ش ص مورخ
 1399/11/25افراز پالک موصوف را مغایر با ضوابط شهرســازی و ممنوع اعالم نموده اســت لذا با عنایت به مراتب فوق و در بررسی سوابق ثبتی
موجود ،به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد:
درخصوص تقاضای خانم الهام کوهپیما از جمله مالکین مشــاعی به طرفیت خوانده آقای مرتضی انصاری به خواســته افراز پالک  9953/8بخش
 3شــیراز احدی از مالکین مشاعی با توجه به محتویات پرونده ثبتی و حســب گزارش نماینده ثبت به وارده  08199مورخ  1400/5/4مورد تقاضا به
صورت یک قطعه زمین می باشــد و از طرفی برابر با ماده  101قانون شــهرداری ها و ماده  154قانون ثبت ،ادارات ثبت اسناد و امالک می بایست
عملیات افراز را طبق نقشــه ای که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد اقدام نمایند و شــهرداری صدرا طی شماره  99/44795/ش ص مورخ
 1399/11/25مخالفت خود را با افراز اعالم نموده است.
لذا افراز از ناحیه اداره ثبت اسناد مقدور نبوده و رأی به عدم افراز پالک صدرالذکر صادر می گردد .مستند به ماده  2قانون افراز و فروش امالک
مشــاع و ماده  6آئین نامه اجرایی آن به کلیه مالکین مشاعی ابالغ تا در صورت داشتن اعتراض ،از تاریخ ابالغ رأی مذکور به مدت  10روز اعتراض
خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند .در صورت نرسیدن اعتراض قطعی می باشد.
/1880م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
روح اله دهقان

سال بیست و ششم شماره 7256
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آگهی مناقصه عمومی
1400-392

1400/05/11
نوبت اول آگهی
1400/05/12
نوبت دوم آگهی
آگهی مناقصه عمومی 1400-392
عصرمردم
روزنامه
1400/05/11
آگهی:
سازماننوبت
سیما،اولمنظر وفضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید اقالم گیاهی را با شرایط ذیل واگذار نماید.
نوبت دوم آگهی1400/05/12 :روزنامه افسانه
مناقصه
جهترا بااخذ
اقالمذیل
خریدموارد
توجه به
آید ،با
بعمل
شهری دعوت
سبز شرایط
وفضایواجد
منظرحقوقی
حقیقی و
به نماید .لذا از
واگذار
اسنادذیل
شرایط
گیاهی
نظر دارد
می در
شیراز
شهرداری
اشخاصسیما،
لذا از سازمان
اشخاص حقيقي و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز،
آدرس :شیراز ،میدان شهید مطهری ،نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.
میدان شــهید مطهری ،نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شــهری مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نياز به اطالعات
باشد 07138431279-.آماده پاسخگوئی می باشد.
07138431270
آماده تلفن
تلفن 07138431279-07138431270شماره
ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر
پاسخگوئي مي
بيشتر شماره
مدت قرارداد
مبلغ
مبلغ برآورد
شرح
ردیف
1

اولیه(ریال)

خرید اقالم گیاهی مناطق یازده گانه  (5درخت و درختچه )

15/724/500/000

تضمین(ریال)

787/000/000

6ماه

الزامی می باشد .
میگیاه
گل و
تولیدکنندگان
کشاورزی و یا
تولید از اداره
 -1ارائه مجوز -1
باشد .
الزامی
صنف گل و گیاه
تولیدکنندگان
جهاد صنف
کشاورزی و یا
مجوزجهاد
ارائهاداره
تولید از
تسليم شود.
دستگاه
پاكت (
مشروحه زير در
شرکتبهدريكي از
مناقصه بايد
شركت در
 -2مبلغ
مناقصه
گزاردستگاه
مناقصه) به
پاکت ( الف
الف )زیربه در
مشروحه
صورتـــهای
صورتـهايیكی از
مناقصه باید به
تضـــمین
تضـمين -مبلغ
2
الف) ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411364877455 :
تسلیم شود.
ب) فيش واريزگزار
حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
نقدي به
.
سازمان
توسط
اعالمی
های
محل
در
یا
و
گویم
نهالستان
شیراز
:
اقالم
 -3محل تحویلالف) ضمانتنامه بانكی به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی 14002091671 :و کداقتصادی411364877455 :
 -4آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخه  1400/05/26می باشد
ساعتبه13شماره
سازمان
واریز نقدی به
تشــکیلفیش
ب)
شهر جلسات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز واقع در
بانکسالن
700792254289محل
مورخه  1400/05/30در
حساب ها
بازگشایی پاکت
کمیسیون
 -5زمان
چهار راه خلدبرين خواهد بود.
 -3محل تحویل اقالم  :شیراز نهالستان گویم و یا در محل های اعالمی توسط سازمان .
 -6هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
باشدمتخذه خواهد بود.
تصمیمات
شهرداری و
اداریشروط
قبول کلیه
تحویلارائه
مناقصه و
است-شرکت
 1400می
مورخه /05/26
بمنزله وقت
پیشنهادتا پایان
پیشنهادها:
آخریندرمهلت
 -7بدیهی 4
 -8الزم به ذکر است هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
ساعت  13مورخه  1400/05/30در محل سالن جلسات اداره کل
 -5زمان تشكیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها
 -9سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مــشاهده می باشد.
شهرداریطریق
مربوطه از
 -10آگهـــی و اطالعات
ســایتچهار راه خلدبرین خواهد بود.
شیراز واقع در
حقوقی
 -11کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
شناسه آگهی-6 :
1170402

اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 -7بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.

بابت پیش پرداخت به پیمانكار پرداخت نخواهد شد.
هیچ گونه
آگهیاست
 -8الزم به ذکر
وجهیاهل
شهرداری
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی /1400-02م

نوبت دوم1400/5/11 :
نوبت اول1400/5/4 :
1400/5/11
مرحله ودوم
-9آگهی
ارائه خواهد شد.
اول) :مناقصه
(نوبتدر اسناد
مشخصات
سایر شرایط
شــهرداری صغاد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی
1400/5/18
(نوبت
مرحلهو دوم
باشد.خدمات شهری و
واحدهای
قابلبه واگذاری
نســبت
شــهر در نظر دارد
مــشاهده می
https://shaffaf.shiraz.ir
دوم):طریق ســایت
مربوطه از
اطالعات
آگهیآگهـــی
-11
فعالیت های قابل واگذاری خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
طبــق
دارد
نظــر
در
اهــل
شــهرداری
باشند.
 vendor.shiraz.irمی
 -11کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام دربهسایت
پیمان اقدام نماید لذا از کلیه
مدیریت
بخش خصوصی به صــورت
صورتجلســه شــماره  107و  110مورخــه
شــرکت های خدماتی دارای صالحیــت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل
 1400/3/10و  1400/3/21شــورای اسالمی شهر نسبت به
جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :فارس ،آباده ،شهر صغاد ،میدان
واگذاری پــروژه های ذیل از طریــق مناقصه عمومی
امور ومالی
شهید میری،
نمایند.شهرداری شیراز
مراجعه الملل
امور بین
ارتباطات
اداره كل
اقدام نماید:
شرایط مناقصه:
-1مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
الف) کانیوا ،جدول گذاری و زیرسازی
-2مبلغ برآورد اولیه 2/056/000/000 :ریال ماهیانه و  24/670/000/000ریال
ب)قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر
سالیانه
-3مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :سپرده  5درصد قیمت برآورد
-1میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد
اولیه ســالیانه معــادل  1/234/000/000ریال به صورت وجــه نقد و یا
مبلغ پیشــنهادی به صورت نقد واریز به حساب پست
ضمانت نامه بانکی می باشد.
بانک به شماره  55442714252753/02واریز نموده یا
-4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که به هر دلیلی حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
ضمانت نامه معتبر بانکی داشته باشد.
خواهد شد.
-2شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار
-5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
می باشد.
-6ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 071-44392400
-3هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
آماده پاسخگویی می باشد.
-4متقاضیان می تواننــد حداکثر یک هفته پس از تاریخ
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
درج آگهــی دوم جهت ارائه قیمت پیشــنهادی و ارائه
-8تاریخ بازگشــایی حداکثر یــک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
پیشنهادات می باشد
-9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
شماره تماس071-52773140 :
-10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
شناسه آگهی1172190 :
-11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
/3478م الف
/3438م الف
شناسه آگهی1168984 :
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  140060311016000138موضــوع 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 محمدتقی اســدی فرزند حسین به شماره شناسنامه
 86صادره از ســپیدان از یک قطعه باغ مشجر به مساحت 10037/45
مترمربع پالک  2018فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 637فرعی از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به دالین با سند
مالکیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
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 اول1400/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/26 :
/46م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000278هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم ســلیمه محمدیان فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه
 2550016580صادره از نیریز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  293/79مترمربع پالک  24فرعی از  3737اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک فرعی  3737اصلــی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی فایض محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهــی 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 اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/47م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

آگهی مزایده پرونده اجرایی به کالسه 139804011166000060/1
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ســهم االرث حسین اردالن از
مرحوم پدرش جلیل اردالن از ششدانگ خانه پالک ثبتی  -1به شماره
 4413/30که اعیانی موجود عبارت است از یک واحد مسکونی یک طبقه
با زیربنای حدود  140مترمربع و یک سوئیت در ضلع شمالی به صورت
نیم طبقه زیرزمین با مســاحت حدود  70مترمربع که با اسکلت بنایی
دارای کالف احداث گردیده اســت می باشد ســاختمان فاقد نمای
خارجی داخل ســفید ،آشــپزخانه دارای کابینت فلزی و کف محوطه
موزائیک و دارای انشــعابات آب و برق و گاز طبق نظر کارشــناس
رسمی ششــدانگ به مبلغ  1024000000ریال ارزیابی شده و پالک فوق
دارای  257مترمربع مساحت که حدود و مشخصات شماال پی است به
طول هشت متر و چهل سانتی متر به کوچه به عرض هشت متر شرقا
در دو قســمت اول پی اســت به طول چهار متر و پنجاه سانتی متر به
شماره بیست و پنج فرعی از چهار هزار و چهارصد و سیزده اصلی دوم
دیواریست به طول بیست و شــش متر و پنجاه سانتی متر به شماره
شــش فرعی از چهار هزار و چهارصد و یازده اصلی جنوبا دیواریست
به طول هشت متر و هفتاد ســانتی متر به کوچه غربا در دو قسمت
اول دیواریست به طول بیست و ســه متر و ده سانتی متر به شماره
پنج فرعی از چهار هزار و چهارصد و یازده اصلی دوم دیواریســت به
طول شش متر و هفتاد سانتی متر به شماره نوزده فرعی از چهار هزار
و چهارصد و سیزده اصلی -2همچنین انجیرستان به پالک  3505/1به
مساحت  2048مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان محل مشهور
به داردون به مســاحت  2048مترمربع که تعــداد  25اصله درخت
انجیر کوچک و بزرگ می باشــد که در صفحه  121دفتر  228ســهم
االرث حســین اردالن از مرحوم پدرش جلیل اردالن که ششدانگ به
مبلغ  2300000000ریال (معادل دویســت و ســی میلیون تومان) ارزیابی
شده اســت که حدود و مشخصات شماال در دو قسمت اول سنگچین
اشتراکی به طول پانزده متر به باقیمانده سه هزار و پانصد و پنج اصلی
دوم ســنگ چین اشــتراکی به طول  45/10متر به باقیمانده پالک سه
هزار و پانصد و پنج اصلی شــرقا سنگ پین اشــتراکی به طول 26/06
متر به پالک سه هزار و پانصد و نه اصلی جنوبا سنگ چین اشتراکی به
طول  51/42متر شماره پالک یک فرعی از سه هزار و پانصد و چهارده
اصلی غربا سنگچین اشــتراکی به طول  39/22متر به باقیمانده پالک

سه هزار و پانصد و پنج اصلی  -3همچنین ششدانگ یک قطعه زمین
محصور موزائیک فرش و فاقد ساختمان می باشد به پالک 4413/25
به مساحت  28/90متر مربع شماال پی است به طول  8/50متر به کوچه
به عرض هشــت متر شــرقا به پی به طول دو متر و سی سانتی متر
شماره بیست و چهار فرعی از چهار هزار و چهارصد و یازده اصلی جنوبا
پی است به طول ( 8/70هشت متر و هفتاد سانتی متر) به شماره شش
فرعی از چهار هزار و چهارصد و ســیزده اصلی غربا پی است به طول
 4/50چهار متر و  50ســانتی متر به شماره بیست و شش فرعی از چهار
هزار و چهارصد و سیزده اصلی ســهم االرث حسین اردالن از مرحوم
جلیل اردالن به مســاحت  28/90مترمربع یــک قطعه زمین محصور
موزائیک فرش و فاقد ساختمان فوق از ساعت  9الی  12روز سه شنبه
مورخ  1400/6/2در اداره ثبت اســناد و امالک استهبان واقع در فلکه
دانشــجو از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده به ترتیب از
مبلغ  1991500000ریال و  447222220ریال و  151725000ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود .شرکت در مزایده
منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است برنده
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز
از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در
ایــن صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید
می گردد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
/805م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان -احمد انتظار
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ایران در آستانه موج سهمگینتر کرونا
 ۳۶۶فوتی و  ۳۲۵۱۱ابتالی جدید کرونا در کشور

بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت
طی  ۲۴ســاعت ۳۲هــزار و  ۵۱۱بیمــار جدید
کووید ۱۹در کشور شناســایی شدند و متاسفانه
 ۳۶۶بیمــار نیز جان خود را به دلیل این بیماری
از دست دادند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا کنون
 ۹میلیون و  ۹۲۵هزار و  ۶۰۳نفر ُدز اول واکسن
کرونا و دو میلیون و  ۷۴۱هزار و  ۹۷۹نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های
تزریق شده در کشور به  ۱۲میلیون و  ۶۶۷هزار
و ُ ۵۸۲دز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما
در سامانه  salamat.gov.irثبت نام کنند.
از روز شــنبه تا دیــروز  ۱۰مردادماه  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۲ ،هزار
و  ۵۱۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که سه هزار و  ۴۸۳نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به ســه
میلیون و  ۹۰۳هزار و  ۵۱۹نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۳۶۶ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۹۰هزار و
 ۹۹۶نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون سه میلیون  ۳۸۵هزار و
 ۱۹۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۵هــزار و  ۵۳۹نفــر از بیمــاران مبتــا به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۵میلیون و  ۹۷۸هزار و  ۶۳۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
ایران در آستانه موج سهمگین کرونا
کرونــای دلتا در  ۲۹اســتان کشــور جوالن
میدهد ،میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی به
زیر  ۴۰درصد رسیده و شرایط گسترش بیماری
و ابتــا به آن بحرانی اســت؛ همــه این موارد
هشــدارهایی جدی نسبت به پر شدن تختهای
بیمارستانی و اشباع ظرفیت جسمی و روانی کادر
بهداشــت و درمان است؛ هشــدارهایی که بی
توجهی به آنها میتواند فاجعه آفرین باشد...
بــه گزارش ایســنا ،پنجمین پیــک بیماری

کووید ۱۹-با ســردمداری واریانت دلتا یا همان
ویروس هندی کرونا در کشور میتازد و همچنان
نمودارهای بیماری در کشــور رو به صعود است.
تختهای آیســییو در برخی استانها از جمله
تهران پر شدهاند و تختهای بستری بیمارستانی
در آســتانه اشــباع هســتند ،تامین اجتماعی و
نیروهای مســلح نیز به کمــک آمدهاند و حتی
زمزمههایــی از احتمال برپایی بیمارســتانهای
صحرایی نیز به گوش میرسد.
اوضاع تا حدی بحرانی اســت که روســای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به رییس جمهور
نامه نوشتند و هشدار دادند که ظرفیت جسمی و
روانی کارکنان نظام ســامت در تمام عرصه   ها
به حد اشــباع نزدیک شــده و در این شــرایط
خطرنــاک ،بی توجهــی آشــکار نســبت بــه
محدودیت   ها و دســتورالعمل   های بهداشــتی و
فقدان عزم جــدی برای توقــف کارخانه تولید
بیمار در صحنه عمومی موجب احساس تنهایی،
بی  پناهــی و فرســودگی مضاعــف در مدافعان
ســامت خواهد شــد .اکنون فقط سنگر مراکز
بهداشــتی درمانی کمــاکان با ایثــار بی بدیل
مدافعان ســامت فعال باقی مانده اســت و اگر
خــدای ناکرده به هر دلیل ایــن خط نیز در هم
شکسته شــود ،امیدی برای کاهش مخاطرات و
پیامدهای ناگوار آن باقی نخواهد ماند.
در عین حال دکتر علیرضا رییسی -سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اعالم کرده است که
در حال حاضر  ۲۹استان درگیر کرونای دلتا شده
و میزان بســتری و ورود به بیمارستانها در حال
افزایش است .بسیاری از تختهای بیمارستانها
دارند پر میشــوند و این هشدار جدی است که
اگر پروتکلها به همین شــکل رعایت شوند تا
یک هفته آینده ممکن اســت درگیر موج بسیار
سهمگینتری شویم.
ســقوط میزان رعایت پروتکلها به
زیر  ۴۰درصد
این درحالی است که رییسی تاکید کرده که هنوز
به قله این موج از کرونا در کشور هم نرسیدهایم،
اما متاســفانه رعایت پروتکلها در کشور به زیر
 ۴۰درصد سقوط کرده اســت و ویروسی با این
قدرت سرایت باال میتواند همه را مبتال کند.
در عین حال هرچند که واکسیناسیون در کشور

سرعت گرفته است و تاکنون  ۹میلیون و  ۵۵۲هزار
و  ۵۲۶نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و
 ۶۸۷هزار و  ۳۱۱نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند
و مجموع واکســن   های تزریق شده در کشور به
 ۱۲میلیــون و  ۲۳۹هزار و ُ ۸۳۷دز رســید ،اما
بــا توجه به مــدت زمانی که بــرای ایمنیزایی
واکســنها نیاز اســت ،تاثیر چندانی در کاهش
مــرگ و میرهــا و ابتال به نوع شــدید بیماری
نخواهد داشــت .بنابراین کماکان نسخه اصلی،
رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
باید توجه کرد که تاکنون در جهان  ۱۹۷میلیون
و  ۹۶۴هزار و  ۶۶۱نفر به کرونا مبتال شــدهاند
کــه از این تعــداد چهار میلیــون و  ۲۲۳هزار و
 ۳۸۹نفــر از بین رفتهاند .در ایــران نیز تاکنون
بر اســاس آخرین آمار اعالمی از ســوی وزارت
بهداشت ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
ســه میلیون و  ۸۷۱هزار و  ۸نفر رســیده است
که متاســفانه از این تعــداد  ۹۰هزار و  ۶۳۰نفر
جان باختهاند.
جدیدترین شهرهایی که قرمز شدند
در عین حال در شرایط فعلی کشور ۲۸۵ ،شهر
کشــور در وضعیت قرمز ۱۱۰ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۵۳ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،عالوه بر
شهرهای قرمز قبلی ،شهرستانهای اهر ،بناب،
تبریز ،جلفا ،شبستر ،هشترود در آذربایجان شرقی،
تکاب ،سردشت ،شوط ،مهاباد در آذربایجان غربی،
پارس آباد در اردبیل ،خوانســار ،فریدون شــهر،
مبارکه ،چادگان در اصفهان ،اشــتهارد در البرز،
دهلران در ایالم ،فردوس در خراســان جنوبی،
تربت جام در خراسان رضوی ،مانه و سملقان در
خراسان شــمالی ،آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،دشت
آزادگان ،شادگان ،شــوش در خوزستان ،مهدی
شهر در سمنان ،اوز ،خرامه ،زرقان ،فیروزآباد ،قیر
و کارزین ،ممسنی ،نی ریز در فارس ،ازنا ،دورود،
چگنی در لرستان ،سوادکوه شمالی ،عباس آباد،
نکا ،کالردشــت ،گلوگاه در مازندران ،آشــتیان،
تفــرش ،شــازند در مرکزی ،بهار ،تویســرکان،
رزن در همــدان ،اردل ،کیــاردر چهارمحــال و
بختیاری ،مریــوان در کردســتان ،کوهبنان در
کرمان ،هرســین ،پاوه و کرمانشاه در کرمانشاه،
دنا ،لنده ،گچســاران در کهگیلویه و بویر احمد،
گمیشان در گلســتان ،فومن ،لنگرود ،ماسال در
گیالن و بهاباد در یزد نیز قرمز هستند.
افزایــش  ۳۸/2درصدی فوتیها در
هفته اخیر
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،در حال
حاضر در کشــور در هفته هفتاد و پنجم اپیدمی
در کشــور قرار داریم .همچنین از یکم تا هفتم
مرداد ماه ،تعداد موارد ســرپایی مثبت شناسایی
شــده ۱۸۰۲۵۷ ،مورد ،تعداد موارد بستری جدید
 ۲۲۳۶۴و تعداد مــوارد فوتی جدید  ۲۰۲۱مورد
بوده است .بر این اساس افزایش  ۲۶.۵درصدی
در تعــداد مراجعات ســرپایی مثبــت ،افزایش
 ۳۲درصدی در تعداد بیماران مثبت بســتری و
افزایش  ۳۸/2درصدی در تعــداد بیماران فوت
شده را در هفته اخیر شاهد بودهایم.

بین الملل

کشف محموله  ۹۳کیلوگرمی مواد مخدر
در فرودگاه شارجه

پلیس امارات از کشف و ضبط بیش از  ۹۳کیلوگرم مواد مخدر و بیش از
 ۳۰۰۰قرص روانگردان در گمرک شیخ نشین شارجه خبر داد.
به گزارش ایســنا ،پلیس امارات در گزارشــی اعــام کرد که نیروهای
امنیتی و بازرســی گمرک شــارجه موفق شــدند بیــش از  ۹۳کیلو گرم
مواد مخدر از نوع شیشه و  ۳۰۰۰قرص روانگردان کشف و ضبط کنند.
براساس این گزارش سه نفر نیز توسط پلیس امارات دستگیر و به دادگاه
معرفی شدند این بزرگترین محموله مواد مخدر کشف شده طی سال جاری
در شیخ نشین شارجه می باشد.

 ۲تصادف در شرق "کابل"  ۲۰کشته برجای گذاشت

مقامهای محلی والیت "لغمان" در شــرق کابل ،پایتخت افغانســتان
گفتهاند که در دو حادثه جاده ای جداگانه در این والیت ،دســتکم  ۲۰تن
کشته و  ۱۸تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،ســخنگوی والی لغمان اعالم کرد که حادثه اول در
ولسوالی قرغهای رخ داده و طی آن یک دستگاه مینیبوس با یک خودروی
سواری برخورد کرده است.
او گفت :در این حادثه هشــت نفر کشته و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدند که
در میان قربانیان زنان و کودکان نیز بوده اند.
حادثه دیگر نیز در منطقه عزیزخان ولسوالی قرغهای رخداده که در این
حادثه هم  ۱۲نفر کشته و  ۸نفر زخمی شدند .به گفته او ،در این حادثه نیز
دو خودرو سواری با هم تصادف کردهاند.
وی میگوید که تمام زخمیها و کشــته شــدگان به مراکز درمانی در
والیت لغمان و ننگرهار منتقل شدهاند.
به گزارش بی بی سی ،پیش از این نیز رویدادهای ترافیکی در افغانستان،
به دلیل بیتوجهی رانندهها به قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت بیش از حد
و در مواردی به دلیل ناهموار بودن جادهها ،پرتلفات بوده است.
خرابی جادهها و نبــودن عالیم راهنمایی و رانندگــی از عوامل اصلی
افزایش حوادث ترافیکی در جادههای این کشــوراســت .از ســوی دیگر،

مقرراتی که رانندگان را مجبور به رعایت احتیاط بیشتر کند ،اعمال نمیشود
و در شــاهراهها نظــارت الزم پلیس برای جلوگیری از ســرعت غیرمجاز
خودروها وجود ندارد.

تداوم آتشسوزی گسترده در جنگلهای ترکیه

از پنــج روز قبل بیش از  ۱۰۰آتشســوزی در مناطق جنگلی جنوب و
غرب ترکیه رخ داده است و گســترش دستکم  ۱۴آتشسوزی همچنان
ادامه دارد.
آتشنشــانان برای مهار این آتشســوزیها که «فاجعه ملی» توصیف
شــده ،در تالشند و دهها روســتا و هتل در مناطق گردشــگری از جمله
آنتالیا تخلیه شــدهاند .با اضافه شــدن هواپیمای اطفاء آتش ایرانی در کنار
هواپیماهای روسیه ،اوکراین و جمهوری آذربایجان در عملیات اطفا ،شرایط
مقابله با آتش ،مثبت گزارش شده است.
مظنون آتشسوزیها در ترکیه بازداشت شد
رجــب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه اعالم کرد ،یک نفر در ارتباط
با دست داشتن در آتشسوزیهای گسترده جنگلها در این کشور بازداشت
شده است.
بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،در حالی که طبق گزارش
رسانهها آتشســوزیهای گسترده در ترکیه جان حداقل  ۶نفر را گرفت و
بیش از  ۴۰۰زخمی بر جا گذاشــته ،رئیسجمهور این کشــور از بازداشت
یک مظنون در این ارتباط خبر داد.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه اعالم کرد که مقامهای دولت
احتمــال اقدام عامدانه یک نفر برای آتشزدن جنگلها به منظور آســیب
رساندن به این کشور را رد نمیکنند.
رئیسجمهور ترکیه توضیحی درباره نام ،هویت و انگیزه احتمالی شخص
بازداشــت شــده به ظن آتش زدن جنگلها ارائه نداد و به گفتن این جمله
بسنده کرد که این فرد در آتش زدن جنگل در نزدیکی شهر «میالس» در
استان «موغله» دست داشت.
وی افــزود« :ما در حــال تحقیق مفصل درباره دالیل آتشســوزیها
هستیم .اگر (دلیل آتشسوزیها) خیانتکارانی باشند که میتوانند سرزمین
مادری خودشــان را به آتش بکشــند ،آنهــا با مجازات شــدیدی مواجه
خواهند شد».
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فارس
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس خبر داد:

کشف ارز قاچاق از مسافر پرواز شیراز-دبی

ایســنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از کشــف  ۷۵هزار درهم ارز
قاچاق از یک مســافر که قصد ســفر به دبی را داشــت در فرودگاه شیراز
خبر داد.
غالمرضا ســاالری یکشــنبه  ۱۰مرداد در این باره به خبرنگاران گفت:
مامورین پلیس فرودگاه شــهید دستغیب شــیراز در گیت بازرسی ترمینال
پروازهای خارجی و هنگام نظارت بر مسافران خروجی از کشور ،از مبدا شیراز
به مقصد دبی طی بازرسی از یکی از مسافرین مبلغ  ۷۵هزار و  ۷۰۰درهم
امارات را که در کیف دســتی و ساک مسافرتی این مسافر جاساز شده بود
کشف و ضبط کردند.
او با اشاره به تشکیل پروندهای برای بررسی موضوع در تعزیرات حکومتی
فارس ،بیان کرد :طبق دستورالعمل بانک مرکزی ،خروج ارز بیش از  ۵هزار
یورو و معادل آن از کشــور غیرقانونی بوده و پروندههای متشــکله در این
رابطه تحت عنوان قاچاق ارز رســیدگی و متخلفان اعمال قانون میشوند.
ساالری خاطرنشان کرد :طی تحقیقات انجام شده در شعبه و با توجه به
گزارش ماموران ،تخلف متهم محرز و شعبه رسیدگی کننده ،مسافر متخلف
را بــه پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیــارد و  ۸۰۰میلیون ریال و
ضبط ارزهای کشف شده به نفع دولت محکوم کرد.

کشف بیش از  ۱۳۸کیلوگرم تریاک از خودرو پژو
در فارس

فرمانده انتظامی استان گفت :با تالش مأموران پليس شهرستان داراب،
 138کیلو و  500گرم ترياك در بازرسي از يك سواري پژو پارس كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :شنبه شب مأموران انتظامي شهرستان داراب حين گشت زني در
محور بندرعباس-شيراز به يك سواري پژو پارس مشكوك شدند و دستور
ايست را صادر كردند.
وي بــا بيــان اينكه راننده بدون توجه به ايســت پليس متواري شــد،
گفــت :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز مامــوران انتظامي با اقدامات
فني و تخصصي موفق شــدند سواري پژو را در محورهاي خاكي منتهي به
شهرستان داراب توقيف كنند.
فرمانــده انتظامی اســتان بــا بيان اينكــه در بازرســي از آن خودرو،
 138کیلو و  500گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد ،تصريح كرد :در
اين خصوص يك قاچاقچي حرفهاي دستگير و پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شد.

راز آتش سوزي منزل با دستگيري سارق بر مال شد

فرمانده انتظامی شهرســتان اوز گفت :ســارق طالجات  5ميلياردي در
بازجويــي اوليه به آتش ســوزي منزل به دليل پاك كــردن صحنه جرم
اقرار كرد.
ســرهنگ محمدهادي محمديان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بيــان كرد :در پی وقوع یک فقره آتش ســوزی منزل در مردادماه
سال گذشته در روستای فیشــور از توابع شهرستان اوز و همچنين سرقت
طالجات ،بررســي موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي
قرار گرفت.
وي افزود :كارآگاهان پليس آگاهي بــا اقدامات فني و تخصصي مطلع
شــدند كه منزل مسكوني خالي از سكنه بوده و فردي ناشناس پس از ورود
به آن و سرقت حدود  5ميليارد ريال طال خانه را به دليل پاك كردن صحنه
جرم به آتش كشيده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اوز خاطر نشان كرد :كارآگاهان با تحقيقات
ميداني و تخصصي موفق شدند پس از يك سال سارق حرفهاي و سابقه دار
كه هيچ ســرنخي از خود در صحنه جرم به جا نگذاشته بود شناسايي و وي
را در مخفيگاهش دستگير كنند.
سرهنگ محمديان با بيان اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهم كه اطراف
كوههاي اين شهرســتان بــود حدود  200گرم طالي مســروقه به ارزش
 2ميليارد ريال (برابر نظر كارشناســان) كشف شد ،گفت :متهم در بازجويي
اوليــه به جرم خود مبني بر ســرقت  5ميليارد ريال طال و آتش زدن منزل
مسكوني اقرار كرد و متهم پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

پژو حامل مواد مخدر در فسا متوقف شد

فرمانده انتظامی فســا از کشــف  86کیلو و  500گرم مواد مخدر از نوع
تریاک در بازرسی از خودرو پژو  405در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح این خبر بيان كرد :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فسا هنگام
نظارت بر محورهای مواصالتی به یک ســواري پژو  405مشکوک شدند و
با عالئم هشدار دهنده دستور توقف خودرو را صادر کردند.
وی افزود :راننده بدون توجه به ایســت پلیس با ســرعت زیاد از محل
متواری و پس از طی مسافتی ماموران انتظامي موفق شدند با اقدامات فني
و تخصصي خودرو را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی فســا با بيان اينكه در بازرســی از اين خودرو  86کیلو
و  500گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شــد ،گفت :در اين خصوص
یک نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.

کشف بیش از  22کیلو تریاک در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از دستگیری یک قاچاقچی و کشف  22کیلو و
 200گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت :در راســتای طــرح برخورد
با قاچاقچيان ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پاســارگاد با اقدامات فني
و تخصصــي از عبور یک محموله مواد مخدر در محورهاي مواصالتی این
شهرستان مطلع شدند.
وی افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محور
پاســارگاد -اصفهان اعزام و موفق شــدند در اين زمينه خودرو پژو پارس
حامل مواد مخدر را شناسایی و طی یک عمليات ضربتي آن را متوقف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان پاســارگاد با بيان اينكه در بازرسی از اين
خودرو  22کیلو و  200گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شــد ،عنوان
داشــت :در این خصوص یک نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده جهت
انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف کاالي قاچاق يک ميلياردي در سپيدان

فرمانده انتظامي ســپيدان از كشــف  25طاقه پارچه خارجی قاچاق به
ارزش يك ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمد فداکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:

مأموران انتظامي سپيدان هنگام گشت زني در محورهاي مواصالتي منتهي
به اين شهرســتان به یک ســواري پژو  405مظنون شــدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :در بازرســي از اين خودرو  25طاقه پارچه خارجي قاچاق و
فاقد مدارك گمركي كشف و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان ســپيدان با بيان اينكه متهم جهت انجام
مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شــد ،افــزود :ارزش اين محموله
قاچاق برابر نظر كارشناسان يک ميليارد ريال برآورد شده است.

کشف بيش از  85کیلو تریاک در نيريز

فرمانده انتظامی نيريز از کشــف  85کیلو و  500گرم مواد مخدر از نوع
تریاک در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راســتاي طرح مبارزه با قاچــاق مواد مخدر ،ماموران انتظامی
نيريز به همراه كاركنان يگان تكاوري با انجام اقدامات اطالعاتی و نظارت
نامحسوس جادههای مواصالتی ،به يك دستگاه كاميون مشکوک شدند و
آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :در بازرســي از اين خودرو 85 ،کیلو و  500گرم
مواد مخــدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهاي در قســمتهاي مختلف
كاميون جاسازي شده بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی نيريز عنوان داشت :در اين خصوص يك نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي درآباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري
و دستگیری  25نفر معتاد و خرده فروش طي دو هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :در راستاي جلب رضايت عمومي مردم و ناامن كردن
محيط براي مخالن نظم و امنيت ،مأموران انتظامي آباده طرح پاکســازي
نقاط آلوده و جرم خيز را طي دو هفته گذشــته در اين شهرســتان با قدرت
و جديت اجرا كردند.
وي افــزود :مامــوران موفق شــدند در اين طرح ضمــن جمعآوري و
دســتگيري  25خرده فروش و معتــاد 8 ،كيلو و  254گرم ترياك 49 ،گرم
هروئين 50 ،گرم شيشه و  104گرم ساير مواد مخدر را كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده تصريح كرد :دســتگيري  12ســارق و كشــف
 32فقــره انواع سرقت،كشــف  4فقره كالهبردار ،كشــف  4فقره جرايم
ســايبري و توقيف  45دستگاه وسايط نقليه مزاحم و متخلف از ديگر نتايج
اجراي اين طرح ميباشد.
ســرهنگ مسعودي ادامه داد :در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
با هدف جلوگیری از هدررفتن سرمایههای ملی 3 ،هزار و  800ليتر گازوئيل
قاچاق 76 ،قطعه انواع باتري خودرو و موتورســيكلت قاچاق و  2دســتگاه
لوازم خانگي كشف و  3نفر نيز دستگير شدند.

كشف کاالی قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامي شهرســتان ممسنی از توقیف يك سواری سمند حامل
انواع کاالی قاچاق به ارزش يك میلیارد و  800میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :ماموران انتظامی این فرماندهی حين گشت زني در محورهاي
مواصالتي به يك ســواري سمند حامل بار مشكوك شدند و دستور ايست
دادند كه راننده بدون توجه به فرمان پليس متواري شد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق
شــدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  ۱۰۵عدد کاله گیس ،يك هزار
عدد ســوزن تاتو 130 ،عدد چســب مخصوص آرایش و  ۱۰۰دستگاه تاتو
خارجي قاچاق كشف كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان ممســنی با بيان اينكه كارشناسان ارزش
اموال مكشوفه را يك ميليارد و  800ميليون ريال برآورد كردهاند ،گفت :در
اين خصوص يك نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تفرجگاه تنگ براق

فرمانده انتظامی شهرســتان اقلید از دستگیری  25متهم درطرح 2روزه
ارتقاء امنیت اجتماعی در تفرجگاه تنگ براق خبرداد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكســازي نقاط آلــوده اقلید در  2روز
گذشــته با به كارگيري حداکثري از كاركنــان انتظامي در مناطق تفریحی
تنگ براق اين شهرستان به اجرا گذاشته شد.
وی افــزود :حضور فیزیکی و باصالبت نیــروی انتظامی در این اماکن
و تفرجگاهها موجب ارتقاء امنیت شــهروندان و ناامن شــدن محيط براي
برهم زنندگان نظم و امنيت شده است.
فرمانــده انتظامــی اقلید افزود :توقیف  7دســتگاه خــودرو متخلف و
دســتگیری  25نفر متهم و همچنين دســتگيري يك ســارق و كشــف
يك دستگاه موتورسيكلت مسروقه كه در آن منطقه اقدام به ايجاد مزاحمت
براي شهروندان ميكردند نتيجه اجراي طرح  2روزه بوده است.

پلمب  26واحد صنفی متخلف در کازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازورن از پلمب  26واحد صنفی متخلف در
محدودیت های کرونایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ اســماعیل زراعتیان
در تشــریح این خبــر ،گفت :در اجرای مصوبات ســتاد مقابله با کرونا اين
شهرســتان و به منظور پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا ،طرح بازدید و
نظارت بر واحدهای صنفی متخلف به صورت مســتمر در سطح شهرستان
در حال اجرا است.
وي افــزود :در اجرای این طرح ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی
با همکاری کارشناسان شــبکه بهداشت و درمان و اداره صمت به صورت
روزانه از واحدهای صنفی این شهرستان بازدید می کنند.
ســرهنگ زراعتیان با اشــاره به بازديد از  348واحد صنفي در ســطح
شهرســتان تصريــح كرد :در ايــن خصوص به  45واحــد صنفی متخلف
به دلیل بی توجهی به هشــدارها و دستورالعمل ها تذكر و اخطار داده شده
اســت و  26واحد صنفي نيز به علت بی توجهی به اخطارهاي داده شــده
پلمب گردید.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون ضمن تشــكر از همکاری خوب
شــهروندان به خصوص اصناف و بازاریان با پلیس اظهار داشــت :تالش
نیروی انتظامی در كنار ســاير ادارات و سازمان ها به منظور حفظ امنيت و
سالمتي شهروندان تا قطع كامل زنجيره ويروس كرونا ادامه دارد.

اقتصاد
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بازار مسکن به سطح مقاومت رسید

رییس انجمن شرکتهای ریلی
اعالم کرد

تکذیب افزایش قیمت  ۴۰درصدی
بلیت قطار

رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و
خدمات وابسته اعالم کرد :تا کنون افزایش قیمتی در نرخ
بلیت قطار نداشتهایم و درخواست ما برای سال  ۱۴۰۰رد
شــده است اما در صورت موافقت از ابتدای شهریور ماه
 ۲۰درصد قیمت بلیت قطار که نیمه دوم ســال گذشته
قرار بود افزایش یابد ،به نرخها اضافه خواهد شد.
محمــد رجبی در گفتوگو با ایســنا درباره انتشــار
خبرهایی مبنی بر افزایش  ۴۰درصدی قیمت بلیت قطار
اظهار کرد :این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و در مرداد
ماه نیز قیمت بلیت قطار با همان نرخ سابق عرضه شده
است و هیچ افزایش قیمتی نداشتهایم.
وی مخالفت برخی مســئوالن را دلیل عدم افزایش
 ۴۰درصدی قیمت بلیت اعالم کــرد و افزود :قرار بود
درخواســت ما بــرای افزایش  ۴۰درصــدی نرخ بلیت
قطار در سال  ۱۴۰۰در شورای عالی هماهنگی ترابری
بررسی و تصویب شود تا بتوانیم هزینههای خودمان را
مدیریت کنیم اما با مخالفتهایی که صورت گرفت این
موضوع از دستور کار خارج شد.
افزایــش قیمت  ۲۰درصدی پارســال از
شهریور ماه
رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی
و خدمات وابسته با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه امسال
هیچ گونه افزایش قیمتی روی نرخ بلیت قطار نخواهیم
داشــت ،ادامه داد :اگر بتوانیــم و مصوبه آن را دریافت
کنیم از ابتدای شهریور ماه  ۲۰درصد قیمت بلیت قطار
افزایش مییابد که مربوط به نیمه دوم ســال گذشــته
است.
رجبی خاطرنشان کرد :در سال گذشته مصوبه افزایش
قیمــت  ۴۰درصدی قیمت بلیت قطــار را در دو مرحله
دریافت کردیم که  ۲۰درصد آن در شــهریور ماه سال
گذشته افزایش یافت و قرار بود تا در شهریور ماه  ۲۰درصد
دیگر نرخ بلیت قطار را افزایش دهیم اما این اجازه به ما
داده نشــد و مسئوالن اعالم کردند که فعال صبر کنیم.
این مسئله سبب شــده که تاکنون هیچ افزایش قیمتی
نداشته باشیم.
وی گفت :اگر مخالفتی با این مسئله نشود و بتوانیم
مجوز آن را دریافــت کنیم ،قیمت بلیت قطار از ابتدای
شهریور ماه امســال با یکسال تاخیر  ۲۰درصد افزایش
خواهد یافت.
به گزارش ایســنا ،نامهای طی روزهای گذشــته در
فضای مجازی منتشــر شده که نشــان میدهد وزارت
راه و شهرســازی با افزایش قیمــت  ۴۰درصدی بلیت
قطار موافقت کرده است اما به نظر میرسد این افزایش
قیمت هنوز اعمال نشــده و بــا مخالفتهایی رو به رو
شده است.
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ســیگنال های دریافتی از بازار مسکن شهر
تهران در ماههای خرداد و تیر نشــان میدهد
احتماال انتظارات کاهشــی که از آذرماه ســال
گذشــته ایجاد شده به نقطه پایان رسیده است؛
به طوری که بازار در برابر افت بیشتر قیمت ها
واکنش نشان میدهد.
به گزارش ایســنا ،بازار مسکن شهر تهران
پس از دو ماه رشــد نســبی قیمتهای قطعی
به ســطح مقاومتــی در نرخهای پیشــنهادی
رسید و به نظر میرســد روند ریزش قیمتها
که از آذرماه ســال گذشته تحت تاثیر تحوالت
سیاسی بینالمللی آغاز شــده بود متوقف شده
است .آمارهای غیررســمی از نرخ آگهیها در
کنار آمار رســمی از قیمت معامــات گویای
آن اســت که احتمــاال محــدوده  ۳۰میلیون
تومان ،ســطح حمایتی قوی برای بازار مسکن
محسوب میشود.
اطالعات به دســت آمده از ســامانه کیلید
نشان میدهد که بعد از هفت ماه روند کاهشی
قیمت ها در بازار مسکن متوقف شده است .طبق
این آمار ،قیمت های پیشنهادی در آذرماه سال
گذشــته  ۵۶.۸میلیون تومــان در هر متر مربع
بوده که در یک فرآیند ریزشی به  ۴۳.۵میلیون
تومان در خردادماه  ۱۴۰۰رســیده اما در تیرماه
مجددا روند افزایشــی به خود گرفته و به ۴۶.۹
میلیون تومان رسیده است.
همزمان قیمت های قطعی نیز بر اساس آمار
بانک مرکــزی در خرداد و تیر  ۱۴۰۰به ترتیب
 ۳درصــد و  ۱.۳درصد افزایش پیــدا کرد .در
حال حاضر میانگین قیمت مسکن شهر تهران
 ۳۰.۰۴میلیون تومان در هر متر مربع بر اساس
معامالت تیرماه  ۱۴۰۰است که تقریبا با متوسط
قیمت در اســفندماه  ۱۳۹۹برابری میکند .در
واقع بــازار در یک قفس قیمتی قرار گرفته و با
اینکه انتظار جهش قیمت ها دور از ذهن به نظر
میرســد ،بازار در برابر کاهش نرخ ها نیز مقاوم
شــده است؛ آن هم در شــرایطی که معامالت
به حدود یک ســوم معمول رسیده و در تیرماه
فقــط  ۵۰۷۱قرارداد خریــد و فروش در تهران
امضا شد.
بررسی قیمت در پنج ماه گذشته ریزنوسانات
بازار در محــدوده  ۳۰میلیون تومــان را تایید
میکند .اسفندماه  ۱۳۹۹متوسط قیمت مسکن
در تهران متری  ۳۰.۲۷میلیون تومان بوده که
در ماه فروردین کاهش یافته و به  ۲۹.۳میلیون

قیمت اوراق مسکن نســبت به دو هفته قبل تقریبا ثابت مانده
است و زوج های تهرانی می توانند با پرداخت  ۲۸میلیون و  ۶۰۸هزار
تومان ،وام  ۲۴۰میلیون تومانی بگیرند.
به گزارش ایســنا ،بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن
نشــان میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردینماه
 ۶۱هــزار و  ،۲۰۰در اردیبهشــت ماه  ۶۰هــزار و  ۶۰۰و در خرداد
ســال  ۶۰ ،۱۳۹۹هزار و  ۸۰۰تومان قیمت دارند .هر برگ از اوراق
تسهیالت مســکن بانک مسکن در تیرماه ســال گذشته با قیمت
 ۶۰هــزار و  ۸۰۰تومان ،در مردادماه  ۶۰هــزار و  ۶۰۰تومان و در
شهریورماه  ۶۰هزار و  ۴۰۰تومان داد و ستد میشود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر ،آبان و آذرماه سال ۱۳۹۹
نیز به ترتیب  ۵۹هزار و  ۷۰۰تومان ۵۹ ،هزار و  ۶۰۰تومان و  ۵۹هزار
و  ۸۰۰تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مســکن در دی سال گذشته با قیمت  ۶۰هزار
تومان ،در بهمنماه با قیمت  ۶۰هزار و  ۱۰۰تومان و در اســفندماه
با قیمت  ۵۹هزار و  ۸۰۰تومان معامله میشود.
قیمت اوراق مسکن در سه ماه نخست سال جاری
این اوراق در فروردین ماه سال  ۱۴۰۰با قیمت  ۵۹هزار و ،۹۰۰
در اردیبهشت ســال جاری با قیمت  ۵۹هزار و  ۸۰۰و در خردادماه
سال جاری نیز با قیمت  ۵۹هزار و  ۶۰۰تومان معامله میشد که این
گزارش بر اساس قیمت خردادماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهلهای تهرانی
براین اســاس ،بــا توجه به اینکــه مجردهای ســاکن تهران
میتوانند تا  ۱۴۰میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل
 ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید مســکن و  ۴۰میلیون تومان
جعاله میشــود ،برای دریافت  ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت باید
 ۲۰۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کند که هزینه این تعداد
اوراق با تســه  ۵۹هــزار و  ۶۰۰تومانی ۱۱ ،میلیــون و  ۹۲۰هزار
تومان میشود.
همچنین با در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن
باید  ۸۰ورق به مبلغ چهار میلیون و  ۷۶۸هزار تومان خریداری کنند
مجموع هزینه خرید اوراق به  ۱۶میلیون و  ۶۸۸هزار تومان میرسد.
زوجهــای تهرانــی نیــز برهمین اســاس میتوانند تا ســقف
 ۲۴۰میلیون تومان شــامل  ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید
مســکن برای هر نفر و  ۴۰میلیون تــوان وام جعاله دریافت کنند؛
بنابراین زوجین باید  ۴۰۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند
که هزینه آن  ۲۳میلیون و  ۸۴۰هزار تومان میشــود که همراه با
هزینــه چهار میلیون و  ۷۶۸هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید
 ۸۰ورق تســهیالت مســکن خریــداری کنند در مجمــوع باید
 ۲۸میلیون و  ۶۰۸هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش
از  ۲۰۰هزار نفر به  ۸۰میلیون تومان رسیده که برای آن باید  ۱۶۰برگه
خریداری شــود که هزینه آن  ۹میلیون و ۵۳۶هزار تومان اســت.
این وام برای سایر مناطق شهری  ۶۰میلیون تومان در نظر گرفته
شــده است که باید برای آن  ۱۲۰برگه خریداری شود که هزینه آن
هفت میلیون و ۱۵۲هزار تومان میشود.

تومان رسیده است .در اردیبهشت نیز بازار روند
نزولی داشت و  ۲۸.۸میلیون تومان شد .خرداد
 ۱۴۰۰متوســط قیمت مسکن در تهران مجددا
افزایش پیدا کرد و به ۲۹.۶میلیون تومان رسید.
در تیرمــاه نیز میانگین قیمــت  ۳۰.۰۴میلیون
تومان شده است.
رشد  ۱.۸درصدی ماهیانه قیمت های قطعی
در اولیــن ماه از تابســتان  ۱۴۰۰بــا افزایش
 ۷.۹درصدی قیمت های پیشــنهادی نسبت به
خردادماه همراه شــد .شاخص کیلید که درصد
تغییرات قیمت آگهیهای تیرماه نســبت به ماه
قبل را بررسی کرده نشان میدهد که بیشترین
افت قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه اخیر
در منطقه  ۲با کاهش  ۴.۵درصد و بیشــترین
افزایش قیمت در منطقه  ۱۷با رشد  ۸.۸درصد
اتفاق افتاده است.
در منطقــه یــک که معموال تحــرکات آن
به عنوان شــاخصی بــرای ارزیابــی تقاضای
سفتهبازی محسوب میشود طی یک ماه اخیر
قیمت های پیشنهادی  ۱.۷درصد افزایش یافته
و از  ۷۹میلیــون تومان به  ۸۰.۴میلیون تومان
رسیده است ،اما نرخ های قطعی در منطقه یک
بر اساس معامالت تیرماه  ۱۴۰۰به  ۶۲میلیون
تومان در هر متر مربع رســید که نسبت به ماه
قبل  ۶.۴درصد کاهش نشان داد .علت اختالف
نرخ آگهیها با قیمت معامالت میتواند حاکی
از آن باشــد که قراردادهــا عمدتا در فایل های
بهقیمت و دارای تخفیف انجام میشود.
منطقــه پنج نیز بــه عنــوان پرتقاضاترین
محدوده شهر تهران در ماه جاری با رشد اندک
قیمت آگهیها و معامــات قطعی همراه بود.

در تیرماه  ۱۴۰۰نرخ های پیشنهادی در منطقه
پنج  ۳۸.۱میلیون تومان در هر متر مربع شــد
که در مقایســه با ماه قبــل  ۰.۳درصد افزایش
پیدا کرد .قیمت معامالت نیز طی ماه مذکور در
این منطقه به  ۳۷.۷میلین تومان رسید که رشد
 ۱.۶درصدی را به ثبت رساند.
ایجاد ثبات پس از روند نزولی بازار مســکن
با رشد قیمت نهادههای ساختمانی همراه شده
است .طی هفتههای اخیر نرخ دو کاالی اساسی
در بخش ساخت و ســاز یعنی سیمان و فوالد
برای چندمین بار طی  ۱.۵ســال اخیر افزایش
پیدا کرد .قیمت ســیمان تحت تاثیر قطعی برق
کارخانجــات از حدود هر پاکت  ۳۵هزار تومان
در اوایــل تیرماه به بــاالی  ۷۰هزار تومان در
پایان همان ماه رســید و قیمــت هر کیلوگرم
میلگــرد از  ۱۳هــزار و  ۵۰۰تومان به بیش از
 ۲۰هــزار تومان افزایش پیدا کرد .این در حالی
اســت که اواخر ســال  ۱۳۹۸قیمت هر پاکت
سیمان حدود  ۱۰هزار تومان و میلگرد کیلویی
 ۴۲۰۰تومان بود.
از طرف دیگر متغیرهایی همچون نرخ تورم
و برداشــت ها از سیاســت های انبساطی پولی
در دولــت آینده به انتظارات افزایشــی در بازار
مســکن دامن زده و تحلیل عمده کارشناسان
این است که اگرچه با جهش قیمت مسکن در
ماههای آینده مواجه نخواهیم شد اما نمیتوان
تاثیرگذاری تــورم عمومــی  ۴۴درصد تیرماه
 ۱۴۰۰که باالترین میزان افزایش ســالیانه در
 ۲۵ســال اخیر و بیشترین رشــد ماهیانه طی
یک هشت ماه اخیر بوده را بر آینده بازار مسکن
نادیده گرفت.

گام جدید روسیه برای توسعه انرژی هیدروژن

روســیه در راســتای برنامه ریزی برای تولید هیدروژن در یک دهــه آینده ،گروه کاری
جدیــدی را بــرای هماهنگ کردن تولیــد هیدروژن و پــروژه های صادراتی این کشــور
تشکیل داد.
به گزارش ایســنا ،به نظر می رسد روسیه با تشــکیل گروه کاری جدید توسط میخائیل
میشوستین ،نخست وزیر روسیه به منظور هماهنگ سازی پروژه های هیدروژن ،به انتظارات
برای گذار جهانی انرژی در سال های آینده واکنش نشان می دهد.
روسیه انتظار دارد تقاضای داخلی همچنان اتکای باالیی به نفت و گاز داشته باشد به این
ترتیب عمده تولید هیدروژن برای صادرات خواهد بود .اگرچه روســیه سطح باالیی تولید گاز
طبیعی دارد اما به پیگیری تولید هیدروژن عالقه نشان داده که با توجه به ابراز عالقه اروپا و
خاورمیانه به توسعه و واردات هیدروژن در یک دهه آینده ،قابل درک است.
روســیه قصد دارد با اســتفاده از فناوری جمع آوری و نگهداری کربن در پایگاههای گاز
طبیعی ،هیدروژن آبی تولید کند.
این گروه کاری شامل روسا و معاونان شرکت های گازپروم و نواتک و همچنین نمایندگان
صنعت نفت و چندین شرکت و وزارتخانه هستند .الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه
مدیریت این گروه کاری را برعهده خواهد داشت.
گازپروم سالهای متمادی به استفاده از هیدروژن از جمله ساخت تاسیساتی برای قطارهای
هیدروژنی تا سال  ۲۰۲۴عالقمند بوده است .این شرکت اکنون پیشنهاد کرده یکی از دو شاه لوله
خط لوله گازی زیردریایی نورد اســتریم  ۲که روســیه و آلمان را به یکدیگر متصل می کند
برای انتقال هیدروژن در دهه  ۲۰۳۰مورد استفاده قرار گیرد.
این شــرکت اخیرا توافقنامه هایی را امضا کرده تا گنجاندن جمع آوری و نگهداری کربن،
تولید آمونیاک و تولید نیروی بادی را در پایگاههای تولید فعلی بررســی کند .شــرکت های
نفتــی روســنفت و گازپروم نفــت هم با تجربه ای کــه در تولید هیدروژن خاکســتری در
پاالیشگاههایشان داشته اند ،تخصص خود را عرضه کرده اند.
بر مبنای نقشه راه هیدروژن روسیه ،این گروه کاری انتظار دارد تاسیسات تولید هیدروژن
با استفاده از فناوری جمع آوری و نگهداری کربن ،تا سال  ۲۰۲۳ساخته شوند .هیدروژن سبز
هم می تواند تولید شود زیرا این گروه به دنبال انجام آزمایشاتی برای تولید هیدروژن از آب
و سایر منابع تجدیدپذیر هستند.
از زمان تشــکیل این گروه کاری در ماه جاری ،بعضی از شرکت های روسی برنامه هایی
را برای تولید و اســتفاده از هیدروژن در این کشــور اعالم کرده اند به عنوان مثال شــرکت
یونایتد انجین کورپوریشن روستک ( )UECبر نیت خود برای توسعه نیروگاه هایی به منظور
پشتیبانی از استفاده از هیدروژن در بخش هواپیمایی تاکید کرده است.
نواتــک در ژوئن تاکید کرد که روســیه ســهم  ۲۰درصدی در بازار هیــدروژن جهان را
هــدف گرفته و انتظار می رود دولت یک برنامه هیــدروژن را در دو ماه آینده تصویب کند.
پیش بینی می شــود طرح مذکور ســناریوهای مختلفی را برای تولید هیدروژن و همچنین
بازارهای صادراتی احتمالی پیشنهاد کند.
در اســتراتژی انرژی  ۲۰۲۰روسیه ،تا سال  ۲۰۳۴هدف صادرات  ۲۰۰هزار تن هیدروژن
تا ســال  ۲۰۲۴و افزایش این رقم به دو میلیون تن تا ســال  ۲۰۳۵تعیین شده است .با این
حال اگر تقاضا از رقم پیش بینی شــده فراتر رود ،روســیه می تواند صنعت هیدروژن خود را
بسیار سریعتر توسعه ببخشد تا به شکل قابل توجهی میزان باالتری انرژی پاک را صادر کند.
همچنین انتظار می رود روسیه در توسعه صنعت هیدروژن در یک دهه آینده با کشورهای
تولیدکننده و مصرف کننده شــامل آلمان ،فرانســه ،اســترالیا ،ژاپن ،کره جنوبی و عربستان
سعودی همکاری کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،شرکت دیلویت پیش بینی کرده که استفاده از هیدروژن
در بخش حمل و نقل اروپا به  ۵۰میلیون تن تا سال  ۲۰۵۰می رسد و صنعت اروپایی ممکن
اســت نیازمند  ۴۵میلیون تن هیدروژن تا آن زمان باشــد .بسیاری از کشورها به برنامه های
تولید هیدروژن روی آورده اند و روســیه با توســعه این بازار ،پل مهمی میان آســیا و اروپا
ایجاد می کند.

مجریان سابق در ردیف موافقان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!
در شرایطی که طی ماههای گذشته مسئله آزادسازی
نرخ بلیت هواپیما مطرح شده و ایرالینها بدون هیچ
توضیحی اقدام به افزایش قیمت کردهاند ،رییس سابق
سازمان هواپیمایی کشــوری که در دوره مدیریتش
قیمتگذاری دســتوری برای نرخ بلیت هواپیما اجرا
می شد ،به صف موافقان آزادسازی پیوسته است.
بــه گزارش ایســنا ،تعییــن قیمت دســتوری یا
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سالهاست که از سوی
مســئوالن و کارشناســان صنعت هوانوردی مطرح
میشود و در این میان به نظر میرسد که همه موافق
آزادسازی هستند اما در عمل بعضا این آزادسازی به
رهاسازی تعبیر شده و ایرالینها با وجود اجرا نشدن
این قانون گویا رقابت ســالم برای سپردن نرخها به
بازار و سیستم عرضه و تقاضا را یاد نگرفتهاند.
جالب اینکه علــی عابدزاده کــه در آخرین دور
مســئولیت ،از  ۲۵مرداد ماه سال  ۱۳۹۴تا مرداد ماه
سال  ۱۳۹۹ریاست ســازمان هواپیمایی کشوری را
بر عهده داشــت ،در یادداشتی که از او منتشر شده،
آورده است که «اخیراً ســخنانی غیر کارشناسی در
خصوص بازگشــت به نرخ و قیمتگذاری بلیتهای
هواپیمایی در ســطح جامعه مطرح و منتشر گردیده
که هدفش منسوخ نمودن قانون واضعه در خصوص
آزادســازی نرخ بلیت هواپیمایی است .نقطه نظرات
منتشرشــده بیش از هر چیز ســعی در القای برخی
تصــورات ناصــواب در میــان مــردم در خصوص
نرخ بلیت هوایی نموده و مایل اســت با توســل به
پشــتوانه افکار عمومی مبادرت به از میان برداشتن
قانــون مترقی رقابت آزاد و تعیین نرخ کاال از طریق
مکانیسم بازار نماید .عالوه بر اینکه چنین برداشتی
ضد علمی است ،عملی نمودن چنین راهکاری بهجز
مغایــرت با مصالح و منافع ملــی و باألخص بخش
هوایی مملکت حاصلی نخواهد داشت».
در بخش دیگری از این یادداشــت آمده اســت:
«اینکه عدهای تصور کنند با اتکای به قدرت سیاسی
و یــا زور میتوانند قیمت کاالهــا را تعیین و تثبیت
کنند حاکی از بیاطالعی آنان از مکانیســم عرضه
و تقاضا و محل تعیین نرخ و قیمت کاالهاســت که
تحت سیطره قانون اقتصادی به حیات خود پرداخته
و ادامه میدهند .هر رشــته از کار و ازجمله اقتصاد
قانونهــای ویژه خــود را دارند و نمیتــوان با آن
قانونها با اتکای به تمایالت فردی و جمعی درافتاد.
اگر هم عدهای از ســر نادانی با این قوانین درافتند
خودشان برمیافتند؛ مث ً
ال اگر شما بخواهید با قانون
جاذبه درافتید مســلم ًا سر شــما به سنگ خورده و
شکستخورده از میدان بدر خواهید رفت .قانونهای
مقوالت مختلف بایســتی آموختهشــده و یاد گرفته

شــوند و انســان با اتکای به آن قوانین زندگی خود
را در زمینههــای مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی
تنظیم بنماید تا بتواند با اســتفاده بهینه از آن قوانین
به پیشرفت نائل شود.
برخورد با ارزشــیابی مقوالت اقتصادی همچون
خدمات و بهطــور اخص خدمات هوایی نیز از همین
ســنخاند و این روش در حملونقل هوایی از جایگاه
ویــژهای برخوردار اســت و از ســالها دور اقتصاد
حملونقل هوایی در دنیا بر آن اســتوار بوده اســت.
اصو ًال در جهان ثابتشــده اســت که دولت بایستی
از دخالــت در اقتصاد احتراز نمــوده و دوری نماید.
کار دولت ارائه خدماتی اســت که ملت به عهده آن
میگذارد و در جزو این خدمات نرخگذاری نیســت و
امری ناصواب تلقی میشــود .نرخگذاری و ایجاد و
القــای این تصور باطل که دولت قادر اســت نرخی
را برای فالن مقولــه کاالیی تعیین نماید و این نرخ
نیز بایســتی حتم ًا ثابت باقی بماند امری خالف عقل
ســلیم و مغایــر قوانین اقتصادی اســت .کار دولت
قیمتگذاری کاالها و مداخله در امر اقتصاد نیســت.
کار دولــت برنامهریــزی در ســطح کالن و ایجاد
زمینههای مناســب و پشتیبانی از فعالیتهای عموم
مردم در زمینههای معیشــتی و اقتصادی است و نه
آقاباالســری کردن و تعیین نرخ کاال برای بازار .کار
دولت تضمیــن آزادی فعالیت اقتصادی و نظارت بر
جلوگیــری از رقابت مض ِر ،رانــت ،انحصار و ایجاد
فضای رقابت آزاد است و نه قیمتگذاری».
این اظهارات از ســوی رییس ســابق ســازمان
هواپیمایی کشوری درحالی طرح شده که اتفاقا در دوره
چهار ساله ریاست او ،با وجود تصویب و ابالغ قانون
آزادســازی نرخ بلیت هواپیما ،همواره نرخگذاری در
این زمینه با تصمیم شواری عالی هواپیمایی کشوری
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با حضور خودش و ریاست وزیر راه و شهرسازی انجام
شــده و برای تعیین قیمت در این زمینه دامنه نرخی
(با کف و ســقف قیمت) تعریف میشــد ،به گونهای
که ایرالینها نمیتوانستند از این دامنه عدول کنند.
اما حاال مشــخص نیســت چرا عابدزاده پس از
حدود یکسال طرفدار آزادســازی نرخ بلیت هواپیما
شده است؟
البته در این زمینه باید به نکته دیگری هم اشاره
کــرد و آن اینکــه ایرالینها با وجــود اینکه قانون
برای آزادســازی نرخ بلیت هواپیما به خوبی یا بهتر
بگوییم اصال اجرا نشــد ،به هیــچ وجه از بلوغ کافی
برای رقابت ســالم برخوردار نیســتند و در سالهای
گذشته همواره ثابت کردهاند که با وجود اهرم نظارتی
به نام شــواری عالی هواپیمایی و تعیین دامنه نرخی
یا نرخنامهای که فقط ســقف قیمت را محدود کرده
است ،بارها و بارها از قانون تخطی کرده و بدون هیچ
دلیلی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کردهاند
و رفتار آنها در بازار صنعت هوانوردی کامال به زیان
مردم و به نفع خودشان بوده است.
شرکتهای هواپیمایی حتی در برخی مواقع با تبانی
یا هماهنگی کامل بین خودشان موفق شدند دولت را
مجاب به افزایش قیمت کنند که این اتفاق در آبان ماه
سال گذشته مسبوق به سابق بود و در ابتدای تیر ماه
نیــز همیــن کار را انجام دادند که صــدای مردم و
مسئوالن را درآورد.
بنابراین نه تنها ایرالینها نشــان دادند که رقابت
ســالم در بازار که نفع جمعی را در بر داشــته باشد،
بلد نیســتند بلکه اگر آزادسازی نرخ صورت گیرد چه
بسا اتفاقات بدتر و نگرانکنندهتری را از سوی آنها
در راستای افزایش بیرویه و بدون حساب و کتاب از
طرف ایرالینها شاهد باشیم.

جزئیات جدید از تامین ارز کاالهای اساسی

طــی چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری ،بــه منظــور
واردات کاالهــای اساســی و ضــروری حــدود  ۱۵میلیــارد
دالر تأمیــن ارز شــده اســت کــه نســبت بــه دوره مشــابه
پارســال رشــدی بالغ بر  ۲۷درصــدی دارد .ضمنــ ًا تأمین ارز
به منظور واردات کاالهای اساســی ،تجهیزات پزشــکی و دارو
(نرخ ترجیحی) با افزایش  ۷۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  ۴.۶میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم کرده که از میزان فوق
 ۱۵۴۶میلیون دالر برای ذرت ،جــو و گندم ۱۱۲۴ ،میلیون دالر
برای دانههای روغنی و روغن خام۱۱۷۱ ،میلیون دالر برای دارو
و تجهیزات پزشــکی ۳۴۸ ،میلیون دالر کنجاله ســویا تأمین ارز
شده است.
عالوه بر آن برای سایر کاالها  ۱۰.۴میلیارد دالر تأمین ارز شده
است که رشــدی بالغ بر  ۱۵درصد را نسبت به مدت مشابه سال
قبل نشــان میدهد .از جمله این کاالها می توان به ماشین آالت
اشــاره کرد که برای آن  ۳۵۶۴میلیون دالر تامین ارز شده است.
بنابر گزارش اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی ،صادرکنندگان
همچنین طی دوره مورد نظر ،حدود هشت میلیارد دالر با نرخ میانگین
موزون دالری معادل  ۲۱هزار و  ۸۰۰تومان در سامانه نیما اقدام
به فروش ارز کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه
سال قبل حاکی از رشد حدود  ۵۵درصدی است.
گفتنی اســت ،در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامالت
ارزی حدود  ۵۱۵میلیون اســکناس دالر با نرخ میانگین ۲۳۲۴۷
تومان و حدود  ۹۴میلیون اســکناس یورو با نرخ میانگین ۲۷۶۳۲
تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به
ترتیب با رشدهای  ۲۸۶درصدی و  ۶۶۱درصدی همراه بوده است.

صادرات گاز طبیعی آذربایجان
افزایش یافت

صــادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان در نیمه اول ســال
 ۲۰۲۱به  ۹.۱میلیارد متر مکعب رسید که  ۳۶درصد در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
به گزارش ایسنا ،ترکیه حدود  ۴.۷میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از
جمهوری آذربایجان در مدت مذکور وارد کرد .واردات گرجستان هم
 ۱.۲میلیارد متر مکعب بود.
جمهوری آذربایجان در شش ماه نخست سال میالدی جاری
 ۳.۲میلیــارد متر مکعب گاز طبیعی بــه اتحادیه اروپا صادر کرد.
صادرات این کشور به اتحادیه اروپا در  ۳۱دسامبر آغاز شد.
تولید گاز طبیعی جمهوری آذربایجان در فاصله ژانویه تا ژوییه
 ۵.۱درصد بر مبنای ساالنه افزایش داشت و به  ۲۰.۳میلیارد متر مکعب
رسید .این میزان شامل  ۱۰میلیارد متر مکعب تولید میدان شاه دنیز و
 ۶.۴میلیارد متر مکعب تولید ذخایر آذری چراغ گونشلی بود.
گفتنی است شرکت  BPدر هر دو پروژه حضور دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،وزارت انرژی جمهوری آذربایجان
اعالم کرد شــرکت انرژی دولتی سوکار در این مدت  ۳.۹میلیارد
متر مکعب گاز طبیعی تولید کرد اما آماری برای مقایســه با مدت
مشابه سال گذشته ارائه نکرد.
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ناکامی نسل طالیی والیبال ایران در المپیک
تیم ملــی والیبال ایــران در پنجمین بــازی خود از
رقابتهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو به مصاف ژاپن رفت و با
نتیجه  ۳بر  ۲شکست خورد تا از صعود به مرحله یک چهارم
نهایی المپیک باز بماند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال ایران که در گروه
 Aرقابتهــای المپیک  ۲۰۲۰توکیــو قرار دارد در بازی
پنجم خود از ســاعت  ۱۵:۱۰به مصــاف ژاپن رفت .این
رقابت تمام آســیایی درحالی برگزار شــد که هر تیم در
صورت پیروزی می توانســت بــه دور یک چهارم نهایی
المپیک صعود کند.
تیم ملی والیبال ایران درحالی مقابل ژاپن قرار گرفت که
پیش از این بازی به دو پیروزی و دو شکست دست یافته
بــود .بلند قامتان ایران در رقابــت های گروهی المپیک
مقابل لهستان و ونزوئال به پیروزی رسیدند و مقابل کانادا
و ایتالیا بازی را واگذار کردند.
ایران و ژاپن در طول تاریخ  ۴۲بار به مصاف هم رفتهاند
و ســهم هرکدام هــم  ۲۱برد بوده اســت .در  ۲۰تقابل
اخیــر تیم ملی والیبــال ایران و تیم ملــی والیبال ژاپن،
 ۱۵پیروزی سهم ایران و  ۵پیروزی سهم ژاپن بوده است.
تیــم ملی والیبال ژاپن در ســال های گذشــته برای
رقابت  های المپیک هزینه های زیادی را انجام داده تا بتواند
به عنوان میزبان موفقیت های جدیدی را کسب کند .اگر به
 ۱۰تقابل اخیر ایران و ژاپن نگاه کنیم خواهیم یافت که ایران
 ۶پیروزی و ژاپن  ۴برد را به نام خود ثبت کرده است.
آخرین تقابل دو تیم به ماه گذشته در لیگ ملت های
 ۲۰۲۱والیبال برمی گردد کــه تیم ملی والیبال ایران در
غیاب سعید معروف و در اولین بازی خود با نتیجه سنگین
 ۳بر صفر شکست خورد.
ژاپنی ها با ســتاره های خود مانند ایشیکاوا ،نیشیدا و
شیمیزو به این رقابت پا گذاشته و این بازیکنان در سال های
اخیــر موفقیت های زیادی را بــه نام خود ثبت کرده اند.
تیــم ملی والیبال ایران با ترکیب ابتدایی ایران ســعید
معــروف ،میالدعبادی پور ،ســیدمحمد موســوی ،علی
اصغرمجــرد ،میثم صالحی ،امیرغفــور و مهدی مرندی
(لیبرو) مقابل ژاپن ظاهر شد.
ست اول :ایران  ۲۵ - ۲۱ژاپن
در ابتدای ست اول ،تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی
والیبال ژاپن پایاپای پیش رفته تا دو تیم در امتیاز  ۳برابر
شوند .در امتیاز  ۶به سود ژاپن ،ملی پوش این تیم موفق
شد از سرویس مستقیم امتیاز بگیرد تا دو تیم در پوئن ۶
برابر شوند .در ادامه کار نیشیدا توانست با یک تک دفاع
زیبا امتیاز را  ۶-۷به ســود ژاپن کند .در امتیاز  ۱۰برای
ژاپن ،نیشــیدا موفق شد از سرویس مستقیم پوئن کسب
کند تا این تیم با نتیجه  ۹-۱۰از ایران پیش بیفتد.
در اواسط ست اول ،دو تیم در امتیاز  ۱۵برابر شدند تا
این رقابت همچنان جذاب دنبال شود.
تیــم ملی والیبال ژاپن در ادامه کار بهتر از ایران عمل

کرد و موفق شــد با نتیجــه  ۱۵-۱۷از ایران پیش بیفتد
تا آلکنو برای متوقف کردن ژاپن وقت استراحت بگیرد.
در امتیاز  ۲۰به ســود ژاپن ،میــاد عبادی پور امتیاز
سرویس را از دست داد تا ایران با نتیجه  ۱۷-۲۰از ژاپن
همچنان عقب باشد .در امتیاز  ۲۱-۲۴به سود ژاپن ،آلکنو
بار دیگر وقت استراحت گرفت تا شاید شاگردانش موفق
شوند بازی را به سود خود برگردانند .تیم ملی والیبال ژاپن
در این ست بهتر از ایران عمل کرد و موفق شد ست اول
را با امتیاز  ۲۵بر  ۲۱به نام خود کند.
ست دوم :ایران  ۲۰ - ۲۵ژاپن
در ابتدای ســت دوم ،ایران و ژاپن پایاپای پیش رفتند
تا دو تیم در امتیاز  ۳برابر شوند .در امتیاز  ۴به سود ایران،
میثم صالحی موفق شــد از سرویس مستقیم پوئن کسب
کند .سعید معروف در امتیاز  ۷به سود ایران آبشار زیبایی
را به امتیاز تبدیل کرد تا ایران  ۶-۷از حریف جلو بیفتد.
در امتیاز  ۷-۸به ســود ژاپن ،ملی پوش والیبال ژاپن
موفق شــد از سرویس مستقیم امتیاز کسب کند .ژاپن در
ادامه کار عملکرد بهتری داشت و توانست  ۹-۱۰از ایران
پیــش بیفتد .دریافت ها در زمین تیــم ملی والیبال ژاپن
بســیار خوب انجام میشد و همین عامل باعث شده بود
پاسور ژاپن آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
در امتیــاز برابــر  ،۱۱صابر کاظمی و جــواد کریمی
به جــای غفــور و معــروف وارد زمین شــدند که این
تعویض  ها کارساز شــد .در امتیاز  ۱۳به سود ایران ،سید
محمد موسوی از سرویس مســتقیم امتیاز کسب کرد تا
دو تیم در پوئن  ۱۳برابر شــوند .در امتیاز  ۱۶-۱۷به سود
ایران ،صابر کاظمی با جای خالی زیبا ایران را پیش انداخت.
میالد عبادی پور موفق شــد در امتیاز  ۱۸به سود ایران
پوئن مستقیم از سرویس کسب کند تا سرمربی ژاپن وقت
استراحت بگیرد.
در این ســت ،تعویض های آلکنــو جواب داد چرا که

اصفهان میزبان فینال جام حذفی فوتبال ایران شد

ایرنا :سازمان لیگ فوتبال از تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی خبر داد.
بــه گزارش ایرنا ،با اعالم ســازمان لیگ ،با توجه به بازدید انجام شــده از مجموعه ورزشــی
امــام علــی کرمان و ارزیابی شــرایط میزبانی فینــال جام حذفی فصــل  ۱۳۹۹- ۴۰۰به اطالع
می رســاند با توجه به ســوابق بهرهبرداری در طی فصل جاری و برگزاری مسابقات وضعیت فعلی
چمن ورزشــگاه به صورتی اســت ،که الزاما می بایست برنامه ریزی ترمیم و اصالح نواقص چمن
بالفاصله بعد از پایان لیگ یک کشــور آغاز می گردید ،تا قبل از ایجاد خسارت  های جبران ناپذیر
سالمت چمن ورزشگاه تضمین گردد .که البته این امر میسر نشده است.
همچنین الزم به ذکر است از آنجا که سایر الزامات از جمله اسکوربورد ،صندلی ها و موارد دیگر
نیز باید در برنامه نصب ،اصالح و تعمیر قرار گیرد .برهمین اساس قطعا شرایط میزبانی فینال جام
حذفی در این ورزشگاه و در تاریخ مقرر مهیا نمی شود.
از آنجا که ســازمان لیگ به یادبود سردار دلها ،شهید سپهبد قاسم سلیمانی آمادگی دارد اولین
رقابــت مهم و در پیش رو از جمله ســوپرجام را در این ورزشــگاه برگزار کند ،بدیهی اســت در
صورت تحقق موارد فوق و تامین شــرایط میزبانی در ورزشــگاه مذکور این امر محقق خواهد شد.
بــا توجه به جمیع جهات ،دیدار فینال جام حذفی روز یکشــنبه  ۱۷مردادماه ســاعت  ۲۰:۳۰در
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود .در حال حاضر تیمهای فوالد و ملوان و گلگهر و
استقالل باید در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به مصاف هم بروند.

صابر کاظمی عملکرد بســیار خوبــی از خود به نمایش
گذاشت و ایران  ۱۶-۱۹از حریفش پیش افتاد.
ایران در این ســت قدرتش را بــه ژاپن دیکته کرد و
توانست  ۲۵بر  ۲۰پیروز ست دوم شود.
ست سوم :ایران  ۲۹ - ۳۱ژاپن
در ابتدای ست ســوم ،تیم ملی والیبال ایران عملکرد
بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و توانست ۲-۵
از حریف پیش بیفتد .ژاپن در اوایل این ســت اختالف را
کم کرد تا ایران همچنان  ۵-۶از ژاپن پیش باشد.
در ادامــه کار ،بلند قامتان ایران تیم ملی والیبال ژاپن
را تحت فشار قرار دادند تا نتیجه  ۵-۹به سود ایران شود.
والیبالیســت های ژاپن بازهم اختالف را کم کردند تا
نتیجه  ۹-۱۰همچنان به ســود ایران باشد .ژاپن در ادامه
ست سوم دست از تالش نکشــید و موفق شد نتیجه را
برابر  ۱۳کند .والدیمیر آلکنو در امتیاز  ۱۵به ســود ژاپن
درخواســت بازبینی صحنه را داد امــا امتیاز این پوئن به
ژاپن رسید تا ایران  ۱۴-۱۵از حریف عقب بیفتد.
در اواسط ست سوم ،دریافت ها در زمین ژاپن بی نقص
انجام میشــد تا این تیم موفق شود  ۱۴-۱۶از ایران جلو
بیفتد؛ پس از ایجاد این اختالف امتیاز آلکنو وقت استراحت
گرفت تا شــاید رونــد امتیاز گیری ژاپن متوقف شــود.
در امتیاز  ۱۵به ســود ایران ،جواد کریمی موفق شد از
سرویس مســتقیم پوئن کسب کند .نیشیدا در ست سوم
آبشــارهای زیبایی را برای ژاپن ثبت کرد تا با درخشش
این بازیکن نتیجه  ۱۶-۱۷به سود ژاپن شود.
میثم صالحی در امتیاز  ۱۸به سود ایران دفاع روی تور
خوبی را انجام داد تا ایران  ۱۷-۱۸از ژاپن پیش بیفتد.
در امتیاز برابــر  ،۲۲رالی زیبایی بین دو تیم شــکل
گرفت و بلندقامتان ایران موفق شدند این پوئن را به نام
خود کنند .در انتهای ست سوم به دلیل حساسیت بازی،
تنش هایی بین نیمکت های دو تیم ایجاد شد.

مربی شیرازی کشتی فرنگی:

برادران گرایی تحت تاثیر نام المپیک قرار نمی گیرند

هیچ تیمی در این ســت نمیخواســت بازنده شود و
همین عامل باعث شــده بود بــازی زیبایی بین تیم ملی
والیبال ایران و تیم ملی والیبال ژاپن شکل بگیرد.
تیم ملی والیبال ژاپن در پایان توانست با نتیجه  ۳۱بر
 ۲۹ست سوم را به نام خود کند.
ست چهارم :ایران  ۲۲ - ۲۵ژاپن
ایران ســت چهارم را خوب آغاز نکرد تا ژاپن با نتیجه
 ۴بر  ۱از ایران پیش بیفتد .در ادامه کار در ســت چهارم،
بلندقامتان ایران موفق شــدند اختــاف را کم کرده تا
نتیجه  ۴-۵به ســود ژاپن شود .تیم ملی والیبال ژاپن که
نمیخواســت اختالف کم شود با عملکردی خوب نتیجه
را  ۶-۱۰به ســود خــود کرد تا آلکنو بــرای توقف روند
امتیاز گیری این تیم وقت استراحت بگیرد.
ســرمربی روس والیبال ایران در اوایل این ست ،امیر
غفور و ســعید معروف را وارد زمین کرد تا شــاید بازی
به سود ایران شــود .تعویض های ایران در این ست هم
کارســاز بود چرا که اختالف امتیاز کمتر شــد .در امتیاز
 ۹-۱۱به سود ژاپن ،سرمربی این تیم زمان استراحت گرفت
تا شاید موفق شــود اختالف امتیاز را با ایران حفظ کند.
ایران در اواســط این ست ژاپن را تحت فشار قرار داد
و توانســت اختالف امتیاز را کم کند تا نتیجه  ۱۲-۱۳به
ســود ژاپن شود .امیر غفور موفق شد از سرویس مستقیم
پوئن کسب کند تا دو تیم در امتیاز  ۲۰برابر شوند؛ پس از
جبران اختالف امتیاز ،سرمربی ژاپن وقت استراحت گرفت.
در امتیاز  ۲۰-۲۲به ســود ژاپن ،آلکنو وقت استراحت
گرفت تا شاید تیم ملی والیبال ایران موفق شود به بازی
برگردد و پیروز این ست شود .در امتیاز  ۲۲به سود ایران،
میثم صالحی از سرویس مستقیم پوئن کسب کرد.
در انتهای این ســت ،تیم ملی والیبال ژاپن تیم برتر
میدان بود و موفق شــد با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲ست چهارم را
به نام خود کند.
ست پنجم :ایران  ۱۳ - ۱۵ژاپن
سرویس های ژاپن در ابتدای بازی کار را برای ایران
سخت کرد تا تیم ملی والیبال ایران  ۲بر صفر از حریف عقب
بیفتد .علی اصغر مجرد در امتیاز  ۳به سود ژاپن ،سرویس
خود را از دســت داد تا نتیجه  ۳بر  ۱به ســود ژاپن شود.
صابرکاظمی و جواد کریمی در امتیاز  ۲-۵به سود ژاپن
وارد میدان شــدند تا شــاید ایران بتواند اختالف امتیاز را
جبران کند .اشتباهات بازیکنان ایران باعث شد تا نتیجه ۷
بر  ۳به سود ژاپن شود .در ادامه کار ،ژاپن توانست اختالف
امتیاز را حفظ کند تا نتیجه  ۷-۱۱به ســود ژاپن شــود.
ســعید معروف در امتیاز  ۱۰به ســود ایــران تک دفاع
زیبایی انجام داد تا نتیجه  ۱۰-۱۲به سود ژاپن شود.
ژاپن در ست آخر هم تیم برتر میدان بود و توانست با
نتیجه  ۱۵بر  ۱۳ایران را شکست دهد.
با این نتیجه ،ایران از صعود به مرحله یک چهارم نهایی
المپیک بازماند و ژاپن به مرحله بعد صعود کرد.

ایســنا :رحیم گیوی ،مربی شیرازی که سال ها در کنار برادران گرایی حضور
داشــته و بیشترین شناخت را از آنان دارد ،امیدواری زیادی به موفقیت های این
دو فرنگی کار برجســته در میدان بزرگ المپیــک دارد و تاکید می کند که نام
المپیک تاثیری بر عملکرد برادران گرایی ندارد.
گیوی در گفت و گو با ایســنا ضمن اشــاره به اینکه به طور مداوم با برادران
گرایی در تمــاس و خیالش از موفقیت آنان راحت اســت ،افزود :هر دوی آنها
الیق مدال طال هســتند .این اولین بار است که هیچ استرسی برای آنها ندارم.
می توانم با خیال راحت بنشــینم و بازی هایشــان را تماشا کنم .قبال مسابقات
جهانی و المپیک را هم نمی توانســتم با خیال راحت ببینم ولی حاال انقدر خیالم
راحت است که فقط در فکر تدارک جشن قهرمانی هستم.
این مربی با تجربه کشــتی فرنگی افزود :فکر می کنم برادران گرایی به آن
ســقفی که باید ،رســیده اند .با تمام کشــتی گیران خوب دنیا بازی کرده اند و
شکستشان داده اند .آنها راه بردن را به خوبی بلد هستند.
او درباره مهمترین رقبای برادران گرایی اظهار داشت :در اوزان المپیکی همه
رقبا بزرگ و سرسخت هستند .در وزن علی ،کشتی گیرانی از مجارستان ،سوئد،
ازبکســتان ،قزاقستان و روسیه حضور دارند و شــاید خطرناک ترین آنها رفیق
حسین اُف از آذربایجان باشد .رضا هم رقبایی از کوبا ،روسیه ،المان ،مجارستان
و کره جنوبی دارد .نکته مثبت این است که این بچه ها در مقابل رقبای قوی تر،
خیلی بهتر کشتی می گیرند تا با کشتی گیران ناشناس.
رحیــم گیوی ،دوری از حاشــیه را به عنــوان آخرین توصیه خــود به این
فرنگی کاران پرامید شــیراز مطرح کرده و مــی گوید :علی و رضا نباید بگذارند
اتفاقات حاشیه ای و داوری روی عملکردشان تاثیر منفی بگذارد .مسابقات المپیک
اســت و گاهی شــاهد بوده ایم که برخی داوران خواسته اند جلوی مدال آوری
بچه های ایران را بگیرند .نباید به آنها بهانه بدهیم .شــکر خدا بچه ها آنقدر از
لحاظ روحی قوی هســتند و آنقدر میدان دیده اند که تحت تاثیر اســم المپیک
قرار نگیرند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی کشــتی فرنگی کشــورمان با  ۵کشتی گیر به
توکیو اعزام شــده .محمدعلی گرایی رقابت های خود را امروز دوشنبه  ۱۲مرداد
آغــاز خواهد کــرد و محمدرضا گرایی نیز از فردا  ۱۳مردادماه به روی تشــک
خواهد رفت.

نجاتی از دور رقابتها حذف شد

ایرنا« :علیرضا نجاتی» نماینده وزن  ۶۰کیلوگرم کشــورمان از رقابتهای کشــتی فرنگی در
بازیهای المپیک توکیو حذف شد.
به گزارش ایرنا ،پیکارهای کشــتی فرنگی بازیهای المپیک دیروز (یکشــنبه) از ساعت ۶:۳۰
به وقت ایران در ســالن ماکوهاری مســه توکیو آغاز شــد .در وزن  ۶۰کیلوگــرم علیرضا نجاتی
در دور نخســت به مصاف آرمن ملکیــان دارنده طالی امیدهای جهان و طــای نوجوانان اروپا
از ارمنســتان رفــت .نجاتی در حالــی که در دقایق نخســت با نتیجه  ۲بر صفــر از حریف خود
پیــش بود اما در ادامه با اشــتباه خود و اجرای ناقص کول انداز و همچنین روبرو شــدن با اخطار
کم کاری و اســیر فــن بارانداز حریف ۵ ،امتیاز به کشــتیگیر ارمنســتانی داد .نجاتی که چیزی
برای از دســت دادن نداشــت در ثانیههای پایانی کشــتی با خاک کردن حریف کشــتی را  ۵بر
 ۵مســاوی کرد اما حریف ارمنســتانی به دلیل داشتن امتیازات درشــتتر برنده این مسابقه شد.
ملکیان حریف ارمنی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف لنور تیموراف دارنده مدال برنز جهان
از اوکراین رفت و با نتیجه  ۸بر  ۴مقابل وی شکست خورد تا با شکست ملکیان ارمنی ،نجاتی نیز
وداع زودهنگامی با بازیهای المپیک توکیو داشته باشد.

ستایش قطریها از مدافع پرسپولیس

قطریها به ســتایش از مدافع پرسپولیس پرداختند و او را خرید خوبی برای
االهلی دانستند.
به گزارش ایســنا ،محمدحســین کنعانیزادگان بعــد از دو فصل حضور در
پرســپولیس این تیم را ترک خواهد کرد و راهی لیگ ستارگان قطر میشود تا
پیراهن االهلی را بر تن کند.
روزنامــه الوطن با تاییــد خبر پیوســتن کنعانیزادگان به االهلی نوشــت:
کنعانی زادگان بعد از پایان لیگ ایران پیوســتن خود به االهلی را تایید کرد .او
جایگزین شــان لوری استرالیایی می شــود .کنعانیزادگان تجربه باالیی چه در
سطح ملی و چه در سطح باشگاهی دارد و از بهترین مدافعان است.
اســتاد الدوحه هم به ستایش از مدافع ملی پوش پرسپولیس پرداخت و او را
خرید خوبی برای االهلی دانست.

یزدانی:

امیدوارم بتوانم دل هموطنانم را شاد کنم

درخشش ورزشکار جوان ایرانی در کاپ اروپایی ترایاتلون

ملیپوش تیم جوانان ترایاتلون ایران با قرار گرفتن در بین  ۵ورزشکار برتر کاپ اروپایی بالیکسیر
ترکیه و ثبت بهترین رکورد در بخش دویدن ،در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی فدراســیون ترایاتلون؛ محمد حسین طیبی ورزشکار تیم
ملی جوانان ایران با قرار گرفتن در بین  ۵ورزشــکار برتر کاپ اروپایی بالیکســیر ترکیه و ثبت بهترین
رکورد در بخش دویدن در بین همه ورزشکاران نخبه از سراسر جهان و قرار گرفتن در جایگاهی باالتر از
قهرمان آسیا سال  ۲۰۱۹از کشور قزاقستان و ورزشکاران تیم میزبان ،نشان داد که با کشف استعدادهای
ناب و سرمایه گذاری و پرورش اصولی آنها می توان در ورزش های پایه که در کشورهای توسعه یافته
سال هاست مورد توجه و حمایت است ،سهم خواهی نمود.
اهمیت کســب این نتیجه به دلیل حضور اکثر ورزشــکاران نخبه اروپایی است و این در حالی است
که اروپا به عنوان مهد مدعیان ترایاتلون در جهان و المپیک محســوب می شود و نتایج المپیک توکیو
هم گواه این موضوع است.
طیبــی کــه تنها نماینــده کشــورمان در این مســابقات بود ،برای کســب این عنوان ارزشــمند
با  ۲۸ورزشکار شاخص و عنوان دار از  ۱۰کشور جهان به رقابت پرداخت و با ثبت زمان  ۵۸:۰۵عملکرد
فوق العاده ای از خود ارائه داد .اوج عملکرد طیبی در بخش دو بود که با رکورد  ۱۵:۱۲در بخش دو (۵
کیلومتر) ،با گذر از اکثر رقبا و کاهش فاصله با نفر اول ،بهترین عملکرد را در بین همه ورزشکاران این
مسابقات به ثبت رساند.
بدین ترتیب محمدحســین طیبی جوان آینده دار ترایاتلون کشورمان با شایستگی موفق شد برای
اولین بار در یک کاپ معتبر اروپایی کشــورمان را صاحب عنوان ارزنده و تحســین برانگیز پنجم نماید.
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ایرنا :آزادکار وزن  ۸۶کیلوگرم ایران در بازیهای المپیک توکیو
گفت :تالش میکنم تا با دعای خیر مردم و کمک خدا در المپیک،
دل هموطنانم را شاد کنم.
به گزارش ایرنا ،حســن یزدانی در بدو ورود به دهکده بازیهای
المپیک اظهار داشت :هر کســی به المپیک میآید قطعا از آمادگی
باالیی برخوردار اســت و نباید هیچ حریفی را در این بازیها دست
کم گرفت.
وی افــزود :همه رقبــا قوی هســتند اما کشــتیگیران روس
و آمریکایــی نســبت بــه ســایر رقبــا شــرایط بهتــری دارند و
شناخته شده تر هستند.
آزادکار وزن  96کیلوگــرم ایران افــزود :باید برنامه ریزی کرد تا
بــا دعای خیر هموطنان و کمک خدا بتوانیم در این مســابقات دل
مردم را شاد کنیم.
مســابقات کشــتی آزاد در بازیهــای المپیک روزهــای  ۱۳تا

 ۱۶مردادماهبرگزارمیشود.درروزهای ۱۳و ۱۴مردادنمایندگانکشورمان
در سه وزن  ۵۷و  ۸۶کیلوگرم یعنی «رضا اطری» و «حسن یزدانی»
به مصاف حریفان خواهند رفت.
همچنیــن مبارزههــای وزن  ۷۴کیلوگــرم و  ۱۲۵کیلوگرم در
روزهــای  ۱۴و  ۱۵مرداد خواهد بود که «مصطفی حســینخانی»
و «امیرحســین زارع» نمایندگان کشــورمان خواهند بود .و مبارزه
وزنهــای  ۹۷و  ۶۵کیلوگرم نیز روزهای  ۱۵و  ۱۶مردادماه برگزار
میشــود که «محمدحســین محمدیان» و «مرتضی قیاســی» ۲
نماینده دیگر کشورمان در المپیک هستند.
یزدانی یکی از چهرههای سرشــناس در بازیهای المپیک است.
بنابر اعالم اتحادیه جهانی کشــتی او در کنار عبدالرشید سعدا...یف،
کایل اســنایدر و طاها آکگل  ۴طالیی المپیک هستند که در توکیو
نیز حضور دارند.
او سابقه رویارویی با بیشتر مدعیان این وزن شامل دیپاک پونیا،

ناظم آمینه ،آرتور نایفونوف ،علی شعباناف و دیوید تیلور آمریکایی
را در کارنامه دارد.
یزدانی مقابل همــه مدعیان به پیروزی دســت یافته و تنها در
جام جهانی  ۲۰۱۷کرمانشــاه و پیکارهای جهانی  ۲۰۱۸مجارستان
مقابل دیوید تیلور آمریکایی مغلوب شد و به طور حتم مبارزه  ۲مدعی
اصلی کســب مدال طال در این وزن در بازیهای المپیک توکیو از
حساسترین و جذابترین کشــتیها به شمار میرود و بسیاری از
کشتی دوستان ایران و سراسر جهان منتظر رویارویی این  ۲نفر هستند.
اسامی آزادکاران حاضر در وزن  ۸۶کیلوگرم در بازیهای المپیک
توکیو:
حســن یزدانی (ایران) :طــای المپیک ۲ /طــا ،یک نقره و
یک برنز جهان /طالی بازی  های آســیایی /طالی جوانان جهان/
طالی قهرمانی آسیا
دیپاک پونیا (هند) :نقره قهرمانی جهان /نقره و برنز قهرمانی آسیا
مایلس ناظم آمینه (سن مارینو)
آرتور نایفونوف (روسیه) :برنز قهرمانی جهان ۳ /طالی قهرمانی
اروپا /برنز امیدهای جهان
استفان ریچموت (سوییس) :برنز قهرمانی جهان
کارلوس مندز (کلمبیا)
اکرکم آگیومور (نیجریه)
فاتح بنفردجاله (الجزایر)
دیویــد تیلــور (آمریکا) :طالی ســال  ۲۰۱۸جهــان ۳ /طالی
پانآمریکن
پول ادینسون گریفو (پرو)
علی شــعباناف (بالروس) ۴ :مدال برنــز قهرمانی جهان /نقره
بازی  های اروپایی ۲ /برنز قهرمانی اروپا
عثمان گوجن (ترکیه) :برنز امیدهای جهان
جاورایل شاپیف (ازبکستان)
زوشن لین (چین)
سوسوکه تاکاتانی (ژاپن) :نقره سال  ۲۰۱۴جهان
بوریس ماکویف (اسلواکی) :نقره جهان /برنز قهرمانی اروپا

اعتراض کمیته ملی المپیک ایران به اظهارات توهین آمیز تیرانداز کرهای
کمیتــه ملــی المپیک ایــران در پی اظهــار نظر نادرســت و
توهیــن آمیز تیرانداز کره جنوبی طی نامه ای رســم ًا اعتراض خود
را به این حرکت غیر حرفــه ای و خالف واقع به کمیته بین المللی
المپیک اعالم کرد.
به گــزارش خبرنگار اعزامی ایســنا به توکیــو ،در پی اظهارات
خالف واقع تیرانداز کرهای که سراسر توهین و افترا به جواد فروغی
نماینده شایسته کشورمان و طالیی المپیک  ۲۰۲۰توکیو بود کمیته
ملی المپیک با ارســال نامه ای رسمی خواســتار پیگیری و برخورد
کمیته بین المللی المپیک در پی این اظهارات نادرست شد.
خبرها حاکی از آن اســت که دست اندرکاران وزارت امور خارجه
نیز مراتب ناراحتی و اعتراض خود را نســبت بــه اظهارات نماینده

تیراندازی کره به سفارت ایران در سئول کره جنوبی اعالم و خواستار
پیگیری آن شدند.
پس از پیگیری ها به   عمل آمده بامداد دیروز نشریه جونگ آنگ ایلبو
چاپ سئول نوشــت :جین جونگ او ،ورزشکار کرهای گفته که من
بــه خاطر ایجاد جنجــال با اظهارات نامناســب در حین مصاحبه با
یک شرکت رســانهای هنگام بازگشــت به کره جنوبی در فرودگاه
اینچئون عذرخواهی میکنم.
در گزارش این روزنامه به نقل از جونگ او آمده است :من عمیقا
بر این واقعیت تأکید میکنم که در بررسی واقعیتها پس از شنیدن
تنها آنچه در رسانهها گزارش شده بود ،فکر نکردم و اظهارات بحث
برانگیزی را بیان کردم.

وی خاطرنشــان کرد :باید به بازیکنان دیگر و تالش آنان توجه
میکردم.
ایــن تیرانداز اهل کــره جنوبی ادامه داد :من نیز در گذشــته از
مقالههــای غلط یا تحریف شــده و اظهارنظرهــای بدخواهانه رنج
بردهام ،بنابراین عمیقا از دردی که باید جواد فروغی متحمل شــود
آگاه هستم .در آینده بیشتر در گفتار و عمل خود دقت خواهم کرد.
گفتنی اســت ،جینک او بیانیه عذرخواهــی خود بابت اعتراضات
توهین آمیز و خالف واقع خود را در شــبکه های اجتماعی خود نیز
به اشتراک گذاشته است.
کمیته ملی المپیک منتظر پاسخ نامه اعتراضی خود به کمیته بین المللی
المپیک است که به محض دریافت منتشر خواهد شد.
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رئیس دانشگاه زند شیراز:

برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

احمد     رضا سهرابی

صفد   ر د   وام

رئیس دانشگاه زند شیراز
اعــام کــرد کــه اختتامیه
نخســتین همایــش ملــی
«نمایشــنامه نویســی» بــا
حضور اساتید بزرگ این فن
از دانشگاههای کشور و چهره
ماندگار نمایشــنامه نویسی،
استاد جالل تهرانی به میزبانی
ایــن دانشــگاه  ۱۸مهرماه
امســال برگــزار میشــود.
سيد ابراهيم حسيني ديروز
در نشســت خبرى خود بــا خبرنگاران
اظهار داشــت :به  طور مرسوم در مراكز
دانشگاهي همايشها به صورت ساالنه
برگزار ميشود بنابراين امسال نیز اولین
دوره همایش ملی نمایشــگاه نویســی
برگــزار می گردد و در ســالهای بعد
تداوم خواهد یافت.
وى از ارســال نزديك به  ٦٠اثر به
دبيرخانه اين همايش در دانشــگاه زند
شــيراز خبر داد و افزود :آخرين مهلت
ارسال آثار ،داوري و برگزاري اختتاميه
اين رويداد هنري بــه ترتيب در تاريخ
هاي  ١٨شــهريورماه ١٥ ،و  ١٨مهرماه
امسال خواهد بود.
رئیــس مؤسســه آمــوزش عالی
زند شــیراز در ادامه از حضــور داوران

فراخوان نمایشگاه عکس عکاسان خبری
استان فارس به مناسبت هفته خبرنگار

ایرنا :نمایشــگاه عکس عکاســان خبری اســتان فارس
به مناسبت هفته خبرنگار در شیراز در دو بخش تخصصی و
بخش ویژه برگزار میشــود که فراخوان این رویداد یکشنبه
منتشر شد.
این نمایشــگاه را معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شیراز برگزار می کند که  ۱۳مردادآخرین مهلت
ارسال آثار و  ۱۵مرداد داوری عکس ها و  ۱۷مرداد افتتاحیه
نمایشگاه همزمان با روز خبرنگار است.
موضوعات نمایشــگاه در بخش تخصصی شــامل تولید
ملی ،جهش تولید ،حمایت از کار و ســرمایه ایرانی و فضای
شهری ،شــهر و مردمان مهربان ،شــهر مهربانی همچنین
فرهنگ و آیینها و سنت های مردم استان فارس است.
در بخش ویژه با توجه به شــرایط خاص اقلیمی اســتان
فارس و شــهر شیراز و شرایطی که درحال حاضر به صورت
سراسری در بحث کمبود آب حاکم است ،موضوع کمبود آب
و بحران آب در اســتان فارس به عنــوان موضوع ویژه این
نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
این نمایشگاه ویژه عکاسان خبری استان فارس شاغل در
رسانه های مکتوب و برخط استان فارس است و هر عکاس
مجاز به ارسال پنج اثر در هر بخش است که مجموعا  ۱۰اثر
برای هر دو بخش تخصصی و ویژه می شود.
نام گذاری آثار بخش تخصصی با حرف  Tو بخش ویژه
با حرف  Vمشخص می شود.
همه آثار باید در ابعاد  ۲۰۰۰پیکسل با رزولوشن  ۳۰۰پیکسل
بــدون واترمارک بــه ایمیــل @journalis tshiraz
 gmail.comارسال شوند.
به همراه آثار ارســالی باید کپشــن عکــس به  صورت
یــک فایل  WORDارســال شــود؛ آثار فاقد کپشــن
(توضیحاتی درباره زمان مکان و اتفاق درون عکس) فاقد اعتبار
است و از داوری نمایشگاه حذف می شوند.
بــه علت شــیوع موج پنجــم کرونا ،مســائل غیر قابل
پیش بینی توســط هیأت اجرایی نمایشــگاه اطالع رسانی
خواهد شد.
هیأت اجرایی نمایشگاه متشــکل از امین برنجکار ،شیوا
عطاران ،رضا قادری ،علی محمدی راد است و هیأت داوران
نمایشگاه شــامل رضا قادری ،عادل عزیزی و سید محسن
پیروی نژاد است.
رضا قادری از دســت اندرکاران ایــن رویداد اعالم کرد:
این نمایشگاه با تمرکز بر موضوعات معاصر و با هدف جلب
بهترین آثار عکاســان خبری اســتان فارس و نمایش ابعاد
حرفه ای هنر رسانهای اصحاب رسانه استان فارس در بحث
عکس مســتند و مستند خبری به دنبال نمایش آثار فاخر در
موضوعات روز است.
وی به ایرنا گفت :این نمایشــگاه بــه دنبال موضوعاتی
است که عکاسان خبری اســتان فارس به صورت روزانه و
تخصصی با آن ســروکار دارند و بخشی از مشکالت جامعه
را بــا توجه به موضوعات معاصــر در قاب دوربین خود ثبت
می کنند لذا به   صورت خاص در دو بخش تخصصی و ویژه
موضوعات نمایشگاه مطرح شده اند.
این عکاس رســانه بیان کرد :نکته قابل توجه در بررسی
آثار این اســت که آثار از نظر فرم و محتوا باید ضمن رعایت
اصول عکاسی ،یک عکس خوب ارائه دهند و صرف ًا نمایش
موضوع در عکس کفایت نمی کند.
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برجسته و سرشناس نظير رحمت اميني،
حميدرضا نعمتي و مهرداد بهراد خبر داد
و گفت :آثار اول تا سوم منتخب در اين
همايش به چاپ خواهد رسيد.
او اضافه كرد :امروزه از هنر عالوه بر
پر كردن اوقات فراغت و تعليم فرهنگ
و فرهنــگ ســازي ،در درمانهــاي
روانشناختي هم استفاده ميشود.
رئيس دانشــگاه زند شــيراز تصریح
کرد :اگر فارغالتحصیالن رشته هنري از
سواد خوبی برخوردار باشند به كارآفرينان
سرشناس تبدیل خواهند شد؛ چون زبان
هنر رساست و عالقمندان زيادي دارد.
حســینی اظهار کرد :امــروزه اكثر
كســاني كه ميخواهند در حوزه هنري
فعاليت كنند ،تمايل دارند كه شــيراز را

به عنوان مكان تحصيلي خود
انتخاب كنند ،چرا كه نام شيراز
بــا فرهنگ از ديربــاز عجين
شــده و الزم است دانشگاهها
هم فرهنــگ مــداري را در
اولويت كار خود قرار دهند.
او همچنیــن اعــام کرد
که دو رشــته موسيقي ،سينما
و تئاتــر در آينــده به مجموع
رشــتههاي تحصيلــي ايــن
دانشگاه اضافه خواهد شد.
رئيــس مؤسســه آموزش
عالي زند شيراز در ادامه از اين مركز به
عنوان يكي از بزرگترين مراكز آموزش
عالي غيردولتي وابسته به وزارت علوم
در ســطح كشــور با  ٩هزار دانشجوي
فعــال ياد كــرد و گفــت :فعاليت این
دانشگاه در محورهاي مهارت  محوري،
كارآفرينــي ،جامعــه محــوري ،عالم
پروري و هوشمندي و فرهنگ مداري
براي پوشش تحصيلي كالنشهر شيراز
تعریف و تدوین شده است.
وى تأكيد كرد :بســتر مناسب ارائه
مهارت براى دانشــجويان داوطلب مهيا
مى باشــد كه در اين رابطه كارگاههاى
فنى و صنعتى تحت پوشــش اين مركز
در شــهرك صنعتى شــيراز راه اندازى
شده اند.

مسوول واحد هنرهای تجسمی   حوزه هنری فارس:

کارگاه "نشان هیأت" ،یک تجربه تازه بود

کارشناس مسوول هنرهای تجسمی   حوزه هنری انقالب
اسالمی   اســتان فارس از تجربه تازه هنرمندان گرافیست
شــیرازی از حضور هنر در فضای مذهبی استان در کارگاه
عملی نشان هیأت خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی   حــوزه هنــری انقالب
اسالمی   استان فارس ،امیرحسین عبادیان دهکردی ضمن
اعالم این خبر اظهار داشــت :این کارگاه تالشی جدی به
منظور اســتفاده از ظرفیت هنر در تعظیم شــعائر و تکریم
ارزش های واالی دینی بود.
وی افــزود :مجمع طراحــان انقالب اسالمی   اســتان
فارس«بیت» و حوزه هنری انقالب اسالمی   اســتان فارس
در ماه   های اخیر تجربه   های مشترک خوبی رقم زده اند که
این حرکت از جمله آنان است.
کارشــناس مســئول هنرهای تجســمی   حوزه هنری
انقالب اسالمی   اســتان فارس ادامه داد :حسین چمن خواه
هنرمندی که از شــیراز برخاسته و اکنون از جمله نام  آوران
عرصه گرافیک در کشور است برای حضور در این کارگاه به
زادگاه خود بازگشت تا تجربهای متفاوت را برای هنرمندان
شیراز رقم زند.
وی تصریــح کرد :این کارگاه به طراحی نشــانه و لوگو
برای هیأت   های مذهبی اســتان فارس اختصاص داشــت
بدیــن منظور با همکاری مجموعه   هــای ذیربط ،هیأت   ها
بررسی و تعدادی از آنان انتخاب شدند تا کار طراحی نشانه
به صورت کارگاهی انجام شود.
عبادیــان دهکــردی افــزود :خوشــبختانه در انتخاب
هیأت   ها به همه اســتان توجه شــده بود و عالوه بر شیراز
برخی از هیأت   های فعال شهرســتانی نیز انتخاب شــده و
برای آنان نیز نشــانه طراحی شد تا کار از گستره بیشتری
برخوردار باشد.
وی در پایان اظهار داشت :در پایان دو روز کار کارگاهی
آثار بررسی شدند و قرار بر این است پس از فرصت کوتاهی
برای نهایی کردن آثار ،هم نمایشگاهی از مجموعه نشانه   ها
برپا شود و هم آثار در اختیار هیأت   ها قرار گیرد.
کارگاه   های کوتاه مدت تالشی برای آغاز تولید
اثر هنری است
حســین چمن خواه هنرمنــد نام  آور عرصــه گرافیک
در حاشــیه کارگاه دو روزه نشــان هیأت گفت :به شــیراز
دلبســتگی دارم و معموال از حضور در فضای هنری شیراز
استقبال می   کنم.
بــه گــزارش روابطعمومی   حــوزه هنــری انقــاب
اسالمی   اســتان فارس ،وی با اشاره به برگزاری این کارگاه
اظهار داشت :کارگاه نشان هیأت تجربه ای خوب است که
امیدواریم به نتیجه خوب نیز منتهی شود.
وی افزود :پیش از ایــن نیز گفته ام که معموال فرصت

یــک یــا دو روزه کارگاه بــرای اجرای کامــل اثر هنری
کافی نیســت و کارگاه   ها بیشــتر آغازی بــرای تولید اثر
هنری هستند.
این هنرمند که کســب رتبه   های برتر جشــنواره   های
هنری از جمله طراحی نشــان جشــنواره حضرت امام رضا
علیه الســام را در کارنامه دارد ،ادامه داد :اینجا نیز زمان
کوتاه اســت اما امیدواریم در همیــن زمان کوتاه نیز اتفاق
شایسته ای که دنبال آن هستیم ،رخ دهد.
چمن خواه در پایان اظهار داشت :امیدواریم نتیجه تالش
هنرمندان خوب شیرازی رضایت بخش باشد و بتواند اثری
مثبت در ارتقای سطح بصری هیأت   ها و فضاهای مذهبی

بر جای گذارد.

کارگاه "نشان هیأت" برآمده از یک نیاز بود

مســوول مجمع طراحان انقالب اسالمی   استان فارس
«بیت» در حاشــیه کارگاه نشــان هیأت گفــت :برگزاری
ایــن کارگاه برآمــده از یــک نیاز بــوده و با فکر ســراغ
این کار آمده ایم.
بــه گــزارش روابطعمومی   حــوزه هنــری انقــاب
اسالمی   استان فارس ،سعید کریمی   ضمن بیان این مطلب
اظهار داشــت :احســاس ما این بود هم فضای مذهبی به
ارتباط با جامعه هنری نیاز دارد و هم ما بایستی سراغ ایجاد
ارتباط هنری با مجامع مذهبی برویم.
وی افزود :هیأت   های مذهبی از گذشــته تا امروز یک
نقــش کلیــدی در هدایت و راهبری مذهبــی اجتماعی و
فرهنگی جامعه و مردم داشــته اند که این نقش تاکنون نیز
ادامه دارد.
مســوول مجمع طراحان انقالب اسالمی   استان فارس
«بیت» تصریح کرد :ما بــه عنوان مجمع طراحان انقالب
اســامی ،وظیفه داریم که از ایــن هیأت   های مذهبی در

حد امــکان حمایت کنیم و البته حمایت ما از ســنخ هنر
و گرافیک است.
وی ادامه داد :به همین دلیل به این نتیجه رســیدیم که
در بحث طراحی نشــان یا لوگو برای هیأت   های شاخص
استان فارس فعالیت کنیم.
کریمی   با اشــاره به اینکه اینکه بحمدا ...تمام هیأتها
فعالیتهای خوبــی دارند ،گفت :مطابــق آمار و پژوهش
میدانی که انجام دادیم و بر اســاس شاخص   های مختلف
مثــل فعالیتهای فرهنگی اجتماعــی مذهبی فعالیتهای
جهادی هیأت   ها را انتخاب کردیم.
وی ادامــه داد :بر این اســاس  ۱۲هیأت را در اســتان

فارس شناســایی کردیــم که  ۵هیأت مذهبــی متعلق به
شهرستان   های استان فارس هستند و مابقی از شهر شیراز
انتخاب شده اند.
مســوول مجمع طراحان انقالب اسالمی   استان فارس
«بیت» تصریح کرد :اســتفادهای که هیأت   ها می   توانند از
این کارگاه داشــته باشند در بحث ایجاد یک هویت بصری
برای ایشان اســت و با اســتفاده از تبلیغات برند سازی و
مسائلی از این قبیل نیز به این کار شتاب می   بخشیم.
وی گفت :تالش کردیم گامی   به سمت نزدیک ساختن
هیأت   هــا و هنر برداریم و از فضــای هیأت به عنوان یک
کارخانه بزرگ انسان سازی که همیشه در رخدادهای بزرگ
اجتماعی و فرهنگی نقش ایفا کرده به ســهم خویش و از
این طریق حمایت کنیم.
کریمی   ضمــن ابراز امیــدواری از تــداوم پیوند متقابل
هیأت   هــا و جامعه هنری گفــت :قبل از اینکــه کارگاه
راه اندازی کنیم با مســئولین هیات مذهبی شیراز در مورد
نیازشان شــاخص   ها و مولفه   هایی که در طراحی لوگو مد
نظر داشتند ،گفتگو کردیم.

هشتمین جشنواره «نقش تنپوش» افتتاح میشود

آیین افتتاحیه و معرفی برگزیدگان
هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش
روز ســه شــنبه  ۱۲مردادماه در خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایســنا ،آیین افتتاحیه و
معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره

ملی نقش تن پوش روز ســه شــنبه
 ۱۲مردادمــاه ســاعت  ۱۷در تــاالر
جلیل شــهناز خانه هنرمنــدان ایران
به    صــورت خصوصی و فقط با حضور
نفرات برگزیده و مسئولین و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.

معاون رییس جمهور در امور زنان
و خانــواده ،دبیر کارگروه ســاماندهی
مد و لباس کشــور ،رییــس اتحادیه
پوشــاک ،مدیرکل فرهنگــی وزارت
علــوم ،معــاون فرهنگــی جهــاد
دانشــگاهی ،مشــاور اجرایی معاونت

هنــری ارشــاد ،داوران و مشــاوران
جشنواره برخی از مهمانان این مراسم
خواهند بود.
الزم به ذکر است که عالقه مندان
میتوانند به   صورت مجازی این مراسم
را دنبال کنند.

امام علی (ع)

قطبالدین صادقی مطرح کرد

خانهنشینی پرثمر جالل ستاری

قطبالدیــن صادقی با ابراز
تاسف از درگذشت جالل ستاری
از او به عنوان پژوهشــگری یاد
کرد که عمــده خدماتش را در
سالهای بعد از انقالب و بعد از
رهایی از وزارت فرهنگ و هنر
ارایه کرد.
این هنرمند و پژوهشــگر تئاتر درباره جایگاه جالل ستاری
در تئاتر به ایســنا گفت :ایشــان تحصیالت خــود را در زمینه
روانشناسی در سوئیس به انجام رساند و پیش از انقالب به عنوان
یکی از مشــاوران وزارت فرهنگ و هنر فعال بود ولی خدمات
واقعیاش را بعد از انقالب و در دوران خانهنشینی ارایه داد.
او با یادآوری آشــنایی خودش با ســتاری اضافه کرد :پیش
از انقالب ایشــان را به واسطه ترجمه کتاب «روانکاوی آتش»
نوشــته گاســتون باشــار و نیز مقاالتی که در فصلنامه ادبی
پژوهشــی فرهنگ و زندگی مینوشت ،شــناختم و دریافتم که
آدمی حسابی است .بعد از انقالب با ایشان از نزدیک آشنا شدم و
میان ما دوستی و ارتباطی خانوادگی شکل گرفت که تا مدتها
ادامه داشت.
صادقی ،تســلط ستاری را به زبانهای فارسی و فرانسوی را
بســیار قابل توجه دانســت و ادامه داد :ایشان کتابهای بسیار
خوبی را بــرای ترجمه انتخاب میکرد کــه عموما آثار مرجع،
ارزشــمند و آکادمیــک بودند و مقاالت پژوهشــی مختلفی در
زمینههای اســطوره شناسی ،روانشناســی ،ادبیات تالیف کرد و
بعدتر به واســطه فعالیت همســرش ،الله تقیان در زمینه تئاتر،
در این حــوزه نیز قلم زد و آثار ارزشــمندی را ترجمه کرد که
از جمله ترجمههای ارزشــمند ایشــان در تئاتــر ترجمه کتاب
«جامعه شناسی تئاتر» نوشته ژان دووینیو است.
ایــن هنرمند تئاتر خاطرنشــان کرد :عمده خدمات ایشــان
بعد از انقالب به ثمر رســید؛ در دوره خانهنشــینی و رهایی از
وزارت فرهنگ و هنر .ای کاش زودتر از این وزارتخانه خالصی
مییافت و عمر خود را بر ســر کتابهای ارزشــمند بیشــتری
میگذاشت.
صادقی از ســتاری به عنوان هنرشناســی معتبــر نام برد و
با اشــاره به آثاری که ســتاری در حوزههای مختلف ترجمه و
معرفی کرده اســت ،افزود :آثار ایشان کتابشناسی معتبری در
زمینههای اسطوره شناسی ،روانشناسی ،ادبیات و تئاتر است.
او در پایان درگذشــت جالل ســتاری را بــه جامعه هنری،
فرهنگی و نمایشی کشور و خانواده این پژوهشگر تسلیت گفت.

واکنش سه صنف سینمایی به یک طرح

«طرح صیانــت از فضای مجازی محدودکننده اصل آزادی
و محکوم به شکست است و چنین طرحی نتیجه مجلسی است
که پشتوانه مردمی ندارد» .
به گزارش ایسنا ،سه صنف کانون کارگردانان سینمای ایران،
انجمن تهیه کننده  -کارگردانان سینما و انجمن تهیه کنندگان
مســتقل ســینمای ایران در بیانیه ای مشترک طرح صیانت از
حقــوق کاربران فضای مجــازی را محدودکننده اصل آزادی و
محکوم به شکست دانستند.
در متن این بیانیه آمده است«:طرح حمایت از حقوق کاربران
و خدمات پایه کاربردی فضــای مجازی» که اخیرا در مجلس
شــورای اسالمی به بحث گذاشته شد و در نهایت در ذیل اصل
 ۸۵قانون اساسی قرار گرفت ،تضعیف کننده حقوق اساسی ملت
ایران و محــدود کنندهی اصل آزادی اســت .این طرح که در
صورت تصویب نهایی ،قصــد دارد مردم ایران را از جریان آزاد
اطالعــات و ارتباطات محروم ســازد ،از همان ابتدا محکوم به
شکست است .ســیر تاریخی این طرح یادآور همان اشتباهات
محافظه کاران خشــک مذهب ،در مواجهه با پدیدههای مدرنی
چون رادیو ،تلویزیون ،سینما ،ویدیو و ماهواره است و در مجلسی
طرح میشــود که نمایندگانش فاقد پشتوانه رای اکثریت مردم
هســتند و مگر طرحهای بیربط با خواست اکثریت مردم جایی
غیر از چنین مجالسی دارند!؟
به همین جهت باید خیال مردم ایران خصوصا اهل فرهنگ
و هنر را آسود که هیچ جریان متعصبی نمیتواند جلوی سونامی
تمدن بشــر معاصر را بگیرد ،در این باره میشــود به اینترنت
ماهوارهای بین المللی اشــاره کرد کــه عنقریب تمامی فضای
جغرافیــای ایران را فــرا خواهد گرفت و این «ســبو را خواهد
شکست و این پیمانه را خواهد ریخت»!
کانون کارگردانان سینمای ایران
انجمن تهیه کننده  -کارگردانان سینما
انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران

عضو جدید شورای صنفی نمایش
معرفی شد

رییس انجمن ســینماداران ،سجاد نوروزی را به عنوان عضو
جدید شورای صنفی نمایش معرفی کرد.
بــه گزارش ایســنا ،طی حکمی از ســوی رییــس انجمن
ســینماداران ،ســجاد نوروزی مدیر پردیس ســینمایی آزادی
بــه عنوان یکــی از نمایندگان این انجمن در شــورای صنفی
نمایش معرفی شد.
پیش از این ،غالمرضا فرجی معاون پخش و اکران موسسه
بهمن سبز ،در شورای صنفی نمایش حضور داشت که با تصمیم
انجمن سینماداران این سمت به سجاد نوروزی واگذار شد.
شورای صنفی نمایش متشکل از نمایندگان اصناف مختلف
سینمایی و نماینده ای از وزارت ارشاد است.

