با عصر آنالین ما را دنبال کنید

اسماعیل عسلی

فضای مجازی واقعیت
دنیای امروز است
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اعالم فراخوان  ۱۱طرح
سرمایه گذاری در
موقوفات فارس

هنوز یک خاکریز دیگر
باقی مانده است
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رئیسی:

روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتخب:

انتخاب کابینه سیزدهم به مرحله
ارزیابیهای تخصصی رسید

کنارگذاشتن نگاه های جناحی
از الزامات پیشرفت کشور است

2

3

توضیح پلیس
در مورد ویدیوی
دستگیری یک جانباز

روابـط عمومـی دفتـر رییـس جمهـوری منتخـب اعلام
کـرد :انتخـاب اعضـای کابینـه دولـت سـیزدهم بـه مرحلـه
ارزیابیهـای تخصصـی رسـید.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از روابط عمومـی دفتر رییس
جمهـوری ،انتخـاب اعضـای کابینه دولت سـیزدهم توسـط
رییـس جمهـوری منتخـب وارد مرحلـه ارزیابـی شایسـتگی
توسـط کارگروههـای تخصصـی شـده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش در ایـن مرحلـه افـراد معرفـی شـده
کـه چندبرابـر ظرفیـت مسـوولیتهای مـورد نیـاز در کابینـه
هسـتند ،توسـط کارگروههـای تخصصـی متناسـب بـا
ماموریتهـای هـر وزارت خانـه و رویکردهـای کالن دولـت
جدیـد در هـر حـوزه ،ارزیابـی تخصصـی میشـوند.
نتایـج ایـن ارزیابـی هـا جهـت طـی مراحـل بعـدی در اختیـار
رییـس جمهـوری منتخـب قـرار خواهـد گرفـت.

ظریف:

چند جانبه گرایی تنها پاسخ مناسب
به بحرانهای شدید جهان است
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وزیر خارجه ژاپن خبر داد

مستاجران ،رها در توفان
بازار اجاره

اهدای واکسن آسترازنکا به ایران از
سوی ژاپن
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رجیستری تبلت از دوم
مرداد با برند لنوو آغاز
میشود
10

ربیعـی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر علـت صـدای
انفجـار بامـداد جمعـه در پـارک ملـت گفت :بررسـی ها
نشـان میدهـد صـدای انفجـار شـنیده شـده ،ناشـی
از ایجـاد یـک گـودال در بخشـی از پـارک بـوده کـه
محمولـهای از مخلـوط بنزیـن و گازوئیـل درون
حفـرهای جاسـازی شـده بـود؛ تاکنـون هـم هیـچ
شـواهدی در خصـوص امنیتـی بـودن موضـوع،
از طـرف دسـتگاههای اطالعاتـی و امنیتـی ارائـه
نشده است.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی ربیعـی سـخنگوی دولـت در
نشسـت خبـری هفتگـی خـود کـه در راسـتای رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی بـه صـورت ویدئوکنفرانسـی
برگـزار شـد اظهار کرد :دولت تمـام تالش خود را برای
انتقـال مطلـوب دولـت به دولـت منتخب بـه کار گرفته
اسـت و بر اسـاس تفاهم صورت گرفتـه اعضای هیأت
دولـت جلسـات منظمی بـا جنـاب آقای رییسـی رییس
جمهـور محتـرم منتخب داشـته انـد و همچنـان ادامه
دارد و گزارش هـای الزم را ارائـه کـرده اند و دولت خود
را مکلـف بـه همـکاری همـه جانبـه بـا رییـس جمهـور
منتخـب می دانـد .همچنیـن بـر اسـاس رهنمودهـای
مقـام معظـم رهبـری دولـت تـا روز آخـر کـه دارای
مسـئولیت هسـت بـه وظایـف خـود ادامـه خواهـد داد.
وی ادامـه داد :در همیـن راسـتا دولـت بـرای رفـع
نگرانی هـا در خصـوص وجـود کاالهـای اساسـی در
ماه هـای اولیـه فعالیـت دولـت منتخـب تمـام تلاش
خـود را بـه کار بسـته اسـت.
ایـن عضـو هیـأت دولـت خاطرنشـان کـرد :فـردا ۲۳
تیـر مصـادف بـا سـالروز تصویـب برجـام را روز گفتگو و
تعامـل سـازنده بـا جهـان نامیـده ایـم؛ روزی کـه نمـاد
اراده ملـت مـا بـرای اثبـات صلـح خواهـی و همـکاری
جویـی بـا همـه ملت هـا و دوری از تنـش و عـداوت
است.
وی گفت :هشـت سـال پیـش دولت یازدهم نـه تنها با
شـعار بلکـه بـا خواسـت حقیقـی و برآمده از ریشـه های
فرهنگـی و تمدنـی ایـران و اسلام و به هدف رسـاندن
صـدای ایرانیـان بـه جهـان ،رویکـرد تعامـل سـازنده
بـا جهـان را انتخـاب کـرد .دولـت یازدهـم در ابتـدای
ماموریـت خـود و بـا ارزیابـی از پایـان عصر تـک قطبی
و ناگزیـری همکاری هـای بین المللـی در حل و فصل
اختالفـات میـان ملت ها ،به این فلسـفه و جهان بینی
دسـت پیـدا کرد که هیـچ راهی جز تعامـل و مذاکره در
کنـار زدن اختالف هـا وجود ندارد.
وی اظهـار کـرد :بدخواهـان ملـت مـا کـه بـه هدفـی
جـز انسـداد زندگـی مـردم ما رضایـت نمی دادند سـالها
کوشیده بودند که با ارائه تصویری خشن و قانون شکن
از ایـران ،انـزوای مـا را از ترتیبـات مالـی و سیاسـی
جهانـی واقعیـت ببخشـند .همان هـا بودنـد کـه بعـد
از دسـتیابی بـه توافـق برجـام کـه یکـی از نمادهـا و
نتایـج ایـن رویکـرد بـود ،یکبـار دیگـر کوشـیدند کـه
انتقـام خـود را نسـبت بـه خـردورزی دولـت ایـران کـه
چیـزی جـز انعـکاس خواسـت اکثریـت قاطـع مـردم و
مقـام معظـم رهبـری نبـود ،بگیرنـد و بـا فریـب رئیـس
جمهـور پیشـین آمریـکا بـه خـروج از برجـام و اعمـال
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واکنش مالکی به توهین وزیر
بهداشت
آمریکا:

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد؛

رونمایی از  ۱۹محصول دانش بنیان در شیراز

به وضوح گفتهایم آماده از سرگیری
دور هفتم مذاکرات وین هستیم
4

سخنگوی دولت:

مذاکرات مبادله زندانیان ایران و آمریکا در جریان است
تحریم هـای یکجانبـه نـه تنهـا زندگـی را بـر مـردم مـا
سـخت کردنـد ،بلکـه ضمـن خالـی گذاشـتن دسـتان
آمریـکا ،ایـن کشـور را تـوأم بـا بـی آبرویـی کـم نظیری
بـه ورشکسـتگی در سیاسـت خارجـی آن کشـاندند.
ربیعـی بـا اشـاره بـه مشـکالت اقتصـادی دو دولـت
تدبیـر و امیـد گفـت :آغـاز بـه کار دولـت بـا رکـود
تورمی بیسـابقه و انـزوای مطلـق در عرصـهی
بینالمللـی همـراه بـود ،بهطوریکـه رشـد اقتصـادی
در سـال  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲بـه ترتیـب  -۷.۷و -۰.۳
درصـد و نـرخ ّ
تـورم بـه ترتیـب بـه  ۳۰.۶و  ۳۴.۷درصد
رسـیده بـود .تدابیـر دولـت یازدهـم در همان شـش ماه
اول باعـث شـد تـا سـال  ،۱۳۹۳سـال خـروج از رکـود
همـراه بـا افـت شـدید نـرخ ّ
تـورم باشـد ،بهطوریکـه
در آن سـال ،نـرخ ّ
تـورم بـه  ۱۵.۶درصـد و نـرخ رشـد
اقتصـادی بـه  ۳.۲رسـید .ایـن در حالـی بـود کـه
مذاکـرات هسـتهای در جریـان بـود و هنـوز توافـق
هسـتهای بـه سـامان نرسـیده بـود.
وی افـزود :در حالـی کـه کشـور پـس از چنـد سـال
توفانـی ،بـا تدابیـر دولـت در مسـیر ثبـات و رونـق قـرار
داشـت ،یکبـاره از نیمـه ّدوم سـال  ۱۳۹۳جهـان بـا
افـت شـدید و بـه نوعـی بیسـابقه قیمـت جهانـی نفت
روبـرو شـد .بسـیاری از کشـورهای نفتـی نتوانسـتند در
برابـر ایـن شـوک مقاومـت کنند و بسـیاری دچـار رکود
اقتصـادی و برخـی دچـار تـورم شـدید شـدند.
وی بـه تلاش دولـت بـرای کنتـرل تـورم اشـاره کـرد
و گفـت :سـال  ۱۳۹۴بـرای دولـت کـه در کـوران
مذاکرات هسـتهای قرار داشـت ،سـال بسـیار سـختی
بـود؛ بـا ایـن حـال ،بـا تدابیـری کـه اتخـاذ شـد ،موفق
شـدیم بـا کمتریـن آثـار رکـودی و تورمی از ایـن بحران
ً
جدیـد نیـز عبـور کنیـم و عملا ایـن فشـار سـنگین در
سـال  ۱۳۹۴را فقـط دولت احسـاس کـرد .در مجموع،
علیرغـم همـهی تنگناهـا و محدودیتهـا ،دولـت
تدبیـر و امیـد موفـق شـد طـی سـالهای  ۱۳۹۳تـا
 ،۱۳۹۶یکـی از دوران طالیـی اقتصـاد ایـران در
نیمقـرن اخیـر را رقـم بزنـد.
وی ادامـه داد :متوسـط تـورم در بـازهی سـالهای
 ۱۳۹۳تـا  ۱۱.۵ ،۱۳۹۶درصـد بـود و نزدیـک بـه دو
سـال از ایـن دوره تورم تکرقمی در کشـور تجربه شـد.
در  ۵۰سـال گذشـته سـابقه نداشـته کـه نـرخ تـورم در
یـک دورهی چهارسـاله تـا ایـن حـد پاییـن باشـد.
ربیعـی خاطرنشـان کـرد کـه بعـد از خـروج دیوانـه وار
آمریـکا از برجـام ،اعتقـاد راسـخ دولـت بـه گفتگـو و
تعامـل سـازنده بـود.
وی ادامـه :ایـن رونـد باعـث نقش بر آب شـدن نقشـه
بدخواهـان ایـران و امتنـاع مـا بـرای خـروج متقابـل از
برجـام شـد .ایـن مـا بودیـم کـه بـا ایسـتادگی در برابـر
ایـن قانون شـکنی بـزرگ ،از نابـودی برجـام جلوگیری
کردیـم و بـا ترکیـب کـردن مقاومتـی بـی نظیـر از یـک

طـرف و پیگیـری یـک دیپلماسـی زنـده و پویـا از طـرف
دیگـر ،بـرای آمریـکا چـاره ای جـز بازگشـت بـه میـز
مذاکـره و عقـب نشـینی از آن اقـدام بـی مبنـا باقـی
نگذاشـتیم.
مـردم به رویکـرد گفتگو و تعامل سـازنده نمره
قابل قبولـی خواهند داد
وی بـا اشـاره بـه مذاکـرات برجـام  ۲گفـت :امـروز کـه
یکبـار دیگـر در آسـتانه احیـای برجـام قـرار داریـم و
یکبـار دیگـر ملت مـا به مشـاهده آثار مثبت ایـن توافق

وی ادامـه داد :از طرفـی افزایـش مسـتمریبگیران
از  ۸۲هزارتومـان بـرای خانـواده  ۴نفـره در سـال ۹۲
بـه  ۵۴۰هزارتومـان در سـال  ۹۹رسـیده اسـت کـه از
جملـه اقدامـات دولـت برای بهبود شـرایط افـراد تحت
پوشـش بهزیسـتی بوده اسـت .خوشـبختانه بهزیسـتی
در تشـریک مسـاعی بـا جامعـه موفـق عمـل کـرده و
نهادهـای مدنـی مرتبـط با خیـر جمعی ،در این هشـت
سـال بـه بیـش از دو برابـر تمـام سـالهای گذشـته
افزایـش یافتـه اسـت.

نزدیـک تـر از هـر زمـان دیگـری هسـتند ،اطمینـان
داریـم کـه تاریخ منصفانـه قضاوت خواهد کـرد و یقین
داریـم کـه مـردم بـه رویکـرد گفتگـو و تعامـل سـازنده
نمـره قابـل قبولـی خواهنـد داد.
سـخنگوی دولـت تاکید کـرد :با همه فـراز و فرودهای
سـالهای اخیـر نـه تنهـا از اعتقـاد بـه درسـتی اصـل
گفتگـو و تعامـل عقـب ننشسـته ایـم ،بلکـه اصالـت و
حقانیـت ایـن نـگاه را در روابـط منطقـه ای بـه نمایـش
گذاشـتیم و در کـوران تهاجمـات داعـش و دیگـر
گروه هـای تروریسـتی کـه در مـوازات مداخله هـای
مخـرب خارجـی ،آتـش بزرگـی در خانـه مردم بـی گناه
منطقـه بـه پا کردنـد ،امید به حـل اختلاف را زنده نگه
داشـتیم.
وی بـا تبریـک ایـن روز گفـت :ایـن روز را بـه همـه
مدیـران ،کارکنـان شـریف سـازمان و همـه دینفعـان
و مخاطبـان اعـم از کارگـران و بازنشسـتگان تبریـک
میگویـم.
سـخنگوی دولـت بـا اشـاره بـه  ۲۵تیـر روز سـازمان
بهزیسـتی اظهـار کـرد :بهزیسـتی وظایـف متعـدد و
مهمـی را بـر عهـده دارد .توانمندترکـردن افـراد دارای
معلولیـت و سـایر گروههـای هـدف بـا ایجـاد اشـتغال
و مهارتافزایـی ،موفقیـت مهمی بـوده کـه سـازمان
بهزیسـتی در ایـن سـالها بـه آن دسـت یافتـه اسـت.

وی یـادآور شـد :بهزیسـتی از سـوی دیگـر متکفـل
فرزندانـی از این سـرزمین اسـت کـه فاقـد حمایت نهاد
خانـواده هسـتند و ایـن سـازمان بایـد نقـش والدیـن را
ایفـا کنـد .مجموعـه ایـن فعالیتهـا ،بهزیسـتی را بـه
محیطـی پـر از مهـر و فـداکاری تبدیـل کـرده اسـت.
ایـن روز بهانـهای اسـت کـه همـه ،خیـر جمعـی را بـه
یـاد بیاوریـم.
امنیـت افغانسـتان با حضور نیروهـای خارجی
شـکننده است
ایـن عضو هیـأت دولت گفت :مسـائل مـرزی ،امنیتی
و اقتصـادی و مسـائل سیاسـی موضـوع افغانسـتان را
بـا حساسـیت دنبـال میکنیـم ،همـواره گفتیـم امنیت
افغانسـتان با حضور نیروهای خارجی شـکننده اسـت.
علاوه بر این خشـونت توسـط هـر گروه در افغانسـتان
را محکـوم کردیـم .جنگ و خشـونت و نـزاع داخلی در
افغانسـتان را همیشـه محکـوم کـرده و تلاش کردیـم
در افغانسـتان ،دولتـی مقتـدر متکـی بـر آرای مـردم
بتوانـد مـردم خـود را از چالشهـا بیـرون بیاورد.
ربیعـی یـادآور شـد که موضوعـات افغانسـتان در دولت
با جدیت بررسـی می شـود و گفت :مسـائل افغانسـتان
چـه در بحـث سیاسـت خارجـی و چـه در بخـش
سیاسـت داخلـی مـا از مسـائلی اسـت کـه ایـن روزها با
حساسـیت در وزارت امـور خارجـه و در بخـش مرزی با

وزارت کشـور در حـال پیگیـری اسـت.
سـخنگوی دولـت در پاسـخ بـه سـوالی کـه بـه ابـراز
نگرانی هـای کشـورهای غربـی و روسـیه نسـبت بـه
افزایـش غنیسـازی  ۲۰درصـدی اورانیـوم فلـزی
اشـاره داشـت ،گفـت :تمـام ایـن اقدامـات بـر اسـاس
نیازهـای صلـح آمیـز در فعالیتهـای هسـته ای ایران
و بـر مبنـای حقـوق منـدرج جمهـوری اسلامی ایران
در برجـام بـا اسـتناد بـه بندهـای  ۲۶و  ۳۶برجـام و
بـا اطلاع آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی انجـام
میگیـرد و مطابـق اعالمیههـای متعـدد در چارچـوب
بازگشـت همـه طرف هـا بـه تعهداتشـان در برجـام بـه
سـرعت بازگشـت پذیـر هسـتند .از نظـر مـا بـا توجـه به
ً
مقاصـد مطلقـا صلح آمیز ،هیـچ جایی بـرای نگرانی از
ایـن اقدامـات وجود نـدارد ،با ایـن حال ،اگر مشـارکت
کننـدگان در برجـام نگـران ایـن فعالیتهـا هسـتند،
توصیـه میکنیـم کـه بـه جـای گلهگـذاری از اقدامـات
ایـران کـه نتیجـه طبیعـی بیتفاوتـی نسـبت بـه انجـام
تعهـدات دیگـر طرف هاسـت ،سـریعتر بـه تعهـدات
خـود بازگردنـد.
وی در همیـن راسـتا خاطرنشـان کـرد :اگـر دیگـر
طرفهـای برجـام به وظایـف قانونی خود عمـل کنند،
جمهـوری اسلامی ایران نیز هرچـه سـریعتر انتظارات
قانونـی مبتنـی بـر محدودیتهـا در توافـق برجـام را
محقـق خواهـد کـرد.
ربیعـی گفـت که برخی از کشـورهای اروپایـی در حالی
اقدامـات ایـران را ناقض تعهـدات برجامی می دانند که
خـود در اجـرای تعهداتشـان ذیـل برجـام ،هیچـگاه از
مرحلـه حـرف فراتر نرفتـه اند.
وی در همیـن راسـتا یادآورشـد :مواضـع سـخنگوی
وزارت خارجـه آمریـکا در ایـن خصـوص غیرقابل قبول
بـوده و آمریـکا در حالـی از اقدامـات ایـران اظهـار
نگرانـی میکنـد کـه وضعیـت فعلـی حاکـم بـر برجام،
ناشـی از اقدامـات و رویکردهـای غیرقانونی و یکجانبه
خـود ایـن کشـور اسـت و این کشـور در دوره بایـدن نیز
بـه اجـرای سیاسـت شکسـت خـورده فشـار حداکثری
ترامـپ علیـه مـردم ایـران ادامـه داده اسـت.
وی تصریـح کـرد :سـوخت راکتورهـای تحقیقاتـی
و قـدرت آنهـا بطـور مسـتمر شـاهد تحـول کیفـی بـا
اسـتفاده از فناوریهـای نویـن میباشـد .سـوخت
 ۲۰درصـدی اورانیـوم فلـزی ،نسـبت بـه سـوخت ۲۰
درصـدی معمـول ،موجب ارتقـای راندمـان و کارآمدی
راکتـور تحقیقـات تهـران میشـود؛ به گونـهای که هم
بتوانیـم کمیـت رادیوداروهـا را افزایش بدهیـم و از نظر
زمانـی نیـز فراینـد تولیـد ،سـریعتر میشـود .علاوه بر
آن ،میتوانیـم بـه تولیـد رادیوایزوتوپهـای صنعتـی
جدیـدی که در شـرایط حاضـر امکان تولید آن نیسـت،
اقـدام کنیم.
ربیعـی یـادآور شـد :مـا انتظـار داریـم حـال کـه بـه این
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تکنولـوژی پیشـرفته دسـت یافتهایـم  ،بـرای توقف این
فراینـد ،سـوخت جدیـدی را بـرای مـا تامیـن کنند.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره نشسـت سـه روزه
اخیـر گروهـک تروریسـتی منافقیـن و حضـور
تعـدادی از اعضـای دموکـرات و جمهـوری خـواه
کنگـره آمریـکا گفـت :گردهمایـی فرقـه یـا گروهـک
تروریسـتی منافقین فرصتی برای شناسـایی و رسـوایی
سیاسـتمداران ریـاکار آمریکایـی اسـت کـه برخلاف
شـعارهای تکـراری ،کمتریـن اعتنایـی بـه مبانـی و
تاریخچـه تروریسـم و نقـض حقـوق بشـر در سـایر
کشـورها ندارنـد.
وی ادامـه داد :البتـه مـا هیـچ وقـت از آنهایـی کـه
طـی سـالیان اخیـر بـا طراحـی و پشـتیبانی از تحریـم،
جنـگ و تـرور علیـه مـردم ایران که نام سیاسـت فشـار
حداکثـری بـر آن نهـاده بودنـد ،انتظـار نداشـتیم کـه
راه خـود را از گروهک هـای تروریسـتی منافقیـن جـدا
کننـد .امـا ایـن مایـه شرمسـاری آمریـکا و اروپاسـت
کـه وزیـر امـور خارجـه سـابق و بدنـام آمریـکا و چندین
مقـام رسـمی دیگر آمریکایـی و اروپایـی ،بخاطـر نفرت
پراکنـی و البتـه بخاطـر مشـتی دالر ،نـه تنهـا خریـد
و فـروش می شـوند بلکـه دوشـادوش یـک فرقـه
ورشکسـته تروریسـتی و عاملان قتـل عـام هـزاران
ایرانـی بیگنـاه میایسـتند و بـی شـرمانه بـه ایـن
جنایتهـا افتخـار می کننـد.
وی اضافـه کـرد :نشسـت های ایـن فرقـه مطـرود،
نمایشـی بـی نقـاب از بدخواهـی و کینـه تـوزی علیـه
ً
ملـت ایـران اسـت .طبیعتا آنهایـی که وقیحانـه در کنار
تروریسـت ها می ایسـتند کمتریـن صالحیتـی بـرای
سـخن گفتـن از ابتدایـی تریـن مبانـی حقـوق بشـر و
تظاهـر بـه صلـح جویـی و نیـک خواهـی بـرای مـردم
ایـران و هیـچ مـردم آزاده دیگـری را در جهـان ندارنـد.
ربیعـی در پاسـخ به پرسشـی درباره اظهـارات اخیر راب
مالـی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که از پیشـرفت
در مذاکـرات بـرای آزادی شـهروندان آمریکایی زندانی
ً
در ایـران خبـر داده بـود ،گفت :ما قبال و مکـررا اعالم
کـرده ایـم کـه جمهـوری اسلامی ایران بـه خاطـر
نیـات انسـان دوسـتانه آمـاده تبـادل همـه زندانیـان
در ازای آزاد کـردن همـه زندانیـان ایرانـی در سراسـر
جهـان اسـت که با دسـتور و خواسـت آمریـکا محبوس
شـده اند .مـا حتـی در دولـت پیشـین آمریکا هـم از این
آمادگـی طـرف ایرانـی خبـر داده بودیـم امـا ایـن دولت
آمریـکا بـود کـه بـا اصرار بـر گـروگان گیـری ایرانیان از
نشسـتن پـای میـز مذاکـره امتناع کـرده بود.
مذاکـرات دربـاره مبادلـه زندانیـان ایرانـی و
آمریکایـی در جریـان اسـت
وی ادامـه داد :آقـای ظریـف از مدت هـا پیـش طـرح
مبادلـه همـه زندانیـان ایرانـی و آمریکایی بـا یکدیگر را
مطـرح کردنـد و دولـت بایـدن نیـز از روزهـای ابتدایـی
روی کار آمـدن ،ایـن موضـوع را مـورد توجـه قـرار داد.
مذاکـرات در ایـن زمینـه در جریـان اسـت و در صورت
آزادی زندانیـان ایرانـی و تامیـن منافع کشـورمان و نیز
بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات ،متعاقبـا اطلاع رسـانی
خواهد شـد.
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اسماعیل عسلی

برای هر مشکلی
راهی وجود دارد
برگـزاری آئین های جشـن بـرای عروسـی همواره
یکـی از دغدغه هـای مـردم در کالن شـهرها
بـوده اسـت خصوصـا ایـن کـه شـرایط کرونایـی
و محدودیت هـای ناگزیـری کـه مـردم ملـزم بـه
رعایـت آن هسـتند ایـن مشـکل را صـد چنـدان
کرده اسـت  .شـنیده می شـود کـه باغ هـای زیادی
در داخـل و اطـراف شـیراز از برگزاری مراسـم منع
شـده و خانواده هـا نیـز دچار سـرگردانی شـده اند .
از طرفـی صاحبـان سـالن ها و مجالـس و باغ هـا
بـا برگـزار کننـدگان جشـن  ،قـرارداد بسـته اند و
پـول گرفتـه انـد و تمهیداتـی در نظـر گرفتـه اند و
از سـویی دیگـر بخشـنامه ها بـر عـدم برگـزاری
مراسـم در این شـرایط تاکید دارنـد  .از آنجایی که
بسـیاری از خانواده هـا چنیـن مراسـمی را خاطـره
انگیـز می داننـد بـر اجـرای آن اصـرار دارنـد حتی
اگـر ناگزیـر شـوند بـه باغ هـای خصوصـی روی
بیاورنـد  .آنچـه موجـب شـگفتی اسـت ایـن کـه
برخـی از آیین هـا کـه در آنهـا تضمینـی هـم برای
رعایـت پروتکل هـا وجـود نـدارد کمـاکان برقـرار
هسـتند و مغازه هـا و بـازار بـه روی مـردم گشـوده
اسـت و در خانه هـای بـزرگ و کوچـک کـه راهـی
بـرای نظـارت بر رفتـار سـاکنان آن در نظـر گرفته
نشـده شـاهد همه جور رفت و آمد هسـتیم  .شـاید
اگـر بتوان بـرای مجالس عروسـی ناظر بهداشـتی
در نظـر گرفـت تـا اطمینان حاصـل شـود فاصله ها
رعایـت می گـردد و یـا ایـن کـه ظرفیـت باغ هـای
روبـاز را بـرای پذیرایـی بـه یـک چهارم و بیشـتر
تقلیـل دهنـد بتـوان راهی پیـدا کرد که جشـن های
عروسـی خصوصـا در این روزهـا که مناسـبت های
شـادی را هـم پیـش رو داریـم بـه شـکل حداقلی
و در حـدی کـه لبخنـد رضایتـی بـر لب عـروس و
دامـاد نقـش ببنـدد امـکان برگزاری داشـته باشـد
 .تـا چنـد وقـت دیگـر محـرم و صفـر را پیـش رو
داریـم کـه اگر چه از لحـاظ شـرعی و در آموزه های
دینـی مانعی برای برگزاری مراسـم شـادی در این
دو مـاه وجـود نـدارد ولـی مـردم بـه احتـرام ایـام
ویـژه محـرم و صفر و مناسـبت هایی کـه دراین دو
مـاه قـرار گرفتـه اهـل رعایت هسـتند و بـه همین
دلیـل در ایـن روزهـا یعنـی پیـش از فـرا رسـیدن
محـرم و صفـر شـاهد تراکـم برگـزاری جشـن ها
هسـتیم  .مسـلما در صورتـی کـه در باغ هـا به روی
سـوری ها بسـته باشـد مـردم ناگزیـر از فضاهـای
بـاز بـه خانه هـا کـه بسـته و محـدود هسـت پنـاه
می برنـد کـه در این صـورت خطر تسـری ویروس
از یکـی بـه دیگـری بـه مراتـب بیشـتر از باغ های
سـر بـاز می باشـد  .مسـئله ی دیگری کـه باغ های
مجالـس بـا آن روبـرو هسـتند ایـن اسـت کـه در
صـورت جابجایـی زمـان برگـزاری مراسـم قـادر
بـه نوبـت دادن بـرای برگـزاری مراسـم پـس از
مـوج پنجـم کرونـا نیسـتند زیـرا خیلی هـا از قبـل
جـا گرفتـه انـد  .البتـه برخـی بر ایـن باور هسـتند
کـه خانواده هـا بایـد از ایـن شـرایط بـرای کاهش
هزینـه عقـد و عروسـی اسـتفاده کننـد کـه البتـه
کـم نیسـتند کسـانی کـه چنیـن کاری را انجـام
می دهنـد ولـی ملـزم کـردن همـگان بـه ایـن امر
چنـدان دلچسـب نیسـت  .ظاهـرا تنهـا جاهایی که
می تـوان مـردم را ملـزم بـه رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی کـرد همیـن مجالس عروسـی اسـت که
متولـی مشـخصی دارد .سـخن بـر سـر این اسـت
کـه هر مشـکل راهـی دارد  .باید دید چـه راهی کم
هزینـه تـر و بـه انصـاف نزدیـک تر اسـت.

طالبان بار دیگر تصمیم ترکیه را
محکوم کرد
گـروه طالبـان بـار دیگر تصمیـم آنکارا بـرای تمدیـد حضور
نظامی خـود در افغانسـتان را محکـوم کـرده و بـه ترکیـه
نسـبت بـه تبعـات چنیـن اقداماتـی هشـدار داده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،ترکیه
پیشـنهاد داده اسـت کـه بـه محض خـروج نیروهـای ناتو از
افغانسـتان ،تحـت شـرایط مشـخصی بـه ویژه حمایـت مالی
و لجسـتیکی ،مسـوولیت تامیـن امنیـت فـرودگاه بینالمللی
کابـل را عهده دار شـود .آنـکارا هم اکنون در حـال رایزنی با
ایـاالت متحده دربـاره جزئیـات این برنامه اسـت.
گـروه طالبـان در بیانیـهای اعلام کـرد :تصمیـم رهبـری
ترکیـه ناعاقالنـه ،نقـض حاکمیـت و تمامیـت ارضـی مـا و
مغایـر منافـع ملـی ماسـت .امـارت اسالمی افغانسـتان ایـن
تصمیـم نکوهیـده و شـرم آور را قویـا محکـوم میکنـد چـرا
کـه مشـکالتی میـان ملتهـای ترکیـه و افغانسـتان ایجـاد
خواهـد کرد.
ایـن گـروه شـبه نظامی تاکیـد کـرد کـه هرگونـه حضـور
نیروهـای خارجـی پـس از ضرباالجـل مـورد توافـق را
"اشـغالگری" قلمـداد خواهـد کـرد و بـه طـور مناسـب و بر
پایـه "فتوایـی که طبق آن جهاد  ۲۰سـال گذشـته در جریان
بـود" بـا آنهـا برخـورد خواهـد کرد.
گـروه طالبـان همچنیـن از ترکیـه خواسـت در ایـن تصمیم
کـه "بـرای دو کشـور زیـان آور" اسـت تجدیدنظـر کـرده و
بـه جـای آن روی همـکاری سـودمند مشـترک تمرکـز کند.
افغانسـتان شـاهد تشـدید خشـونتها همزمـان بـا خـروج
تدریجـی نیروهـای بینالمللـی از ایـن کشـور اسـت .ایـن
خـروج نیروهـا کـه انتظـار میـرود تـا یـازده سـپتامبر تکمیل
شـود ،یکـی از مـوارد مـورد توافـق میـان طالبـان و دولـت
آمریـکا در فوریـه سـال گذشـته در دوحـه بـود .پنتاگـون
اوایـل ژوئیـه اعالم کـرد ،آمریـکا بیش از  ۹۰درصد پرسـنل
نظامـی و تجهیـزات خـود را از افغانسـتان خارج کرده اسـت.
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اولین اقدام رییسی برای اصالح بسترهای فسادزا در دولت
رییــس جمهــور منتخــب اولیــن جلســه
کمیتــه ای متشــکل از روســای دســتگاههای
نظارتــی و اطالعاتــی کشــور را بــا هــدف
تدویــن راهکارهــای اصــاح بســترهای
فســادزا در دولــت تشــکیل داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومی دفتــر رئیــس جمهــور منتخــب ،حجــت
االســام والمســلمین ســیدابراهیم رئیســی
شــخص ًا اولیــن جلســه کمیتــه ای متشــکل از
روســای دســتگاههای نظارتــی و اطالعاتــی
کشــور را تشــکیل داد تــا پیــش از زمــان
رسمی اســتقرار دولــت جدیــد ،براســاس
آســیب شناســی ها و تجــارب پیشــین خــود در
مبــارزه بــا فســاد ،راهکارهــای اجرایــی بــرای
ایجــاد تحــول در ســازوکارهای فســادزای
دولــت و اقدامــات اولویــتدار را پیشــنهاد

نماینــد.
تدویــن دســتورالعملها و ابالغیههــای
مــورد نیــاز بــه منظــور اصــاح ســازوکارهای

اقتصــادی فســادآفرین و رانــت زا ،زمینههــای
بــروز فســاد و نیــز پیشــگیری از وقــوع جــرم
در نظــام بانکــی ،مالیــات ،گمــرک ،مناقصــات

دولتــی ،قاچــاق ســازمان یافتــه و ارایــه
نقشــه راه عملیاتــی بــرای ایجــاد شــفافیت در
نظامــات اقتصــادی کشــور و تحقــق ســامانه
جامــع اطالعــات اقتصــادی کشــور ،از جملــه
ماموریتهــای محولــه بــه ایــن کمیتــه
اســت .رئیســی در ابتــدای ایــن جلســه بــا
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه یکــی از انتظــارات
مــردم از دولــت جدیــد ریشــه کنــی فســاد
اســت ،اظهــار داشــت :آغــاز ایــن کار تــا
زمــان اســتقرار دولــت نبایــد بــه تاخیــر بیفتــد
و زمینه هــای آن از االن بایــد فراهــم شــود
تــا در روز نخســت تشــکیل دولــت ،اقدامــات
عینــی را آغــاز کنیــم.
وی ادامــه داد :آســیب شناســیهای انجــام
شــده توســط دســتگاههای نظارتــی را مــا بایــد
بــه آســیب زدایــی تبدیــل کنیــم.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

همکاری دستگاهها برای تسریع در ترخیص کاالهای موجود
در گمرکات ضروری است
دویســت و چهــل و یکمیــن جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت روز سهشــنبه
بــه ریاســت حجتاالســام والمســلمین
دکتــر حســن روحانــی رئیــس جمهــور
برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ابتــدای ایــن جلســه
وزیــر راه و شهرســازی گزارشــی از وضعیــت
رونــد ورود ،بارگیــری و ترخیــص کاالهــا بــه
ویــژه کاالهــای اساســی بــه تفکیــک بنــادر
کشــور ارائــه کــرد.
بــر مبنــای گــزارش وزیــر راه و شهرســازی،
نــاوگان حمــل و نقــل در بخــش ریلــی و
جــادهای تقویــت شــده و ظرفیــت حمــل و
نقلــی در جهــت تســریع بارگیــری و انتقــال
کاال از بنــادر و گمــرکات افزایــش یافتــه
اســت.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه گزارشهــای
تامیــن کاالهــای اساســی و افزایــش ظرفیــت

نــاوگان حمــل و نقــل درجهــت تســریع در
انتقــال کاال ،گفــت :همــکاری همــه

دســتگاهها در جهــت تســریع در ترخیــص
کاالهــای موجــود در گمــرکات کشــور
ضــروری اســت.
روحانــی افــزود :راهانــدازی ســامانه جامــع
تجــارت کشــور ،ســاختار الزم برای شــفافیت
و جلوگیــری از معطلــی کاال و ریشــه کنــی
فســاد و ســوء اســتفاده رانــت جویانــه را
فراهــم کــرده اســت و ضــروری اســت
اتصــال کلیــه ســامانهها بویــژه ســامانه
گمــرک بــه ســامانه جامــع تــا پایــان تیرمــاه
نهایــی شــود.
در جلســه دیــروز ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولــت همچنیــن رئیــس جمعیــت هــال
احمــر گزارشــی از اقدامــات ایــن جمعیــت
بــرای تامیــن بالگــرد مــورد نیــاز ارائــه کــرد
و تصمیمــات الزم در ایــن زمینــه اتخــاذ شــد.

رئیسی:

کنارگذاشتن نگاه های جناحی از الزامات پیشرفت کشور است
رییــس جمهــور منتخــب گفــت :کنارگذاشــتن
نگاه هــای جناحــی از الزامــات حرکــت
کشــور در مســیر پیشــرفت اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط
عمومی دفتــر رئیــس جمهــور منتخــب،
حجتاالســام والمســلمین ســید ابراهیــم
رئیســی در دیــدار بــا آیـتاهلل العظمی عبــداهلل
جــوادی آملــی بــا تبریــک فرارســیدن مــاه
ذیالحجــه و تشــکر از نقش آفرینــی ایشــان
در عرصه هــای مختلــف بویــژه انتخابــات
اخیــر ،اظهــار کــرد :در پــی انتخابــات اخیــر
مــردم امیــد بــه تغییــر وضعیــت پیــدا کــرده
انــد.
وی تصریــح کــرد :یکــی از الزامــات بــه
فعلیــت رســاندن ظرفیتهــای کشــور

بــرای پیشــرفت و آبادانــی ایــن اســت کــه
نگاههــای شــخصی و جناحــی را کنــار
گذاشــته و هــر کســی میتوانــد در مســیر

پیشــرفت و تحــول کشــور اثرگــذار باشــد ،بــه
میــدان بیایــد.
آیــت اهلل جــوادی آملــی نیــز بــا اشــاره

بــه فرازهایــی از نهجالبالغــه مــردم را در
نظــر حضــرت علــی (ع) دو دســته دانســته
و اظهــار داشــت :حضــرت اگــر چــه رفتــار و
کــردار مــردم کوفــه را نکوهــش میکننــد،
امــا در نامــه مهمی کــه بــه مالــک اشــتر
مینویســند ،مــردم را همچــون نمــاز ســتون
دیــن و شایســته خدمــت بیمنــت معرفــی
میکننــد.
ایــن مرجــع تقلیــد در بخــش دیگــری از
ســخنانش بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن
کریــم تصریــح کــرد :قــرآن تاکیــد دارد کــه
زیــر بــار هــر صلحــی نبایــد رفــت .برخــی
ســازشها هســت کــه ظاهــرش ســازش،
امــا باطنــش ســوزش اســت و لــذا بــه دســتور
قــرآن نبایــد زیــر بــار آنهــا رفــت.

آمریکا :به وضوح گفتهایم آماده از سرگیری
دور هفتم مذاکرات وین هستیم

واکنش مالکی به توهین وزیر بهداشت

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا در یــک
کنفرانــس خبــری بــه ســواالتی دربــاره از ســرگیری
مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای در ویــن پاســخ
داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه خبــری عــرب
نیــوز ،نــد پرایــس ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
آمریــکا در کنفرانــس خبــری دربــاره از ســر گیــری
مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای در ویــن گفــت:
ســوال هایی دربــاره ایــن کــه ایــران چــه زمانــی
آمــاده آغــاز کــردن هفتمیــن دور از مذاکــرات بــرای
رســیدن بــه تفاهمــی در زمینــه بازگشــت دوجانبــه بــه برجام[توافــق هســته ای] اســت و آیــا
اصــا آمــاده آن خواهــد بــود یــا نــه را فقــط می تــوان از تهــران پرســید.
پرایــس در ایــن راســتا ادامــه داد :مــا بــه وضــوح گفتهایــم کــه آمــاده بازگشــت بــه دور
هفتــم هســتیم .او افــزود :مــا ضــرب االجلــی بــرای ایــن مذاکــرات تعییــن نمی کنیــم امــا
واقفیــم کــه بــا گذشــت زمــان ،توســعههای هســته ای ایــران در نهایــت بــه دیــدگاه مــا در
زمینــه بازگشــت بــه برجــام جهــت خواهــد داد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا همچنیــن مطــرح کــرد کــه واشــنگتن هنــوز بــر ایــن
بــاور اســت کــه «دیپلماســی موثرتریــن وســیله در دســترس مــا بــرای رســیدن بــه هــدف
مطلوبمــان اســت کــه آن اطمینــان یافتــن دائمــی و قابــل راســتی آزمانــی از ایــن اســت کــه
ایــران هرگــز بــه یــک ســاح هســتهای دســت نیابــد».

نماینــده زاهــدان در مجلــس شــورای اسالمی نســبت
بــه حواشــی جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در
زاهــدان بــا حضــور وزیــر بهداشــت واکنــش نشــان
داد.
بــه گــزارش ایســنا ،فداحســین مالکــی عضــو
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی در مطلبــی در صفحــه توییتــر خــود
نوشــت:
« دائمــا دربــاره مــردم مظلــوم سیســتان و بلوچســتان
دروغ می گوینــد .آمارهــای غلــط از تعــداد
جانباختــگان میدهنــد .تجهیــزات و بیمارســتان
نداریــم ،میگوینــد تختهــا خالــی اســت.
اعتراض هم که میکنیم ،هتاکی میکنند.
مراقب بهداشت روان و دهانتان باشید آقای وزیر بهداشت!
(نمونهای از دروغهای#وزیر_هتاک)»
برگــزاری جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در زاهــدان بــا حواشــی همــراه بــود.
در ایــن نشســت کــه بــه صــورت زنــده از شــبکه اســتانی پخــش شــد ،درگیــری لفظــی
شــدید و توهیــن آمیــزی میــان ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت و فداحســین مالکــی نماینــده
زاهــدان صــورت گرفــت کــه انتشــار ایــن صحبت هــا واکنش هــای بســیاری را بــه همــراه
داشت.

ظریف:

2

چند جانبه گرایی
تنها پاسخ مناسب به بحرانهای
شدید جهان است
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در سـخنرانی خـود در نشسـت
میـان دوره ای (مجـازی) وزیـران امـور خارجـه جنبـش عـدم
تعهـد تاکیـد کـرد :چنـد جانبـه گرایـی تنهـا پاسـخ مناسـب به
بحرانهـای شـدید جهـان اسـت و جنبـش عـدم تعهـد  -بـه
عنـوان یـک سـکوی بینالدولـی برجسـته میتوانـد فرصتـی
مناسـب را بـه منظـور ارتقا و تقویت مشـارکت جهانـی در برهه
زمانـی افزایـش یکجانبـه گرایـی و حمایتگرایـی در صحنـه
بین الملل فراهم نماید.
بـه گـزارش ایسـنا ،متـن سـخنرانی محمد جـواد ظریـف ،وزیر
امـور خارجـه کشـورمان به این شـرح اسـت:
مـوج خروشـان چالشهـای جهانـی کـه امـروز بـا آن مواجـه
هسـتیم ،نیـاز به اقدامـات جمعی بیشـتر را در سـطح بینالمللی
تقویـت کـرده اسـت .در واقـع ،چنـد جانبـه گرایی دیگـر گزینه
ای محتاطانـه تلقـی نمیشـود بلکـه تنهـا پاسـخ مناسـب بـه
بحرانهـای شـدید جهان محسـوب میگـردد .تردیدی نیسـت
کـه جنبـش عـدم تعهـد  -بـه عنـوان یـک سـکوی بینالدولی
برجسـته میتوانـد فرصتی مناسـب را بـه منظور ارتقـا و تقویت
مشـارکت جهانـی در برهـه زمانـی افزایـش یکجانبـه گرایـی و
حمایتگرایـی در صحنـه بیـن الملـل فراهـم نمایـد.
بیمـاری همهگیـر کوویـد  19 -بزرگتریـن آزمون همبسـتگی
جهانـی در نسـلهای بشـر بودهاسـت .ایـن بیمـاری همهگیـر
بـه مـا یـادآوری کـرده اسـت کـه در واقـع چقـدر بـه هـم
وابسـته هسـتیم و همـکاری بینالمللـی بـرای سلامت جمعی،
شـکوفایی و امنیـت مـا چقدر سرونوشـت سـاز و مهم میباشـد.
ایـن بیمـاری همهگیـر ماننـد سـایر مـوارد ،نیازمنـد پاسـخ
بیـن المللـی هماهنـگ قوی بـه گونه ای کـه بتواند به سـرعت
دسترسـی بـه آزمایشها ،درمان و واکسـن ها را گسـترش دهد،
ضمـن ایـن کـه شناسـایی ایمنسـازی گسـترده باید بـه عنوان
یـک مصلحـت عمومی کـه بایـد بـرای همـگان ،از جملـه و
چه بسـا به ویژه برای کشـورهای در حال توسـعه ،در دسـترس
و مقـرون به صرفه باشـد.
جمهـوری اسلامی ایران همـواره و بـه طـور مسـتمر تعهـد بـه
چنـد جانبـه گرایـی را بـه عنـوان مبنای یـک سیاسـت خارجی
نیرومنـد بـه نمایـش گـذارده اسـت .بـه همیـن ترتیـب ،مـا
همچنـان بـه دفـاع از دیـدگاه امنیـت مشـترک ،همکارانـه و
پایـدار در غـرب آسـیا ادامـه می دهیـم .در ایـن زمینـه ،مـا در
حـال همـکاری فعـال بـا سـازمان ملل متحـد در کوشـش های
مربـوط به اسـتقرار صلح در یمن ،سـوریه و افغانسـتان هسـتیم.
مـا "کوشـه صلح هرمـز  -امیـد" و همچنین "مجمـع گفتگوی
منطقـهای" در خلیـج فـارس را بـه عنـوان رویکردهـای فراگیر
بـرای همـکاری و حـل اختلاف پیشـنهاد دادیـم.

وزیر خارجه ژاپن خبر داد

اهدای واکسن آسترازنکا به ایران
از سوی ژاپن
وزیـر امورخارجـه ژاپـن اعلام کـرد کـه کشـورش قصـد دارد
تعـدادی واکسـن آسـترازنکا بـه ایـران و چند کشـور دیگـر اهدا
کند .
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری کیـودو ،توشیمیتسـو
موتِگـی وزیـر امـور خارجه ژاپن دیروز (سـه شـنبه) اعلام کرد
کـه کشـورش در مجمـوع  ١١میلیون دوز واکسـن آسـترازنکا را
بـرای اهـدا بـه  ١٥کشـور در نظـر گرفتـه اسـت کـه در آینـده
نزدیـک آنهـا را ارسـال خواهـد کرد.
بـه گفتـه ایـن مقـام ژاپنـی ،ایـن واکسـنها کـه سـاخت ژاپن
هسـتند قرار اسـت بـه ایـران ،تایـوان ،کامبوج ،فیجـی ،الئوس
و کشـورهای مختلـف دیگـر از طریـق کواکس ارسـال شـود.
ژاپـن در حـال حاضـر بـرای واکسیناسـیون  ۶۰میلیـون نفـر
واکسـن آسـترازنکا در اختیـار دارد و مجـوز اسـتفاده از آن را در
مـاه مـه صـادر کرده اسـت.

اسماعیلی خبر داد

حجت االسالم محمد مصدق
معاون اول قوه قضاییه شد
سـخنگوی قـوه قضاییـه از انتصـاب حجـت االسلام محمـد
مصـدق بـه عنـوان معـاون اول قـوه قضاییـه خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،غالمحسـین اسـماعیلی در نشسـت خبـری
دیـروز خـود گفـت :حجـت االسلام محمد مصـدق بـه عنوان
معـاون اول قـوه قضاییـه انتخـاب شـدند و از امروز کارشـان را
در مسـئولیت جدیـد آغـاز خواهنـد کـرد .آقـای مصـدق تاکنون
بـه عنـوان رییـس دیـوان عدالـت اداری مشـغول بودنـد و از
امـروز بـه عنـوان معـاون اول جدیـد مشـغول بـه کار خواهنـد
شدند.
بـر اسـاس این گـزارش ،حجت االسلام محمد مصـدق معاون
حقوقـی قـوه قضاییـه بـود کـه اخیـرا از سـوی ابراهیم رییسـی
رییـس پیشـین قـوه قضاییـه بـه ریاسـت دیـوان عدالـت اداری
منصـوب شـده بود.

پیشنهاد شریعتی به رئیسی برای
اولین جلسه هیأت دولت
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسلامی به رئیـس
جمهـور منتخب پیشـنهاد داد در نخسـتین جلسـه هیـأت دولت
اقدامـات و انتصابـات چنـد مـاه پایانـی دولـت فعلـی را بررسـی
کند .
بـه گـزارش ایسـنا ،مالـک شـریعتی نیاسـر در صفحه شـخصی
خـود در توئیتر ،نوشـت:
« بـه آقـای رئیسـی پیشـنهاد می کنم اقدامـات چند مـاه پایانی
دولت شـامل:
انتصاب و ارتقای مدیران
تبدیل وضعیت استخدامی
اعزام به ماموریت
تاسیس موسسات
واگذاری پروژه
جذب هیأت علمی
افزایش پایه حقوق
اعطای مجوز
و ...را بررسـی ،مـوارد خـارج از ضابطـه را در نخسـتین جلسـه
هیـأت دولـت خـود باطـل اعلام و بازگردانـد».
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اعالم فراخوان  ۱۱طرح سرمایه گذاری در موقوفات فارس
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس از اعالم فراخوان طرحهای سرمایهگذاری
در موقوفات این استان در سال  ۱۴۰۰خبر داد ...

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمدرسولاهلل(ص) شیراز:

فضای مجازی واقعیت دنیای امروز است

ایسـنا :مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ناحیـه محمدرسـولالله(ص)
شـیراز تاکیـد کـرد کـه فضـای مجـازی ،واقعیـت دنیـای امـروز اسـت کـه بـا
اسـتفاده از آن میتـوان بینـش و بصیـرت مـردم را هدایـت کـرد.
حجتاالسلام عبـاس حاجیپـور سهشـنبه  ۲۲تیـر در گردهمایـی تبینـی
فرهنگـی سـپاه ناحیـه محمـد رسـولالله(ص) شـیراز ،خاطرنشـان کـرد کـه در
بسـتر فضـای مجـازی ،بـه عنـوان یـک واقعیـت در جهـان امـروز ،فرصتهـا و
تهدیـدات ،در کنـار هـم نهفتـه اسـت.
وی گفـت :دشـمنان بـا مسـموم کـردن فضـای رسـانه و جهتدهـی آن به نفع
خـود و بـا اسـتفاده از حربـه دروغ پراکنـی ،به دنبال زیر سـئوال بـردن کارکردها
و خدمـات انقلاب اسلامی در ایـن  ۴۲سـال بودهاند.
ایـن مقـام روحانـی در سـپاه فـارس بـا بیـان اینکـه هـدف دشـمنان نظـام اسلامی و رسـانههای متصل بـه آنها،
جـدا کـردن مـردم از هسـته انقلاب اسالمی اسـت ،گفـت :در ایـن عرصـه دلسـوزان انقلاب در تولیـد محتـوا
اقدامـات خوبـی را شـکل دادهانـد ،امـا همچنـان نیازمند برنامهریـزی و حرکت مطلوبتر در این مسـیر هسـتیم.
وی گفـت :تولیـد محتوا در راسـتای پاسـخ به شـبهات ،دروغ پراکنی و فریـب افکار عمومی ،رویکردی اسـت که
بایـد در فضـای مجـازی دنبـال کنیم و این مهـم نیازمند اقدامات موثر دلسـوزان انقالب اسـت.
مسـئول نمایندگـی ولـی فقیه سـپاه ناحیه محمد رسـول الله (ص) شـیراز گفـت :امیدواریم با شـکل گیری دولت
جدیـد ،فصـل نوینـی از خدمـت بـه مـردم برای برداشـته شـدن مشـکالت جامعـه را شـاهد باشـیم ،اقداماتی که
ثمـره آن افزایش سـرمایه اجتماعی اسـت.

اطالعیه

گروه خبر:
بنا به درخواسـت بازپرس شـعبه  11بازپرسـی ناحیه یک شهرسـتان شـیراز و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی فارس مبنی بر اطالع رسـانی و آگاه سـازی عموم مردم ،بدینوسـیله به آگاهی شـهروندان و خوانندگان
محتـرم روزنامـه مـی رسـاند کـه فعالیـت تارنمـای www.aitrades.com، www.exhange، al buddy
و کوین  atcغیرقانونی می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به بیماران و مراجعین در فارس
مهر:رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفت:تمامی بیمارسـتان ها و مراکز درمانـی در بحران هسـتند والزم
اسـت مسـئوالن بـا ارائه خدمـات مطلوب ،میـزان رضایتمنـدی بیمـاران و مراجعیـن را افزایش دهند.
دکتـر مهـرزاد لطفـی بعـد از ظهـر سـه شـنبه در سـیصد و شـصت و یکمیـن نشسـت سـتاد دانشـگاهی مدیریـت
بیمـاری کوویـد  ۱۹گفـت :کیفیـت در ارائه خدمات بهداشـتی درمانی ،رسـالت اصلی دانشـگاه اسـت کـه با تمام
تـوان دنبال میشـود.
وی تصریـح کـرد :شـیراز بـه عنـوان قطـب پزشـکی منطقـه به شـمار مـیرود و تالش مسـؤوالن دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز بـر حفـظ و ارتقـای ایـن جایگاه اسـت تـا بتوانیم خدمـات را بـه بهترین گونه بـه مردم ارائـه دهیم.
او میـزان رضایتمنـدی مراجعـان از خدمـات ارائـه شـده در بیمارسـتانها و مراکـز بهداشـتی درمانـی را یکـی
از شـاخصهای مهـم کیفیـت ارائـه خدمـات دانسـت و بـر تلاش مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،از
بزرگتریـن تـا کوچکتریـن واحدهـای زیرمجموعـه بـرای تحقـق ایـن رسـالت تاکیـد کـرد.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ادامه داد :بـا توجه بـه پاندمی کرونا ویـروس ،تمامی بیمارسـتانها و مراکز
درمانـی در بحـران شـدیدی بـه سـر میبرند و الزم اسـت در این شـرایط مسـؤوالن مراکز ارائه خدمات بهداشـتی
درمانـی بـا ارائـه خدمات مطلوب ،میـزان رضایتمندی بیمـاران و مراجعان را ارتقا بخشـند.
دکتـر لطفـی بـا توجـه بـه رونـد افزایشـی مراجعـه بـه مراکـز منتخـب درمـان سـرپایی کرونا ویـروس در اسـتان و
شناسـایی مـوارد ابتلاء بـه بیمـاری ،افـزود :بسـتری مبتالیان بـه این بیمـاری در بیمارسـتانهای اسـتان نیز در
حـال افزایـش اسـت و ضرورت دارد در شـرایط کنونـی ،تمامی واحدها در حالت آماده باش بـوده و توان مضاعفی
در ایـن زمینه به کار بسـته شـود.
دکتـر لطفـی در بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود ضمـن دعـوت از مـردم بـرای مشـارکت جـدی در رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی گفـت :پایبنـدی مردم به این مسـؤولیت مهـم در این پاندمـی ،تنها راهکار مناسـب برای
پیشـگیری از ابتلاء بـه کوویـد  ۱۹و قطـع زنجیره انتقال آن اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا بررسـی وضعیـت مـوارد ابتلاء بـه کرونـا ویـروس در شهرسـتانهای
اسـتان ،ظرفیـت تختهـای بیمارسـتانهای اسـتان را نیـز مـورد ارزیابـی قـرار داد و بـرای بهبـود خدمـات در
شهرسـتانهای دارای مـوارد بـاالی ابتلاء بـه کوویـد  ،۱۹دسـتورات الزم را صـادر کـرد.
او همچنیـن فعالیـت مراکـز منتخـب درمـان سـرپایی کروناویـروس ،آزمایشـگاههای تشـخیصی کوویـد ۱۹و
اقدامـات کارگروههـای مختلـف سـتاد دانشـگاهی را مـورد بررسـی قـرار داد.

 ۵۰۰خانواده متقاضی فرزندخوانده در فارس داریم
معاون امور اجتماعی بهزیســتی فارس گفت ۴۸ :فرزند بی سرپرست طی یک سال
گذشته در استان به خانوادههای واجد شرایط واگذار شدند و ...

واگذاری ۲۴۱سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر شهرستان فراشبند
بحرانی فرد/فراشبند
در مراسـمی و بـا حضـور صـادق فروغـی فرمانـدار  ،مردانلـو معاونـت عمرانـی فرمانـداری ،قاسـمی مدیر توزیـع
نیـروی بـرق  ،عالیشـوندی بخشـدار مرکـزی  ،رئیـس اداره امورعشـایر و جمعـی از عشـایر سـاکن شهرسـتان
فراشـبند  ،واگـذاری سـامانه های خورشـیدی قابـل حمـل ویـژه عشـایر آغـاز گردیـد .
صـادق فروغـی فرماندار شهرسـتان فراشـبند در مراسـم واگذاری این سـامانه ها به عشـایر ،آثار زیسـت محیطی
اجـرای ایـن طـرح را بسـیار ارزشـمند توصیف کرد و بـا ابراز امیـدواری گفت :با گسـترش اسـتفاده از انرژی های
نـو ،شـاهد کاهـش آثار مخرب اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی ،تخریـب جنگل ها و مراتع باشـیم.
بـا توجـه بـه ثبـت نـام اولیـه صـورت گرفتـه توسـط امورعشـایر شهرسـتان در مرحلـه اول تعـداد  ۲۴۱سـامانه
خورشـیدی قابـل حمـل ۱۰۰واتـی که بـا هزینه ای بالغ بـر ۲۴میلیارد ریـال تامین گردیـده و تولید شـرکت صنایع
مخابراتـی ایـران می باشـد و قابلیـت روشـن نمودن  ۴شـعله المپ کم مصرف  ،شـارژ گوشـی موبایـل و چراغ قوه
را دارا می باشـند  ،تحویـل عشـایر شهرسـتان فراشـبند می گـردد .

فضای مجازی واقعیت دنیای امروز است
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه محمدرسولاهلل(ص) شیراز تاکید کرد که
فضای مجازی ،واقعیت دنیای امروز است که با استفاده از ...

اعالم فراخوان  ۱۱طرح سرمایه گذاری در موقوفات فارس
عصرمردم:
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان فـارس از اعلام فراخـوان طرحهـای
سـرمایهگذاری در موقوفـات ایـن اسـتان در سـال  ۱۴۰۰خبـر داد.
حجـت االسلام سـید عباس موسـوی مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان
فـارس ،در حاشـیه بازدید از مجموعه کاروانسـرای تاریخی ایزدخواسـت فارس
گفـت :بـه منظـور ایجـاد ارزش افـزوده بـرای موقوفـات اسـتان و کمـک بـه
چرخـه تولیـد و اشـتغال  ۱۱طـرح سـرمایه گـذاری ویـژه موقوفات فـارس تهیه
شـده اسـت کـه هـم اکنون ایـن طرح هـا در قالـب پروژه هـای سـرمایه گذاری
آمـاده واگـذاری به بخـش خصوصی اسـت.
وی افـزود :ایـن طرح هـا شـامل برخـی از موقوفـات عرصـه و اعیـان وقـف از
جمله کاروانسـراهای تاریخی بسـته فاریاب در الرسـتان ،کاروانسـرای تاریخی
خانـه زنیـان کـه دارای موقعیـت گردشـگری و مربـوط بـه عصـر صفویـه بـا
معمـاری منحصـر بـه فرد سـنتی اسـت و با داشـتن امکانات و زیرسـاخت های
شـهری و قرارگرفتـن در موقعیـت مناسـب جغرافیایـی مـکان مناسـبی جهـت
سـرمایه گـذاری در حوزه هـای گردشـگری و بـوم گـردی اسـت.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه برخـی از ایـن
پروژه هـا شـامل احـداث واحدهـای مسـکونی و تجـاری اسـت گفـت :پـروژه
 ۳۹واحـدی کـوی وحـدت شـیراز کـه از محـل موقوفـه حـاج خلیـل زالـی و بـا
مسـاحت  ۷۱۴۵مترمربـع جهـت سـرمایه گـذاری آمـاده شـده اسـت از جملـه
ایـن پروژههاسـت ضمـن آنکـه طـرح احـداث  ۱۷۳واحـد مسـکونی موقوفـه
عمـران مسـاجد واقـع در منطقـه جبـل دراک شـیراز نیـز بـه همیـن منظـور
کارشناسـی شـده اسـت و آمـاده جهـت واگـذاری بـه سـرمایه گـذاران بخـش
خصوصـی اسـت .حجـت االسلام موسـوی با اشـاره بـه قرارگرفتـن و موقعیت
مناسـب موقوفـه زالـی جهـت سـرمایهگذاری در شـهر صـدرا گفـت :احـداث
 ۲۶۰واحـد تجـاری ،خدماتـی و اداری در این شـهر با زیربنـای  ۲۴هزار و ۳۷۸
مترمربـع و همچنیـن آغـاز عملیات احـداث مجموعه بزرگ پرورشـگاه موقوفه
مرحـوم حـاج خلیـل زالـی از دیگـر طرح هـای سـرمایه گـذاری در شـهر صـدرا

بـرای سـال جـاری خواهـد بود.
مدیـرکل اوقـاف فـارس همچنیـن از آماده سـازی دو طرح سـرمایه گـذاری در
حوزه هـای تولیـد و دانـش بنیـان خبـر داد و افـزود :پـروژه کشـت و صنعـت
موقوفـه آسـمانی شهرسـتان ارسـنجان مشـتمل بـر یکصـد هکتار زمین و سـه
حلقـه چـاه در قالـب راه انـدازی گلخانه و دامپـروری از جمله این طرح هاسـت
کـه همـراه بـا طـرح احـداث باغـات دو طبقـه نخلسـتان مرکبـات مجموعـه
کشـت و صنعـت فـورگ داراب بـا  ۵۳هکتـار زمیـن آمـاده واگذاری اسـت و به
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی در ایـن حـوزه پیشـنهاد می شـود.

حجتاالسلام موسـوی بـا بیـان اینکه هم اکنون سـه پـروژه از ایـن مجموعه
طرح هـای سـرمایه گـذاری در مرحله عقد قـرارداد و واگذاری به سـرمایه گذار
می باشـد ،گفـت :موقوفـه آب انبـار محمیـد المرد واقـع در منطقه دهشـیخ به
منظـور احـداث  ۱۴۰۰متر مربـع واحدهای تجـاری ،پروژه موقوفـه صداقتیان
جهـت احـداث واحدهـای تجـاری مسـکونی بـا زیربنـا  ۶۸۰مترمربـع واقـع در
منطقـه سـفیر جنوبـی شـیراز بـه سـرمایه گـذاران واگذار شـده اسـت و احیاء و
بازسـازی خانـه تاریخـی موقوفـه حمیری بـا زیربنـای  ۹۵۰مترمربـع و کاربری
گردشـگری در بافـت تاریخـی محلـه سـنگ سـیاه شـیراز از سـال گذشـته بـا
همـت متولـی ایـن موقوفـه آعـاز شـده اسـت به نحـوی کـه تاکنـون  ۴۰درصد
پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
مدیـرکل اوقـاف فـارس بـا ابراز خرسـندی از ورود سـازمان اوقاف و امـور خیریه
بـه عرصه هـای سـرمایه گذاری در سـال های اخیـر و توجه ویژه بـه رونق تولید
و اشـتغال و توسـعه اقتصـادی بـا اسـتفاده از ظرفیـت موقوفـات کشـور گفت:
بـه همیـن منظـور در سـال  ۹۴کاروانسـرای تاریخـی ایزدخواسـت فـارس کـه
یکـی از زیباتریـن و منحصربـه فردتریـن کاروانسـراهای عصـر صفـوی اسـت؛
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از سـازمان اوقـاف در قالـب قـرارداد  BOLTو با
کاربـری گردشـگری و بـوم گـردی بـه سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی واگذار
شـد و ایـن موقوفـه ارزشـمند تاریخـی بـا مسـاحت عرصـه  ۳۹۴۰مترمربـع و
اعیانـی  ۲۷۰۰مترمربـع در دی مـاه سـال  ۹۹افتتـاح و بـه بهره برداری رسـید
بـه طـوری کـه هم اکنـون عالوه بـر احیای ایـن میـراث تاریخی کشـور و ارائه
خدمـات بـه گردشـگران ،ایـن مجموعه بـه طور مسـتقیم برای ده نفر اشـتغال
زایـی کرده اسـت.
موسـوی در پایان یادآور شـد :سـرمایه گـذاران ،پیمانـکاران بخش خصوصی و
عالقمنـدان بـه مشـارکت و سـرمایه گـذاری در مجموعه طرح هـای موقوفات
فـارس ،بـرای اطلاع دقیـق از جزئیـات ایـن پروژه هـا و نحـوه سـرمایه گذاری
و مشـارکت می تواننـد در شهرسـتان ها بـه ادارات اوقـاف و در شـهر شـیراز بـه
معاونـت بهـره وری اقتصـادی اداره کل اوقـاف فـارس مراجعه کنند.

معاون بهزیستی فارس:

 ۵۰۰خانواده متقاضی فرزندخوانده در فارس داریم
ایسـنا :معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی فـارس گفت:
 ۴۸فرزنـد بـی سرپرسـت طـی یـک سـال گذشـته در
اسـتان بـه خانوادههـای واجـد شـرایط واگـذار شـدند و
 ۵۰۰خانـواده نیـز در نوبت پذیرش فرزندخوانده هسـتند.
معصومـه فروتـن سهشـنبه  ٢٢تیرمـاه در یـک کنفرانس
مجـازی کـه بـه مناسـبت هفتـه بهزیسـتی برگـزار شـد،
بیـان کـرد ۱۹۰۰ :زن سرپرسـت خانـوار تحـت پوشـش
در بهزیسـتی فـارس داریـم کـه از  ۳۵۰هـزار تومـان تـا
یـک میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان مسـتمری میگیرند و
ایـن نهـاد در کنـار مسـتمری کمکهای مـوردی هم به
آنهـا ارائـه میدهـد.
او بـا اشـاره بـه وجـود  5۸۷۰بیمـه شـده شـهری و
اجتماعـی و بهـره بـردن همـه مددجویـان بهزیسـتی
از خدمـات بیمـه در فـارس ،نسـبت بـه کاهـش سـن
اعتیـاد ابـراز نگرانـی و اضافـه کـرد :شـیوع اعتیـاد و
مصـرف موادمخـدر بین دانـش آموزان باید جـدی گرفته
شـود امـا تاکنـون آمـار دقیقـی در ایـن خصـوص ثبـت و
مشـخص نشـده اسـت.
فروتـن همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن
فعالیتهـای بهزیسـتی فـارس ،تامیـن مسـکن بـرای
افـراد تحـت پوشـش بـوده و  10۲۷واحـد مسـکونی در

 ۱۶مبتال به کرونا در فارس جان باختند
مهر:مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،گفت :طی  ۲۴سـاعت  ۱۶نفـر به دلیل ابتلا به کرونا
در فـارس جـان باختنـد و  ۱۹۳نفر نیز در «ای سـی یو» بسـتری هسـتند.
دکتـر روح اللـه حسـینی بعـد از ظهر سـه شـنبه در جمع خبرنـگاران گفت :از ابتدای شـیوع این بیمـاری تا دیروز،
یـک میلیـون و  ۶هـزار و  ۹۳۰تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاههای اسـتان تهیـه شـده کـه بـا بررسـی
نمونههـای انجـام شـده ۲۹۰ ،هـزار و  ۲۸بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن از ابتـدای آغاز
طـرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی تـا دیـروز ۱۱۸ ،هـزار و  ۵۵۱مورد تسـت سـریع انجام شـده کـه از ایـن تعداد
 ۱۹هـزار و  ۷۲۸بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت و در مجموع از ابتدا تـا دیروز ۳۰۹ ،هـزار و  ۷۵۶بیمار مبتال
بـه کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
او بـا اعلام اینکـه طـی  ۲۴سـاعت ۳۶۹ ،بیمـار جدیـد در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری شـدهاند ،گفـت :هم
اکنـون هـزار و  ۹۳۰بیمـار مثبت و مشـکوک دارای عالئم در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند که از این
تعـداد ۱۹۳ ،بیمـار بـه دلیـل وخامت شـرایط جسـمی ،در بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویژه درمانـی دریافت
میکنند.دکتـر حسـینی همچنیـن از بهبـودی  ۲۷۶هـزار و  ۸۷۳نفر از ابتـدا تاکنون خبر داد که از بیمارسـتانها
ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـدهاند.
ایـن مقـام مسـؤول در دانشـگاه در ادامـه بـا اعلام جـان باختـن شـانزده هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیماری
طـی دیـروز ،مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتدای شـیوع بیمـاری تا دیـروز را چهار هـزار و ۹۱۶
نفـر اعلام کرد.مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه بـا ابـراز تأسـف از رونـد افزایشـی مبتالیـان در روزهـای اخیـر ،در
خصـوص سـهل انـگاری و رعایـت نکـردن محدودیتهـای اعمـال شـده هماننـد اسـتفاده نکـردن از ماسـک و
پرهیـز نکـردن از حضـور در تجمعـات از سـوی برخـی افـراد هشـدار داد و افـزود :در روزهای اخیر میـزان رعایت
شـیوه نامههـای بهداشـتی بـه زیـر  ۶۰درصـد رسـیده کـه همیـن عامـل میتوانـد منجـر به وقـوع فاجعه شـود.
دکتـر حسـینی از مـردم اسـتان خواسـت تـا بـه صـورت جـدی تـر نسـبت بـه رعایـت شـیوه نامههـای بهداشـتی
ماننـد اسـتفاده از ماسـک و حفـظ فاصلـه فیزیکـی بـا دیگـران و پرهیـز از دورهمی هـای دوسـتانه و خانوادگـی
اقـدام کنند.
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دسـت احداث اسـت ،بیان کرد :در  ۳ماهه اول امسـال
 ۱۹۴واحـد مسـکونی احـداث و تحویل مددجویان شـده
اسـت و در هیمـن هفتـه بهزیسـتی شـاهد تحویـل ۵۴
واحـد مسـکونی بـه خانوادههـا هسـتیم.
او هـدف گـذاری ایـن سـازمان بـرای تأمیـن مسـکن

مناسـب ویـژه معلـوالن و مددجویـان و زنـان سرپرسـت
خانـوار ایـن اسـتان را  ۱۱۰۰واحد مسـکونی عنـوان کرد
و گفـت :مبلـغ کمکهـا در سـال جـاری از  ۳۵میلیـون
تومـان تـا  ۱۴۰میلیـون تومـان بـرای احـداث مسـکن
است.

معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی فـارس بـا بیـان اینکه
 ۸۰هـزار نفـر مسـتمری بگیـر مددجـوی بهزیسـتی در
اسـتان داریـم ،ادامـه داد :جمعیـت نزدیـک بـه ۴۰۰
هـزار نفـر در ایـن نهـاد دارای پرونـده هسـتند.
فروتـن بـا بیـان اینکـه بهزیسـتی فـارس برای رسـیدگی
بـه جمعیـت  ۲۸۵هزارنفـر از معلولینـی کـه احتیـاج
بـه رسـیدگی دارنـد نیازمنـد بودجـه بیشـتری اسـت،
خاطرنشـان کـرد :مبلـغ بودجـه  ۱۴۰۰بـا هدفـی کـه
بـرای سـازمان بهزیسـتی مشـخص شـده اسـت فاصلـه
زیـادی دارد.
او بیـان کـرد :سـطح تسـهیالت بـرای امسـال از ۵۰
میلیـون تومـان بـه  ۱۰۰میلیون تومـان افزایـش یافته و
مـا منتظـر بانـک مرکزی هسـتیم تـا کمک بیشـتری در
این راسـتا داشـته باشـند.
معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی فـارس بـا بیـان اینکه
بیشـترین مداخلات مـا در ایـن سـازمان مربـوط بـه
مبحـث کـودک آزاری اسـت ،عنـوان کـرد ۲۲ :مرکـز
اورژانـس شـبانه روزی اجتماعـی ۳۰ ،مرکـز شـبه
خانـواده ۶ ،پایـگاه خدمـات اورژانـس اجتماعـی تحـت
نظـر معاونـت امـور اجتماعـی بهزیسـتی فـارس در حال
فعالیـت هسـتند.

معاون بهزیستی فارس:

ضریب بهرهمندی جامعه روستایی فارس از گاز به  ۹۲.۳درصد رسید
ایرنـا :مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان فارس بیان داشـت :
بـا گازرسـانی بـه  ۱۵۰روسـتای ایـن اسـتان در ماههـای
گذشـته ،تعـداد دو هـزار و  ۲۰۷روسـتای اسـتان تاکنـون
بـه شـبکه سراسـری گازطبیعـی متصـل شـدندو ضریـب
بهرهمنـدی جامعـه روسـتایی اسـتان از گاز بـه  ۹۲.۳درصد
رسـیده است.
غالمعباس حسـینی مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان فارس
چشم شیشه ای

روز سـه شـنبه در حاشـیه مجمـع عمومی عـادی سـالیانه
ایـن شـرکت اظهـار کـرد :با گازرسـانی بـه  ۴شـهر فدامی،
دوبرجـی ،بیـرم و عمادشـهر ،در حـال حاضـر  ۱۰۷شـهر
اسـتان فـارس بـا ضریـب نفـوذ  ۹۹.۲درصـد از گاز طبیعی
بهـره منـد هسـتند کـه پیشبینی می شـود بـا گازرسـانی به
 ۴شـهر دیگـر در سـال جاری ایـن ضریب بـه  ۹۹.۹درصد
افزایـش یابـد.وی بیـان کـرد :عملیـات گازرسـانی بـه همه

روسـتاهای مشـمول در برنامـه کاری ایـن شـرکت قـرار
گرفتـه کـه پیش بینی می شـود با اتمـام گازرسـانی به ۱۳۰
روسـتای دیگـر تـا پایـان سـال  ۱۴۰۰تعـداد روسـتاهای
برخـوردار از گاز طبیعـی بـه دو هـزار و  ۳۳۹روسـتا
افزایـش یابـد و میـزان خانـوار روسـتایی تحـت پوشـش بـه
 ۹۵درصـد برسـد.به گفتـه حسـینی ،درماه هـای گذشـته
بـا افـزوده شـدن حـدود  ۷۰هـزار مشـترک جدیـد ،تعـداد
شیراز بدون عنوان

کل مشـترکین گاز در فـارس بـه یـک میلیـون و  ۵۸۳هزار
مشـترک رسـیده اسـت.وی با بیان ایـن که پایـداری مداوم
عرضـه انـرژی ،زمینـه مناسـب بـرای فعالیـت واحدهـای
تولیـدی و صنعتـی بـرای تحقق شـعار سـال را فراهم کرده
اسـت ،اضافـه کرد :در ماه های گذشـته بـا تأمین گاز ۵۷۰
صنعـت ،تعـداد صنایـع گازرسـانی شـده در اسـتان بـه پنـج
هـزار و ۲۲۸صنعـت افزایـش یافـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس

چهارشنبه  23تیر  3 1400ذی الحجه 1442

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شیراز با حضور معاون رئیسجمهوری
افتتاح شد
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شیراز سهشنبه در آیینی با حضور ...
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نقش مهم همکاری مردم در کشف مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز
چهارمین جلسه کارگروه استانی ساماندهی مراکز استخراج رمز ارز برگزارشد .در این
جلسه دبیرکارگروه ،بر نقش مهم مشارکت مردم و دریافت ...

رونمایی از  ۱۹محصول دانش بنیان در شیراز
با حضور معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،اســتاندار فارس ،نماینده مردم
شیراز در مجلس شورای اسالمی و رییس دانشگاه علوم پزشکی و ...

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد؛

مدیرکل ثبت اسناد و امالک فارس اعالم کرد؛

رشد  ۱۶۵درصدی پروندههای اجرایی مختومه در فارس

رونمایی از  ۱۹محصول دانش بنیان در شیراز

عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

عصرمردم:
بـا حضور معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری ،اسـتاندار فـارس ،نماینده
مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی و رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و
خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز ،از نـوزده محصـول جدیـد دانـش بنیان در
حـوزه سلامت ،رونمایی شـد.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری در سـفر به شـیراز و بازدیـد از مراکز
رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفت :خوشـحالم از اینکه دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز بـه سـمت دانش بنیان شـدن در حرکت اسـت و تلاش در این
مسـیر همچنان ادامه دارد.
«سـورنا سـتاری» بـا مهم برشـمردن بهـره مندی از دانش مهندسـان پزشـکی
در ایـن حـوزه افـزود :ایجـاد و پیشـبرد پروژه های مشـترک بین دانشـگاه علوم
پزشـکی و اسـاتید و متخصصان مهندسـی پزشـکی بسـیار مهم اسـت.
او اظهـار کـرد :اینکـه مهندسـان الکترونیـک ،ICT ،حوزه هـای مهندسـی و
مکانیـک بتواننـد در عرصه هـای مختلـف با دانشـگاه علوم پزشـکی همکاری
کننـد اتفـاق بزرگـی اسـت و امیـدوارم ایـن مسـیر و اقدامـات تـداوم موفقـی
داشـته باشد.
بهـره منـدی از تـوان جامعـه علمی فـارس در ایجـاد و توسـعه
شـرکت های نـوآور و زیسـت بومـی
اسـتاندار فـارس نیـز در ایـن آییـن بـا اشـاره بـه برنامـه سـفر معـاون علمـی و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،بازدیـد از دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز و پـارک علـم و فنـاوری و شـرکت های دانـش بنیـان
ایـن دانشـگاه را یکـی از برنامه هـای سـفر ایـن مقـام مسـوول به شـیراز عنوان
کـرد و گفـت :در ایـن بازدیدهـا در زمینـه تجهیـزات پزشـکی ،روش هـای
نویـن درمانـی ،داروهـا و مـوارد مرتبـط با حـوزه سلامت فعالیت هـای جدیدی
در دانشـگاه علـوم پزشـکی انجـام شـده و مـورد حمایـت واقع خواهد شـد.
«عنایـت الـه رحیمی» بازدید از دانشـگاه صنعتی و پارک نوآوری و شـرکت های
نـوآور و دانـش بنیـان این دانشـگاه را از دیگر دسـتاوردهای این سـفر و تصمیم
گیـری در زمینـه ایجـاد و توسـعه شـرکت های نـوآور و زیسـت بومی بـرای بهره
منـدی از توان علمی دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه صنعتـی ،عنوان کرد.
او اضافـه کـرد :همچنیـن از کارخانـه نـوآوری اسـتان فـارس بـه عنـوان بزرگ
تریـن کارخانـه نـوآوری کشـور بازدید شـد که حدود  ۶۰شـرکت دانـش بنیان در
ایـن کارخانـه فعالیـت دارنـد و اقدامـات خوبـی در زمینه هـای  ،ITاینترنـت و
مجموعه هـای شـیمایی ،نفـت ،بـرق و الکترونیک و مباحث جدیـد دیجیتال و
الکترونیـک در حـال انجام اسـت.
اسـتاندار فـارس ،از بازدیـد معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری از
دانشـگاه شـیراز و پـارک و علم و فناوری اسـتان فارس در ادامه ایـن برنامه ها،
خبـر داد و گفـت :از سـال  ۹۲تاکنـون ،اسـتان فـارس رشـد بسـیار خوبـی در
زمینـه علـم و فنـاوری داشـته اسـت؛ بـه نحـوی کـه هـم اکنـون از مجمـوع
بیـش از هـزار و صـد شـرکت فعال در ایـن زمینه ،بیـش از  ۲۰۰شـرکت از آنها
مربـوط بـه شـرکت های دانش بنیان و سـایر شـرکت ها فنـاور هسـتند؛ با توجه
بـه اینکـه شـیراز قطـب علمی جنـوب کشـور محسـوب می شـود جایگاه بسـیار
خوبـی را در زمینـه توسـعه علـم و فنـاوری در کشـور داریـم.
رحیمـی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود از حمایـت از شـرکت های
دانـش بنیـان و ارایـه کمک هـای صنـدوق صنایـع پیشـرو ،معاونـت علمـی و
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و منابـع اسـتانی بـه بخش هـای علمـی و فنـاوری
در اسـتان خبـر داد.
حمایـت جدی مجموعه سلامت فـارس از تقویت پیونـد فناوری و
سلامت در ایجاد جامعه سـالم
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز حمایـت
جـدی تقویـت پیونـد فناوری و سلامت در مسـیر پیشـبرد اهداف جامعه سـالم
را از اولویت هـای ویـژه ایـن دانشـگاه خوانـد.
«مهـرزاد لطفـی» در ایـن برنامـه توسـعه حـوزه علـوم و فناوری هـای سلامت

را از افق هـای روشـن سلامت هـر جامعـه خوانـد کـه الزم اسـت بـا نـگاه
مسـووالنه جامعـه علمـی در مسـیر کاهـش مشـکالت جامعـه ،تحقـق یابـد.
او ،توجـه بـه ایـن اولویـت را از راهکارهای ایجاد خودکفایی و توسـعه اقتصادی
جوامـع دانسـت کـه می توانـد در ایجـاد چشـم اندازهای موفـق تاثیرگذار باشـد
و در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نیـز تلاش بـر ایـن اسـت کـه ایـن امـر به
عنـوان یـک اولویت عملیاتی شـود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـر نقـش سـازنده حمایـت مسـووالن از
اقدامـات علمـی ،پژوهشـی و فناورانـه در شـرکت های دانـش بنیـان و مراکـز
رشـد دانشـگاه تاکیـد کـرد و افزود :بـا توجه بـه فرمایش مقام معظـم رهبری و
نامگـذاری سـال  ۱۴۰۰با عنوان سـال «تولید ،پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها»،
بـا تحقـق بخشـی از اهداف تعیین شـده ،امروز شـاهد رونمایـی از  ۱۹محصول
شـرکت های دانش بنیان زیرمجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز هسـتیم
کـه بـا رویکـرد توسـعه سلامت و همچنیـن رشـد اقتصـاد و اشـتغال زایـی در
اسـتان ،از گـذرگاه دانـش و فنـاوری ،طرح و تولید شـده اسـت.
لطفی با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 ۶مرکـز رشـد فعالیـت دارند ،اظهـار کرد :همچنیـن  ۱۲۵شـرکت دانش بنیان
و فنـاور بـه ایـن مراکـز رشـد متصـل هسـتند و بیـش از  ۴۰۰محصـول نیـز در
ایـن شـرکت های زیرمجموعـه دانشـگاه تولیـد شـده اسـت کـه امیدواریـم این
مسـیر تداوم داشـته باشـد.
او ابـراز امیـدواری کـرد جامعـه علمی فـارس بـا وجـود توانمندی و دانـش باال،
بتواننـد در حوزه هـای مختلـف بیـن بخشـی بـا یکدیگـر تعامـل سـازنده برقـرار
کـرده و فـارس بتوانـد جایـگاه خـود را در زمینـه فنـاوری در کشـور و منطقـه،
ارتقا بخشـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز یـادآور شـد :اگرچـه در طـی ماه هـای
اخیـر ،حـوزه سلامت بـا روزهـای بحرانـی مواجـه بـوده اسـت ،امـا تلاش
مجموعـه بـر ایـن اسـت کـه رسـالت های تعییـن شـده همچـون توسـعه
امـر پژوهـش و فنـاوری ،در ایـن مجموعـه متوقـف نشـود و رونمایـی از ایـن
محصـوالت جدیـد نیـز نمـودی از ایـن تلاش و پویایـی اسـت.
توسـعه دانـش فناورانـه در مجموعـه سلامت فـارس بـا حمایـت
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهنـده دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز

معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی
درمانـی شـیراز نیـز در آییـن رونمایـی از جدیدتریـن محصـوالت شـرکت های
دانـش بنیـان دانشـگاه ،وظیفـه مرکـز نوآوری و شـتاب دهنـده دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز را حمایـت از شـرکت های نـوآور ،جوانـان فعـال و جوانانـی کـه
ایده هـای نو داشـته انـد و اختراعی را به ثبت رسـانده اند ،عنـوان کرد و افزود:
معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه نیـز از ایـن اقدامات حمایت کـرده و در
زمینه هـای مختلـف ماننـد تامیـن منابـع مالـی ،تامیـن فضـا و آزمایشـگاه ها و
کارگاه هـای موردنیـاز بـرای سـاخت قطعـات ،می کوشـد ایـن جوانـان بتواننـد
محصـوالت را هـر چـه زودتـر بـه تولیـد برسـانند ،اسـتانداردهای موردنظـر را
کسـب کننـد و محصـوالت بـه مرحلـه فـروش و تجاری سـازی برسـد.
«عبـاس رضاییـان زاده» ادامـه داد :مرکـز شـتاب دهنـده از ابتـدای ارایه ایده،
بـه افـراد کمـک می کنـد تا ایـده به محصـول تبدیل شـود ،اختراع ثبت شـود و
پـس از ثبـت ،ایـن محصوالت بـه مراکز رشـد معرفی می شـوند.
او بـا اعلام اینکـه مجموعـه سلامت فـارس در چنـد سـال گذشـته ۴۱۲
محصـول فناورانـه داشـته اسـت ،اظهـار کـرد ۱۹ :محصولـی کـه دیـروز
رونمایـی می شـود نیـز در حوزه هـای مختلـف ماننـد پاندمی کرونـا ،کیت هـای
تشـخیصی و دسـتگاه های تشـخیص دهنده کرونا ،تولید سـلول ،ابزار و لوازم
جراحـی جدیـد کاربـرد دارد.
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه قیمـت نـوع خارجـی برخـی از ایـن
محصـوالت را حـدود بیسـت برابـر عنـوان کـرد کـه در داخـل بـا قیمـت کمتـر
تولیـد شـده و از سـوی اسـاتید بـا تجربـه و نامـدار فـارس و سـایر اسـتان ها
اسـتفاده شـده و نظـر مثبـت ایـن افـراد را بـه همـراه داشـته اسـت.
او بـا بیـان اینکـه دانشـگاه های تیـپ یـک کشـور دارای مراکـز رشـد ،مراکـز
نـوآور و شـرکت های دانـش بنیـان هسـتند ،تفـاوت جایگاه هـا را مرتبـط بـا
میـزان فعالیـت مراکز رشـد دانشـگاه ها برشـمرد و اضافه کرد :دانشـگاه علوم
پزشـکی شـیراز پس از دو دانشـگاه بزرگ پایتخت ،رتبه سـوم کشـور در بخش
فنـاوری را دارد و در قطـب جنـوب کشـور در ایـن زمینـه پیشـرو اسـت.
رضاییـان زاده اظهـار امیـدواری کـرد بتوانیـم شـرایط خوبـی را بـرای جوانـان
عالقمنـد و صاحـب ایـده اسـتان فراهـم کنیـم تـا انگیـزه خوبـی پیـدا کننـد و
ایده هـای خـود را بـه محصـول تبدیـل کننـد.

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شیراز با حضور معاون رئیسجمهوری
ایرنـا :مرکـز نـوآوری دانشـگاه صنعتـی شـیراز سهشـنبه در
آیینـی بـا حضـور سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری
رئیسجمهـوری آغـاز بـه کار کـرد.
معـاون رئیسجمهـوری سهشـنبه در آغـاز سـفر یکـروزه بـه
اسـتان فـارس ،بـا حضـور در دانشـگاه صنعتی شـیراز مرکز
نـوآوری ایـن دانشـگاه را افتتـاح و از تیمهـای مسـتقر و
نمایشـگاه محصـوالت فناورانـه بازدیـد کـرد.
مرکـز کارآفرینـی و نـوآوری دانشـگاه صنعتـی شـیراز
بـا سـرمایهگذاری  ۲۰میلیـارد ریـال بـه منظـور ارائـه
آموزش هـای الزم بـرای افزایـش مهارت هـای دانشـجویان
دانشـگاه صنعتـی شـیراز و بـا کسـب مجـوز از معاونـت
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری راه اندازی شـده اسـت.
ایـن مرکـز در فضایی به وسـعت  ۵۰۰مترمربـع و به زیربنای
 ۳۷۵مترمربـع در بخـش جنوبـی دانشـگاه صنعتـی شـیراز
واقـع اسـت و ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای ارتقـای مهـارت
دانـش آموختـگان برای ورود به بازار کسـب و کار و تسـهیل
فراینـد تاسـیس شـرکتهای دانشبنیـان توسـط اسـاتید و
دانشـجویان و کمـک بـه ایـن شـرکتها و همچنیـن فراهم
کـردن بسـتر تبـادل دانـش و تجربـه بیـن کارآفرینـان،
دانشآموختـگان ،اسـاتید و دانشـجویان از اهـداف آن
است.
رشـد شـرکتهای دانشبنیـان فارس طی هشـت
سـال گذشته
اسـتاندار فـارس در سـخنانی در حاشـیه ایـن آییـن بـه
خبرنـگاران گفـت :اسـتان فـارس در زمینـه توسـعه علـم
و فنـاوری از جایـگاه خوبـی در کشـور برخـوردار اسـت و

شـهر شـیراز بـه عنـوان قطـب علمی جنوب کشـور شـناخته
میشـود.
عنایتاللـه رحیمـی ،رونـد رشـد شـرکتهای دانـش بنیـان
ایـن اسـتان طـی سـال  ۹۲تاکنـون را خـوب توصیـف کـرد
و افـزود :هماینـک یـک هـزار و  ۱۰۰شـرکت دانـش بنیان
و فنـاور در اسـتان داریـم کـه از ایـن تعـداد افـزون بـر ۲۰۰
شـرکت دانـش بنیـان و بیـش از  ۹۰۰شـرکت نیـز فنـاور
هسـتند.
وی ،بـا اشـاره بـه سـفر معـاون معـاون علمـی و فنـاوری
رئیـس جمهـوری بـه شـیراز گفـت :در ایـن سـفر علاوه بـر
افتتـاح مرکـز نـوآوری دانشـگاه صنعتـی شـیراز ،بازدیـدی از
شـرکتهای مسـتقر در ایـن مرکـز و همچنیـن نمایشـگاه
محصـوالت فناورانـه تولیـد ایـن شـرکتها بـه عمـل آمـد و

تصمیماتـی هـم در خصـوص توسـعه و ایجـاد شـرکتهای
نـوآور بـرای اسـتفاده دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه
صنعتـی شـیراز از مزیتهـای آنهـا اتخـاذ شـد.
او اظهـار داشـت :ایـن مجموعـه از ظرفیـت خوبـی بـرای
توسـعه برخـوردار اسـت کـه معـاون علمـی و فنـاوری رئیس
جمهـوری هـم دسـتوراتی را بـرای مسـاعدت الزم در ایـن
زمینـه صـادر کردنـد.
اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد :همچنیـن بـا حضـور معاون
علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری بازدیـدی از کارخانـه
نـوآوری شـیراز بـه عنـوان بزرگتریـن کارخانـه نـوآور کشـور
بعمـل آمـد کـه هماینـک حـدود  ۶۰شـرکت دانـش بنیـان
در ایـن کارخانـه مسـتقر هسـتند و فعالیتهـای خوبـی نیـز
در زمینـه آی تـی ،اینترنـت ،بـرق و الکترونیـک نیـز انجـام

میدهنـد.
رحیمی افـزود :بـا توجـه بـه وضعیـت کرونایـی انتظاراتـی
کـه بـرای اسـتقرار تیمهـا ،اسـتارتاپ ها و شـرکتهای
دانـش بنیـان و فنـاور در ایـن کارخانـه داشـتهایم همچنـان
میسـر نشـده و امـا گامهـای خوبـی در جهـت تحقـق ایـن
مهـم در حـال برداشـته شـدن اسـت.
وی گفـت :بازدیـد از دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و پارک
علـم و فنـاوری و شـرکتهای دانـش بینـان و فناور مسـتقر
در ایـن پـارک کـه در زمینـه تولید تجهیـزات پزشـکی و دارو
فعالیتهـای جدیـدی داشـته انجام شـد.
اسـتاندار فـارس افزود :دره فناوری دانشـگاه شـیراز و پارک
علـم و فنـاوری اسـتان از دیگـر مراکزی اسـت کـه با حضور
معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری مورد بازدیـد واقع
خواهـد شـد و کمکهـای الزم نیـز انجام خواهد شـد.
رحیمـی ،بـا اشـاره بـه حمایتهـای مالـی صـورت گرفتـه از
شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور اسـتان فـارس تصریـح
کـرد :هـر کـدام از ایـن شـرکتها کـه تقاضـای حمایـت و
دریافـت تسـهیالت داشـتهاند از محـل صنـدوق صنایـع
پیشـرو و همچنیـن از محـل منابـع معاونت علمـی و فناوری
ریاسـت جمهـوری و منابع اسـتانی کمکهایی به آنها شـده
و در صـورت ارائـه تقاضـا بـاز هـم انجـام خواهـد شـد.
معـاون علمـی و فنـاوری رئیسجمهـوری روز سهشـنبه ۲۲
تیرمـاه بـا هـدف افتتـاح و بازدیـد از مراکـز نـوآوری فعـال
در دانشـگاههای شـیراز ،علـوم پزشـکی و صنعتـی شـیراز،
پـارک علـم و فنـاوری و کارخانـه نـوآوری اسـتان فـارس بـه
ایـن اسـتان سـفر کـرده اسـت.

نیکاندیشان کاریان الرستان برای خدمت به روستای خود بازهم پیشقدم شدند
ایرنـا :نیکاندیشـان روسـتای کاریـان بخـش جویـم
الرسـتان بـا کمـک بـه تامیـن یـک دسـتگاه خـودرو
آتشنشـانی همچنیـن اعلام آمادگـی بـرای احـداث
سـاختمان آتش نشـانی روسـتا باز هم پیشـگام در این
نـوع اقدامـات شـدند.
روسـتای کاریـان بخـش جویـم الرسـتان فـارس بـه
داشـتن نیـک اندیشـان و اقدامـات خیریـن گمنـام
مشـهور اسـت و این افراد و اقداماتشـان یاور دولت در

زمینه هـای عمرانـی بـوده اسـت.
ایـوب رحیمی دهیـار کاریـان گفـت :بـا پیگیریهـای
صـورت گرفتـه از سـوی دهیـاری ،مسـاعدت
اسـتانداری فـارس و کمـک ّ
خیر ،یک دسـتگاه خودرو
آتـش نشـانی مجهـز ،بـه دهیـاری کاریـان اختصاص
یافـت.
براسـاس مطلب دریافتی وی افـزود :با توجه به وجود
حـوادث و آتـش سـوزی در مناطـق روسـتایی و فاصله

زیـاد تـا نزدیکتریـن ایسـتگاه آتـش نشـانی (جویـم)،
ایـن امـر از ملزومـات روستاسـت .خواهـد شـد.دهیار
کاریـان از همـکاری اسـتانداری فارس،فرمانـداری
ویـژه الرسـتان و بخشـدار جویـم و همچنیـن
نیـک اندیشـی که بـه درخواسـت خـود ناشـناس باقی
مانـد ،تشـکر کرد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت بـرای سـاخت سـاختمان
آتـش نشـانی  ،نیـک اندیـش سـهراب عسـکری نیـز

اعلام آمادگـی کـرده اسـت.
روسـتای کاریـان از توابع بخش جویم الرسـتان فارس
بـا جمعیـت  ۳۰۰۰نفـر،در فاصلـه  ۱۱۵کیلومتـری
شـمال غربـی مرکـز شهرسـتان الرسـتان و ۶۰
کیلومتـری غـرب مرکـز بخش(جویـم) قـرار دارد.
براسـاس اعلام یـک مقـام در اسـتان فـارس،
قیمـت خـودرو آتـش نشـانی یـاد شـده حـدود
یک و نیم میلیارد تومان است.

مهر:مدیـرکل ثبـت اسـناد و املاک فارس از رشـد  ۱۶۵درصدی پروندههای اجرایی مختومه این اسـتان نسـبت
به مدت مشـابه سـال گذشـته خبر داد.
مهدی هاشـمی بیان کـرد :رشـد مثبـت مختومـه شـدن پروندههـای اجرایـی ادارات تابعـه ثبتـی فـارس در سـال
جـاری ،منبعـث از تلاش جهـادی کارشناسـان ایـن مجموعه اسـت.
او افـزود :بازبینـی و رصـد همـه جانبـه پروندههـای اجرایـی بـا هـدف تعییـن تکلیـف آنهـا در اسـرع وقـت از
اولویتهـا و برنامههـای اصلـی ایـن اداره کل در راسـتای ارائـه خدمـات بهینـه در ایـن بخش به مراجعین اسـت.
مدیـرکل ثبـت اسـناد و املاک فـارس با اشـاره به مختومه شـدن تعـداد  ۹هـزار و  ۳۷۲پرونده اجرایـی در ادارات
تابعـه ثبتـی اسـتان طـی ماههـای سـپری شـده از ابتـدای امسـال تاکنـون ،گفـت :ایـن میـزان در مقایسـه بـا
پروندههـای مختومـه سـال گذشـته کـه تعـداد آن  ۳هـزار و  ۵۲۷بـوده اسـت ،رشـد  ۱۶۵درصـدی را نشـان
میدهـد.
هاشـمی ادامه داد :تشـکیل بالـغ بـر  ۵هـزار و  ۱۳۰پرونـده اجرایـی در همیـن مـدت رشـدی معـادل  ۳۳درصـد
نسـبت بـه  ۳ماهه سـال گذشـته داشـته اسـت.
او همچنیـن بـا اشـاره بـه وصـول  ۲هـزار و  ۳۰۴میلیـارد و  ۳۴۵میلیـون و  ۵۴هـزار ریـال از مطالبـات معوقـه
بانکهـای دولتـی و خصوصـی اسـتان از ابتـدای امسـال تاکنـون ،ایـن امـر را گامی مهـم در پشـتیبانی از تولیـد
و کمـک بـه بهبـود وضع اقتصادی کشـور برشـمرد و خاطرنشـان کـرد :خوشـبختانه برنامه ریزیهای سـازمانی
حـول ایـن محورهـا نتایـج ثمر بخشـی در سـرعت بخشـی بـه امـور مراجعین و دفـاع از حقـوق بیتالمال داشـته
است.
مدیـرکل ثبـت اسـناد و املاک فـارس عنـوان کـرد :همانگونـه کـه حمایـت از مالکیـت اشـخاص و صیانـت از
حقـوق ذی نفعـان از مهمتریـن مؤلفههـای بهداشـت حقوقـی و مـد نظـر در سـند تحـول قضائـی اسـت ،بـر این
اسـاس بخشهـای ارائـه خدمـات در ادارات ثبـت از جملـه مقولـه اجـرا در جامـه عمـل پوشـاندن به ایـن اهداف
محوریـت مییابـد و بـا بهـره گیـری از پرسـنل متعهـد و توانمنـد در ایـن ادارات حرکـت در راسـتای انجـام بهینـه
دسـتورالعملهای مصـوب سـازمانی و انتفـاع بهینـه مـردم شـریف اسـتان از گسـتره خدمـات را در دسـتور کار
داریم.

دبیر کارگروه استانی ساماندهی مراکز استخراج رمز ارزها تاکید کرد:

نقش مهم همکاری مردم در کشف مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز
عصرمردم:
چهارمیـن جلسـه کارگـروه اسـتانی سـاماندهی مراکز اسـتخراج رمز ارز برگزارشـد .در ایـن جلسـه دبیرکارگروه ،بر
نقـش مهـم مشـارکت مـردم و دریافت گزارش های مردمی ،جهت کشـف مراکـز غیرقانونی اسـتخراج رمز ارز در
سـطح اسـتان تاکیدکرد.حمیدرضـا کریمی فـرد ،ناپایداری ،ایجاد نوسـانات ،افت ولتاژ ،آسـیب شـبکه و سـوختن
وسـایل برقـی مشـترکان را از معایـب اسـتفاده غیرمجـاز از دسـتگاه های اسـتخراج رمـز ارز برشـمرد و گفـت:
ایـن شـرکت بـا برنامهریزیهـای هدفمنـد و همچنیـن اسـتفاده ازتمامی ظرفیت هـا تلاش خـود را در راسـتای
شناسـایی و جمـعآوری مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـز ارز درسـطح اسـتان بـکار گرفتـه اسـت تـا از ایـن طریـق
بتـوان از بـروز خسـارات های ناشـی از ایـن نـوع فعالیت هـا ،ممانعـت به عمـل آورد.
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف بـاالی بـرق توسـط دسـتگاههای اسـتخراج رمـز ارز ،همـواره تهدیدی بـرای صنعت
بـرق بـه شـمار مـیرود ،اظهـار داشـت :مـا در راسـتای صیانـت از منافـع ملـی و جلوگیـری از تضییـع حقـوق
بیـت المـال و همچنیـن تامین برق مطمئن و پایدار به مشـترکان مسـئول هسـتیم و بنابرایـن نمی توانیم از مراکز
رمز ارز غیرمجاز چشـم پوشـی کنیم.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن از تشـکیل کارگـروه اسـتانی در شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس خبـرداد
وگفـت :بـر اسـاس نامـه ای از شـرکت توانیـر و مصوبـه هیـأت وزیـران ،این کارگـروه نیز بـه دبیری شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان فارس تشـکیل شـده اسـت که اعضـای آن متشـکل از معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعی
اسـتانداری فـارس ،اداره کل اطالعـات اسـتان ،سـازمان بازرسـی ،اداره کل ارتباطـات و فنـاوری ،فرمانـداران
و ...می باشـد.
مشـاور فنـی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،مشـارکت مـردم را یکـی از بهتریـن و
عملیاتیتریـن شـیوههای ممکـن در کشـف مراکـز غیـر قانونـی اسـتخراج رمـز ارز در سـطح اسـتان عنـوان
کـرد و افـزود :ارائـه گزارشهـای مردمـی از مراکـز اسـتخراج رمـز ارز غیرمجـاز علاوه بـر کاهش مصـرف برق،
پاداشهایـی را هـم بـرای آنـان در بـردارد.
کریمی فـرد ،بـا تاکیـد بـر اینکـه اطالعـات شـهروندانی کـه مراکـز غیـر مجـاز رمـز ارزهـا را گـزارش میدهنـد،
محرمانـه خواهـد مانـد ،خاطرنشـان کـرد :شـهروندان می تواننـد از طریـق شـماره  113سـتاد خبـری وزارت
اطالعـات ،سـامانه "سـمات" شـرکت توانیـر بـه آدرس www.tavanir.org.ir/samaatو ثبـت گـزارش
و یـا ارسـال پیامـک بـه شـماره 3000290157شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان و شـماره فضـای مجـازی
 09916672483اسـتخراج کننـدگان غیـر قانونـی رمـز ارزهـا را معرفـی نماینـد و از پـاداش میلیونـی ،مطابـق
دسـتورالعمل ،بهـره منـد گردنـد.
دبیـر کارگـروه اسـتانی سـاماندهی مراکـز اسـتخراج رمـز ارزهـا در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد بـا همـکاری
دسـتگاه های اجرایـی و همراهـی شـهروندان بتوانیـم مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج رمـز ارز را شناسـایی کـرده و
ضمـن برخـورد بـا سـوء اسـتفاده کننـدگان ،از بیـت المـال نیـز صیانـت نماییـم .الزم بـه ذکـر اسـت در ادامه این
جلسـه ،هـر یـک از اعضـا بـه بیـان چالش هـا ،مشـکالت و ...در مسـیر مقابلـه بـا مراکـز غیرمجـاز اسـتخراج
رمز ارزها پرداختند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ،بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس:

اتاق بازرگانی فارس آماده ارائه راهکار برای بهبود
فضای کسب و کار است

ایرنا:عضـو هیـأت نماینـدگان و رئیس کمیسـیون سـرمایه گـذاری ،بازار
پـول و سـرمایه اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت :در آسـتانه روی کار آمـدن
دولـت و سیاسـت گذاری هـای بخـش اقتصاد ،میکوشـیم با مشـارکت
اعضـای ایـن کمیسـیون ،راهکارهـا و پیشـنهادهای کاربـردی رونـق
فضـای کسـب و کار و ایجـاد اشـتغال را تدویـن و بـه دولـت ارائـه کنیم.
عبـاس ابوقـداره ،روز سهشـنبه در جلسـه کمیسـیون سـرمایه گـذاری،
بـازار پـول و سـرمایه ایـن اتـاق در شـیراز افـزود :هماینـک موضـوع
رونـق و بهبـود فضـای کسـب و کار و ایجاد اشـتغال دو بخش اصلی در
اقتصـاد کشـور اسـت کـه دولـت جدید بایـد در سیاسـتگذاری بـه این دو
موضـوع توجـه ویژه داشـته باشـد.
وی ،توجـه بـه معیشـت مـردم را موضوعـی مهـم دانسـت و تصریـح
کـرد :مـا بنـا بـر وظیفـه و بـرای عملکـرد بهتـر دولـت در این زمینـه نیز
پیشـنهادهای خـود را جمـع آوری و دسـته بنـدی و در قالـب یـک بسـته از طـرف اتـاق بازرگانـی فـارس بـه دولت
جدیـد ارائـه خواهیـم کـرد.
عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی فـارس تصریح کرد :در دو سـه سـال اخیر فضـای کسـب و کار و فعالیت
اقتصـادی در کشـور بـا رکـود و سـختی هایی همـراه بـوده که معیشـت و زندگـی مـردم را تحت قرار داده اسـت.
ابوقـداره ،ضمـن تشـریح مباحـث روز اقتصـاد و سـرمایهگذاری در واحدهـای تولیـدی افـزود :بحـث تسـهیالت
ارائـه شـده از سـوی بانکهـا و مفـاد قراردادهـای بانکـی بـا واحدهـای تولیـدی در خصـوص تسـویه بدهیهـای
معـوق بانکـی و تمدیـد اسـتفاده از مصوبـه مذکـور تـا پایـان شـهریور امسـال قابل اسـتفاده اسـت.
وی ادامـه داد :هماینـک یکـی از شـاخصترین معضلات واحدهـای تولیـدی ،کسـری نقدینگـی و سـرمایه در
گـردش اسـت و بـه همیـن دلیـل موضـوع تامیـن نقدینگـی از الزامـات حفـظ اشـتغال در واحدهـای اقتصادی و
تولیـدی اسـت کـه ایـن موضـوع نیـز متاثـر از کاهش قدرت پـول ملـی ،افزایـش تـورم و افزایش هزینهها اسـت.
ابوقـداره ،بـا اشـاره بـه آمـار مرکـز پژوهشهـای مجلـس در خصـوص میـزان سـرمایه مـورد نیـاز جهـت ایجـاد
اشـتغال افـزود :دولـت میتوانـد در مسـیری خـارج از روال معمول ،تسـهیالت بانکـی را به واحدهـای اقتصادی
ارائـه کند.
او گفـت :بـه عنـوان مثـال دولـت میتوانـد ایـن طـرح را مرحلـهای اجـرا کنـد تا در هـر مرحلـه بـرای حداقل ۱۰
نفـر اشـتغال پایدار ایجاد شـود و تسـهیالت یـک میلیاردی بـه واحد تولیدی پرداخت شـود و در زمـان بازپرداخت
تسـهیالت در پایـان سـال ،بـا توجـه بـه لیسـت بیمه شـدگان و ایجـاد اشـتغال حداقلی  ۱۰نفـر ،دولت بـه میزان
 ۵۰درصـد از سـود بازپرداخـت وام را متقبـل شـده و در صـورت عـدم اجـرای اشـتغال پایـدار بـه معنـای واقعی از
ارائـه تسـهیالت در مراحـل بعدی جلوگیـری کند.
وی افـزود :اجـرای ایـن طـرح میتوانـد پیامدهـای مثبتـی از جملـه جلوگیـری از چکهـای برگشـتی و عـدم
بازپرداخـت وام بانکـی در موعـد مقـرر را بـه دنبـال داشـته باشـد.

سالمت
چهارشنبه  23تیر 1400

بهترین ماسکهای الیه بردار صورت
که میتوانید در منزل تهیه کنید

باشگاه خبرنگاران :ماسکهای صورت انواع مختلفی دارند که دارای خواص متعدد و متفاوتی
هســتند .یکی از ماســکهای محبوب در میان زنان ،ماســکهای الیه بردار اســت .این نوع
ماســکهای صورت گران قیمت بوده و در صورت استفاده از آنها در سالنهای زیبایی هزینه
سنگینی بر شما تحمیل میشود.
بــا این حال ،کمتر کســی میداند که میتوان در منزل اقدام به تولید ماســکهای صورت
الیه بردار کم هزینه و موثر کرد .پیش از اســتفاده از هر نوع ماسکی باید بدانید که پوست زنان
با مردان متفاوت اســت .از این رو ،نباید از ماسکهای مختلف بدون اطالع استفاده کنید .یکی
از بهترین ماســکهای الیه بردار صورت ،ماســک نارگیل است .برای تهیه این ماسک صورت
نیازمند یک قاشــق غذاخوری پودر نارگیل ،یک قاشق غذاخوری گردو یا بادام آسیاب شده ،یک
قاشق غذاخوری عسل ،یک قاشق چای خوری روغن گردو ،و مقدار کمی آب نارگیل هستید.
در ابتدا تمامی مواد را در ظرفی ریخته و با میزان مناســبی از آب نارگیل آن را مخلوط کنید.
صورت خود را با آب و شویندههای مالیم بشویید .سپس این ترکیب را به آرامی به روی پوست
صــورت خود بمالید .اجازه بدهید این ترکیب به طور کامل بر روی پوســت نشســته و پس از
 ۳۰دقیقه و یا بیشتر اقدام به شستن صورت خود کنید.
این ماســک را میتوانید دوبار در هفته استفاده کنید .ماســک نارگیل بهترین ماسک برای
الیه برداری مالیم ،برداشــتن سلولهای مرده پوســت و نرمی و طراوات پوست صورت است.
ترکیب آب نارگیل و عسل نیز یک آبرسان خارق العاده برای پوست است.
دیگر ماســک مناســب صورتی که میتوانید در منزل تهیه کنید ماسک آرد جو دو سر است.
برای تهیه این ماســک به دو قاشــق غذاخوری آرد جو دو سر ۲ ،قاشــق غذاخوری آرد برنج،
 ۳قاشق غذاخوری روغن نارگیل ،و نصف قاشق غذاخوری پودر نارگیل نیاز دارید.
تمامی مواد را در ظرفی ریخته و آنقدر هم بزنید که با یکدیگر مخلوط شــوند .پس از شستن
و خشک کردن پوست ،به آرامی اقدام به مالیدن ترکیب به روی پوست صورت کنید .بهتر است
 ۱۵دقیقه اجازه دهید که ترکیب بر روی پوســت باقی مانده و خشــک شود .سپس صورت خود
را با آب گرم بشویید.
این ماســک یکی از بهترین ماسکهای آبرسان به پوست صورت است .ترکیبات موجود در
این ماسک باعث نرمی پوست و شادابی آن میشود .نارگیل دارای پلی فنولهای مختلف (نوعی
آنتی اکسیدان) است که باعث جلوگیری از پیری پوست صورت میشود.

روش های درمانی کبد
به درمان دیابت نوع  ۲هم کمک می کند

مهر :محققان در مطالعه ای ،ارتباط بین بیماری کبد چرب و نشــانگرهای اصلی دیابت نوع
 ۲را در موش ها بررسی کردند.
نتایج نشان می دهد که کاهش تولید انتقال دهنده عصبی  GABAدر کبد می تواند سطح
گلوکز خون را عادی کرده ،اشتها را کاهش دهد و منجر به کاهش وزن شود.
تحقیقات قبلی نشان داده است که دیابت نوع  ۲به شدت با اضافه وزن و بیماری کبد چرب
که شامل ذخیره چربی اضافی در کبد است ،ارتباط دارد .به گفته محققان ۸۹ ،درصد افراد دیابتی
دارای اضافه وزن هســتند .در حالی که مدت ها دانشــمندان گمان می کردند که چربی اضافی
در کبد ممکن اســت باعث دیابت نوع  ۲شــود ،اما دقیق ًا چگونگی این امر همچنان یک معما
باقی مانده اســت .اخیراً محققان دانشگاه آریزونا و دانشــگاه واشنگتن دو تحقیق انجام داده اند
تا مکانیســم های اساســی ارتباط دهنده بیماری کبد چرب را با هموستاز گلوکز ،که تعادل بین
انســولین و گلوکز در خون است را مشــخص نمایند .آنها دریافتند که حساسیت به انسولین می
تواند طــی چند روز پس از کاهش تولید بیش از حد انتقــال دهنده عصبی  GABAدر کبد،
بازیابی شود و درمان طوالنی مدت ممکن است منجر به کاهش اشتها و کاهش وزن شود.
دکتر «بنجامین رنکویســت» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره مــی گوید« :وقتی کبد
 GABAتولید می کند ،فعالیت اعصاب کبدی به مغز را کاهش می دهد .بنابراین ،کبد چرب با
تولید  ،GABAفعالیت به مغز را کاهش می دهد .این کاهش در ارسال توسط سیستم عصبی
مرکزی احســاس می شود که ســیگنال های خروجی را که بر هموستاز گلوکز تأثیر می گذارد
تغییر می دهد».
محققان نتیجه گرفتند که هدف قرار دادن تولید  GABAدر کبد ممکن است باعث بهبود
هموستاز گلوکز ،کاهش مصرف غذا و کاهش توده بدنی ،به خصوص در بین مبتالیان به چاقی
شود.

رژیم غذایی گیاهی
بهترین روش حفظ سالمت قلب

مهر :محققان پیشــنهاد می کنند برای حفظ سالمت قلب بهتر اســت رژیم غذایی مملو از
سبزیجات بخصوص لوبیا باشد.
بررســی جامع تحقیقات در مورد عادات غذایی و بیماریهای قلبی نشان میدهد که مصرف
کمتر نمک و پروتئینهای حیوانی و مصرف بیشتر غذاهای گیاهی با خطر کمتر ابتالء به بیماری
قلبی مرتبط است .این مواد غذایی مفید شامل غالت کامل ،میوهها ،سبزیجات ،حبوبات و آجیل
اســت .محققان همچنین توصیه میکنند کره و سایر چربیهای حیوانی را با چربیهای گیاهی
مانند روغن زیتون جایگزین کنید.
«گابریــل ریکاردی» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه ناپل فدریکو ایتالیــا ،در این باره
میگوید« :ما باید رژیمهای غذایی را به طور کلی بررســی کنیم و اگر مقدار یک غذا را کاهش
میدهیم ،انتخاب جایگزین سالمی برای آن داشته باشیم».
مطالعات نشــان میدهد مصرف گوشــت قرمز باید به دو وعده  ۱۰۰گرمی در هفته محدود
شود .همچنین حداکثر سه وعده  ۱۰۰گرمی مرغ و دو تا چهار وعده  ۱۵۰گرمی ماهی در هفته
مناســب است .گوشتهای فرآوری شده مانند بیکن ،سوسیس و کالباس باید فقط گاهی اوقات
مصرف شوند .به جای گوشت قرمز ،محققان مصرف حداکثر چهار وعده  ۱۷۵گرمی حبوبات در
هفته را پیشــنهاد میکنند .آنها همچنین توصیه میکنند هر روز  ۴۰۰گرم میوه و ســبزیجات و
 ۳۰گرم مغزیجات آجیلی بخورید .مصرف مقادیر متوســط لبنیات پرچرب یا کم چرب هم بسیار
خوب است.
به گفته ریکاردی« ،به نظر میرسد مصرف مقادیر کمی پنیر و ماست نیز اثر محافظتی دارند،
زیرا در آنها مخمر تولید میشــود .میزان توصیه شده پنیر کمی کمتر از  ۵۵گرم و ماست حدود
 ۲۰۰گرم در روز است».
وی در ادامــه میافزاید« :ما میدانیم که باکتریهای روده نقش مهمی در ســامت قلب و
عروق دارند .محصوالت لبنی تخمیر شــده حاوی باکتریهای خوبی هستند که باعث سالمتی
میشوند».
یافتهها نشــان میدهد که در مورد مصرف نان ســفید و برنج سفید راحت باشید .کسانی که
شــاخص گلوکز باالیی دارند ،مصرف آنها را به دو وعده در هفته محدود کنند .در عوض ،غالت
ســبوس دار ،غذاهای با شاخص گلوکزی پایین مانند ماکارونی ،برنج پخته شده و تورتیال ذرت
را جایگزین کنند .نوشیدن بیش از سه فنجان قهوه و چای در روز با خطر ابتال به بیماری قلبی
همراه است .اما نوشابهها ،از جمله نوشیدنیهای رژیمی ،با خطر بیشتری مرتبط هستند .محققان
توصیه کردند که آنها را با آب جایگزین کنید.
در نهایت اینکه روزانه  ۸.۵گرم شکالت تلخ میل کنید .به گفته محققان ،مزایای این خوردنی
شیرین بیش از خطر افزایش وزن و مشکالت قلبی است.

ایســنا :درمان پزشکی عارضه آرتریت پســوریازیس ( )PsAبه منظور کنترل عالئم و
محافظت از مفاصل در برابر بیماری ضروری است اما در کنار اقدامات درمانی و معاینه های
منظــم ،روش های روزمره ای وجــود دارد که می توان برای تقویت ســامت مفاصل و
جلوگیری از تشدید بیماری به کار گرفت.
در گزارشــی به نکاتی اشــاره کرده که با بــه کار گیری آنها می تــوان عالئم عارضه
آرتریت پسوریازیس را در کنار روش های درمانی مرسوم کنترل کرد.
تحرک داشته باشید :ورزش به شــما کمک می کند تا مفاصل شما نرم و منعطف
شــوند .حرکت همچنین می تواند التهــاب و درد را کاهش دهد .با یک تمرین بدنی منظم،
عضالت قوی تر و مفاصل پایدارتر شده و می توان سفتی و گرفتگی را از بین برد .تمرینات
قدرتی و تمرینات کم برخورد مانند پیاده روی ،شــنا و دوچرخه ســواری ممکن است برای
شروع خوب باشد.
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باشــگاه خبرنگاران :بسیاری از مردم خوردن مواد
غذایی پیش از به بســتر رفتن را برای سالمت بدن
نامناســب میدانند .آنها معتقدند این کار میتواند
باعث اضافه وزن و چاقی شــود .با این حال ،نظرات
در این باره متفاوت و گاهی متضاد است.
حقیقــت این اســت که خوردن غــذا پیش از به
بســتر رفتن یک موضوع بحث انگیز اســت .برخی
متخصصــان میگویند بــه دلیل آنکه متابولیســم
(سوخت و ساز بدن) در زمان خواب کاهش مییابد،
مواد غذایی مصرف شــده به صــورت چربی در بدن
ذخیره میشــوند .در سوی مقابل ،برخی متخصصان
دیگــر معتقدند مصرف مواد غذایــی پیش از خواب
کاری مناسب است که میتواند باعث بهبود خواب و
کاهش وزن شود .با وجود این نظرات متضاد ،تعجبی
ندارد که بســیاری از مردم نمیدانند که خوردن غذا
پیش از خواب خوب است یا بد.
حقیقت این اســت که یافتههای محققان هر دو
موضــوع را به نوعی تایید میکند .تحقیقات نشــان
داده اســت گرچه ســطح متابولیســم بدن در طول
خواب کاهش مییابــد و این موضوع باعث افزایش
وزن خواهد شد ،اما حداقل میزان متابولیسم در طول
شب هنوز وجود دارد و بدن در طول خواب به انرژی
نیازمند است.
دانشمندان میگویند شواهد نشان میدهد مصرف
غذا پیش از به بستر رفتن باعث افزایش وزن میشود،
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مضرات غذا خوردن پیش از خواب

اما دلیل این موضوع ســادهتر از آن چیزی است که
تصور میکنید .حقیقت این اســت که بیشــتر افراد
تنقالت و مواد غذایی کــه پیش از خواب میخورند
وعده اضافی پس از شام است .بدیهی است مصرف

ایسنا :یک کارشناس ارشد گیاهان دارویی با اشاره
به اینکه هل دارای خواص ضدالتهابی ،آنتیاکسیدانی
و ضدمیکروبی اســت و اثرات درمانی آن نیز از چنین
خواصی نشــأت میگیرد ،گفت :خوشبختانه هل یک
ادویه بیخطر اســت و میتوان در تهیه انواع غذاها،
دسرها و شیرینیجات و غیره از آن استفاده کرد.
مینو طالبی با اشــاره به اینکه هل دارای خواص
ضدالتهابی ،آنتیاکســیدانی و ضدمیکروبی اســت و
اثرات درمانی آن نیز از چنین خواصی نشأت میگیرد،
اظهار کرد :خوشبختانه هل یک ادویه بیخطر است و
میتوان در تهیه انواع غذاها ،دسرها و شیرینیجات و
غیره از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه افرادی که فشارخون باالیی
دارنــد میتوانند از فواید هل بهرهمند شــوند ،عنوان
کــرد :تحقیقات نشــان میدهد که هــل به کاهش
فشــارخون باال در بین بیمارانی کــه در مرحله اول

کالری بیشتر باعث اضافه وزن و چاقی خواهد شد.
از ســوی دیگر ،یافتههای محققان نشان میدهد
استرس باعث تحریک ترشح بیشتر هورمون گرلین
(هورمون گرســنگی) در زمان شب میشود .طبیعی

بهترین تنقالت برای افزایش
متابولیسم بدن

باشــگاه خبرنگاران :داشــتن یک رژیــم غذایی
مغذی و مفید همواره دغدغه انســانها بوده اســت.
متخصصان تغذیه میگویند زمانی که افراد طول شب
را به استراحت ســپری کرده اند ،بدن در زمان بیدار
شدن به مواد مغذی و سبک نیازمند است.
توصیه میشــود روز خود را بــا آب ولرم و یا یک
تنقالت کم حجم و پرانرژی آغاز کنید تا متابولیســم
(ســوخت و ساز بدن) شروع شود .دو گزینه جذاب در
این زمینه بادام خیس شــده و خرماست .مصرف این
دو ماده غذایی در ابتدای صبح به دلیل خواص زیادی
که دارند باعث افزایش متابولیسم بدن میشود.
بادام خیس شده میتواند نیاز بدن به ویتامینها و
مواد معدنی را در ابتدای صبح تامین کند .در حقیقت
خیســاندن بادام در طول شب باعث افزایش خاصیت
آن میشــود .توصیه میشــود پس از بیدار شدن از
خواب  ۵تا  ۱۰عدد بادام خیسانده شده میل کنید .این
موضوع باعث رســیدن مواد مغذی به بدن ،تضمین
سالمتی و احساس سیری در طول روز میشود.
دلیــل آنکه متخصصــان تغذیه همــواره بر عدم
مصرف پوست بادام تاکید دارند ،این است که پوست
قهوهای بادام دارای تانین اســت کــه مانع از جذب

مهر :تحقیقات جدید نشــان داده است که بیماران
چاق مبتال به نوعی سرطان پیشرفته پروستات بیشتر از
بیماران دارای اضافه وزن و وزن طبیعی زنده می مانند.
در این مطالعه بیش از  ۱۵۰۰بیمار طی ســه ســال
تحت مطالعه و تحقیق قرار گرفتند .در بیماران طبقه
بندی شــده چاق با  BMIباالی  ،۳۰میزان بقا ۱۰
درصد بیشتر از بیماران الغر در طول  ۳۶ماه بود.
اگرچه چاقــی معمو ًال با افزایش خطر مرگ و میر
ناشی از بسیاری از ســرطانها و برخی بیماریهای
مزمن دیگر همراه اســت ،اما در برخی از سرطانها،
بیماران با شــاخص توده بدنی باال ،با شــانس زنده
ماندن روبرو هستند .این پدیده به عنوان «پارادوکس
چاقی» شناخته میشود.
«نیکوال فوســاتی» ،و همکارانش در دانشــگاه
سن رافائل ایتالیا درصدد بررسی این موضوع برآمدند
کــه آیا «پارادوکس چاقی» در مورد بیماران مبتال به
سرطان پروستات پیشــرفته که دیگر به درمانهای
کاهش دهنده تستوســترون پاســخ نمیدهد ،صدق
میکند.
تیــم تحقیق ،احتمال زنده ماندن  ۱۵۷۷بیمار را با
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افزایش احتمال زنده ماندن بیماران چاق
مبتال به سرطان پروستات

هل؛ ادویه ـ دارویی برای سالمتی
بیماری قــرار دارند کمک میکند امــا هنوز بهطور
دقیق مشــخص نشده است که هل با چه سازوکاری
این کار را انجام میدهد.
طالبی با اشاره به اینکه به عقیده برخی محققان
عصاره هل به کاهش میزان باالی آنزیمهای کبدی،
تری گلیســیرید و همچنین کلســترول خون کمک
میکند ،افزود :عالوهبراین ،آنتیاکسیدانهای موجود
در هل میتواند استرس و اضطراب را کنترل کند.
این کارشناسارشــد گیاهان دارویی با اشــاره به
اینکه هل خواص ضدالتهابی دارد بنابراین میتواند
خطر ابتــا به بیماریهای مزمن غیرمســری مانند
بیماریهای مربوط به ســندرم متابولیک را کاهش

دهــد ،بیان کرد :با وجود اینکه التهاب در بدن وجود
دارد و میزان اندک آن مشکلســاز نیســت اما باید
بدانید که در طوالنیمدت منجر به بروز مشــکالت
جدی میشــود ،کــه نتایج پژوهشهــا هل حاوی
ترکیبات مؤثری است که التهاب را از بین میبرد.
وی با یســان اینکــه یکی از فوایــد قابل توجه
هل به دســتگاه گــوارش مربوط میشــود ،تصریح
کــرد :نتایج برخــی از تحقیقات نشــان میدهد که
هل در کنار ادویههای دیگر باعث تســکین برخی از
ناخوشیهای گوارشــی مانند حالت تهوع و استفراغ
میشــود ،همچنین به مقابله با زخم معده نیز کمک
زیادی میکند.

نکاتی برای کنترل عالئم «آرتریت پسوریازیس»
غذاهای مفید و ســالم مصرف کنید :اگرچه هیچ رژیــم غذایی مخصوصی برای
درمان آرتریت پسوریازیس وجود ندارد اما رژیم غذایی مناسب برای قلب ،بهترین گزینه برای
حفظ ســامت در طوالنی مدت است .بیماران مبتال به این عارضه حدود سه برابر بیشتر در
معرض ابتال به بیماری قلبی ،سکته مغزی یا هر نوع بیماری قلبی-عروقی هستند .همچنین
احتمال ابتال به دیابت نوع دو در این افراد بیشتر است .برای این افراد مصرف گوشت ماهی و
سایر پروتئین های فاقد چربی ،سبزیجات و غالت کامل توصیه می شود .میزان کربوهیدرات،

شکر و گوشت قرمز مصرفی را کاهش دهید و در طول روز مقدار کافی آب بنوشید.
برنامه درمانی خود را دنبال کنید :روشــهای درمانی آرتریت پسوریازیس به طور
مســتقیم در کاهش عالئم و محافظت از مفاصل موثر است .آنها موثرترین راه برای کاهش
التهاب در بدن و جلوگیری از آســیب بیشــتر هســتند .بیشــتر داروهای توصیه شده برای
آرتریت پســوریازیس داروهای مزمن هســتند به این معنی که برای اثر گذاشــتن باید در
طوالنی مدت مصرف شوند.
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اســت افرادی که از اســترس رنــج میبرند تمایل
بیشــتری به مصرف غذا و کالری اضافی پیش از به
بستر رفتن داشته باشند.
متخصصان تاکیــد دارند یکی از دالیلی که افراد
پیش از خواب احســاس گرسنگی میکنند این است
که آنها به دالیل متعدد مانند مشغله کاری در طول
روز بــه میزان کافی مواد غذایــی مصرف نمیکنند.
این موضوع میتواند باعث به وجود آمدن یک چرخه
باطل و اشتباه در زندگی آنها شود.
آنها در طول روز غذا کم میخورند ،در نتیجه در
هنگام شــب دچار گرسنگی شدید میشوند و شروع
بــه مصرف حجم باالیی از غــذا میکنند .در نتیجه
مصرف شبانه غذا ،آنها صبح روز بعد حجم کمتری
از مــواد غذایی مصرف میکننــد .این موضوع هیچ
ارتباطی به سطح متابولیسم این افراد ندارد.
مصــرف غذا پیش از خواب میتواند عالئم برخی
بیماریها را تشــدید کند .رفالکس معده (بازگشت
اسید معده به مری و دهان) یکی از بیماریهای رایج
در جهان اســت .برآورد میشــود  ۱۸تا  ۲۷درصد از
مردم آمریــکا از رفالکس معده رنج میبرند .افرادی
که دچار این بیماری هستند باید از مصرف غذا پیش
از خواب اجتناب کنند .عالئم رفالکس معده شــامل
سوزش سر معده ،سختی در عمل بلع ،وجود توده در
گلو ،فرسایش دندان ،ســرفههای مزمن ،و الرنژیت
(التهاب حنجره) میشود.

مناسب مواد مغذی آن میشود .زمانی که بادام را در
طول شب خیس میکنید ،به راحتی در زمان مصرف
پوست قهوهای آن جدا شده و روند جذب مواد مغذی
آن در معده با سهولت انجام میشود.
خرما یکی از مواد غذایی بســیار مناسب است که
انــرژی آنی مورد نیاز بــدن در ابتدای صبح را تامین
میکند .همچنین خرما دارای دســتهای از فیبرهای
محلول اســت .این موضوع باعــث ورود حجم آب
بیشــتری به رودهها شــده و باعث سالمت دستگاه
گوارش میشــود .مصرف خرما به درمان یبوست و
مشــکالت ســوء هاضمه کمک میکند .همچنین به
دلیل آنکه خرما دارای ســطح قابل توجهی از پتاسیم
اســت میتواند بــه درمان ناراحتیهای گوارشــی و
اسهال کمک کند.
توصیــه میشــود از شــب قبــل بادامهایی که
میخواهید مصــرف کنید را در آب خیس کنید .خرما
و بادام خیس خورده بهترین مواد مغذی هســتند که
میتوانید در ابتــدای صبح به عنوان تنقالت مصرف
کنیــد .مصرف ایــن دو ماده با افزایش متابولیســم،
انرژی مورد نیاز بدن در ســاعات ابتدایی روز را تامین
میکنند.

میانگین ســنی  ۶۹سال و  BMIمتوسط  ۲۸بررسی
کردنــد .در طول  ۳۶ماه ،حدود  ٪۳۰بیماران چاق در
مقایسه با  ٪۲۰افراد دارای اضافه وزن و وزن طبیعی
زنده ماندند .فوساتی در این باره میگوید« :با بررسی
بیماران مبتال به متاستاز سرطان پروستات ،دریافتیم
که بیماران چاق عمر طوالنیتــری دارند .این بدان
معنی است که میتوان از  BMIبرای پیش بینی بقا
در این بیماران استفاده کرد».
به گفتــه وی« ،این پارادوکــس چاقی در برخی
دیگر از ســرطانها دیده شده اســت که احتما ًال به
دلیل رابطه بین چربی بافت و ژنوم ســرطان اســت،
اما تحقیقات بیشــتری در این زمینه مورد نیاز است.
همچنین ممکن است بهبود بقا به دلیل تعامل شیمی
درمانی با سایر داروها باشد».
به گفته محققان ،در حال حاضر اینها فقط فرضیه
هستند .تحقیقات بیشــتری برای شناسایی مکانیسم
بیولوژیکی پشت این نتایج مختلف مورد نیاز است .تا
زمانی که این مکانیسم به اثبات نرسد ،نمیتوان هیچ
تغییری در درمان بیماران مبتال به ســرطان پیشرفته
پروستات توصیه کرد.
طالبی با اشاره به اینکه یکی از دیگر کاربردهای
قدیمی و ســنتی از هل مربوط به سالمت و بهداشت
دهان اســت ،افزود :این ادویه معطــر معمو ًال برای
از بین بــردن بوی بد دهان و همچنین در ســاخت
آدامسهای خوشبوکننده دهان استفاده میشود.
این کارشناسارشــد گیاهان دارویی عنوان کرد:
نتایج پژوهشها نشان میدهد که هل برای مقابله با
باکتریهای بیماریزای دهان مانند «استرپتوکوکوس
موتانس» و «کاندیدا آلبیکنس» مؤثر است.
وی با اشــار به اینکه از هل در رایحهدرمانی نیز
استفاده زیادی میشود ،تصریح کرد :نتایج پژوهشها
نشــان میدهد که این ادویه بــرای بهبود تنفس و
جریان هوا در ریهها در حین ورزش بسیار مفید است
و بــه عقیده برخی محققان عصــاره هل به کاهش
میزان بــاالی آنزیمهای کبدی ،تری گلیســیرید و
همچنین کلسترول خون کمک میکند.

استرس وارد شــده به بدن را کنترل کنید :هنگام استرس ،بدن مواد شیمیایی
آزاد می کند که عضالت را تحت فشــار قرار داده و التهاب را تشــدید می کند که می تواند
باعث آسیب و درد در مفاصل شــود .استرس و آرتریت پسوریازیس اغلب دور باطلی ایجاد
می کنند .استرس می تواند درد مفصل را تشدید کرده یا حتی باعث شعله ور شدن آن شود
که این امر دوباره اســترس را تشــدید می کند و این چرخه ادامه می یابد .نکته کلیدی این
است که این چرخه را می توان به روش های مختلف به طور مثال از طریق مصرف دارو و
از بین بردن استرس قطع کرد.
از ســامت روان خود مراقبت کنید :سالمت روان خود را در اولویت قرار دهید.
این ممکن اســت به معنای یادگیری و آگاهی بیشتر در مورد شرایطی باشد که به واسطه
بیمــاری در آن قرار می گیریــد و بنابراین می توانید برای مقابله با آن احســاس آمادگی
بیشتری داشته باشید.
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انسانهای خودشیفته چگونه رفتار میکنند؟

باشگاه خبرنگاران :چند نکته کلیدی در خصوص افراد خودشیفته وجود
دارد:
افراد خودشیفته ممکن است رفتاری متفاوت نسبت به غیر خودشیفتههاداشته باشند؛ مانند پرهیز از خوداندیشی و انکار اشتباهات.
ارزشهایی که خودشیفتگان برای خود دارند ،با دیگر افراد فرق دارد.برای آنها تصویری که از خود بر جای میگذارند ،مهمتر از دلسوزی
نسبت به دیگران و اصالت است.
شناسایی رفتارهای مخربی که نشانه خودشیفته بودن است میتواندبه افراد کمک کند اشخاص خودشیفته را بشناسند و با آنها کنار بیایند.
اگر در زندگی خود فردی با سطح باالیی از خودشیفتگی داشته باشید،
احتماال خسته ،کالفه و گیج میشوید .افرادی که سبک زندگی خودشیفته
طور یا اختالل شخصیتی خودشیفتگی قابل تشخیص دارند ،سرسختانه از
خود دفاع میکنند و به ندرت از مطرح کردن خود اجتناب میکنند.
به همین دلیل الزم است رفتارهای مختلف را بسنجید تا از خودشیفته
بودن یا نبودن آنها آگاه شوید.
تفاوت در رفتار
ویژگیهای خودشیفته ها:
• اجتناب از خوداندیشی
• عدم همدلی
• حساسیت شدید به چیزهای بی ارزش
• بدون فکر عمل کردن
• حال خوب دیگران را خراب کردن
• انکار یا پنهان کردن اشتباهات
• رانده شدن توسط ترس
• سرزنش دیگران
• عقب نشینی هنگام ناراحتیها
• خشمگین شدن هنگامی که انتقاد میشوند
• دنبال کردن استراتژیهای برد-باخت
• کینه نگه داشتن
• روابط یک طرفه داشتن
ویژگیهای افراد غیر خودشیفته:
• ارزش دادن به خوداندیشی
• اهمیت دادن به احساسات دیگران
• شخصی نکردن اقدامات دیگران

• به دنبال خودانگیختگی بودن
• خوش حال بودن به خاطر روحیه خوب دیگران
• یادگیری از اشتباهات
• پرورش امید
• مسئولیت پذیری
• ارتباط برقرار کردن حتی هنگام ناراحتی
• پذیرفتن انتقاد سازنده
• دنبال کردن استراتژیهای برد-برد
• هدف داشتن
• داشتن روابط متقابل
به طور کلی ،رفتارهای خودشیفتگی که در باال ذکر شدند برای
پنهان سازی نقاط ضعف فرد استفاده میشوند .برخی از رفتارها مانند پرهیز

ارزش است ،قابل توجه است.
ارزشهای افراد خودشیفته:
• کمال
• جلب توجه دیگران
• برتری
• برد
• مقام
• تصویری که از خود به نمایش میگذارند
ارزشهای افراد غیر خودشیفته:
• رشد
• برقراری ارتباط با دیگران
• برابری
• انصاف
• رحم و شفقت و دلسوزی
• اعتبار
خودشیفتگان ارزشهایی مانند کمال ،برد ،برتری و مقام دارند؛ به این
امید که انجام این کارها باعث توجه و تأیید بیشتر آنها شود .ارزشهای
آنها مانند رفتارهایشان در مقابل ارزشهای فراگیرتر مانند ارتباط،
شفقت و اصالت که توسط افراد غیر خودشیفته صورت میگیرد ،نشان
از خودبزرگ بینی دارد.
تشخیص این که رفتارها و ارزشهای افراد خودشیفته چقدر متفاوت
است ،میتواند چهار سوال ارزشمند ایجاد کند:
• آیا به افراد خودشیفته اجازه میدهید که با شما متفاوت از آن چه
دیگران با شما رفتار میکنند رفتار کنند؟
• اگر چنین است ،چرا؟
• هزینه این کار چقدر است؟
• آیا ارزشش را دارد؟
پاسخ به این سواالت میتواند شما را به سمت تعیین مرزهای سالمتر با
افراد خودشیفته سوق دهد.
همانند اکثر اختالالت شخصیتی ،اختالل شخصیت خودشیفته با
دیدگاههای تحریف شده نسبت به خود شخص ،دیگران و جهان مشخص
میشود .با دیدن چنین تحریفاتی و سپس شناسایی و وفادار ماندن به
ارزشهای خود ،میتوانید خود را در برابر افراد و رفتارهای خودشیفته
حفظ کنید.

از خوداندیشی ،انکار اشتباهات ،سرزنش دیگران وغیره به خاطر این است
که شخص خودشیفته میخواهد نواقصش را نادیده بگیرد.
موارد دیگر ،مانند از بین بردن روحیه خوب دیگران ،نگه داشتن کینه ،و
حساسیت بیش از حد نسبت به انتقادات و بعضی موضوعات دیگر ،برای
این است که افراد خودشیفته میخواهند دیگران را در حالت دفاعی قرار
دهند به این امید که آنها کمتر تصویر متزلزل فرد خودشیفته را به چالش
بکشند.
عوامل دیگر ،مانند داشتن روابط یک طرفه یا فقدان همدلی،
منعکس کننده دشواریهای خودشیفتگان در انجام هر کاری غیر از روابط
سطحی یا معامالتی است.
تفاوت در ارزشها
تضاد بین افراد دارای خودشیفتگی و افراد سالم نیز در آن چه برای آنها

دالیل مسمومیت رابطه زوجین

باشگاه خبرنگاران :ارتباط و تعامل خوب مولفه بسیار مهمی در زندگی
اجتماعی است که فرد با آگاهی از آن می تواند آن را در روابط مهم دیگر
خود باالخص در زندگی مشترک به کار بگیرد چرا که دوام و تفاهم
موجود بین زوجین تا حد زیادی تحت تاثیر روابط و تعامل آگاهانه و
مطلوب آن هاست .این در حالی است که اگر آن ها باعث مسموم شدن
روابط خود شوند می توانند آسیب های جبران ناپذیری به زندگی مشترک
خود وارد کنند .رویا نوری جامعه شناس ،در رابطه با دالیلی که باعث
مسمومیت رابطه زوجین می شوند ،اظهار کرد :یکی از دالیلی که باعث
مسمومیت رابطه زوجین می شود اختالل در شخصیت است که خود را
به صورتهای مختلف نشان میدهد چرا که افراد به واسطه شرایطی
که در کودکی داشته و آسیبهایی که در مراحل رشد تجربه کرده اند
به اختالالت متعددی مبتال میشوند و این اختالالت به شکل رفتارهای
متفاوتی در روابط افراد با دیگری بروز میکنند.
وی بیان کرد :نکته مهمی که وجود دارد این است که چنانچه طرف
مقابل فرد به نوعی گرفتار این اختالالت باشد ،یک رابطه آزاردهنده و
تقویت کننده اختالل شکل میگیرد و درواقع ،چون شریک زندگی به
موقعیت خودش آگاه نیست و تعریف درستی از رابطه سالم ندارد متوجه
رفتارهای ناسالم فرد مقابل خود نمیشود و حتی از این موارد به عشق و
عالقه مفرط تعبیر میکند .به همین منظور ،زنان و مردان بسیاری هستند
که رفتاری مثل پاییدنهای مکرر زن و مرد زندگی شان را عشق تلقی
میکنند و یا افرادی هم هستند که وقتی با این جمله از جانب کسی که با
او ارتباط دارند ،روبرو می شوند در حقیقت فرد مقابل را وقف خود می دانند
و انگار می خواهند که پرواز کنند؛ به طوری که می گویند« :میخوام فقط

برای من باشی».
این جامعه شناس با اشاره به دالیلی که باعث مسمومیت رابطه می شوند،
تصریح کرد :سه دلیل باعث مسمومیت رابطه می شوند که یکی نارسیسزم
(خودشیفتگی) است؛ به طوری که دیدگاه فرد به طرف مقابل خود این
است که «میخوام برای من باشه و میخوام تنهایی منو پر کنه و میخوام
رفتارش درست باشه یا این که چرا اونی نمیشه که من میخوام .چرا مثل
من فکر نمیکنه؟!»
نوری گفت :مازوخیسم (آزارپذیری) ،از دیگر دالیل مسمومیت رابطه
است که فرد بر این باور است که «اذیتم میکنه چون دوستم داره و
نمیتونم رهاش کنم آخه دوستش دارم ،بدون اون با تنهایی چه کار کنم؟
و حرفهای مردم چی میشه؟!»
وی از پارانویا (بدگمانی) به عنوان یکی دیگر از دالیلی که باعث
مسمومیت رابطه می شود یاد کرد و ادامه داد :چنین فردی درمورد طرف
مقابل خود می گوید که «بهش اعتماد ندارم و باید گوشیش و لباسشو
چک کنم و»...
این جامعه شناس افزود :اگر شما در ارتباط با شریک زندگی خود با چنین
رفتارهایی روبرو هستید باید بدانید که ارتباط شما نیاز به بازبینی دارد چرا
که رابطه ،جایگاه رشد طرفین است نه قفسی که قدرت نفس کشیدن را از
شما بگیرد .نوری در پایان خاطرنشان کرد :افرادی که با این موضوع دست
و پنجه نرم میکنند باید به این بیماری خود آگاهی داشته باشند چرا که
آگاهی نیروی قدرتمندی دارد و آن ها باید بدانند که به محض آمدن نور،
تاریکی وجود نخواهد داشت و این فرآیند همانند تبدیل مس به طالست
و در نتیجه ،با رشد انسان همراه است.
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کشکول
چهارشنبه  23تیر 1400

آخرش َسر به هوا شد دل من
آیه وایه تو کوچا شد دل من
ِ
مث تخم مرغ رنگ کرده عید
بازیچه ی دست بچا شد دل من

«طارمی»
 400/4/19درست سالی اســت که شادروان «یداله
طارمــی» را در کنارمان نداریم .او هم مثل «دکتر بیژن
سمندر» پیشقراول بومی ســرایی در شیراز بود و در هر
زمان و مکانی که به یادشــان می افتیم بی اختیار این دو
واژه را با صفای دل بر زبان می آوریم« :یادش بخیر»
شــیرازی خلق و خوی ویژه خــود را دارد .اگر زمانی
حق همشــهری ها بی محتبی کرده ایم ،آنها را ندیده
در ِ
گرفته ایم ،ولی در مصاف با از دســت دادنشان برگشته
تالفی کرده ایم .مگر ایــن تن به خاک داده ها از ما چه
می خواســتند؟ .یادی به نیکی از آنهــا «یادش بخیر-
حیفش بود!»
ما شیرازی ها عالقه ویژه ای به این خاک پاک داریم.
عشق و محبت به این ُگله جا .همین وابستگی انگیزه ای
شده است که در بهشت هم که باشیم ،شیرازی می مانیم.
شــیرازی با خود نوعی فرهنگ دارد که نمی تواند از آن
چشم بپوشد.
یدالــه طارمی هم بچــه والیت خودمــان بود .یک
شــیرازی همه چیز تمــام .برایتان نوشــته ام ،خانه اش
چســبیده به خانه ما بود .خانه اشــان به خانه ســیب ها
معروف بود .سیب ترش در شیراز برای خودش جایگاهی
ویژه دارد و خاتون های شیرازی بدان دلبستگی دارند .جا
دارد که درباره سیب ترش مطلبی نوشته شود که من هم
چنین مطلبی را خواهم نوشــت .راستی شما سیب ترش
عروس کرده خورده اید؟
از خانه ســیبی ها ما هم سهمی داشتیم .زمان به راه
خودش می رفت .یک وقت خبر دادند که «یداله طارمی»
به خانواده ما پیوسته و کسوت دامادی پوشیده! «مبارک
است ».عروس که بود؟ دختر عمویم« ،احترام فقیری».
او شاعر نبود ،ولی شعر را می شناخت .شعرهای زیادی
از حفظ داشــت .از فرهنگ مردم شیراز زیاد می دانست.
در نوشــته هایم از آنها استفاده کرده ام .این آخری ها هر
زمان به دیدارش می رفتیم با اشــتیاق این غزل معروف
استاد شهریار را با محبت می خواند:
آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟
بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا؟
طارمی هــا محفلی گرم داشــتند .به دیدارشــان که
می رفتیم یا زمانی به دیدارمان می آمدند ،از حضورشــان
کسب فیض می کردیم.
***
یداله طارمی در سرودن شعر راه زنده یاد بیژن سمندر
را می رفت و چون بچه شــیراز بود .شیراز و مردم شیراز
را به معنای وســیع کلمه در اشعارش می بینیم .در انواع
شعر دست داشت .طنز را می فهمید .پا می داد طناز بود.
ولــی به گمان صاحب این قلم ،اشــعار شــیرازی و
غزل هــا و ترانه هایــش حــاوت و گوارایــی دیگری
داشــت .واژه هایی را که در شعرهای شیرازی اش به کار
می گرفت ،همه شیرازی بودند.
این کلمات همه بوی شیراز را می داد و در تداول عامه
مردم کوچه و بازار از آن بهره می گرفتند.
طارمی دســت به تعریف کردنش خوب بود کنارش
که می نشســتی از گفته ها و خاطرات شــیرینش لذت
می بردی .از آن مرحوم دو پســر به یادگار مانده :پرویز
و کورش.
پرویز مهندســی خوانــد ،کورش که خــود از اهالی
فرهنگ اســت دکترای مترجمی زبان را دارد و اســتاد
دانشگاه است .یادگارهای طارمی برای ما عزیزند.
زن و شوهری یداله طارمی و خانمش ،عشق و عالقه
فراوانی با هم داشــتند .فاصله مــرگ طارمی و خانمش
دو ســه ماهی بیشتر نبود .آنها نمی توانستند درد فراق را
تحمل کنند .گرچه یداله طارمی از نظر فیزیکی دیگر با
ما نیست ،ولی شعرهای شیرازی اش با ماست.
جمله شــیرازی های اهل فرهنگ ،یاران یکشــنبه و
جمع بومی ســرایان فارس به یقین سالهای سال از او و
شعرهای شیرازی اش یاد خواهند کرد.
از دفترهای اشعارش چند شعر برایتان برگزیده ام که
می خوانید:
پیرسوکا ،دارن می یان
کوی دگر...
از سر کوی تو گیرم که روم جای دگر
کو دلی تا بسپارم به دالرای دگر
عاقبت از سر کوی تو برون باید رفت
گیرم امروز دگر ماندم و فردای دگر
مگر آزاد کنی ،ورنه چو من بنده پیر
گر فروشی ،نستاند ز تو موالی دگر
بهر مجنون تو ،این کوه و بیابان تنگ است
بهر ما کوه دگر باید و صحرای دگر
سرو یک پای اگر قد تو بیند در باغ
زیر دامان ز خجالت بکشد پای دگر
گر به بتخانه چین ،نقش ترا بنگارند
هر که بیند نکند میل تماشای دگر
عاشقان را طرب از باده انگوری نیست
هست مستان ترا نشئه صهبای دگر
این چه فتنه است خدا را که ز عشقش در پارس
هر دم آشوب دگر خیزد و غوغای دگر
ما گدایی در دوست به شاهی ندهیم
زانکه این جای دگر دارد و آن جای دگر
راز پنهانی میخانه نداند همه کس
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
دل «فرهنگ» ز غمهای جهان خون شده بود
غم عشق آمد و افزود به غمهای دگر
فرهنگ شیرازی
***

 3ذیالحجه 1442

Jul 14، 2021

سال بیست و ششم شماره 7242

یادی از بومی ُسرای نام آشنای شیراز زنده یاد
یداله طارمی

ابوالقاسم فقیری

پیرسوکا ،دارن می یان فصل بهاره کاکو جون
باغبون تو ُکرزه ها پِیته می کاره کاکو جون
باد بِشکاف اومده درخت ها از خواب ُپ می شن
شاخاشون ُپر ُق ُ
پک هنوز خماره کاکوجون
علفا تنجه زده ،شده پر گربه نوروزی
َسر ُم گور و ُگم شده در حال فراره کاکو جون
گل چیش درد تو بساط سبزیا ناز می کنه
واسه گنجشک بال که بی قراره کاکو جون
نُقل اگر نیس باشه ،مزه لوطی خاکه ،ها بَ َبم
یعنی ِول کن ئی چیا ،غصه نداره کاکو جون
بی بریم باز خونه مون به کس کارا َسر بزنیم
بُووامون تَ ُنو شده چیش انتظاره کاکو جون
بیتو یه ُمنجی محبت به بچا عیدی بیدیم
بخدا خِیر و ثوابش بی شماره کاکو جون
اگه حرف دِلمون ُب گفتمون هیکی بشه
هِی به هم دروغ نگیم اووخت بهاره کاکو جون
واژه ها:
پیرسوک= پرستو
ُکرزه= َکرت
پِیته= نشاء گل
باد بشــکاف= بادی کــه در روزهای آخر زمســتان
می وزد و باعث شکفتن درخت ها می شود.
ُقپک= جوانه
تنجه زده= جوانه زده
گربه نوروزی= الرو پروانه که به صورت کرم قبل از
نوروز در علف ها دیده می شود.
گل چیش درد= نوعی گل شقایق
کِرش= الیش
ها بَبه م= بله فرزندم
ُمنج= ُمشت
هیکی= یکی
اووخت= آن وقت
***
هُونونُوی کردی
گفت دیدی که چکار کردم
هِی ُحقه سوار کردم
دلش خوب شکار کردم
گفتم هونُونوی کردی!
**
گف می عامو آسون بود

گذشت
شکست عهد من و گفت :هر چه بود گذشت
به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت
بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت
عمر َگ َرم خوش گذشت آن شب بود
شبی به ً
که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت
چه خاطرات خوشی در دلم بجای گذاشت
شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت
گشود بس گره آن شب ز کار بسته ما
صبا چو از بر آن زلف مگشود گذشت
غمین مباش و میندیش از این سفر که ترا
اگرچه بر دل نازک غمی فزود گذشت
ایرج دهقان
***
دل مهربان
من ناتوان مباد
هرگز کسی به روز ِ
مانند من فسرده دلی در جهان مباد
بس رنج دیده ام ز دل مهربان خویش
یارب دلی دگر به جهان مهربان مباد
گر شد خزان بهار من از دوریت چه باک!
ای گل تو را بهار جوانی خزان مباد
هر کس که می رود نهد از خود نشانه ای
از من به جز فسانه عشقت نشان مباد
سوزد اگر چو شمع زبانم ،ز سوز عشق

یه جوری هراسون بود
من کلک سوار کردم
گفتم هونونوی کردی!
**
ُگف همیشه ناز می فروخ
هر جو من می دید می گروخ
ِلش ماهار کردم
من د ِ
گفتم :هونُونُوی کردی!
**
گف عیبکی بود ُ
وال
دل ُدشُ َوکی بود ُ
وال
من او ِر بی قرار کردم
گفتم :هونُونُوی کردی!
**
آب آتیش می زدم
به
ف
ُگ
ُ
پس می رفت و پیش می زدم
من جون ُِم نثار کردم
گفتم هونُونوی کردی!
**
گف دل تو دلم بیذار
هِی کارم سبک نشمار
من شیر شکار کردم
گفتم هونُونوی کردی!
**
گف بد داری نیش می زنی
ِچ ُر دِلم آتیش می زنی
هزارت کار کردم
من
ُ
گفتم هونونوی کردی!
**
گف ُ
حال که تو چنگ منه
قشنگ منه
دلدار
ِ
من بار ِم ،بار کردم
تام بوگو هونونوی کردی!
واژه ها:
ُهونُونوی کردی= هنر کردی!
می عامو= مگر عمو
می گروخ= فرار می کرد
عیبکی= کسی که روی هر کاری عیب می گذارد.
والو= واهلل
دِل ُدشوکی= دودل ،مردد

دِل تو دِلم بیذار= با من همراه شو
بارم ،بار کردم= به هدفم رسیدم
***
قربون احسونت
جون من قربون احسونت نَنِه
قربون اخالق انسونت ننه
از چی چیت تعریف کنم ُگمپ گلی
بهتر از گل روی خندونت ننه
می دونم شُ و نصفه شو بهم دادی
از تو سینه ت شیره جونت ننه
یادمه چقدر واسه م شور می زدی
یادمه چیشوی هراسونت ننه
یادمه ُمو ُقی که پندم می دادی
وختی می نشندیم رو دومونت ننه
یادمه هر وخ که دسم یخ می کرد
می گرفتیش تِنگ تو ُدسونت ننه
یادمه یِی َوخ که یی ُجیم درد می کرد
اشک می ریخت از دو تو چشمونت ننه
ها ننه همه ی چیا من یادمه
جون فشونی یوی فراوونت ننه
نمی تونم تالفیشون در بیارم
جز بگم جونم به قربونت ننه
واژه ها:
احسونت= احسانت
گمپ گل= دسته گل
شُ و= شب
می نشُ ندیم= مرا می نشاندی
تِنگ= محکم
ها ننه= بله مادر
جون فشونی یوی= جان فشانی های
***
یادت هَس ُی نَع
کِش اول که نگام کردی یادت هس ی نَع؟
چه نگوی به قد باالم کردی یادت هس یا نع؟
گفتمش ها بله من یادمه از خودت بوگو
ُب چه جادوویی سیام کردی یادت َهس یا نع؟
ُگف ُت اول اومدی کنار باخچه ُویسادی
زیر لب بهم سالم کردی یادت هس یا نع؟
گفتمش اووخ که چه ُحسنات ننه ت قطار می کرد
تو شمردن تُو تو پام کردی یادت هس یا نع؟

برای شما خوانده ایم:

غزلهای ماندگار

حرفی به غیر عشق ،مرا بر زبان مباد
هر کس که ناله های دلم را شنید گفت
مرغی شکسته بال و جدا ز آشیان مباد
خوش آشیانه ایست برای وفا دلم
جز برق عشق آفت این آشیان مباد
ابوالحسن ورزی

***

شب تار
دوشینه کجا رفتی و مهمان که بودی؟
دل بی تو بجان بود ،تو جانان که بودی؟
این غصه مرا کشت که ،غمخوار که گشتی؟
وین درد مرا سوخت که درمان که بودی؟
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گف اگر ُد ُرس نبودُ ،ت چرو نرفتی؟ گفتمش
من که رفتم ُت صدام کردی یادت َهس یا نع؟
گف ئی حرفا چی چیهُ ،ت که تو دالون َدم ُرو
التماس به زن کاکام کردی یادت َهس یا نع؟
گفتمش دروغ میگن نَقل ئی حرفا که نبود
من رام کردی یادت َهس یا نع؟
ُت به افسون ِ
ُگف تو از ترس همیطو چیش تو چیشام دوخته بودی
ُت شدم راضی دعام کردی ،یادت َهس یا نع؟
به خدا او راس می گف اُی دل صاب مرده من
َهم ت آخر من خام کردی یادت هس یا نع؟
واژه ها:
کِش= مرتبه -کش معنی جیر هم می دهد
نع= نه
ها بله= البته
ویسادی= ایستادی
تو پام کردی= کاله سرم گذاشتی
دالون= داالن
چیش= چشم
صاب مرده= صاحب مرده
خام کردی= فریبم دادی ،گولم زدی
***
این هم سه غزل ماندگار از یداله طارمی
بیمار عشق
گفتمش بر دیده ام پا می گذاری؟ گفت :نه
گفتمش با من سر یاری نداری؟ گفت :نه
گفتمش دل از فراقت بی قراری کند
می شود احسان کنی بر بی قراری؟ گفت :نه
گفتمش بیمار عشقم درد بی درمان مراست
چند روزی می کنی بیمار داری؟ گفت :نه
گفتمش ای ابر رحمت تشنه مهر توأم
بر کویر تشنه می خواهی بباری؟ گفت :نه
گفتمش آئینه دل از غمت زنگار بست
می زدایی زنگ غم با غمگساری؟ گفت :نه
گفتمش با من قرار و عهد و پیمان داشتی
کرده ای از عهد و پیمان پاسداری؟ گفت :نه
***
شاد کن خاطر ما را...
شاد کن خاطر ما را به نگاهی گاهی
دلربایی سزد از چشم سیاهی گاهی
رخ برافروز که جان تازه کند دیدارت
خانه روشن شود از پرتو ماهی گاهی
از پری چهره نزیبد که جفا پیشه کند
دست گیری کن از افتاده به چاهی گاهی
حذر از آه دل سوخته ام کن که بسا
خرمنی سوخته از آتش آهی گاهی
بین عشاق خودت غمزده ای هم بپذیر
رسته در باغ گلی ،نیز گیاهی گاهی
عیب نبود که به ما هم نظر از مهر کنی
به گدا هم نظری داشته شاهی گاهی
***
چه اتفاق عجیبی
چه اتفاق عجیبی که یار می خندد
به روی من به خدا روزگار می خندد
ز یک تبسم شیرین ،ز یک نگاه به مهر
کویر تف زده چون الله زار می خندد
به هر کجا که نظر می کنم ز فرط نشاط
تمام دشت و َدمن چون بهار می خندد
چه ُطرفه موهبتی ،هر چه غنچه بود به باغ
شگفته گشته و بی اختیار می خندد
درون سینه ی اندوهبار من غم هم
به وجد آمده ،بی قرار می خندد
خدا کند نشود نادم از چنین رفتار
کنون که بخت به کام است و یار می خندد
***
با نکوداشت یاد شادروان «یداله طارمی»
من و شــما و همه اطرافیانمان ،در هــر جایگاه که
باشــیم ،قصه ای داریم -قصه من و شــما هم به پایان
می رسد.
زمانه به ما می گوید« :دیر یا زود دارد ،ولی ســوخت
و سوز ندارد»
از خداوند منان که در همین نزدیک هاست با صفای
دل آرزو کنیم که همگی عاقبت به خیر شویم.

خال سیه ،مردم چشم که شدی باز؟
با ِ
با روی چو مه ،شمع شبستان که بودی؟
ای دولت بیدار به پهلوی که خفتی
وی بخت گریزنده ،به فرمان که بودی؟
شوری به دل سوخته افتاد ،بفرما
امشب نمک سینه بریان که بودی؟
من با دل آشفته چه دانم که تو امشب
جمعیت احوال پریشان که بودی؟
دور از تو سیه بود ،شب تار «هاللی»
ای ماه ،تو خورشید درخشان که بودی
هاللی جغتایی
***
زورق شکسته!
عمری است تا به پای خُ م از پا نشسته ایم
در کوی می فروش چو مینا نشسته ایم
ما را ز کوی باده فروشان گریز نیست
تا باده در خم است همین جا نشسته ایم
تا دست روزگار چه بازی کند که ما
با زورق شکسته به دریا نشسته ایم
ما آن شقایقیم که با داغ سینه سوز
جامی گرفته ایم و به صحرا نشسته ایم
طفل زمان فشرد چو پروانه ام به مشت
خرم دمی که در بر گلها نشسته ایم
فرهاد علی اشتری
***

کیستم...؟
کیستم من قطره ی اشک ز چشم افتاده ای
راز داغ الله با درد و غم همزاده ای
قصه ای ناخوانده از خودکامی ناخوانده ای
داستان ناتمام پیش پا افتاده ای
شعله لرزان شمعی در گذرگاه نسیم
رمز بی پروایی پروانه ی دلداده ای
شبنمی لغزنده بر برگ گل پژمرده ای
نقش خونین غمی بر لوح قلب ساده ای
درد پنهان دلی چون ُدرد اندر جام می
با دلی بی آرزو چون ساغر بی باده ای
برق آه سینه سوزی ،اشک چشم عاشقی
ناله مرغ اسیر بال و پر نگشاده ای
واله ی لیلی وشی ،سرگشته در دشت جنون
عاشقی ،شوریده احوالی ،دل از کف داده ای
پاکبازی پشت پا بر عالم هستی زده
بی نیازی سر به پای آسمان ننهاده ای
در ره جانانه سر بار ریا ننشسته ای
دست از جان شسته ای ،تا پای جان استاده ای
ای «پزشکی» صحبت آزادگانم آرزوست
شاد باد آن دل که جوید صحبت آزاده ای
کاظم پزشکی
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گردشگری
چهارشنبه  23تیر 1400

 3ذیالحجه 1442

باشگاه خبرنگاران :امروز قصد داریم به دریاچه عروس ایران سر بزنیم؛
دریاچهای که در استان گیالن شهرستان رودبار روستای حلیمه جان واقع
شده است.
دریاچه عروس ،دریاچهای است در میان جنگل که به خاطر زیبایی
منحصر به فردش لقب عروس را دریافت کرده است.
بخش شگفتانگیز و فوقالعاده این دریاچه رنگ آن است؛ این دریاچه
قبل از ظهر به رنگ جنگل و بعد از ظهر به رنگ آسمان در می آید.
شاید دریاچه عروس کمی ناشناخته باشد و به همین دلیل محیطی بکر
و طبیعتی دست نخورده دارد .عالوه بر آن سکوت جنگل و نسیم خنک
صبحگاهی فضای مناسبی را برای مدیتیشن فراهم میکند.
بهترین زمان برای سفر به روستای حلیمه جان اوایل اردیبهشت تا اواخر
تابستان است.
البته که روستای حلیمه جان بهترین پاییز را هم دارد ،اما به هرحال به
دلیل مسیرهای گل آلود و لغزنده ،بهتر است که از سفر در فصول سرد به
این روستا صرف نظر کنید.
اقامتگاه بومگردی در این روستا نیز وجود دارد که میتوانید شب را در
آنجا سپری کنید و یا از روستاییان خانه اجاره کنید و یا حتی چادر بزنید.
بهترین مسیر دسترسی به روستای حلیمه جان ،آزاده راه تهران-قزوین
است .آزاده راه را به سمت منجیل و رودبار طی کنید تا به توتکابن برسید.
بعد از آن تابلوی روستای حلیمه جان را خواهید دید .سپس وارد خروجی
روستای حلیمه جان شوید و از روستا تا دریاچه عروس را پیادهروی کنید.

Jul 14، 2021

سال بیست و ششم شماره 7242

آشنایی با دریاچه عروس ایران

آگهی
آگهی مزایده شماره ( 1400-2مرحله اول)

نوبت دوم1400/4/23 :
نوبت اول1400/4/16 :
شــهرداری کره ای در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره  162مورخ  1400/2/8شورای اسالمی شــهر ُکره ای و آئین نامه مالی و
معامالتی شــهرداری ها تعداد  3قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر کره ای ،بلوار صاحب الزمان(عج) ،خیابان امام حسن
مجتبی(ع) را از طریق برگزاری مزایده کتبی برابر ضوابط و مقررات به فروش رســاند .متقاضیان ضمن رعایت ضوابط و مقررات
می توانند با شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند.

شرایط:
- 1متقاضیان نباید قیمت پیشنهادی خود را از قیمت پایه کمتر اعالم نمایند.
- 2میزان سپرده شرکت در مزایده جهت هر قطعه مبلغ  120/000/000ریال خواهد بود که شرکت کنندگان می بایست به حساب سپرده شهرداری
کره ای به شماره  0105777620000نزد بانک ملی شعبه سرچهان واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه دیگر مدارک تسلیم نمایند.
- 3متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن  07144423100تماس حاصل نمایند.
- 4بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام باشد و در پاکت دربسته بوده و تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/5/2به
انضمام مدارک که به امضاء متقاضی رسیده به امور مالی تحویل و تسلیم نمایند.
- 5سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به معامله نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- 6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،مشروط ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- 7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
- 8مبلغ سپرده نفرات اول تا سوم تا پایان معامله و فروش قطعات به متقاضیان پرداخت نخواهد شد.
- 9هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.
- 10آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/5/2می باشد.
- 11انتقال اسناد مالکیت و کلیه هزینه های مربوط به آن به عهده خریدار می باشد.
- 12بازگشایی پاکات رأس ساعت  14روز یکشنبه  1400/5/3در محل شهرداری ُکره ای انجام می پذیرد.
- 13قیمت پایه قطعات مذکور به شرح ذیل می باشد.
ردﻳﻒ
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/3109م الف

در مصرف آب و برق
صرفه جویی کنیم
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001184مورخ  1400/3/1موضوع پرونده
کالسه شــماره  1399114411035000477هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای کرامت جعفرپور فرزند اصغر به شــماره شناســنامه
 7کدملی 2432657322صادره از مرودشــت در ششــدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  189/08مترمربع به پالک  12/38621مفروز و
مجزی شده از پالک  12واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  3خریداری از مالک رســمی محمدعباســی فرزند عباس محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
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 اول1400/4/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/9 :
/1822م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034001615مــورخ  1400/3/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم توکل فر فرزند نظام به
شماره شناسنامه  19374صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  165/17مترمربع پالک  1536فرعی از  2077اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2077اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی آقای شعبانعلی رضایی بردجی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/23 :
/1795م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهي مناقصه عمومي شماره ( 1400/39يك مرحله اي)
مناقصه گزار :شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت ملی گاز ایران
فارس - 1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :اجرای  44545متر شبکه گاز
شرکت گاز استان
(سهامی  خاص)
پلی اتیلن جهت گازرسانی به روســتاهای بازرگان ،دشت سلطان ،بنکوی
عشایری ،حسین آباد جدید ،منصورآباد ،دق آهو ،ده ملکو و گلی کوه از
توابع داراب ،به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ،PCبه صورت فهرست بهایی
(تهیه بخشی از کاال به عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ  3/710/000/000ریال مي باشد كه بايد توسط پيشنهاد دهنده به
يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ تأییدیه بر
روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/04/27لغايت ( 1400/04/31از
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )12:00
 - 4مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ 1400/05/11
دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شــماره  28/1 - 311578مورخ  93/7/5وزارت نفت ،مناقصه گران
مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل از شروع گشایش
پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي
يك بار قابل تمديد مي باشد.
 - 6تاريخ ،ســاعت و محل گشايش پاكات :روز چهارشنبه مورخ  1400/05/20ساعت 10:30

آگهی مزایده فروش زمین
نوبت دوم1400/4/29 :
نوبت اول1400/4/23 :
شهرداری خنج به استناد مصوبه شــماره /357د 5/مورخ  99/9/29شورای محترم اسالمی شهر خنج قصد فروش  9قطعه
زمین مسکونی از تفکیکی طرح  625معروف به  8هکتاری واقع در غرب فاز  3شهرک گلدان از طریق مزایده عمومی را دارد.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات بیشتر ،اخذ
نقشه تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

2/300/000/000

2/300/000/000

محمدحسین میرزایی -شهردار ُکره ای
آگهی
مالکین محترم پالک  16بخش سه شیراز چون در نظر است سهامی
از پالک فــوق به ده نفر از بــاغ داران رقبه مزبــور انتقال گردد
خواهشمند است جهت انتقال به دفتر اسناد رسمی  59شیراز واقع
در خیابان سی متری سینماســعدی کوچه  10مراجعه نمایید در غیر
این صورت انتقال توسط مدیریت جهاد کشاورزی انجام می گردد.
/1821م الف
سردفتر اسناد رسمی  59شیراز
سید محمود موسوی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  5فارس شهرستان خرامه
با عنایت به اینکــه آقای نوازاله بذرگر فرزند فرج اله با تســلیم
دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه  274خرامه تنظیم گردیده
است مدعی اســت که تعداد یک فقره ســند مالکیت تک برگ
مربوط به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  377مترمربع
تحت پالک  214/1295مجزی شده از  975از اصلی مذکور واقع در
قطعه یک بخش  5فارس خرامه که در دفتر امالک امالک  2صفحه
 499به شــماره  1126به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی
 308112سری ه  91صادر گردیده به علت نامعلوم مفقود گردیده
و تقاضای صدور ســند المثنی نموده است .مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهــی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا
در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3141م الف
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه
لهراسب عرفان

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  140060311034002077مورخ  1400/3/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین کشاورز
فرزند باباجان به شــماره شناســنامه  8973صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  121/42مترمربع پالک 5453
فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  147فرعی از
 2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی آقای
فرزاد محمدی راد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/23 :
/1792م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

ساختمان مركزي شركت گاز اســتان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض – طبقه
ششم – سالن كنفرانس
 - 7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 74/095/215/459 /-ریال)
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت
ملي گاز ايران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه
 63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو دریافت توکن
 - 2-8انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك
مرکزی جمهوری اســامی ایران ،شناسه واریز ()306133458292740838300000000501
و شماره شبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شــرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به ســایت سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل
امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كســب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد
(حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به آدرس
 www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
قابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/04/22 :
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/04/23 :
شناسه آگهی1162289 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس
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ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

300
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5/700/000/000
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ﺧﻨﺞ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻃﺮح  625ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ 8
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ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
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ﺧﻨﺞ
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241/8

18/050/000

4/364/490/000

218/224/500
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19/000/000

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان

-1متقاضیان محترم خرید زمین های شــهرداری می توانند پیشنهادهای خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/5/9در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
-2پیشنهادات واصله در ساعت  12روز یکشنبه مورخ  1400/5/10باز و قرائت خواهد شد.
-3شهرداری به تقاضاهای فاقد چک ،ضمانت نامه ،امضا ،آدرس و تلفن ترتیب اثر نخواهد داد.
-4پیشــنهاددهندگان می بایست معادل  5درصد قیمت پایه ،چک بین بانکی در وجه شــهرداری ،ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب
 3100002415008با شماره شبا بانک ملی  IR190170000003100002415008ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداری تسلیم نمایند.
-5پیشــنهاددهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند مبلغ سپرده آنها به حساب شهرداری منظور و حق هیچ گونه
اعتراضی را نخواهند داشت و زمین با صالحدید شهرداری به نفر بعدی واگذار می شود.
-6شهرداری به تقاضاهای مبهم ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر نخواهد داد.
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-8پیشنهاددهندگان در صورت برنده شدن می بایست کل بهای زمین طی یک فقره چک در وجه شهرداری به مدت حداکثر  48ساعت پرداخت
در غیر این صورت زمین به نفر بعدی واگذار و سپرده ایشان به حساب درآمد شهرداری واریز می گردد.
-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرام محمودپور
/3161م الف
شناسه آگهی1164044 :
شهردار خنج
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  140060311034000979مورخ  1400/2/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی مرادی فرزند خلیل به شماره شناسنامه
 64صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  216/77مترمربع
پالک  12760فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از
 2083اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال ملک از مالکین رسمی ورثه ناصر
دهقانی به اســامی خواب ناز دهقانی فرزند اکبــر خانم ناز علی اکبر حمید
حاصل خانم ملکی مهناز مجید فرزندان ناصر شــهرت همگی دهقانی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته 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 اول1400/4/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/23 :
/1793م 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  140060311034001353مورخ  1400/2/25هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی داد اسدی
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  11صادره از سروستان در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  203/50مترمربع پالک
 2657فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2081
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی شهرداری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع 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 بــه 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 اول1400/4/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/23 :
/1789م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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 ۲۲۷۵۰ابتال و  ۱۶۶فوتی جدید کرونا در کشور
بیش از ۲۱۴هزار تزریق واکسن در طول  ۲۴ساعت

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی
 24ســاعت ۲۲هزار و  ۷۵۰بیمــار جدید کووید۱۹
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۶۶بیمار نیز
جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون  ۵میلیون

و  ۱۰۲هــزار و  ۳۰۱نفر ُدز اول واکســن کرونا و
دو میلیــون و  ۱۶۹هزار و  ۶۷نفر نیــز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۷میلیون و  ۲۷۱هزار و ُ ۳۶۸دز رسید.
از روز دوشنبه تا دیروز  ۲۲تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲ ،هزار و  ۷۵۰بیمار

جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که دو هزار
و  ۳۹۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۴۱۷هزار و  ۲۹نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت،
 ۱۶۶بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به  ۸۶هزار و
 ۲۰۷نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون ســه میلیــون  ۵۶هزار و
 ۱۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
سه هزار و  ۸۶۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند .تاکنون  ۲۴میلیون و  ۶۷۱هزار
و  ۲۲۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
در حال حاضر  ۱۴۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۸۶ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۱۹ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

توضیح پلیس در مورد ویدیوی دستگیری یک جانباز

درپــی انتشــار فیلمــی از اجرای حکــم تخلیه
منزل یــک جانباز ،معاون اجتماعــی پلیس پایتخت
توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ مراد مرادی ،در این باره
گفت :فیلمی که در فضای مجازی پخش شد موجب
تاســف پلیس شــد و باعث آزردگی خاطر و ناراحتی
فرماندهی محترم ناجا شــد ،اما واقعیت امر این است
که این فیلم قطعه کوچکی از پازلی بوده که از ســال
 ۹۸شــروع شده است .در شــهریور سال  ۱۳۹۸این
جانباز عزیزمان ملک خودش را می فروشد و در موعد
مقرری که در مبایعه نامه مشخص شده ،منزل خود را
به خریدار تحویل نمیدهد.
مرادی با اشاره به اینکه در شهریور  ۹۸موضوع به
مراجع قضایی ارجاع داده شد ،گفـت :بر اساس تمام
مســتندات و ادله ای که در پرونده بوده و شــرایط و
نحوه معامله ،صحت معامله مورد تایید مراجع قضایی
قرار گرفت و پــس از مراحل واخواهی و تجدید نظر
خواهی ،در  ۲۴اردیبهشت  ۱۳۹۹حکم نهایی مبنی بر
اینکــه این جانباز عزیز باید منزل خود را تخلیه کرده
و به خریدار تحویل دهد اعالم شد .یک مهلت چهار
ماهه نیز به این فرد داده شد.
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه با وجود فرجه ای
که توســط مقام قضایــی داده می شــود این اتفاق
صورت نگرفت ،گفت :در  ۶مرحله پس از اعالم حکم
نهایــی در تاریخ های  ۹مهر  ۲۷ ،۱۳۹۹آبان ،۱۳۹۹
 ۴آذر  ۶ ،۱۳۹۹بهمن  ۲۵ ،۱۳۹۹بهمن  ۱۳۹۹و ۲۶

اردیبهشت  ۱۴۰۰نماینده دادســتان به اتفاق ضابط
قضایی و ماموران اجــرای حکم در منزل این جانباز
مراجعه مــی کنند و با آرامش و صحبت از ایشــان
خواهــش می کنند که این ملک را تخلیه و در اختیار
خریدار قرار دهد که متاســفانه این اتفاق نمی افتد و
جانباز عزیز ما از اجرای حکم تمرد و استنکاف می کند.
مرادی با بیان اینکــه باز هم زمانی برای تخلیه به
این جانباز داده شد ،گفت :حکم در واقع برای مرحله
اجــرا به حوزه ضابط اجرایــی و مامور اجرایی احکام
ابالغ شــده بود و مامور اجرای حکــم باید حکم را
اجرا کند و اگر اجرا نکند تمرد و ترک فعل محســوب
میشود و برای خود مامور اجرای حکم جرم است.
معــاون اجتماعی پلیس پایتخت ادامه داد :در این
 ۶مرحله  ۳فصل مشــترک برای ایــن جانباز وجود
داشــته که مســتندات آن به صورت فیلمبرداری و
مکتوب صورتجلسه شــده و موجود است .اول آنکه
توهین و فحاشــی در محل به مامــور اجرای حکم
در حضور نماینده دادســتان صورت گرفته ،دوم آنکه
تمــرد از اجــرای حکم صــورت گرفتــه و در این
 ۶مرحله خودزنی کرده و تهدید به خودکشــی کرده
و تمــام فیلم های آن نیز موجود اســت و در نهایت
چاقو را به سمت شــاهرگ خودش برده که قصدش
را عملیاتی کند .در مرحلــه آخر با توجه به اینکه در
ایــن  ۶مرحله حکــم اجرا نشــده در  ۱۳تیر ،۱۴۰۰
نماینده دادســتان به همراه مامورین اجرای حکم به
محل مراجعه کرد و در نهایت با وجود فرجه  هایی که

داده شــده باید حکم اجرا و منزل به خریدار تحویل
داده شود.
وی افزود :بعد از حدود یکســاعت کــه نماینده
دادستان با این جانباز صحبت و تاکید کرد باید حکم
اجرا شود ،اما ایشان متاسفانه همان سناریویی که در
 ۶مرحله گذشته داشته ،با شرایط ویژه ای دیگر یعنی
اجرای تهدیداتی که مطــرح و مجددا تکرار کرد که
آثار این اقدامــات و خودزنیها روی بدن این جانباز
مشهود است.
مرادی گفــت :از طرفــی دیگر این ســاختمان
مجتمعی مسکونی بوده و وی قصد به آتش کشیدن
ساختمان را داشته و با توجه به شرایط اضطراری که
در عملیات وجود داشته و نماینده دادستان که مسئول
تصمیم گیری بوده ،به   دلیل جلوگیری از آسیب رسانی
به خود و خانواده اش و همچنین جلوگیری از به آتش
کشیدن ساختمان و پیشگیری از اتفاقی ناهنجار ،چند
بار این جانباز عزیز را ســوار بر ویلچرش میکنند که
بــه مرجع قضایی ببرند تا تخلیه صورت گیرد و حکم
اجرا شود .متاســفانه جانباز از این امر ممانعت و خود
را از پلــه ها به پایین پــرت کرد .در آن زمانی که در
تصویر مشخص بوده و تکهای از ماجراست .دقیقا بعد
از همین اتفاقات رخ داده و ماموران مجبور میشوند
این فرد را به داخل خودرو ببرند.
بــه گفتــه معــاون اجتماعــی فاتب تمــام این
اقدامات در شــرایط اضطراری بــوده و مطابق ماده
 ۱۰۲قانون جزای اســامی؛ به   دلیــل جلوگیری از
خود زنی و حرکت آســیب زایی جدی تر ،این اقدام
صورت گرفته اســت .به لحاظ قانونی هم ،قانونگذار
این شــرایط را بــه منظــور دفع ضرر در شــرایط
اضطراری پیش بینی کرده و نماینده دادســتان باید
تصمیم گیری و صحنه را مدیریت کند.
وی افزود :منزل ایشــان در ۱۰۰متری محل بنیاد
شهید هســت و از سال  ۱۳۹۸متاســفانه هیچگونه
معاضــدت قضایی و اقدام حمایتــی که باید از طرف
بنیاد شــهید صورت بگیرد صــورت نگرفت و بنیاد
شهید باید وارد مذاکره می  شد و شاکی و متشاکی را
دعوت می  کرد و با مذاکره جبران خســارت می کرد
و این مســاله را با مصالحه حل می کرد که متاسفانه
این اقدام رخ نداد.

بین الملل

سریال آتش سوزیهای عراق به دانشگاه واسط رسید

در ادامه آتش ســوزیها در عراق ،این بار بخشهایی از دانشــگاه واسط
طعمه آتش شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از موازین نیوز ،گزارشهای
رسانهای حاکی از وقوع آتش سوزی در دانشگاه واسط عراق است.
بنابر اعالم یک منبع امنیتی ،صبح دیروز سه شنبه آتش سوزی در یکی از
بخشهای داخلی ساختمان دانشگاه واسط رخ داد.
ایــن منبــع امنیتی تاکید کرد این آتش ســوزی منجر بــه تلفات جانی
نشــده و تیمهای اطفاء آتش قادر به مهار کامل آن قبل از گسترش به سایر
بخشها شدهاند.

افزایش شمار قربانیان آتش سوزی بیمارستان
بیماران کرونایی در عراق

شــمار جان باختگان آتش سوزی بیمارســتانی در استان ذی قار عراق به
 ۸۳تن رسید.
بــه گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــبکه
الجزیره ،بنابر اعالم اداره بهداشــت اســتان ذی قار عراق شمار کشتههای
آتش سوزی بیمارستان این استان واقع در جنوب عراق به  ۸۳تن رسید.
منابع محلی عراق بامداد دیروز سه شنبه اعالم کردند بیمارستان امام حسین
(ع) واقع در شهر «ناصریه» استان ذیقار این کشور دچار آتشسوزی بزرگی شد.
پیش از این شمار قربانیان این آتش سوزی  ۷۷تن اعالم شده بود.
الجزیره نیز طبق گزارشی اعالم کرده است که مدیر اداره بهداشت «استان
ذیقار» در پی آتشســوزی در بیمارستان امام حسین (ع) که به جان باختن
شمار زیادی منجر شده ،از سمتش استعفا کرد.
ظهر روز دوشنبه نیز منابع عراقی اعالم کردند آتشسوزی بزرگی در چند
طبقه از ساختمان وزارت بهداشت در بغداد رخ داد.

سقوط مرگبار جرثقیل در غرب کانادا

حادثه ســقوط جرثقیل در شهر "کلونا" در استان بریتیش کلمبیای کانادا،
تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایســنا ،این جرثقیل که به یک ساختمان بلند و در حال ساخت
متصل بوده ،حدود ســاعت  ۱۱صبح روز دوشنبه به وقت محلی روی چندین

ساختمان مجاور سقوط کرد.
تصاویر ویدئویی از صحنه حادثه نشــان می دهد که خسارت قابل توجهی
به یکی از ساختمان ها و حداقل یک وسیله نقلیه وارد شده است.
به گزارش رویترز ،تعداد دقیق و هویت کشــتهها هنوز مشخص نیست و
ساختمانهای اطراف محل حادثه به دلیل ناامن بودن ،تخلیه شدهاند.

انفجار در هتلی در روسیه قربانی گرفت

انفجار گاز در هتلی در روسیه جان یک تن را گرفت.
به گزارش ایســنا ،رســانههای محلی گزارش کردند که دیروز (سهشنبه)
حادثه نشــت گاز و وقوع انفجار در فروشــگا ِه هتلی در شهر "گلن دژیک"
واقع در منطقه جنوبی "کراسنودار" ،یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت.
بنابر گزارشهــای اولیه ،این انفجار در یک فروشــگاه کوچک در طبقه
همکــف هتل رخ داده اســت .مصدومــان حادثه از جمله یــک کودک به
بیمارستان منتقل و بستری شده اند.
به گزارش شینهوا ،خبرگزاری تاس اعالم کرد که حدود  ۵۰نفر از ساختمان
این هتل تخلیه شده اند و تحقیقات بیشتر در مورد جزئیات حادثه ادامه دارد.

آتشسوزی و شورش در زندان سیدنی

ســیدنی استرالیا ،آتشســوزی و آشوب در
شــورش در زندانی در شهر
ِ
محوطه این زندان را به دنبال داشت.
به گزارش ایسنا ،ترسانههای محلی میگویند که حدود  ۱۴زندانی در این
اغتشــاش نقش داشــتهاند .بنابر گزارش یورونیوز ،هنوز مشخص نیست چه
عواملی باعث این آشوب و آتش سوزی شده است.

وقوع انفجار در پاالیشگاه اشدود در اراضی اشغالی

بنابر اعالم منابع آگاه ،انفجار در پاالیشگاهی واقع در جنوب سرزمینهای
اشغالی رخ داده است.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان ،بنا به اعالم برخی
منابع خبری صهیونیســتی انفجاری در پاالیشــگاه اشــدود واقع در اراضی
اشغالی به وقوع پیوسته است.
گزارش رســانههای خبری حاکی از آن است که در اثر انفجار دیگ بخار
در پاالیشگاه اشدود آتش سوزی رخ داده است .جزئیات بیشتری از این حادثه
هنوز مخابره نشده است.
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 ۳کشته و  ۲مصدوم در تصادف محور کازرون

رئیس مرکز اورژانس کازرون گفــت :تصادف در جاده کازرون به باالده،
سه کشته و دو مجروح برجای گذاشت.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،بهمن جمشــیدی گفت :بــا اعالم تصادف
دو خودرو پــژو پارس و پراید در جــاده کازرون به باالده ،ســه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :بر اثر شدت حادثه سه نفر در دم جان باختند و دو مصدوم این
تصادف هم به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل شدند.
علت این حادثه در دست بررسی کارشناسان است.

ناكامي راننده پرايد در انتقال  214كيلو حشيش

فرمانده انتظامی اســتان گفــت :راننده پرايد كه قصــد انتقال  214كيلو
حشيش داشت با هوشياري ماموران انتظامي داراب ناكام ماند.
ســردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأموران انتظامی داراب هنگام نظارت بر خودروهای عبوری
در مسير نيريز به ســمت محور روستايي حسين مرده به یک سواري پرايد
مظنون شدند و دستور ایست را صادر كردند.
وی با بیان اینکه راننده بدون توجه به دســتور ایست پليس اقدام به فرار
کرد ،افزود :پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامي موفق شدند
خودرو را توقيف كنند.
فرمانده انتظامی اســتان با اشــاره بــه اينكه در بازرســي از اين خودرو
 214كيلو حشــيش كشــف شــد ،افزود :در اين خصوص راننده قاچاقچي
حرفهاي دستگير و روانه زندان شد.
ســردار حبيبي خاطر نشــان كرد :برخورد با ســوداگران مرگ و مبارزه
بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی استان
فارس قرار دارد.

زمین لرزه  4/9ریشتری منطقه بابامنیر را لرزاند

مدیــر کل مدیریــت بحران اســتانداری فــارس از وقــوع زمین لرزه
 ۴.۹ریشتری در منطقه بابامنیر خبر داد.
رحیــم آزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر ،اظهار داشــت :زمین لرزهای
به بزرگی  ۴.۹ریشتر ساعت  ۱۵:۴۱منطقه بابامنیر را لرزاند.
وی افزود :این زمین لرزه در عمق  ۸کیلومتری زمین و در  ۳۸کیلومتری
بابامنیر رخ داد.
مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری فارس ادامــه داد :تیمهای امداد
و کارشناســی به منطقه اعزام شدند و گزارشی از خســارت احتمالی اعالم
نشده است.

وسايط نقليه  60ميلياردي قاچاق توقيف شدند

جانشــين فرمانده انتظامي استان از توقيف  5دستگاه وسايط نقليه قاچاق
به ارزش  60میلیارد ریال در شهرستان المرد خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيــان كرد :ماموران پليس آگاهي المرد با اقدامات فني و تخصصي از وجود
 5دســتگاه وسايط نقليه قاچاق در يك منزل مسكوني در يكي از روستاهاي
اين شهرستان مطلع شدند و سريعا رسيدگي به موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.
وي عنوان داشــت :بالفاصله ماموران انتظامي با هماهنگي مقام قضایي
به محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند در بازرســي از آن منزل 4 ،دستگاه
موتورســيكلت سنگين ،يك دســتگاه تويوتا  2700و  35قطعه لوازم يدكي
موتورسيكلت شامل الستيك ،كمك ،چراغ ،فيلتر هواكش ،كايت و كيلومتر
قاچاق و فاقد هرگونه مدارك گمركي را كشف كنند.
جانشين فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر
دســتگير و تحويل مراجع قضایي شــد ،گفت :برابر نظر كارشناسان مربوطه
ارزش اموال مكشوفه  60میلیارد ريال برآورد شده است.

کشف  279هزار نخ سيگار قاچاق در قيروكارزين

فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه كارشناســان ارزش احشام مكشوفه
را  5ميليــارد و  200ميليون ريال برآورد كردهاند ،گفت :متهمان براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف  14دستگاه ماینر قاچاق در مهر

فرمانده انتظامي شهرستان مهر از کشف  14دستگاه ماينر قاچاق به ارزش
 6ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عظيماله کرمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر اظهار داشت :در پي دريافت خبري مبني بر نگهداري تعدادي
دســتگاه ماينر قاچاق در منزلي در يکي از محالت اين شهرســتان ،موضوع
به صورت ويژه در دستور کار مأموران انتظامي مهر قرار گرفت.
وي افزود :مأموران ضمن هماهنگي با مقام قضايي به همراه نماینده اداره
برق به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسي از آن منزل 14دستگاه ماينر
قاچاق و فاقد مجوز قانوني که درحال استفاده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان مهر با بيان اينكه ارزش کاالهاي مکشوفه برابر
نظر کارشناســان  6ميليارد ريال برآورد شده است ،تصريح کرد :در اين راستا
يک نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

عزم قاطع پليس در امر مبارزه با مواد مخدر
در سروستان

فرمانده انتظامی سروســتان گفت :در اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
 8قاچاقچی دستگير و  90کیلو مواد مخدر كشف شد.
ســرهنگ عبدالرســول مجتهدی در گفتوگو باخبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،همکاری همه جانبه و بموقع شهروندان با نیروی انتظامی را از جمله
عوامل تأثیرگذار در پیشــگیری از وقوع جرایم برشــمرد و اظهار داشت :اين
مجموعه با برخورد قاطع با مجرمان و تشــدید اقدامات پیشگیرانه به ویژه در
محلههای جرمخیز ،محیط را برای فعالیت مجرمانه ناامن میکند.
وي در ادامه با تاكيد بر اســتمرار اجراي طرحهاي ارتقاء امنيت اجتماعي
و حضور اکیپ ســپکا بــا هدف ناامن كردن مناطق آلــوده و جرمخيز براي
مجرمان ،گفــت :طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بــا بهرهگيري از تمام توان و
امکانــات موجود و اولویت مبارزه با مواد مخدر و ســوداگران مرگ ،برخورد
با معتادان متجاهر و هنجارشــکنان به مدت  10روز در ســطح شهرســتان
سروستان اجرا شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان سروستان بيان داشت :در اجراي اين طرحها
 8نفر قاچاقچی و خرده فروش دســتگير 90 ،کیلوگرم مواد مخدر كشــف و
 5دستگاه خودرو متعلق به سوداگران مرگ توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

كشف يك دستگاه موتورسيكلت قاچاق درآباده

فرمانده انتظامي آباده از كشــف يك دستگاه موتورسيكلت خارجي قاچاق
به ارزش يك ميليارد و  100ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستاي اجراي طرح مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز ،مامــوران انتظامي آباده با اقدامــات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي در حال انتقال يك دستگاه موتورسیکلت خارجي قاچاق
با اتوبوسهای عبوری از تهران به سمت شيراز است كه موضوع را به صورت
ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران ســريعا به محورهاي مواصالتي اعزام و با ايجاد تور
ايست و بازرســي موفق شــدند اتوبوس حامل كاالي قاچاق را شناسايي و
توقيف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با بيان اينكه در بازرسي از اين اتوبوس يك دستگاه
موتورســيكلت خارجي قاچاق كشــف شد ،گفت :كارشناســان ارزش آن را
يك ميليارد و  100ميليون ريال برآورد كردهاند.
سرهنگ مسعودي عنوان داشت :در این راستا یک نفر دستگیر و به مرجع
قضایی معرفی شد.

توقیف  2دستگاه اتوبوس
و کشف  22ميليارد کاالی قاچاق

فرمانده انتظامي شهرســتان قيروكارزين از كشــف  279هزار نخ سيگار
قاچاق به ارزش يك ميليارد و  200ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ حميدرضا صالحي فرد در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :در راســتاي مبارزه با قاچاق كاال ،ماموران يگان امداد
قيروكارزين هنگام نظارت بر محورهاي مواصالتي به يك سواري پژو حامل
بار مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي خاطر نشان كرد :پس از طي مسافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي
موفق شدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  279هزار نخ سیگار خارجي
قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان قيروكارزين با اشــاره به اينكــه برابر نظر
کارشناسان ارزش سيگارهاي كشف شــده يك ميليارد و  200ميليون ريال
برآورد شده است ،گفت :در اين رابطه  2متهم دستگیر و جهت انجام مراحل
قانوني به مرجع قضایي معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم از توقیف  2دستگاه اتوبوس حامل انواع
كاالي قاچاق به ارزش  22ميليارد ریال خبر داد.
ســرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راستاي طرح مبارزه و برخورد قاطع با قاچاق کاال ،ماموران
پليس آگاهــي اين فرماندهي هنــگام نظارت بر وســايل نقليه عبوري در
يك عمليات ضربتي به  2دســتگاه اتوبوس كه از بندرعباس به مقصد شيراز
در حال حركت بود مشكوك شدند و آنها را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرسی از اين اتوبوسها انواع کاالی قاچاق شامل  10هزار
و  424ثوب البســه 60 ،طاقه پارچه 816 ،عدد ادكلن و  40هزار نخ ســيگار
خارجي قاچاق كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال
مكشــوفه را  22میلیارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در اين خصوص دو نفر
متهم دستگير و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

كشف  46كيلو حشيش در الرستان

جمع آوری  50معتاد متجاهر در ممسنی

فرمانده انتظامی الرستان از کشف  46كيلو مواد مخدر از نوع حشيش در
این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستاي طرح برخورد با قاچاقچيان ،ماموران انتظامی الرستان هنگام
بازرسي خودروهاي عبوري به يک سواری پژو  405مشکوک شدند و دستور
ايست را صادر كردند.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريــز ماموران انتظامي موفق
شدند خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  46كيلو مواد مخدر از نوع حشيش
کشف كنند و در این خصوص  2نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل
مراجع قضایي شدند.

قاچاق احشام به استانهاي ساحلي ناكام ماند

فرمانده انتظامي خرمبيد از كشــف  137راس گوســفند قاچاق به ارزش
 5ميليارد و  200ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در اجراي طرح مبارزه با قاچاق ،مأموران انتظامي شهرستان
خرمبيــد حين گشــت زني در محورهــاي مواصالتي ،در يــك عمليات به
 3دســتگاه كاميون حامل احشام مشکوك شدند و آنها را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بررســيهاي اوليه مشــخص شــد خودروها حامل
 137راس گوسفند قاچاق ميباشد ،گفت :در اين خصوص  3راننده قاچاقچي
كه دامها را از آذربايجان غربي بارگيري و قصد انتقال آن را به اســتانهاي
ساحلي داشتند ،دستگير شدند.

جانشین فرمانده انتظامي ممســنی از اجراي طرحهاي پاكسازي مناطق
آلوده و جمع آوری  50معتاد متجاهر طي دو هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ شــهرام افشــاری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
با اعالم اين خبر اظهار داشت :طرح منطقهاي پاکسازي مناطق آلوده ممسنی
با حضور نيروهــاي انتظامي در چندين نقطه اين شهرســتان طي دو هفته
گذشته به اجرا در آمد.
وی با بيان اينكه در اجــراي اين طرحها  50معتاد متجاهر جمع آوري و
جهت درمان به مراكز مجاز ترک اعتياد معرفي شدند ،گفت :اجراي اين گونه
طرحها به صورت ويژه در دستور کار مجموعه انتظامي ممسنی قرار دارد.

کشف کاالی قاچاق  2میلیاردی در کوهچنار

فرمانده انتظامی کوهچنار گفت :با تالش مأموران انتظامی اين شهرستان
 2میلیارد و  700میلیون ریال كاالي قاچاق کشف شد.
ســرهنگ لطف ا ...محمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کــرد :ماموران انتظامی کوهچنار هنگام گشــت زنــی در محورهای
مواصالتی این شهرســتان به یک دستگاه كاميون حامل بار مشكوك شدند
و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرسی از این خودرو  7هزار و  120پاکت تنباکو میوهای و
 345هزار نخ سیگار خارجي قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی کوهچنار با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش کاالهای
قاچاق کشف شــده را  2میلیارد و  700میلیون ریال برآورد کردهاند ،گفت:
در اين خصوص يك نفر متهم دســتگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل
مرجع قضایی شد.
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مستاجران،
رها در توفان
بازار اجاره

با شــروع تابســتان ،نرخ ها به تدریج در بازار اجاره شــهر تهران
افزایــش یافته و گزارشهای میدانی نشــان میدهد تعیین ســقف
 ۲۵درصد برای قراردادها نتوانســته ســد محکمــی در برابر جهش
قیمت  ها باشد.
بــه گزارش ایســنا ،گرانیهای بازار اجاره تهران در ســال جاری
بســیاری از مستاجران را مســتاصل کرده است .از یک طرف دولت
اعــام کرده صاحبخانهها نباید بیــش از  ۲۵درصد نرخ اجاره را باال
ببرنــد و از طرف دیگر گزارش هــای میدانــی از رقم هایی فراتر از
نرخ های دســتوری حکایت دارد .کارشناســان هم معتقدند این نوع
ســرکوب قیمتی فقط منجر به رشــد پروندههای مالک و مستاجری
در قوه قضاییه میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره
داشــته باشــد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی
قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران ،حداکثر نرخ مجاز
افزایش اجاره بها در تهــران را  ۲۵درصد اعالم کرده ،گزارش بانک
مرکزی در خردادماه  ۱۴۰۰رشد  ۳۴درصدی نرخ ها را نشان میدهد.
در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل  ۳۶.۷درصد رشد
داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در
کالنشهرها  ۲۰درصد و در دیگر شهرها  ۱۵درصد تعیین شد.
گزارش  های میدانی از شــهر تهران نشان میدهد در مواردی نرخ
اجــاره در قراردادهای تمدید بین  ۵۰تا  ۷۰درصد و حتی  ۱۰۰درصد
افزایش یافته است.
مشــاوران امالک میگویند با وجود امتیاز قانونــی که در اختیار
مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می

افزایش قیمت فروش نفت ایران به آسیا

کنند و ترجیح میدهند با صاحبخانه کنار بیایند .شــروط سه گانهای
که منجر به تخلیه میشــود ابزارهایی اســت کــه در اختیار مالکان
قرار دارد .در این شــرایط کم نیســتند مالکانی کــه به راحتی حکم
تخلیه را به دســت مستاجر میدهند .چنانچه مالک به منظور تخریب
واحد مســکونی و احداث ساختمان جدید ،پروانه ساختمانی اخذ کرده
باشد .چنانچه مســتأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید،
مابهالتفاوت مالاالجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشــد .چنانچه به
تشــخیص مرجع صالح رســیدگی کننده ،نیاز مالک (موجر) به دلیل
ازدواج اوالد ذکور وی به ملک مســکونی مورد اجاره احراز شود .بجز
سه مورد مذکور ،صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر میرسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ  های اجاره
بروز پیدا کرده است .با توجه به کاهش ساخت و ساز ،واحدهای نوساز
چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن
آپارتمان   های خود ندارند .مالکانــی هم که از قبل واحدهای خود را

اجاره دادهاند اجارهها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردهاند.
متغیرهایی همچون تورم ،رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر
بازار اجاره تاثیر می گذارد .هر ســه این شاخصها در یک سال اخیر
اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است .تورم به  ۴۲درصد رسیده ،نرخ
رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال  ۷۰درصد
بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از  ۱۸درصد فراتر نرفته است.
در این شــرایط صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای ودیعهی بیشتر،
اجاره ماهیانهی بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه ســال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر
بگیریم ،نرخ رشــد اجاره بها تاکنون حدود  ۳۵۰درصد پایینتر از نرخ
رشد قیمت مسکن بوده اما شــرایط مستاجران اصال مناسب نیست.
ُمسکنهایی همچون وام  ۷۰میلیون تومانی ،تعیین سقف  ۲۵درصد
و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانســته آنطور که باید و شاید
مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.

چرا وعدههای آبی اجرایی نشد؟
در چند سال اخیر ،به طور تقریبی طرحهای  ۱۵گانه تعادل بخشی
منابع آب زیرزمینی بیش از گذشته به حاشیه رفت و حتی یک بند از
قانون توســعه و بهینه سازی مصرف آب شهری و روستایی به طور
موثر در مرحله اجرایی قرار نگرفت .بحران مدیریت آب در کشور تا
جایی است که بی آبیها و کمآبی هایی که امروزه محصول همان
شــیوه ناکارآمد و بی رویه سازهای است ،راه درمانی به جز کارهای
سازهای را در مرحله اجرایی قرار نمیدهد.
داریوش مختاری -یک کارشــناس ارشــد حوزه منابع آبی  -در
گفــت و گو با ایســنا ،با بیان این مطلب اظهار کــرد :مبانی نظری
در بخش آب کشــور به حدی ضعیف و تصمیمهای غیرکارشناسی
به حدی بر وزارت نیرو مســلط است که فرایندهای تصمیم سازی و
تصمیمگیری مسیری کارشناسی را در برنمیگیرند ،توسعه بر شالود ه های
ی شود.
نظری مستحکم برقرار م 

وی تاکیــد کــرد :یکایــک راههــای رفتــه را بایــد بازگردیم
در غیــر این صورت بحــران آب ایران ،میتواند یــک بحران بین
المللی در حوزه قحطی و جابجاییهای بزرگ جمعیتی در خاورمیانه
پر تالطم بیافریند.
وی افزود :کشــوری با کشــاورزی چهار فصل و توانمندی های
شــگرف از نظر کیفیت تولیدات مواد خام غذایی که برآمده از انرژی
خورشــیدی کافی است ،نباید در مســیر ناکارآمدی مدیریت آب و
کشاورزی چنان راه های اشتباه را بپیماید که امروزه به بن بست در
تامین آب شهری و روستایی رسیده باشیم.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی اظهار کرد :باید افزود که از
دیدگاه آسیب شناسی ،هنگامی که قانون آب و نحوه ملی شدن آن
در دهه  ۴۰خورشیدی برای مدت  ۷سال ( ۱۳۴۲تا  )۱۳۴۷در دستور
کار قــرار گرفت و در ادامه آن یک قانون خام و ســطحی و بدون

الجزیره:

اقتصاد ،اولویت دولت بعدی ایران خواهد بود

در حــال حاضر که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها ،کرونا و برخی ســوء مدیریت  های داخلی با
مشکالت عدیده مواجه شده ،اصالح ساختار نظام یارانه ها به یک ضرورت تبدیل شده است.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری الجزیره در گزارشــی نوشــت :در چند دهه اخیــر ،مدیریت اقتصادی
خوب هیچ گاه نقطه قوت اصلی بســیاری از دولت  های مســتقر نبوده و در ذهن سیاســتگذاران ایرانی
به ویژه افراد حلقه محافظه کار ،فاکتورهای سیاســی اولویت بیشــتری ( از مباحث اقتصادی) داشته اند.
در حال حاضر اهمیت اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ انقالب اسالمی است.
این گزارش در ادامه با اشــاره به سیاســت یارانه ها و بار ســنگین آن برای بودجه دولت می نویسد:
در ســال  ۲۰۲۰یارانــه پرداختی در بخش انــرژی چیزی حدود  ۷۵تا  ۸۰میلیــارد دالر بوده که یکی از
باالترین یارانه های پرداختی در بین کشــورهای منطقه است .در حال حاضر که اقتصاد ایران در مواجهه
با تحریم ها ،کرونا و برخی سوء مدیریت  های داخلی با مشکالت عدیده مواجه شده ،اصالح ساختار نظام
یارانه ها به یک ضرورت تبدیل شده است.
دکتریــن اقتصــاد مقاومتــی در موارد متعــددی از جملــه تاب آوری اقتصــاد ایــران مقابل کرونا
موفــق بوده اما بــرای این موفقیت ،بهای ســنگینی پرداخت شــده اســت :این مــدل اگرچه جلوی
فروپاشــی اقتصادی را گرفت اما جلوی دســتیابی به یک توســعه پایدار اقتصــادی را هم گرفت .طبق
اعــام صندوق بیــن المللی پول ،اقتصاد ایران در ســال هــای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹به ترتیــب  ۶.۰و ۶.۸
درصد کوچک شــد اما در ســال  ۲۰۲۰رشــد مثبت  ۱.۵درصدی را به ثبت رســاند .در مقایسه با تورم
 ۳۶درصــدی و نــرخ بیــکاری  ۱۰تا  ۱۲درصــدی ایران ،در شــرایطی که حــدود  ۳۳درصد جمعیت
زیر خط فقر زندگی می کنند ،این رشد اقتصادی کافی به نظر نمی رسد.
بــه گفته این گــزارش ،مالحظات اقتصادی ،سیاســت های داخلی و خارجی دولــت جدید در ایران
را تعییــن خواهــد کرد :در بعــد بین الملل دولــت تالش خواهد کرد تــا برجام احیا شــود و همچنین
روابط با کشــورهایی نظیر روســیه و چین تقویت شــود تا جریان ســرمایه گذاری تــازه ای در اقتصاد
وارد شــود .واضح اســت که رفــع تحریم ها باعث حل همه مشــکالت ایران کــه از دخالت دولتی در
اقتصــاد ،ناکارآمدی نظام مالی ،ضعف بخش خصوصی و بازار ســیاه و خاکســتری بزرگ رنج می برد،
نخواهــد شــد و در نتیجــه حصول هرگونــه موفقیت اقتصــادی نیازمنــد اتخاذ رویکــرد لیبرال تری
خواهد داشت.

تولید کننده مالیات می دهد ولی کاالی قاچاق نه!

به اعتقاد یک فعال حوزه کار ،کاالی قاچاق در شرایطی بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و
دولتی وارد کشــور میشود که بیشتر تولید کنندگان در داخل با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند
و مالیات و عوارض می پردازند.
عبداله مختاری در گفتگو با ایسنا واردات قاچاق را در تولید و اشتغال کشور اثرگذار دانست و گفت:
قاچاق کاال جامعه و تولیدکننده را تحت فشــار قرار داده است .وقتی کاالی قاچاق وارد کشور میشود
تولیدات داخلی دچار مشــکل می شود و اشــتغال نیروی کار و تولید محصول کارفرما تحت تاثیر قرار
می گیرد.
وی افزود :کاالی قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی و دولتی وارد کشــور میشود در حالی که
بیشــتر تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو هستند و پول آب و برق می دهند و عوارض
و مالیات می پردازند لذا به دلیل ورود کاالی قاچاق ،انگیزه تولید و قدرت رقابت را از دست می دهند.
این فعال حوزه کار ،با تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ کار در کشور اظهار کرد :متاسفانه در بحث فرهنگ
سازی و اعتماد به کاالی داخلی ضعیف عمل کرده ایم به نحوی که افراد به جای حمایت و خرید کاالی
داخلی به خرید و مصرف کاالهای خارجی تمایل نشــان می دهند ،از طرفی تولیدکنندگان هم باید به
کیفیــت تولید اهمیت بدهند و کاالیی تولید کنند که به لحاظ کیفی مورد قبول مصرفکننده اســت.
به گفته مختاری در شرایط حاضر ،اهمیت به مقوله کار و فرهنگ کار فراموششده و این مساله بر
بازار اشتغال و رفاه اجتماعی تاثیر گذاشته است.
وی با اشــاره به طوالنی شــدن فرایند صــدور مجوزها ،گفت:برای راه اندازی یک کســب و کار
و ایجاد شــغل ،هزار نفر را باید ببینیم و مجوزهای متعددی الزم اســت تا افراد بتوانند اشــتغالزایی
کنند ،در حالی که فرایند مجوز دهی باید کوتاه شــود و شــرایط مســاعدتری برای فضای کسب کار
به وجود آید.

مطالعه کافی و یکسویه توسط مهندسان عمران و هیدرولوژیست ها
تهیه و یک روکش ضعیف حقوقی به آن داده شد ،تا امروز که قانون
جدید آب با همان ســبک و ســیاق خاماندیشی و سادهانگاری در
یک بازه  ۱۰ســاله ،تهیه میشــود که اجرای آن بخش آب و خاک
کشور را به قهقرا و نابودی میکشاند ،باید گفت که این دیوانساالری
عظیم باید کوچک ،کارآمد و پاسخگو شود تا بتوان به نتایج اجرایی
مناسب دست یافت و از آسیبهای فراوان رهایی یافت.
مختاری تاکید کرد :پیش از هر انتظاری از هر وزیر در بخش آب
کشور ،بازنگری جدی در متن قانون جدید آب و خودداری از تصویب
آن تا پیش از برطرفشــدن اشــکاالت صوری و فحوایی آن الزم
اســت؛ و تا آن هنگام ،نمیتوان از اردکانیان یا هر وزیر دیگری اگر
چه مهندس یا دکترای عمران نیز نباشــد انتظار به سامانرساندن و
بهبود بخش آب و خاک کشور را داشت.

شــرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رســمی همه گریدهای نفتی خود به مقصد آسیا در ماه
میالدی آینده را  ۷۵تا  ۸۰سنت در هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پالتس ،شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش گریدهای نفتی سبک
و ســنگین خود را هر یک به میزان  ۸۰سنت در هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد و به ترتیب
دو دالر و  ۴۰ســنت و یک دالر و  ۳۰ســنت باالتر از نرخ قیمت پایه منطقه ای عمان/دوبی در
اوت تعیین کرد.
همچنین قیمت نفت فروزان را  ۷۵سنت در هر بشکه افزایش داد و یک دالر و  ۳۵سنت باالتر
از قیمت پایه منطقه تعیین کرد .قیمت نفت ســروش برای فروش در اوت هم  ۸۰ســنت در هر
بشکه افزایش یافت.
عربســتان سعودی هفته گذشته پس از این که مذاکرات اوپک پالس درباره افزایش تولید نفت
بدون نتیجه ماند ،قیمت فروش نفت در ماه اوت برای خریداران از آسیا گرفته تا آمریکا را افزایش
داد .شرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش رسمی نفت به آسیا که بازار اصلی این شرکت است را
برای گرید نفتی سبک عرب الیت به میزان  ۸۰سنت افزایش داد و دو دالر و  ۷۰سنت در هر بشکه
باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین کرد .این بزرگترین افزایش ماه به ماه از ژانویه بود و نشان می
دهــد که این غول نفتی با وجود کمبــود عرضه در بازار ،تولیدش را ماه آینده افزایش نخواهد داد.
بهای معامالت نفت و بازارهای فیزیکی با پیشرفت نرخ واکسیناسیون که به بهبود تقاضا کمک
کرده ،افزایش پیدا کرده اســت .فروپاشی مذاکرات اوپک پالس به معنای آن است که محدودیت
تولیــد فعلــی در اوت بدون تغییر می ماند و به کمبود شــدیدتر عرضه در بازار منجر می شــود.

از سوی بانک مرکزی انجام شد؛

جذب بیش از  ۱۴هزار میلیارد پول از بانکها

بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی به میزان  ۱۴هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان
از بانکها جذب کرد.
به گزارش ایسنا ،کنترل نقدینگی بانکها در ایران را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری
دو بــازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجــام میدهد که در بازار باز همواره بانک
مرکزی با رصد وضعیت حساب بانکها اقدام به جذب یا بسط پول میکند.
در ایــن هفته نیز ،بانک مرکزی برای ششــمین بار متوالی معکــوس عمل کرد و هدف جذب
پول را در پیش گرفته اســت که طی هفته جاری با فروش  ۳۸۰۰میلیارد تومان اوراق با نرخ سود
 ۱۸درصد و تاریخ سررســید هفت روزه موافقت کرد که به این معنی اســت که این میزان پول از
بانکها جمع کرده است.
عالوه براین ،آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان میدهد ،با رسیدن سررسید اوراق
طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل  ۶۴۸۰میلیارد تومان به بانکها برگردانده است.
از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل  ۲۶۸۰میلیارد تومان
بوده ،خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده است.
 ۷بانک اعتبارات کوتاه مدت گرفتند
از سوی دیگر ،یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی ،بازار بین بانکی است که
در آن بانکهای دارای دارایی مازاد به بانکهای دچار کســری ،مبلغی را در سررسید کوتاه مدت
میدهند که اگر این بانک ،بانک مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیالت ،اعتبارات قاعده مند گفته
میشود و به نوعی بانکها از بانک مرکزی پول قرض میگیرند که طبق اعالم بانک مرکزی ،طی
این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی پول با سررسید کوتاه مدت
موافقت شده است.
در مجمــوع در بــازار بین بانکی هفت بانک معــادل  ۴۳هزار و  ۲۲۰میلیــارد تومان دریافت
کردند و با توجه به اتمام سررســید توافقهای صورت گرفته در بازار بین بانکی ،بانکها به میزان
 ۳۱هــزار و  ۴۴۰میلیارد تومان بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار به
عدد  ۱۱هزار و  ۷۸۰میلیارد تومان میرسد .بنابراین ،بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز
و بین بانکی معادل  ۱۴هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان از بانکها جذب و جمع کرده که رکورد جاروی
پول از بانکها طی هفتههای اخیر ثبت شده است.

ایجاد  ۵۰۰هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی می گوید :با سیاستگذاری های صورت گرفته
در حوزه اشــتغال ،زمینه ایجــاد بیش از  ۵۰۰هزار
فرصت شغلی جدید در سال  ۱۳۹۹فراهم شد.
به گزارش ایســنا ،دولت در چند ســال گذشته
به منظور توســعه اشــتغال ،رونق بازار کار و ایجاد
فرصت  های شــغلی جدید ،طرح ها و برنامه های
متعددی را در دستور کار قرار داد.
طرح ایجاد اشــتغال پایدار روستایی و عشایری
که با برداشــت  ۱.۵میلیــارد دالر از منابع صندوق
توســعه ملی به اجرا درآمد ،ضمــن فراهم کردن
فرصت های اشتغال برای بســیاری از روستاییان
و کاهــش نرخ بیکاری در مناطق روســتایی و کم
برخوردار ،در کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها
اثرگذار بود.
اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی با همکاری
موثــر ســازمان جهــاد دانشــگاهی و راه اندازی
کســب و کارهای خرد و کوچک از دیگر اقدامات
وزارت کار در راســتای اشــتغالزایی و توســعه
کارآفرینی در کشور بوده است.
آنطور کــه عالءالدین ازوجــی ،مدیر کل دفتر
سیاســت گذاری و توسعه اشــتغال وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،می گوید :دولت در ســالهای
اخیر توانســته با محوریت وزارت کار ،رویکردهای

جدیدی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال دنبال
کند .همکاری و مشــارکت دستگاه های اجرایی و
نهاد های حمایتی ،با اجــرای برنامه های متعدد و
متنوع از جمله حمایت از توســعه کسب و کارهای
اشــتغالزا در مناطق شــهری و روســتایی ،اجرای
برنامههای فعال بــازار کار برای جذب نیروی کار
جدید و اشــتغال پذیری افراد بیکار به ویژه جوانان
و فارغ التحصیالن دانشگاهی ،زمینه ایجاد بیش از
 ۵۰۰هــزار نفر فرصت جدید شــغلی را در ســال
گذشته فراهم کرده است.
او مــی گوید :بر اســاس آخریــن نتایج طرح

آمارگیری نیــروی کار مرکز آمار ایران ،در ســال
گذشــته حدود یک میلیون نفر از شــاغالن کشور
نســبت به سال  ۱۳۹۸بیکار شــده اند که با توجه
بــه داده های ثبتی و جمع آوری شــده از طرح ها
و برنامههای اشــتغال دولت طی دوره یک ســاله
 ،۱۳۹۹بیش از  ۵۲۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد
شده است.
به گفته ازوجی ،دولت ها طبق یک قاعده کلی
در دنیا بخشــی از مخارج عمومــی خود را صرف
برنامههای اشــتغالزایی میکنند و این موضوع در
چهار ســال گذشته به شــکل مدون در دستور کار

برنامههای دولت قرار گرفته اســت .اگر دولت در
این حوزه کار و هزینه کند ،دیگر هزینههای زیادی
برای آسیبهای اجتماعی پرداخت نخواهد کرد.
عمده برنامههای اشتغال وزارت کار در چند سال
گذشــته در چهار گروه دســتهبندی میشــود که
برنامههای فعال بــازار کار ،برنامه تولید با اولویت
ایجاد شــغل یا تثبیت اشــتغال موجود ،برنامههای
اشــتغال حمایتی و خرد و توســعه کسبوکارهای
پر اشتغال روستایی و عشایری را شامل می شود.
از مهمترین سیاســت های اجرایی وزارت کار
در حوزه اشــتغال می توان به طرح کارورزی ،طرح
یارانه دستمزد ،طرح تکاپو ،بهبود محیط کسب و کار
و مشوق بیمه کارفرمایی اشاره کرد.
به گــزارش ایســنا ،وزارت تعــاون کار و رفاه
اجتماعی در راســتای تحقق اهداف توسعه اشتغال
در جهــت حــل مشــکل بنگاههــای اقتصادی
مشکل  دار نیز گام برداشته است.
حفظ اشــتغال و صیانــت از نیروهــای کار و
ایجاد فرصت  های شــغلی جدید از جمله اقدامات
وزارت کار در جهت توســعه اشتغال بوده و در این
راســتا ،پرداخت تســهیالت ارزان به کارآفرینان و
کارفرمایــان و فراگیری آموزش  هــای مهارتی و
مهارت   آمــوزی نیروهای کار را به عنوان یک الزام
اساسی در دستور کار قرار داده است.

رجیستری تبلت از دوم مرداد با برند لنوو آغاز میشود
بــا ادامــه رونــد رجیســتری دســتگاههای
سیمکارتخور ،تبلت برند لنوو از تاریخ دوم مرداد
و ســایر تبلتها از نهم مردادماه به محض ورود
مسافران به کشور مشمول رجیستر میشوند.
به گزارش ایسنا ،طرح احراز اصالت تجهیزات
دارای سیمکارت (رجیستری) در سال  1396آغاز
شــد ،در مرحله اول این طرح تمامی نشانهای
تجاری تلفن همراه تا اردیبهشــت ســال 1397
مشمول طرح رجیستری شدند.
با اجرای طرح رجیســتری ،صرفا گوشیهایی
که از مبادی قانونی وارد کشور شدهاند ،در شبکه
اپراتوری کشور فعال خواهند شد .این طرح تمامی
برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار ایران
را در بر گرفته و موجب حذف واردات گوشیهای
قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات
دارای سیمکارت شد.
بــا توجه به هــدف اجرای رجیســتری برای
تمامی تجهیزات سیمکارتخور ،مقرر بود پس از

گوشیهای موبایل نوبت به سایر دستگاهها برسد.
در   واقع مقرر بود اجرای طرح رجیستری ،در دو فاز
ساماندهی گوشــیهای تلفن همراه و ساماندهی
تبلتها اجرایی شــود ،اما وزارت ارتباطات درباره
علت عدم اجرایی رجیستری برای تبلتها عنوان
کرده بود کــه اگرچه آمادگی کامل در حوزه فنی
دارد اما مالحظاتی در حــوزه بازار وجود دارد که
اجرای آن را به تعویق انداخته است.
چنــدی پیش انجمن وارد کننــدگان موبایل،
تبلت و لوازم جانبی درباره تاخیر در اجرایی شدن
رجیستری برای تبلت گفته بود بیش از  ۸۰درصد
از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از
طریق قاچاق وارد میشود و طرح رجیستری هم
برایش اجباری نیســت .در واقع با توجه به اینکه
رجیستری برای تبلت انجام نمیشود ،بازار قاچاق
این کاال رونــق دارد و برای بازرگانان هم صرفه
اقتصادی ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند.
درنهایت اخیرا اعالم شــد که رجیستری تبلت

از  ۲۶تیرماه با برند لنوو آغاز میشود و پس از آن
از دوم مرداد ،شامل برندهای دیگر نیز خواهد بود.
با وجود این به نظر میرسد رجیستری تبلت یک
هفته به تعویق افتاده است.
در این راستا و به نقل از سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویــی ،پیمان قرهداغی -مدیرکل
حفاظت از حقــوق مصرفکننده رگوالتوری -از
اجرای طــرح احــراز اصالت تجهیــزات دارای
ســیمکارت برای تبلتهــا از دوم مردادماه خبر
داد و با اشــاره به پروژه ملی پیادهسازی و اجرای
فنی سامانه شناسایی تجهیزات دارای سیمکارت
گفــت :تبلــت برند لنــوو از دوم مرداد و ســایر
برندهــای تبلت از نهم مردادماه مشــمول طرح
رجیستری میشوند.
وی عنــوان کرد :پیش از ایــن نیز با تصمیم
کمیته راهبری طرح پیشــگیری از قاچاق گوشی
تلفــن همراه و تجهیــزات دارای ســیم کارت،
رجیستری ساعتهای هوشمند از دوازدهم تیر و

تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر ،مبدل تلفن ثابت به
ســیار و  PDAاز نوزدهم تیر ســال جاری آغاز
شده است .آن دسته از تجهیزات دارای سیمکارت
که تا قبل از اجرای طرح رجیستری فعال بودهاند،
مشمول این طرح نمیشــوند ،اما تجهیزاتی که
پس از تاریخ مشــخص شده فعال شوند ،مشمول
رجیستری میشوند.
افرادی که دارای این دســتگاهها هستند ،باید
تا قبل از تاریخهای تعیینشده ،سیمکارت خود را
در داخل دســتگاه قرار داده و آن را روشن کرده
و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام
کنند و از ســرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از
زمانبندیهای اعالمشده مطمئن شوند و سرویس
گرفتن از دستگاه را به روز و ساعات پایانی اجرای
طرح رجیســتری موکول نکنند ،زیرا ممکن است
در آن ایام و ســاعات ،با افزایش حجم بار شبکه
مواجه شــده و امکان انجام مراحل رجیســتری
فراهم نشود.
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شانس کدام دو تیم برای صعود بیشتر است
رقابت  های فوتبال لیگ دسته اول در حالی به هفته
پایانی رســیده که سه تیم شانس صعود به لیگ برتر را
دارند که در بین آنها نماینده شیراز با توجه به صدرنشینی
و حریف هفته پایانیاش شانس باالتری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،هفته سی و سوم رقابت  های
لیگ دسته اول دوشــنبه شب با انجام  ۹بازی همزمان
برگزار شــد و در پایان این هفتــه تکلیف پایین جدول
کام ً
ال مشــخص شــد تا  ۳تیم چوکا ،نود ارومیه و گل
ریحان دســت در دست هم لیگ یک را به مقصد لیگ
دســته دوم تــرک نمایند و هفته آینــده هم یک بازی
تشریفاتی انجام دهند.
در باالی جدول هم تا حدود زیادی تکلیف مشخص
است و شانس صعود برای  ۲تیم از  ۳تیم بادران ،هوادار
و فجر سپاســی باقی مانده اســت .این  ۳تیم در حالی
کارشان به روز آخر کشــید که هر  ۳در امتیاز  ۵۷برابر
هستند و فقط تفاضل گل هست که رده آنها را در جدول
مشخص میکند.
فجر سپاســی که در هفته ماقبل پایانی توانست در
دیداری فوقالعاده حســاس و فینــال گونه تیم خوب و
دارای شــانس شاهین بوشهر را با  ۳گل شکست دهد و
نه تنها شاهین را از کورس صعود به لیگ برتر خارج کرد،
بلکه شانس خودش را نســبت به دو تیم دیگر افزایش
داد .شیرازیها در گل شماری  ۲گل نسبت به هوادار و
 ۵گل نســبت به بادران پیش هستند و با توجه به اینکه
هفته پایانی هم میهمان تیم ســقوط کرده گل ریحان
هستند ،شــاید بتوان گفت اگر اتفاق خاصی روی ندهد،
باید تیم شایســته شیرازی را یکی از دو تیم راه یافته به
لیگ برتر دانست.

«کاکوها» در آستانه بازگشت

تیم فوتبال هوادار که بــا رضا عنایتی در این فصل
شــگفتی آفریــد و یکی از  ۳تیمی اســت که شــانس
صعــود به لیــگ برتر را دارد ،نســبت بــه فجر  ۲گل
کمتر و نســبت به بادران  ۳گل بیشــتر دارد .هوادار در
هفته پایان مســابقات در خانه خود میزبان شــهرداری
آســتارا اســت .تیمی که گرچــه قهرمــان نیم فصل
اول شد ،اما در نیم فصل دوم در سرازیری قرار گرفت و
حتی خطر سقوط به لیگ دو هم این تیم را تهدید کرد.
شــهرداری آســتارا که با پیروزی پــر گل  ۶بر صفر
برابــر گل ریحــان جــواز بقــا در لیگ دســته اول را
دریافت کرد ،در دیداری که برای آنها جنبه تشــریفاتی
دارد و در مقابــل برای هوادار ،بادران و فجر سپاســی

بســیار مهم اســت بایــد مقابل هــوادار بــازی کند.
بــادران نســبت به دو تیــم دیگر کار دشــوار تری
دارد .بــا اینکــه شــاگردان روانخــواه مثل هــوادار و
سپاســی  ۵۷امتیازی هســتند ،اما در گل شــماری از
دو تیم دیگر عقب هســتند که این کار آنها را دشــوار
میکند .نارنجی پوشــان تهران در هفته پایانی به انزلی
رفته تا مقابل ملوان به میدان بروند و این نشان میدهد
در میدان هم کار بادران دشوار تر از دو تیم دیگر هست.
بررسی شــرایط حریفان  ۳تیم در کورس
صعود
گل ریحــان حریــف هفتــه پایانی فجر سپاســی،
اولین تیم ســقوط کرده به لیگ یک ،ضعیفترین تیم
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استاندار فارس پیروزی تیم فجر سپاسی را تبریک گفت

این فصل و تیمــی که بدترین نتایــج را در هفتههای
اخیــر گرفته اســت .گل ریحــان بــا  ۷۱گل خورده
آمــار عجیبی در خــط دفاعی دارد و بــه خصوص در
هفتههای پایانی گلهای زیادی خورده است.
آخرین باری کــه گل ریحان در ایــن فصل امتیاز
گرفت ،هفته بیســت و پنجم بود که موفق به شکست
دادن ملوان شد و پس از آن تیم کرجی در  ۸بازی پشت
سر هم شکست خورده است.
شــهرداری آســتارا حریف هفته پایانی هــوادار نیز
شرایط مناســبی به خصوص در نیم فصل دوم نداشت
و به تازگی از خطر سقوط فرار کرده است.
آســتارایی ها نیز در نیم فصــل دوم نتایج ضعیفی
گرفتنــد و تنها نتیجه قابل توجه آنها پیروزی  ۶بر صفر
مقابل تیم انتهای جدولی گل ریحان در هفته گذشــته
اســت .آستارایی ها هم با  ۴۲گل خورده یکی از خطوط
دفاعی ضعیف مسابقات را دارند.
ملوان که بهترین تیــم از بین  ۳حریف هفته پایانی
تیمهای در حال صعود اســت ،بایــد در خانه به مصاف
بادران بــرود .ملوان از تیمهای میانه جدول اســت که
در نیم فصــل دوم نتایج خوبی در خانه گرفته اســت.
فجر سپاسی را میتوان لیگ برتری دانست؟
گرچــه در فوتبــال هیچ نتیجــهای از قبــل قابل
پیــش بینی نیســت و همیــن غیر قابــل پیش بینی
بودن یکی از دالیل مهم جذابیت این رشــته است ،اما
آنچــه را میتوان به عنوان موارد مــورد انتظار در هفته
پایانی دانســت ،تقریب ًا قطعی شدن صعود فجر سپاسی
به لیگ برتر اســت کــه در این صورت شــیراز بعد از
 ۶فصل در لیگ برتر صاحب نماینده خواهد شد.

سرمربی فجرشهید سپاسی شیراز :هنوز یک خاکریز دیگر باقی مانده است
ایســنا :ســرمربی فجرشهیدسپاســی گفت که صعود به لیگ برتر
هنوز قطعی نشــده و بازیکنانش برای مســجل شــدن صعــود ،باید
یک هفته دیگر تالش و یک خاکریز دیگر را فتح کنند.
علی اصغر کالنتری شــامگاه دوشــنبه  ۲۱تیر پس از پیروزی قاطع
برابر نماینده بوشــهر که فجر را در آســتانه صعود به لیگ برتر قرار داد
در جمع خبرنگاران گفت :اول و آخر همه چیز ،شــاکر خداوند هســتیم
که همیشه نگاه خوبی به مجموعه پاک و صادق تیم فجرشهید سپاسی
دارد .تیمی که ســالم و بدون حاشــیه کار می کند و هیچ امتیازی را با
رفتارهای غیرفوتبالی به دست نیاورده است .من این پیروزی را به روح
شــهید سپاســی تقدیم می کنم که ایمان داریم همیشه با ماست و در
روزهای حساس یاری مان می دهد.
کالنتــری گفت :هر چه خصوصیت خوب ســراغ دارید را می توانید

در بازیکنان این فصل فجرسپاســی پیدا کنید .نســلی هستند که تا ابد
در تاریخ ماندگار خواهند شــد .معرفت ،شــرافت ،انســانیت ،اخالق و
همدلی در تــک تک نفرات تیم موج می زند و دســت یکایک آنها را
می بوســم .تالش زیادی کردیم که به اینجا برسیم و حاال یک خاکریز
دیگر مانده که با فتح آن راهی لیگ برتر شویم.
وی در خصوص نکات فنی این مسابقه نیز گفت :من  ۵بازی شاهین
را هر کدام دو بار تماشا کردم تا از نقاط ضعف و قوتشان آگاه شوم .می
دانستیم آنها فقط یک شیوه بازی دارند و در این بازی هم با همان شیوه
بازی کردند .ما دو جلســه تمرینی مــان را به همین موضوع اختصاص
دادیم و توانســتیم روی همان نقاط ضعفی که تشخیص داده بودیم به
گل برسیم .از طرف دیگر ،هیچ فرصتی هم به حریف ندادیم به جز یکی
دو ضربه که دروازه بان ما به راحتی آنها را مهار کرد.

مربی تیم شهدای قشقایی:

نشان دادیم جایگاه قشقایی در نیمه پایین جدول نیست

مربی تیم قشــقایی پس از پیروزی تیمش مقابل چوکا ،با بیان اینکه بازی سختی را پیش بینی
کرده بودیم ،گفت :نشان دادیم جایگاه قشقایی در نیمه پایین جدول نیست.
رشــید طهماســبی پس از پیروزی  2بر یک شــهدای قشــقایی در برابر چــوکای تالش و
ثبیت جایگاه این تیم در لیگ یک در گفتگو با خبرنگار فارس در شــیراز گفت :دیدار با چوکا از
حساسیت باالیی برخوردار بود چرا که  2تیم برای بقا می جنگیدند و تیم چوکا با تمام قوا در زمین
خود به مصاف ما آمده بود.
وی افزود :پس از دریافت گل در دقایق پایانی نیمه اول ناامید نشــدیم و با تغییر تاکتیک در
نیمه دوم و دو چندان کردن تالشــمان تا آخرین ثانیه های بازی موفق شــدیم نتیجه را به سود
خود تغییر دهیم.
مربی تیم فوتبال شــهدای قشــقایی ادامه داد :در این پیروزی دروازه بانان تیم نقش بسزایی
داشــتند چه گودرز داوودی که در ابتدا به میدان رفت و چه رضا کاخســاز که پس از مصدومیت
داوودی به میدان آمد و جا دارد از آنان تشکر ویژه شود.
طهماســبی افزود :در طول این فصل تیم قشــقایی بازی های بسیار خوبی از خود به نمایش
گذاشــت و حتی موفق شد تیم های صدرنشین لیگ را هم به زانو درآورد که این مسئله نشان از
توانمندی و قابلیت این تیم دارد اما اشتباهات داوری و همچنین بی تجربگی بازیکنان باعث شد
امتیازات زیادی را از دست بدهیم.
به گزارش فارس ،تیم شهدای قشقایی شیراز در هفته پایانی لیگ دسته یک فوتبال باشگاه   های
کشور در ورزشگاه پارس شیراز میزبان تیم پارس جنوبی جم خواهد بود.
تیم قشقایی با  41امتیاز در رده دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور و تیم پارس
جنوبی جم با  47امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارند.

هیات فوتبال فارس:

رفتار ناظر داوری دیدار فجر و شاهین ناشایست بود

ایرنا :رییس هیات فوتبال فارس اعالم کرد :رفتار ناشایســت ناظر داوری فدراسیون نسبت به
عکاســان ،بازیکنان و دیگر دست اندرکاران به هنگام دیدار تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و
شاهین شهرداری بوشهر را محکوم و کتبا اعتراض خود را به فدراسیون ارسال کردیم.
به گزارش ایرنا ،شــامگاه دوشنبه  ۲۱تیر ماه پس از پایان این بازی در ورزشگاه پارس شیراز،
عکاســان و تصویربــرداران برای تهیه عکس به ســمت نیمکت تیم میزبان رفتنــد که با رفتار
ناشایست و همراه با توهین داوود رفعتی ناظر داوری مواجه شدند.
او حتــی اجازه نداد بازیکنان تیم فجر شــادی کنند و با رفتار تنــد آنها را روانه رختکن کرد و
میکروفون یکی از تصویر برداران را به بیرون پرت کرد.
غالمعلی هنرپیشه رئیس هیات فوتبال فارس سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعالم کرد:
شــامگاه دوشنبه در ورزشگاه پارس حضور داشتم و رفتار زشت داوود رفعتی ناظر داوری بازی که
در شهرهای دیگر هم اتفاق افتاده است را از نزدیک دیدم.
مدیر تیم های ملی فوتسال اضافه کرد :برای همین منظور و همچنین بازی هفته آخر تیم فجر
امروز سه شنبه در محل فدراسیون حضور یافتم تا رسما شکایت و پیگیری کنم.
اجرای قوانین با حرکات نادرست؟ کمیته انضباطی بر خورد کند
هنرپیشــه اضافه کرد :اجرا کردن قوانین که نباید با حرکات زشــت و توهین اعمال شود که
متاسفانه این رفتار غیر ورزشی هم توسط این ناظر در جاهای دیگر شاهد بودیم و باید فدراسیون
فوتبال و کمیته انضباطی با اینگونه رفتارهای تلخ و هنجارشکن در میدان ورزشی برخورد کند.
رییس هیات فوتبال فارس ادامه داد :بازیکنان تیم فجر مقابل شاهین بوشهر کار بزرگی کردند
که جای تقدیر دارد اما حضورشان در لیگ برتر هنوز قطعی نشده و باید بازی آخر مقابل تیم گل
ریحان البرز را ببرند تا جواز حضور در لیگ برتر را کســب کنند ضمن اینکه این تیم قعر جدولی
و سقوط کرده را نباید دست کم بگیرند.
هفته آخر رقابت های فوتبال دســته اول کشــور  ۲۸تیر ماه برگزار می شود و طی آن تکلیف
 ۲تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم فجرشهید سپاسی شیراز در پایان گفت :بچه ها از فردا
کارشــان را برای بازی مقابل گل ریحان شروع خواهند کرد .این بازی
به هیچ عنوان ســاده نخواهد بود و تمام مجموعه اســتان ،بازیکنان و
کادر فنی باید توجه داشــته باشند که هنوز یک دیدار دیگر باقی مانده
تا تحقق خواســته هواداران .مسئوالنی هم که هنوز پای کار نیامده اند
بدانند هنوز برای کمک به این تیم دیر نشــده .هر کاری از دستشان بر
می آید انجام دهند تا صعود شیراز به لیگ برتر قطعی شود.
به گزارش ایسنا ،تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز در هفته پایانی
رقابت ها روز دوشــنبه  ۲۸تیرماه در شــهر کرج به مصاف گل ریحان
البرز خواهد رفت .گل ریحان به عنوان ضعیف ترین تیم رقابت ها ،چند
هفته است که به لیگ دسته دوم سقوط کرده و فجرسپاسی برای صعود
به لیگ برتر ،به پیروزی برابر این تیم احتیاج دارد.
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ایرنا :اســتاندار فارس طی پیامی بُرد غرورآفرین ســه بر صفر تیم فوتبال فجر شهید سپاسی
شــیراز مقابل شاهین بوشهر را تبریک گفت و با اشاره به نقش این پیروزی در تداوم صدرنشینی
دوست فارس را شیرین و
جان مرد ِم ورزش
ِ
این تیم در لیگ دســته یک افزود :این پیروزی کام ِ
شیرین تر کرد.
به گزارش ایرنا عنایت ا ...رحیمی در این پیام که ســه شــنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت ،اعالم
کرد :ورزشکاران و فوتبالیست های عزیز تیم فجر سپاسی ،با سالم و آرزوی توفیق؛ عالقه داشتم
ماموریت تهران ،موفق
غرورآفرین شــما باشم که به دلیل
از نزدیک شــاهد بازی زیبا و پیروزی
ِ
ِ
نشدم در کنار شما باشم ،منتظر خبرهای خوب و خوشحال کننده شما بودم.
وی در ادامه پیامش آورده اســت :مبارک باد این پیروزی سرنوشــت ســاز ،درود بر بازیکنان
کامیابی عزت آفرین ،از همه دست اندرکاران ارجمند ،تقدیر و تشکر
آفرینان این
غیرتمند و نقش
ِ
ِ
می نمایم ،.انشاا...در جشن راهیابی و پیروزی به لیگ برتر ،قدردان زحماتتان باشم.

مدیر تیم قشقایی:

در رشت جوانمردانه بازی کردیم

حیف است شیراز در لیگ برتر نباشد

مدیر تیم فوتبال قشــقایی شــیراز گفت :با اینکه فشار زیادی روی ما نبود اما در رشت مقابل
چوکا کامال جوانمردانه بازی کردیم تا حقی از هیچ تیمی ضایع نشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،فرشــاد پیوس بعد از آنکه هدایت تیم چوکا در لیگ یک را بر عهده
گرفت ،در  ۵بازی کارش را بدون شکســت پیش برد و درست در روزهایی که امیدهای این تیم
برای بقا در لیگ یک پررنگتر میشــد ،با شکســت خانگی مقابل قشقایی شیراز سقوط آنها به
لیگ دسته دوم قطعی شد.
اســماعیل سرهنگیان مدیر تیم قشقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیمش
مقابل چوکا اظهار داشــت :فشــار زیادی روی ما نبود و تقریب ًا قبــل از این بازی هم بقای تیم
قشــقایی در لیگ یک قطعی بود .با این وجود ما جوانمردانه در ورزشــگاه ســردار جنگل رشت
مقابل چوکا بازی کردیم تا هیچ حقی از تیمی ضایع نشــود و هر تیمی مســتحق بقاســت در
لیگ یک بماند.
وی اضافه کرد :به ســرمربی و بازیکنان قشقایی افتخار میکنم در روزی که نیازی به امتیاز
بازی نداشتند از جان مایه گذاشتند تا فوتبال پاک را معنا کنند.
مدیر تیم قشقایی بیان داشــت :نمیخواهم مجموعه فوتبال را ناپاک جلوه دهم اما نمیشود
گفــت ناپاکی و بازیهای پشــت پرده در فوتبال وجود ندارد .هرچقدر هــم از لیگ برتر فاصله
میگیریم دامنه ناپاکی و بازیهای پشت پرده بیشتر میشود .این اتفاقات در لیگ یک نسبت به
لیگ برتر بیشــتر است و برای همین من به مجموعه تیم قشقایی که در چنین روزهایی فوتبال
پاک را به نمایش گذاشتند افتخار میکنم.
سرهنگیان با اشاره به مصدومیت دروازهبان قشقایی بیان داشت :تیم ما برای پیروزی در این
بازی که از نظر ما تشریفاتی اما از نظر تیم حریف حیاتی بود ،انگیزه داشت که حتی گودرز داودی
دروازهبان ما دچار مصدومیت سنگین و ناچار به ترک زمین شد.
وی در ادامه بیان داشت :تنها یک هفته به پایان این فصل لیگ یک باقی است و بازی پایانی
برای ما و پارس جنوبی تشــریفاتی است ،اما باز هم تالش میکنیم در این بازی هم با همه قوا
به میدان برویم و به خاطر دل هواداران قشــقایی که تعدادشــان کم هم نیست ،برنده این بازی
باشیم تا فصل را با پیروزی به پایان برسانیم و ُحسن ختام خوبی در شیراز داشته باشیم.
مدیر قشــقایی با اشاره به نزدیک شدن تیم فجر سپاسی به حضور در لیگ برتر بیان داشت:
حضور یک نماینده از شــیراز در لیگ برتر اتفاق خوبی برای فوتبال اســت .فجر هم از تیمهای
خوب ،قدیمی و ســازنده فوتبال اســت که قطع ًا حضورش در لیگ برتر میتواند بر جذابیت این
مسابقات اضافه کند.

حاشیه دیدار تیم های فوتبال فجر شیراز و شاهین بوشهر
ایرنا :دیدار تیمهای فوتبال فجر شــهید سپاسی
شــیراز و شاهین شــهرداری بوشــهر که با برتری
ســه بر صفر میزبان همراه بود حاشیههایی به دنبال
داشــت که به رفتار ناشایســت ناظر بازی نسبت به
عکاسان می توان اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،این بازی شامگاه دوشنبه
از هفته سی و سوم رقابت های فوتبال لیگ آزادگان
در ورزشگاه پارس شیراز از ساعت  ۱۹ /۳۰برگزار شد.
قضاوت این بازی را کوپال ناظمی ،حسن ظهیری
 ،تــورج عیوض محمدی و حســین زیاری بر عهده
داشــتند و ایــرج نظری هــم ناظر بازی از ســوی
فدراسیون فوتبال بود.
آرش ملــک دروازه بان تیم فجر سپاســی که در
بازی  های گذشــته درون دروازه بــود در این بازی
به دلیل مصدومت جایش را به حسین نائیجی پور داد
که بدون اشتباه ظاهر شد.
کار خــوب ســیمای فــارس ،رضایت
هواداران
ســیمای فــارس که در بــازی های گذشــته با
یــک دوربین پخش زنده داشــت و به هنگام پخش
اخبــار شــبانگاهی بــازی را قطع می کــرد در این
دیدار با چنــد دوربین نه تنها جریــان بازی را قطع
نکــرد بلکه نیم ســاعت قبل از شــروع بازی یک
برنامه ویــژه به صورت زنده پخش کــرد و تا پایان
بازی هم ادامه داشــت تا رضایت هواداران فوتبال را
به دنبال داشته باشد.
دروازه بان اخراجی
وحید عزیزی دروازه بان تیم شاهین که تا دقیقه
 ۸۵بازی  ۲گل دریافــت کرده بود در این لحظه به
دلیل خطا روی رضا آقابابایی مهاجم تیم فجر از بازی

اخراج شــد و تیمش را  ۱۰نفره کــرد و دروازه بان
ذخیره هم در ادامه بازی یک گل دریافت کرد.
بر خورد نامناسب ناظر بازی با عکاسان
حاضر در ورزشگاه
پس از پایان بازی عکاســان حاضر در ورزشــگاه
کــه بــرای گرفتن عکس بــه ســمت نیمکت تیم
فجر رفتــه بودند با برخــورد نامناســب ناظر بازی
همراه شــدند ،وی حتــی اجازه نــداد بازیکنان تیم
میزبان جشن شادی به پا کنند ضمن اینکه میکروفون
یکی از خبرنگاران صدا و سیما را به بیرون پرت کرد.
امین برنجکار عکاس خبرگزاری مهر به خبرنگار
ایرنا گفــت :در حالی که بازی تمام شــده بود برای
گرفتن عکس شادی بازیکنان تیم فجر به سمت آنها
رفتم اما ناظــر بازی من را هــل داد و توهین کرد،

انتظار دارم مسئوالن ســازمان لیگ و هیات فوتبال
فارس این برخورد نامناسب را پیگیری کنند.
اســتقبال هواداران تیم فجــر بیرون از
ورزشگاه
هواداران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی که تعداد
آنها به بیش از  ۵۰۰نفر می رســید ،بیرون ورزشگاه
و جلو در ورودی جمع شــده بودند و به تشــویق تیم
محبوبشان پرداختند.
به دلیل شیوع بیماری کرونا هواداران تیم ها اجازه
ورود به ورزشگاه را ندارند.
داور این بازی برای نیمه نخست  ۴دقیقه و برای
نیمــه دوم هم  ۶دقیقه وقت تلف شــده منظور کرد.
تنــی چنــد از مســئوالن و نماینــدگان مجلس
بــا حضــور در جایگاه ویــژه از این بازی حســاس

دیدن کردند.
ایــن بازی با نتیجه ســه بر صفــر و با گل های
دانیال کردستانی ،میالد احمدی و هادی حبیبی نژاد
به سود تیم فجر پایان یافت تا آنها گامی بزرگ برای
صعود به لیگ برتر دوره  ۲۱بردارند.
ناظر بازی اجازه نداد بازیکنان تیم فجر به شادی
به پردازنــد و آنها را با رفتار نه چندان شایســت به
رختکن فرستاد.
جشن صعود در کرج
فجری  ها با این بُــرد به همراه تیم های هوادار و
بادران تهران با  ۵۷امتیاز بــه ترتیب در جایگاه اول
تا ســوم ایســتادند تا صعود دو تیم برتر به هفته آخر
کشیده شود.
زردپوشــان فجر شهید سپاســی بازی آخر خود
را  ۲۸تیرماه در کرج برابر تیم گل ریحان این شــهر
که مدت هاســت سقوط کرده است انجام خواهد داد
تا جشن صعود را در کرج بگیرند ،تیم گل ریحان ۷۱
گل خورده و  ۲۵گل زده دارد.
تیــم فجر با تفاضــل گل به اضافــه  ،۱۷هوادار
بــا  ۱۵و بــادران با هــم با  ۱۲در رده اول تا ســوم
ایستاده اند و با توجه به بازی آسانی که تیم های فجر
و هوادار در هفته آخردارند به نظر می رسد این  ۲تیم
در پایان جشن صعود بگیرند.
در رقابت های فرسایشی فوتبال دسته یک کشور
 ۱۸تیم شرکت دارند پس از انجام  ۳۴بازی تیم های
اول و دوم جــدول به لیگ برتر دوره بیســت و یکم
صعود خواهند کرد و سه تیم انتهای جدول هم راهی
دسته دوم می شوند.
چــوکا تالش ،نود ارومیه و گل ریحان البرز هم به
دسته دوم سقوط کردند.

سرمربی ایمان سبز شیراز  :هنوز به صعود امیدواریم
ایســنا :سرمربی تیم ایمان سبز شیراز هدف اصلی تیمش را بقا
در رقابت های این فصل لیگ دســته سوم می داند اما نیم نگاهی
هم به صعود دسته دوم دارد.
فرزین زارع کــه از ابتدای نیم فصــل دوم هدایت این تیم را
به عهده گرفته به ایســنا گفت :آمادگی خوبی داریم اما فشردگی
مســابقات کمی اذیتمان می کند .ما هر پنج روز یک بار مجبوریم
بــازی کنیم و بــا توجه به اینکه بعضی بــازی ها هم روی چمن
مصنوعی انجام می  شود ،تعداد آسیب دیدگی ها باال می رود.
تیم ایمان ســبز در هفته سیزدهم رقابت ها ،شامگاه سه شنبه
 ۲۲تیرمــاه در بندرماهشــهر به مصاف تیــم دوم جدول خواهد
رفــت .زارع در خصــوص ایــن مســابقه گفت :ایــن مهمترین
بــازی فصل ماســت .دیــدار با تیــم دوم جدول که اگــر پیروز
شــویم مدعــی صعود خواهیــم بــود و اگر شکســت بخوریم،
خیلی بایــد بجنگیم تا ســقوط نکنیم .برای ایــن بازی هم دو
بازیکــن مصدوم داریــم ،اما تیم ما نســبت به قبــل ،همدل  تر

شده است و با دو پیروزی که در دو بازی اخیر کسب کردیم ،توانسته ایم
وضعیت تیم را بهبود بخشیم.
ســرمربی جوان ایمان ســبز افزود :از زمانی که هدایت ایمان
سبز را بر عهده گرفتم ،سعی کردم تیم را جوانتر کنم ۱۲ .بازیکن
مسن تیم که کارایی الزم را نداشتند ،در اختیار باشگاه قرار دادم و
شــش بازیکن از تیم امید و جوانان را به تیم اصلی آوردم و حاال
تلفیقی از جوان ها و با تجربه ها هستیم.
وی گفت :باشگاهی که این همه روی رده های پایه سرمایه گذاری
کــرده و تیم های امید و جوانانش در لیگ های کشــوری حضور
دارند ،باید بتواند از آنها در رده بزرگساالن هم استفاده الزم را ببرد
که ما در حال انجام این کار هستیم.
زارع یکی از مشکالت برگزاری مســابقات را امکانات ضعیف
بعضی شهرستان ها عنوان کرد و گفت :هفته قبل ،دو روز پیش از
مســابقه با تیم صنعت ابریشم اصفهان ،به ما خبر دادند که باید در
شهرکرد بازی کنیم .ورزشگاه شهرکرد نه رختکن داشت ،نه پروتکل ها

رعایت شده بود و به طور کلی شرایط مناسبی نداشت .حتی تا یک ساعت
قبل از شروع بازی ما ،مدرسه فوتبال در این زمین حضور داشت.
سرمربی ایمان سبز شــیراز افزود :یکی دیگر از مشکالت این
است که بازی های خانگی ما روی چمن مصنوعی شهید دستغیب
برگزار می شود که باعث افزایش آسیب دیدگی ها می شود .پس از
هر مسابقه در زمین مصنوعی ،باید سه چهار روز ریکاوری کنیم اما
با توجه به فشردگی مسابقات نمی توانیم و این باعث می شود که
در خیلی از بازی ها بازیکنان اصلی مان را از دست بدهیم.
به گزارش ایســنا ،مسابقات لیگ دسته ســوم فوتبال کشور با
حضور  ۳۰تیم در سه گروه ده تیمی برگزار می شود .در پایان ۱۸
هفتــه رقابت ،تیم های اول و دوم هر گروه به عالوه بهترین تیم
سوم گروه  ها ،راهی لیگ دسته دوم خواهند شد .همچنین تیم های
هشتم ،نهم و دهم هر گروه به زیرگروه سقوط می کنند و بدترین
تیم هفتم گروه ها نیز به آنها خواهد پیوست .هم اکنون ایمان سبز
با  ۱۸امتیاز تیم چهارم جدول گروه سوم این رقابت هاست.
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فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعالم کرد سامانهای راهاندازی
خواهد شــد که در آن امکان بهرهمندی پژوهشــگران از پیکره
فرهنگنویسی فرهنگستان ،بهصورت برخط ،فراهم بشود.
به گزارش ایســنا ،در مرداد سال  ۱۳۹۹پویشی به راه افتاد
برای عمومی کردن دسترسی به پیکره زبانی فرهنگستان زبان و
ادب فارســی و متنی به امضای  ۵۰۰نفر منتشــر شد؛ جان کالم
ایــن متن این بود که چون پیکره بــا هزینه عمومی و بیتالمال
تهیه شــده سزاوار و ضروری اســت که در دسترس همگان قرار
بگیرد و این تبعیض و بیعدالتی اســت که برخی پژوهشگران به
این امکان دسترسی داشــته باشند و در عمر و وقت صرفهجویی
کنند و دقت و عمق تحقیقات خود را بیشتر کنند و بخش بزرگی
از محققان و دانشجویان به این امکان یا موهبت دسترسی نداشته
باشند .آن زمان پاســخهایی غیررسمی از سوی برخی از اعضای
گروه فرهنگنویســی فرهنگســتان به این پویش داده میشد و
مسائل فنی و نرمافزاری را مانع عمومی شدن پیکره میدانستند،
چــرا که معتقد بودند این موضوع موجب کند شــدن دسترســی
اعضای گروه فرهنگنویسی میشــود یا احتمال دستکاری در
محتوای پیکره را پدید میآورد.
در پــی این ماجرا نامهنگاریهایی بیــن غالمعلی حدادعادل،
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی ،و علیاشرف صادقی،
مدیر گروه فرهنگنویســی فرهنگســتان ،صورت گرفت و حداد
عادل امکان دسترســی عمومی به این پیکره را از او جویا شد .در
پی دریافت پاسخ علیاشــرف صادقی به نامه رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی ،حداد عادل اعالم کرد «با توجهبه مشکالت
و اشــکاالتی که درنامه آقای دکتر صادقی بدانها اشــاره شده
اســت ،فرهنگســتان در نظر دارد برای رفع آنها برنامهریزی و
اقــدام کند و امید میرود تا چند ماه آینده ،با تنظیم آئیننامۀ الزم
و تأمین زیرســاختهای فنی ،امکان بهرهمندی پژوهشــگران از
پیکرۀ فرهنگنویسی فراهم شود».
همچنین در ادامه این موضوع فرهنگســتان گزارشــی درباره
شکلگیری پویش «دسترسی عمومی به پیکره زبانی فرهنگستان
زبان و ادب فارســی» و «تاکید رئیس فرهنگستان بر رفع موانع
دسترسی عمومی به پیکره فرهنگنویسی» منتشر کرد.
حاال با گذشــت تقریبا شــش ماه از این ماجراها ،فرهنگستان
زبان و ادب فارســی اعالم کــرد تفاهمنامه همــکاریای میان
فرهنگستان و مرکز تحقیقات رایانهای علوم اسالمی (نور) با هدف
تولیــد نرمافزارهای برخــط و برونخــط و همکاریهای متنوع
دیگر به امضای رؤســای دو مجموعه ،غالمعلــی حداد عادل و
حجتاالسالم والمسلمین محمدحسین بهرامی رسیده است.
همچنین قرارداد «راهاندازی وبگاه سامانه جستوجوی پیکرۀ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی» ،در قالب همین تفاهمنامه ،میان دو
مجموعه منعقد شده است .بر اساس این قرارداد مرکز نور سامانهای
را راهاندازی خواهد کرد که در آن امکان بهرهمندی پژوهشگران
از پیکره فرهنگنویسی فرهنگستان ،بهصورت برخط ،فراهم شود.
در خبر فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است :مرکز تحقیقات
رایانهای علوم اسالمی (نور) ،با سابقۀ بیش از سه دهه فعالیت در
حوزۀ ف ّنــاوری اطالعات ،محصوالت نرمافزاری متعددی را تولید
کرده که برای پژوهشگران فارسیزبان شناختهشده است .از میان
این محصوالت میتوان به کتابخانۀ نور (نورالیب) ،پایگاه مجالت
نور (نورمگز) و پژوهیار (نرمافزار استناددهی و سازماندهی منابع
پژوهشی) اشاره کرد .همچنین ،این مرکز فعالیتهای متنوعی در
زمینۀ تولید نرمافزارها و پیکرههای مرتبط با زبان و ادب فارســی
انجام داده است؛ از جمله نرمافزار «پاکنویس» (دستیار هوشمند
نگارش فارسی) ،پایگاه «پیکرگان» (پایگاه انتشار تولید دادههای
زبانی) و نیز نرمافزارهای فردوسی ،حافظ ،سعدی و مولوی.
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معرفی اعضای جدید شورای مرکزی خانه فیلمسازان
انقالب اسالمی فارس

احمد     رضا سهرابی

ایسنا :اعضای شورای مرکزی
خانه فیلمسازان انقالب اسالمی
فارس برای یک دوره دو ســاله
در اســتان مشــخص شــدند.
دبیر مجمع هنرمندان انقالب
اســامی فارس دوشنبه  21تیر
در حاشــیه برگزاری اولین دوره
انتخابات تعیین شورای مرکزی
خانه فیلم سازان انقالب اسالمی
فــارس اعالم کرد کــه آقایان؛
ابراهیم شیشــه گر ،محمد علی
یزدانی ،محمدحسن محمودی،
مهــدی صدیقی و ســیاوش نقیبی نژاد
به   عنوان پنج عضو اصلی شورای مرکزی
خانه فیلمسازان استان انتخاب شدند.
محمدعلــی یزدان  شــناس افــزود:
همچنیــن آقایان؛ مجید تجرد و ســید
مهدی پور یزدان پرست به   عنوان اعضای
علیالبــدل خانــه فیلمســازان انقالب
اســامی فارس برای طــی یک دوره
دو ساله برگزیده شدند.
او خاطرنشــان کرد :این شورا طبق
اساســنامه در اولین جلسه باید دبیرخانه
فیلمســازان را از بیــن اعضای منتخب
مشخص و برنامه عملیاتی خود را برای
سال آینده در حوزههای توانمندسازی و
تولید ارائه کند.
دبیر مجمع هنرمندان انقالب اسالمی
فارس ادامــه داد :در حال حاضر مجمع

وعده دسترسی به پیکره فرهنگنویسی
فرهنگستان

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی
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عمومی خانه فیلمسازان انقالب اسالمی
فارس  ۷۰عضو دارد کــه همه اعضا از
افراد شــناخته شده و با ســابقه و دارای
تخصص در حوزه فیلمســازی هستند و
این سازماندهی در قالب خانه فیلمسازان
انقالب اسالمی فارس زمینه محقق شدن
مطالبــات صنفی و حقوقی و آموزشــی
فیلمسازان بومی فارس را سرعت خواهد
بخشــید و زمینه معرفی و شناخته شدن
بیشــتر هنرمنــدان فــارس را فراهــم
خواهد کرد.
یزدانشــناس با اشــاره به جزییات
برگزاری انتخابات شورای مرکزی خانه
فیلمســازان عنوان کرد :طبق آیین نامه
اجرایی مجمع هنرمندان انقالب اسالمی
فارس به عنوان مجــری و برگزارکننده
انتخابات شناخته میشود و مرکز رسانه
جبهــه فرهنگی انقالب نقــش ناظر را

داشت.
او اضافه کرد :از حدود دو ماه
قبل ثبت اسامی اعضای مجمع
عمومی آغاز شــد و پس از آن
 ۱۵روز زمــان را برای ثبت نام
از داوطلبین تعیین شــد که در
این بــازه زمانی یازده نفر برای
عضویــت در شــورای مرکزی
خانه فیلم داوطلب شــدند و در
نهایت روز یکشــنبه  ۲۰تیرماه
انتخابــات به   صــورت مجازی
برگزار شد.
دبیر مجمع هنرمندان انقالب اسالمی
فارس همچنین اضافــه کرد :از  ۶۰نفر
واجــد شــرایط شــرکت در انتخابات
 ۴۱نفر در زمان تعیین شــده در سامانه
رای گیری آراء خود را ثبت کردند و این
امر مشارکت  ۶۸.۳۳درصدی را در اولین
دوره رقم زد.
یزدان  شناس با بیان اینکه عضویت در
مجمع عمومی خانه فیلمســازان انقالب
اســامی فارس از طریق ارسال رزومه
و اطالعــات شــخصی از طریق لینک
 yun.ir/lwtz۹۹برای همه عالقه   مندان
امکان پذیر اســت ،ابراز امیدواری کرد
که اعضای مجمع عمومــی با اقدامات
شایسته و متشکل شورای جدید اتفاقات
امیدآفریــن و مثبتــی را در عرصه فیلم
سازی استان رقم بزنند.

گفتگو با غالمرضا موسوی

روایت سینماگر ایرانی از «کن» در دوران کرونا

یکی از ســینماگران ایرانــی حاضر در
جشــنواره کن با بیان اینکه ستاد برگزاری
ایــن رویداد بــا اجرای تمام تشــریفات و
بخشهــای مختلــف جشــنواره ،تقریبا
کرونا را شکســت داده اســت میگوید ،با
این وجود نکته قابل توجه ســطح متوسط
بسیاری از فیلمهای این فستیوال است که
لذت چندانی برای مخاطب تشــنه ســینما
به جا نمیگذارند.
غالمرضا موسوی از جمله سینماگرانی
است که پیشتر سابقه حضور در جشنواره
کن را داشته و امسال در هفتاد و چهارمین
دوره ایــن رویداد ســینمایی کــه پس از
یک ســال تعطیلی و با چنــد ماه تاخیر در
حال برگزاری اســت ،شــرکت کرده و در
گفتوگویی با ایسنا از تجربه این جشنواره
در دوران کرونا صحبت کرد.
این تهیهکننده سینما که مدتی قبل هم
فیلم «قصیده گاو سفید» را در جشنواره فیلم
برلین داشــت ،بیان کرد :امسال مسئوالن
برگزاری جشــنواره کن تمام تالش خود را
کردهانــد تا با کمک دولت بعد از یک دوره
برگزار نشدن جشــنواره ،هفتاد و چهارمین
دوره را باهمــان تشــریفات و روشهای
گذشــته برگــزار کنند ،یعنــی در حقیقت
جشــنواره کن به نوعی توانسته کووید ۱۹
را شکســت دهد و جشــنواره را به شیوه
سالهای قبل برگزار کند .تنها تفاوت این
اســت که یکسری پروتکلهای بهداشتی
باید رعایت شوند از جمله اصلی  ترین نکته
که به ورود مســافرین مربوط میشــود و
امکان ورود به فرانســه با ویزای توریستی
مثل ســابق وجود ندارد و بر اســاس نظر
دولت کســانی میتوانند وارد فرانسه شوند
کــه یکی از چهار واکســن معروف اروپا را
تزریق کرده باشــند .البته طبق هماهنگی
انجام شــده میان مســوالن جشــنواره با
دولت فرانسه از آنجا که تمام شرایط ورود
به فرانســه در شــرایط کرونایی از جمله

واکســن یا هفت روز قرنطینه ممکن نبود،
قرار بر انجام تست کرونا در هر  ۴۸ساعت
یک بار شده که تســت هم در یک محل
وســیع و به صورت رایگان انجام میشود
و مهمانان بــا کارتی کــه در اختیار دارند
میتوانند تســت دهند و بعد از پنج  -شش
ســاعت پاســخ آن را از طریق ایمیل خود
دریافت کنند.
او افزود :البته در مرکز جشــنواره همه
موظف به زدن ماســک هستند ولی با این
حال در میان تستهایی که گرفته میشود،

از جملــه تهیه بلیت که دیگر به ایســتادن
در صف نیازی نــدارد و در صورت حضور
نیافتن برای تماشــای فیلم هم باید حتما
کنسلی اعالم شود ،ادامه داد :دستاندکاران
جشــنواره سعی کردهاند تمام تشریفاتی که
بزرگی این رویداد را نشــان میدهد امسال
هم داشته باشــند ،مثل حضور عکاسان در
محل فرش قرمز ،گارد ویژه ،تشــریفات و
ماشــینهای ویژه برای مهمانهای خاص
و نیــز مــردم عالقهمندی که بــا صندلی
و نردبان پشــت نردههــا در انتظار دیدن

طبق اعالم جشنواره به طور متوسط روزانه
سه تا چهار تست مثبت است و نکته جالب
اینجاســت که جواب این تست فقط برای
ورود به کاخ جشنواره و بازار ضروری است
و چک میشــود ،اما برای سالنهای اکران
فیلم چیــزی نمیخواهند ،آن هم در حالی
که دو ســالن بزرگ جشنواره یعنی لومیر و
دِبوسی با ظرفیت بسیار باال هنگام نمایش
فیلمهــای پرمخاطب ،با جمعیــت انبوه و
بدون فاصله کام ً
ال پر میشوند.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات متفاوتی
کــه امســال از طریــق تلفن همــراه به
شــرکتکنندگان در جشنواره داده میشود

هنرمندان مورد عالقه خود میایستند .نکته
جالب اینجاســت که کن در فصل تابستان
مورد استقبال بیشتری قرار میگیرد ،چون
در اردیبهشتماه شرایط آب و هوایی فرق
میکند و مســافران تابستانی کمتر هستند
اما االن بجز مهمانان جشــنواره ،مسافران
خود کن هم حضور دارنــد که در خارج از
محوطه جشــنواره هم افراد بدون ماسک
تردد میکنند.
موسوی با اشــاره به کاهش قابل توجه
حضور خبرنگارها در جشنواره امسال ،درباره
فیلمهای دوره هفتاد و چهارم جشنواره کن
گفت :امسال استقبال از همه فیلمها خوب

بوده و نسبت ًا تماشاگران خوبی دارند گرچه
بهخاطر شــرایط کرونــا و ضوابط ورود به
فرانســه تعداد کل تماشــاگران نسبت به
گذشته کمتر شده است .ما از ایران دو فیلم
اصغر فرهادی و پناه پناهی را داریم ولی در
میان فیلمهــای خارجی نکته عجیب برای
من ،ســطح کیفی فیلمها بود یعنی با توجه
به عالقهای که به تماشای فیلم بعد از حدود
دو ســال تعطیلی سینما داشتم ،شگفتزده
و متاســف شــدم که از بیــن  18فیلمی
کــه تا به حال دیدهام بیشــتر آنها در حد
متوســط بودند و حتی فیلم شــون پن هم
راضیکننــده نبود .این در حالی اســت که
با اطمینــان میتوانم بگویم بیشــتر آنها
از برخــی فیلمهای تولید شــده در ایران
ضعیفتر هســتند و شاید یک سهمیهبندی
سبب میشــود که از یک کشور فیلمهای
بیشــتری نباشــد ،اما معتقدم در بسیاری
مــوارد تولیدات جدیــد ســینمایی ایران
یک ســر و گردن باالتر از سینمای خیلی
از کشورهاســت و این را برای تعارف هم
نمیگویم چون من فیلم را برای لذت بردن
تماشا میکنم.
او در پایان با اشــاره دوباره به برگزاری
جشــنواره کن با همــان ابهت خاص خود
گفــت :تنها بخش جشــنواره کــه رونق
ســالهای قبل را نــدارد بازار اســت که
اصال در بخش فیزیکی پربار نیســت .البته
سال گذشته تنها بخشــی از جشنواره کن
که برگزار شــد (به صورت مجازی) همین
بازار بود و امســال هم به صورت مجازی و
هم فیزیکی برگزار شــده اما طبیعت ًا کسانی
که در مقایســه با دورههای قبل شــرکت
کردهاند به نظرم به نصف رســیدهاند ،مث ً
ال
از ایران بســیاری از پخشکنندهها در هر
دو بخش خصوصی یا دولتی حضور ندارند
و تنها غرفهای که از ایران دیدم شــرکت
آریا انیمیشن بود که بیشتر در حوزه تولید و
ساخت انیمیشن فعال است.

حضور  ۱۵اثر از فارس
در جشنواره ملی رسانههای دیجیتال

ایرنا :کارشناس سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس اعالم کرد ۱۵ :اثر در بخش آموزش سواد رسانهای
دوازدهمین جشنواره ملی رسانههای دیجیتال از استان فارس در
جشنواره امسال حضور دارند.
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی به نقل از
محمدباقر خدادوســت بیان کرد :آثار راه یافته این استان شامل
کارهای هنرمندانی با اســامی لیلی نــوروزی ،منا چهارلنگی و
مهدی محرابی است.
او ادامه داد :دوازدهمین جشــنواره ملی رسانههای دیجیتال
به عنــوان بزرگترین رویداد شناســایی و معرفی آثار و فعاالن
فرهنگی ،هنری و رسانهای دیجیتال ،همزمان با عید سعید فطر
شــروع شده و فرآیند ثبت نام و دریافت آثار تا  ۱۷تیرماه ادامه
داشت که مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با ایام عید غدیر
در هفته اول مرداد ماه برگزار خواهد شد.
به گفته کارشــناس ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس ،امســال دومین دورهای اســت که جشنواره
با رویکرد محتوایی برگزار میشود و موضوعات انقالب اسالمی
و مقاومت با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی ،خانواده
و ســبک زندگی ،اقوام ،فرهنگ محلی و گردشگری ،مسجد و
مناســک دینی ،امید ،تفریح و نشــاط اجتماعی ،سواد رسانهای
و زیســت مجــازی ،حکمرانی و مدیریــت فرهنگی و خدمات
مطالعاتی ،آموزشــی و پژوهشــی محورهای اصلی جشــنواره
هستند.
خدادوست گفت:عالوه بر این موضوعات و با توجه به شرایط
و تحوالت یکســال گذشــته ،موضوع روایت کرونا در فضای
مجازی به عنوان موضوع ویژه جشنواره انتخاب شده است.
وی بیان کــرد :تمام فرآیندهای جشــنواره دوازدهم اعم از
ثبتنــام ،دریافت آثار ،داوری و انتخــاب برگزیدگان به صورت
مجازی و بر بستر ســامانه پلتزار (شبکه تعاملی و توانمندسازی
فعــاالن کســب و کارهای دیجیتــال) انجام شــد و صاحبان
تولیــد و نشــر ،نرمافزارهای تلفن همــراه ،بازیهای رایانهای
و محتواهــای دیجیتــال میتوانســتند با مراجعه به ســامانه
 www.platzaar.irدر این جشنواره شرکت کنند.

نیاز عاجل به حمایت

یک ناشــر با گله از روند کار یکــی از بانکها برای اعطای
تســهیالت حمایتی به ناشــران میگوید :بــا توجه به وضعیت
فعلــی و تعطیلیهای ناشــی از کرونا ناشــران نیــاز عاجل به
حمایت دارند.
سعید اردهالی ،مدیر نشــر اختران ،درباره اعطای تسهیالت
حمایتی به ناشران به ایسنا گفت :ظاهرا بانکهای دیگر شروع
بــه اعطای وام کردهاند اما بانک صادرات هنوز مشــکل دارد و
شــروع نکرده است .تا جایی که میدانم از چند نفر از همکاران
ما مبلغی برای ضمانت خواســتهاند و یا هزینهای از حسابشان
برای اعطای وام کسر کردهاند .حدود  ۲۰روز است که از اعالم
پرداخت وامها میگذرد اما بانک صادرات هنوز شــروع نکرده و
معلوم هم نیست که کی شروع خواهد کرد.
او افزود :از زمان اعالم اعطای وام ،دریافتکنندگان فرصتی
برای بازپرداخت آن دارند؛ یعنی اگر از اول ماه اعطای وام شروع
شــود مثال تا چهار ماه دیگر فرصت دارند تا پرداخت اقساط را
شــروع کنند .قاعدتا اگر سه ماه دیگر این وام را به من و همکار
من بدهند ما برای شــروع بازپرداخت وامهــا یک ماه داریم و
هرچه به تاریخ فرجه نزدیک شویم کار برای فعاالن حوزه نشر
و کتاب سختتر میشود.
وی اضافه کرد :در این ســختگیری و تعطیالت ناشــی از
کرونا همکاران مشکل و نیاز عاجل دارند و باید هرچه زودتر این
مسائل را حل کنند و کاغذ و ملزومات نشر را بخرند .این چیزی
نیســت که هر وقت دادند فرقی نکند .ظاهــرا بانک صادرات
به صرافت نیفتاده اســت که ایــن کار را انجام دهد و دلیش را
هم نمیدانیم.
این ناشر درباره اینکه آیا مسئوالن توضیحی برای تأخیر در
اعطای وام ندادهاند ،اظهار کرد :وزارت ارشــاد و وزارت صمت
با بانکها تفاهمنامه داشــتند و به بانکها هم ابالغ شده است.
همانطور که گفتم بانکها هم شــروع به اعطای وام کردهاند
اما بانک صادرات هنوز معلق اســت و شروع نکرده است .البته
به شــعبهها که مراجعه میکنیم ،میگویند مشــکل از سیستم
اســت و باید سیستم باز شود اما تصمیمگیرنده و یا مرکز بانک
یا هر مقامی که هســت ،سیســتم را باز نکرده اســت و دست
شعبهها نیست.

فیلمی در ستایش روزنامه نگاری؛ استقبال چشمگیر از «گزارش فرانسوی» در کن
فیلم «گزارش فرانسوی» ساخته «وس اندرسون» پس از
رونمایی در جشــنواره کن با اســتقبال خوب و تشــویق
ایســتاده و  ۹دقیقــه ای حاضران در ســالن لومیر ،کاخ
جشنواره همراه شد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از ورایتــی« ،گزارش
فرانسوی» جدیدترین ساخته «وس اندرسون» کارگردان
آمریکایی سرانجام در جشنواره کن رونمایی شد و حضور
ستاره های سرشناس این فیلم روی فرش قرمز و شلوغی
کاخ جشــنواره و خیابان های اطــراف آن یادآور روزهای
برگزاری کن در دوران قبل کرونا بود.
ایــن فیلم پــس از نمایــش ،طوالنی ترین تشــویق

جشنواره امسال کن تا به امروز را دریافت کرد و مخاطبان
و حاضران در ســالن اصلــی کاخ جشــنواره در مجموع
 ۹دقیقه به صورت ایســتاده عوامل «گزارش فرانسوی»
شــامل کارگردان و بازیگران آن از جمله «بیل مورای»،
«اوون ویلسون»« ،تیلدا ســوئینتون»« ،آدرین برودی»،
«استفن پارک»« ،بنسییو دل تورو» و «تیموتی شاالمی»
را تشویق کردند.
«لئا ســیدو» دیگــر بازیگر ایــن فیلم اســت که به
دلیل ابتال به ویروس کرونا در شــهر پاریس در شــرایط
قرنطینــه به ســر می بــرد و نتوانســت در نمایش فیلم
«گزارش فرانسوی» شرکت کند.

«گزارش فرانســوی» که می توان آن را از حاال یکی
از رقبای جدی در جوایز اســکار دانست؛ روایتگر داستان
یــک مجله هفتگی در حوزه سیاســت جهانی ،فرهنگ و
هنر  ...اســت و «بیا مورای» در نقش سردبیر این نشریه
نقش آفرینی کرده که با مجموعه روزنامه نگاران خود در
حال آماده سازی آخرین شماره این مجله هستند.
این فیلم نامه  ای عاشقانه خطاب به حرفه روزنامه نگاری
اســت و گرچه «وس اندرســون» بر خالف روند معمول
فیلم هــای بخــش رقابتــی از برگزاری نشســت خبری
بــا حضور بازیگران فیلمش امتناع کرد اما در تیتراژ پایانی
فیلم ،فهرستی از ســردبیران و نویسندگانی را آورده است

که منبع الهام ســاخت این فیلــم بوده اند که از میان آنها
می توان به «هارولد راس»« ،ویلیام شان»« ،لیلین ُرز»،
«جنت فالنر»« ،جیــم بالدوین» و  ...از روزنامه نیویورکر
نام برد.
فیلم «گزارش فرانســوی» قرار بود ســال گذشته در
جشــنواره کن رونمایی شود اما با لغو کن  ،۲۰۲۰در دوره
جدید این رویداد به روی پرده رفت.
این فیلم از تاریخ  ۲۲اکتبر در سینماهای آمریکا اکران
می شود.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از  ۶تا  ۱۷جوالی
( ۱۵تا  ۲۶تیر) برگزار میشود.

