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اعزام تیمی از سوی رئیس جمهوری منتخب به خوزستان
رئیسجمهـور منتخـب در تمـاس تلفنـی بـا نماینـده ولـی فقیـه و اسـتاندار خوزسـتان در جریـان آخریـن مسـائل و اوضـاع ایـن
اسـتان بـه ویـژه در موضـوع خشکسـالی و کـم آبـی قـرار گرفت.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومـی دفتـر
رئیسجمهـور منتخـب ،حجتاالسلام سـید ابراهیـم رئیسـی امروز شـنبه در تماسهـای تلفنـی جداگانهای با حجت االسلام
سـید عبدالنبی موسـوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزسـتان و امام جمعه اهواز و قاسـم سـلیمانی دشـتکی اسـتاندار خوزسـتان

گفتگو کرد.
در ایـن تماسهـا ،رئیسجمهـور منتخـب در جریـان آخریـن مسـائل و اوضاع این اسـتان به ویـژه موضوع خشکسـالی و کم آبی
قـرار گرفت.همچنیـن بنـا بـر ایـن شـد کـه تیمـی از سـوی رئیسجمهـور منتخـب ،مأمور بررسـی دقیـق و همـه جانبه مسـائل و
موضوعـات اسـتان شـده و گـزارش خود را به حجتاالسلام رئیسـی ارائـه کند.

قربانی سیل
بیش از ۱۲۰
ِ
در آلمان و بلژیک

هشدار
حفظ خونسـردی از شیشـه پنجرههـا فاصله بگیرند،
چـراغ قـوه یـا شـمع در دسـترس داشـته باشـند،
مقـداری آب ذخیـره کننـد و بـه دلیـل احتمـال قطـع
بـرق از آسانسـور اسـتفاده نکننـذ و همچنیـن تمـام
درهـا ،دریچههـا و پنجرههـا را بسـته نگـه دارنـد.
دوری از پنجرههـای فلـزی ،وسـایل هـادی بـرق و
انـرژی ،کشـیدن دو شـاخه وسـایل برقـی از پریـز،
عـدم تـردد در محـدوده تـراس و پشـت بـام از دیگر
توصیههـا به شـهروندان اسـت که در خانه هسـتند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش توصیههـای ارائهشـده بـه
شـهروندانی کـه در معابـر و فضـای بـاز هسـتند نیـز
عبـارت اسـت از پرهیز از دویدن و فـرار ضمن حفظ
خونسـردی ،دوری از حصارهـا ،دیوارهـا ،تابلوهـای
تبلیغاتـی ،بنرهـا ،داربسـتهای فلـزی ،کابلهـای
بـرق و عـدم توقـف در ایـن مکانهـا.
در همیـن خصـوص بهتریـن اقـدام حضـور در
فضاهـای سرپوشـیده تـا پایـان توفـان و اسـتفاده از
دسـتمال مرطـوب برای تنفـس راحتتـر و جلوگیری
از ورود گـرد و غبـار بـه دهـان و بینـی اسـت.
فاصلـه گرفتـن از سـاختمانهایی بـا نمـای
شیشـهای ،پرهیـز از رفتـن بـه نقـاط بلنـد و دوری از
درختـان هنـگام وقـوع صاعقـه و رعد و بـرق ،فاصله
گرفتـن از سـیمهای رها شـده بـرق و عدم اسـتفاده
از پلهـای عابـر پیـاده در صـورت تشـدید توفـان از
دیگـر توصیههـای عنـوان شـده اسـت.
سـازمان آتـش نشـانی شـهرداری شـیراز
همچنیـن از شـهروندان درخواسـت کـرده اسـت
کـه اکیـدا از حضـور در حاشـیه رودخانـه خشـک،
خودداری کنند.

رییس جمهور منتخب در نشست با مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن کرونا:

محور اصلی در مبارزه با کرونا واکسن تولید داخلی است
رییـس جمهـوری منتخـب گفـت :ملاک و
محـور اصلـی در مبـارزه بـا کرونا تولیـد داخلی
واکسـن و حمایـت از تلاش متخصصـان
ایرانـی در ایـن زمینـه اسـت کـه بایـد بـه دقت
و سـرعت ،مشـکالت و موانـع موجـود در این
مسـیر برطـرف شـود .البته درکنـار تولید داخل
بایـد خریـد واکسـن خارجـی معتبـر هـم بـا
سـرعت پیگیـری شـود.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا از روابـط عمومـی
دفتـر رییـس جمهـور منتخب ،حجت اسلام
و المسـلمین سـید ابراهیم رییسی در نشستی

واکسیناسـیون انجـام شـده الزم بـوده امـا
قطعـا کافـی نیسـت و اعـداد و ارقـام موجـود
نبایـد مـا را قانـع کنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :مالک و محـور اصلی،
تولیـد داخلـی واکسـن و حمایـت از تلاش
متخصصـان ایرانـی در ایـن زمینـه اسـت کـه
بایـد بـه دقـت و سـرعت ،مشـکالت و موانـع
موجـود در ایـن مسـیر برطـرف شـود .البتـه
درکنـار تولیـد داخـل بایـد خریـد واکسـن
خارجـی معتبـر هم بـا سـرعت پیگیری شـود.
رییـس جمهـور منتخـب بـا تاکیـد بـر اهمیت

بـا مسـئوالن و کارشناسـان حـوزه واکسـن
و واکسیناسـیون کرونـا ضمـن تقدیـر از کادر
درمـان و بـا گرامیداشـت یـاد شـهدای مدافـع
سلامت کـه فداکارانـه در میـدان مبـارزه بـا
بیمـاری کرونـا وارد عمـل شـده انـد ،اظهـار
داشـت :ورود متخصصـان داخلـی بـه عرصه
تولیـد واکسـن کرونـا کـه قابـل رقابت بـا انواع
واکسـن خارجـی باشـد ،باعـث افتخار اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :امـروز بـا همـت
متخصصـان کشـورمان ،دانش تولید واکسـن
کرونـا بومی شـده و باید گسـترش یابـد و دولت
هـم خـود را موظـف میدانـد در ایـن زمینـه
حمایت هـای الزم و واقعـی را انجـام دهـد.
رییسـی بـا تاکیـد بـر حمایـت عملـی از
شـرکتها و تولیـد کننـدگان واکسـن کرونـا
گفـت :نـوع حمایتهـا نبایـد در حـد حـرف
باشـد و دولـت سـیزدهم ضمـن دقـت و
تسـریع در صـدور مجوزهـای الزم ،اختصاص
اعتبـارات و بودجه را در اولویـت قرار میدهد.
رییـس جمهـور منتخـب بـا بیـان اینکـه
اقدامـات الزم در زمینـه مبـارزه بـا بیمـاری
کرونـا بایـد بـدون معطلـی و بی وقفـه پیگیری
شـود ،گفـت :آنچـه تاکنـون در زمینـه

واکسیناسـیون عمومـی و تاثیـر آن بـر زندگـی
روزمـره ،معیشـت و اقتصـاد ،گفـت :آرامـش
خاطـر و مصونیت بخشـی مردم بـرای ورود به
فصـل پاییـز و زمسـتان اهمیت ویـژه ای دارد
لـذا بایـد بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـا زمان
واکسیناسـیون عمومـی را کاهـش دهیم.
رییسـی بـا تاکیـد بـر تاثیـرات واکسـن کرونا از
لحـاظ روحـی و روانـی و نیـز کاهـش تلفـات
انسـانی ،اظهارداشـت :بایـد مبنـای کار را بـر
هـر چـه کمتـر شـدن تلفـات هموطنانمـان بر
اثـر ابتلای بـه کرونـا قـرار دهیـم و در ایـن
راسـتا حتـی جـان یـک نفـر هـم اهمیـت دارد
زیـرا خانوادههـای بسـیاری عـزادار میشـوند.
وی بـا طـرح ایـن سـوال که آیـا آنچـه تاکنون
انجـام شـده نهایـت اسـتفاده از ظرفیـت
کشـور در راسـتای واکسیناسـیون اسـت،
تصریـح کـرد :بـه نظـر بنـده اینطـور نیسـت
و ظرفیت هـای زیـادی در عرصـه تولیـد و
واردات وجـود دارد کـه بایـد فعـال شـود و
در ایـن زمینـه اختصـاص بودجـه و انجـام
حمایـت الزم از طـرف دولـت ،دارای اولویـت
است.
رییـس جمهـور منتخـب بـا بیـان اینکـه بایـد

نسـبت بـه واکسـن تولیـد داخـل ،تشـویق و
حمایت هـای الزم ،ملاک عمـل قـرار بگیرد،
گفـت :ضـروری اسـت مشـوق های ویـژه ای
بـرای تولیدکننـدگان داخلـی واکسـن در نظـر
گرفتـه شـود و از طـرف دیگـر بایـد بتوانیـم
تـا قبـل از رسـیدن فصـل سـرما کار جـدی و
متفاوتـی انجـام دهیـم.
رییسـی اسـتفاده از ظرفیتهـای نیروهـای
مردمـی ،بسـیج و جمعیـت هلال احمـر را در
واکسیناسـیون عمومی مـورد تاکیـد قـرار داد.
در این نشسـت سـعید نمکـی وزیر بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی ،محمـد مخبـر
رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره)،
قاضـی زاده هاشـمی نماینده مجلس در سـتاد
کرونا ،حسـینعلی شـهریاری رییس کمیسیون
بهداشـت مجلـس شـورای اسلامی ،کریـم
همتـی رییس جمعیـت هالل احمـر ،علیرضا
بگلـری رییـس انسـتیتو پاسـتور ،محمـد
رضـا شـانه سـاز رییـس سـازمان غـذا و دارو،
علیرضـا عسـگری رییـس سـازمان تـدارکات
پزشـکی هالل احمر ،مصطفـی قانعی رییس
کمیتـه علمی سـتاد کرونـا ،فریـدون مهبودی
پیشکسـوت بیوتکنولـوژی ،حسـن جلیلـی
مسـئول گروه تحقیقاتـی واکسـن ایرانی کرونا
و مهـدی صفـری از فعـاالن حـوزه تامیـن
و تولیـد واکسـن در سـخنان جداگانـه ای
دیدگاه هـا و پیشـنهادات خـود را درخصـوص
وضعیـت واکسـن کرونـا در دو حـوزه تولیـد
داخـل و واردات و راهکارهـای مناسـب
بـرای اجـرای واکسیناسـیون عمومـی و
نگرانی هـای موجـود در ایـن زمینـه را مطـرح
کردند.
اهمیت توجه به تولید داخلی واکسـن ،تسـریع
و تسـهیل در صـدور مجوزهـای مرتبـط ،ارائه
مشـوق و دریافـت تضمیـن از شـرکتهای
تولید کننده واکسـن ،حمایـت ارزی و ریالی از
تولیـد کنندگان واکسـن ،انتقـاد از عدم کمک
ریالـی و ارزی دولـت از تولیـد واکسـن ،تالش
بـرای جلـب اعتمـاد آسـیب دیده مـردم ،توجه
بـه مطالبـه اجتماعـی در امـر واکسیناسـیون
عمومـی ،انتقـاد از عـدم اسـتفاده از نیروهای
هلال احمـر در زمینه تزریق واکسـن ،تقویت
تعامـل و همدلـی بین دسـتگاه ها ،اسـتفاده از
تـوان بخـش خصوصـی در واردات واکسـن و
حمایـت ارزی از شـرکتها از جملـه مهمترین
محورهـای مطـرح شـده در ایـن نشسـت
بود.

تلاش بـرای یافتـن صدهـا نفر که در حادثه سـیالب شـدید
اروپـا مفقـود شـده انـد در حالـی ادامـه دارد کـه بـه گفتـه
مقامـات محلـی ،شـمار قربانیان ایـن حادثه در غـرب آلمان
و بلژیـک بـه بیـش از  ۱۲۵تـن رسـیده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،رئیـس جمهـوری آلمـان بـا بیـان اینکـه
فاجعـه ناشـی از وقـوع سـیالب شـوک آور بـوده بـر حمایـت
از خانـواده قربانیـان و کمـک بـه روسـتاهای خسـارت دیـده
تاکیـد کـرده اسـت .تاکنون حـدود  ۱۰۶نفر در این کشـور بر
اثـر وقـوع سـیالب جـان خـود را از دسـت داده اند.
ادامه در صفحه 9

آتش سوزی در مارسی فرانسه
 ۱۶کشته و زخمی برجای گذاشت

عکس :خبرگزاری میزان

بـه دنبـال پیشبینـی وقـوع بارندگـی و وزش بـاد در
شـیراز و اقـدام شـهرداری بـرای مسـدود کـردن
کنارگذرهـای حاشـیه رودخانـه ایـن شـهر ،سـازمان
آتشنشـانی نیـز اطالعیـه هشـدار صـادر کـرد.
سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
شـیراز ،در اطالعیـهای کـه بـه اسـتناد پیشبینـی
وقـوع بارندگـی ،وزش بـاد و صاعقه طی  ۴۸سـاعت
آینـده در ایـن کالنشـهر ،صـادر کـرد ،توصیههایـی
بـرای آگاهـی شـهروندان از اصـول ایمنـی مرتبط با
ایـن شـرایط ،مطرح شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا در اطالعیـه آتشنشـانی شـیراز
کـه در اختیـار ایـن خبرگـزاری قـرار گرفـت ،بـه
شـهروندان توصیه شـده اسـت کـه حتیالمقدور در
خانـه بماننـد ،از تـردد غیرضـروری پرهیـز و اجسـام
معلـق ماننـد گلـدان و اشـیاء رهاشـده در محوطـه
تـراس و پشـت بـام را تثبیـت یـا جمـعآوری کننـد.
در اطالعیـه مذکـور همچنین توصیه شـده اسـت که
از حضـور در فضاهـای باز گردشـی و تفریحی پرهیز
کـرده و تـردد کـودکان و سـالخوردگان در سـطح
شـهر انجام نشـود.
برخـی دیگـر از توصیههـای عمومـی مطـرح شـده
در اطالعیـه آتـش نشـانی شـیراز عبـارت اسـت از
اسـتفاده نکـردن از موتورسـیکلت و دوچرخـه ،عدم
تـردد در مجـاورت سـاختمانهای در حـال سـاخت،
تابلوهـای مسـتقر در سـطح شـهر ،تیرهـای بـرق،
کابلهـای فشـار قـوی و عـدم تجمـع در محـدوده و
محـل وقـوع حـوادث احتمالـی.
در ایـن اطالعیـه همچنیـن بـه شـهروندان توصیـه
شـده اسـت در صورتـی کـه در خانـه هسـتند ضمـن
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جهت بررسی مسایل و مشکالت مردم انجام می شود؛

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

با یک خیز صعودی
کرونا در سراسر کشور مواجه ایم

با تجلیل از الهام مزارعی،
نویسنده ادبیات کودک
و نوجوان در شیراز؛

مدیر کل ورزش
و جوانان فارس اعالم کرد؛

عصر کوتوله هاي سياسي
محمد عسلی

https://asremardom.ir

در پـی آتـش سـوزی در یک سـاختمان در مارسـی فرانسـه،
 ۱۶نفـر کشـته و زخمـی شـدند .ایسـتگاه رادیویـی France
 Bleuگـزارش داد ،صبـح دیـروز (شـنبه) در آتـش سـوزی
یک سـاختمان در شـمال مارسـی فرانسـه ۳ ،نفـر جان خود
را از دسـت دادند.این آتش سـوزی در سـاختمانی در منطقه
فالمانـت مارسـی رخ داد .قربانیـان برای فرار از شـعلههای
آتـش از طبقـه هشـتم آپارتمـان خـود را بـه پاییـن انداختنـد.
یکـی از ایـن افـراد بـا نـوزادی در آغوشـش به پاییـن پرید.
ادامه در صفحه 9

روسیه و کشورهای آسیای میانه خواستار مذاکره بین افغانها شدند
بـر اسـاس بیانیـه مشـترکی کـه وزارت
خارجـه روسـیه منتشـر کـرد ،وزرای
خارجـه پنـج کشـور آسـیای میانـه شـامل
قزاقسـتان ،قرقیزسـتان ،تاجیکسـتان،
ترکمنسـتان و ازبکسـتان به عالوه روسـیه
خواسـتار مذاکـرات سـازنده بیـن دولـت
کابـل و طالبـان شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
تـاس ،در ایـن بیانیـه آمـده اسـت:
امیدواریـم مذاکـرات سـازندهای میـان
دولـت کابـل و طالبـان بـا هـدف تدویـن
رویکردهـای هماهنـگ بـه منظـور توقـف
ایـن جنـگ طوالنـی و توسـعه افغانسـتان
بـه عنـوان یـک کشـور صلح جو و مسـتقل
انجـام شـود.
در همیـن رابطـه ،وزیـران مذکـور از
تالشهـا بـرای دسـتیابی بـه سـازش ملی
در افغانسـتان در تمـام نشسـتها ،شـامل
فرایند اسـتانبول ،بـا توجه بـه نتایج نهمین
نشسـت قلـب آسـیا ،کنفرانـس وزارتـی
رونـد اسـتانبول کـه سـی مـارس  ۲۰۲۱در
دوشـنبه برگـزار شـد و نشسـت تروئیـکای
گسـترده شـامل روسـیه ،آمریـکا ،چیـن و
پاکسـتان و همچنیـن فرمـت رایزنیهـای
مسـکو درخصـوص افغانسـتان اسـتقبال
کردنـد.
شـرکت کننـدگان در ایـن نشسـت تاکیـد
کردنـد کـه وضعیـت کنونـی افغانسـتان بـا
توجـه بـه خـروج نیروهـای خارجـی از ایـن
کشـور و بـه دنبـال آن تشـدید خصومـت
میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان بـه
ویـژه در والیتهـای شـمالی هـم مـرز بـا
کشـورهای آسـیای میانـه ،مایـه نگرانـی

جـدی اسـت.
ایـن وزیـران تاکیـد کردنـد :بـا توجـه بـه
واقعیـت جدیـد جغرافیـای سیاسـی،
ضـرورت دارد بـه دنبـال راههایـی
بـرای تثبیـت ایـن وضعیـت سیاسـی –
نظامـی و برقـراری صلـح در جمهـوری
اسالمی افغانسـتان باشـیم .بدیـن منظـور
ایـن وزرا از تمـام طرفهـای دخیـل در
درگیـری افغانسـتان میخواهند تا از توسـل
بـه قوه قهریـه و اقدامات بی ثبـات کننده،
بـا رویکـردی برای ایجاد شـرایط مناسـبت
بـرای ارتقـای صلـح خـودداری کننـد.
در ایـن بیانیـه مشـترک آمـده اسـت:

دوره پـس از جنـگ اسـت.
وزیـران خارجـه پنج کشـور آسـیای میانه و
روسـیه همچنیـن قویـا حمالت تروریسـتی
در افغانسـتان کـه منجـر بـه کشـته و
مجـروح شـدن غیرنظامیـان می شـود را به
شـدت محکـوم کردنـد.
بـه گفتـه ایـن دیپلماتهـای ارشـد ،حضـور
و فعالیـت ادامـه دار داعـش ،القاعـده و
دیگـر گروههای تروریسـت یکـی از عوامل
کلیـدی بـی ثباتی در افغانسـتان به ویژه در
مناطق شـمالی اسـت.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت :مـا نگـران
گسـترش محصـوالت مخـدر و سـطح

اطمینـان داریـم کـه تنهـا راه برقـراری
صلـح جامـع و پایـدار در افغانسـتان ،از
طریـق گفتگوهـای مسـتقیم و فراگیـر در
مـورد یـک توافـق سیاسـی بیـن افغانهـا،
تحـت رهبـری مـردم افغانسـتان و بـا
کمـک فعالتـر دولتهـا و آژانسهـای
بینالمللـی بـرای بهبـودی افغانسـتان در

بـاالی تولیـد مـواد مخـدر و تجـارت
غیرقانونی اسـلحه هسـتیم .اینهـا برخی از
منابـع اصلـی درآمـد گروههـای تروریسـتی
و گـردش غیرقانونـی اسـلحه اسـت و
مـا انتظـار داریـم مقامـات افغانسـتان
تالشهـای خـود را بـرای مقابلـه بـا ایـن
تهدیدهـا افزایـش دهنـد.

تشـکیل مکانیسـم چهارجانبـه برای
حمایـت از رونـد صلح افغانسـتان
همچنیـن اعلام شـد کشـورهای آمریکا،
ازبکسـتان ،پاکسـتان به همراه افغانستان
بـرای حمایـت از رونـد صلـح در این کشـور
سـاز و کار چهارجانبه تشـکیل خواهند داد.
وزارت امـور خارجه ازبکسـتان در بیانیهای
اعلام کـرد کـه عبدالعزیـز کامـلاف ،وزیر
امـور خارحـه ایـن کشـور ،محمـد حنیـف
اتمر ،شـاه محمـود قریشـی ،وزاری خارجه
افغانسـتان و پاکسـتان و زلمـای خلیـلزاد
فرسـتاده ویـژه آمریـکا در امـور افغانسـتان
در ایـن چارچـوب در تاشـکند گـرد هـم
آمدهانـد.
بـر ایـن اسـاس ،طرفهـا بـرای تشـکیل
ایـن مکانییـم دیپلماتیـک جهـت تقویـت
روابـط منطقـهای ایـن کشـورها توافـق
رسـیدند.
در بیانیـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت
همکاریهـای منطقـه برای ایجـاد صلح و
ثبـات بلنـد مدت در افغانسـتان آمده اسـت
کـه صلـح و مناسـبات منطقـهای بـه طـور
متقابـل یکدیگـر را تقویـت خواهنـد کـرد.
بـر ایـن اسـاس ،توسـعه راههـای تجـارت
بینالمللـی از طریـق تقویـت مناسـبات
تجـاری بیـن کشـورهای منطقـه و ایجـاد
مسـیرهای جدیـد ترانزیـت از دیگـر اهداف
ایـن مکانیسـم خواهـد بـود.
در ایـن بیانیـه همچنین اعالم شـده اسـت
کـه طرفیـن بـرای تعییـن نقشـه راه ایـن
سـاز و کار و همچنیـن رایزنیهـا بـرای
تعییـن شـرایط همـکاری در روزهـای آینده
دیـدار خواهنـد کـرد.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛

پیشبینی افزایش  ۳هزار مگاواتی مصرف برق از روز دوشنبه
سـخنگوی صنعـت بـرق گفت :بـا توجه بـه افزایـش دمای
هـوا از روز دوشـنبه هفتـه جـاری ،پیشبینـی میشـود
مصـرف بـرق تـا سـه هـزار مـگاوات افزایـش یابـد.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا« ،مصطفـی رجبـی
مشـهدی» دیـروز در جمع خبرنگاران افزود :اکنون شـرایط
شـبکه بـرق کشـور در پایـداری بسـیارخوبی قـرار دارد.
وی ادامـه داد :بـر ایـن اسـاس هیـچ گونـه خاموشـی
برنامه ریزی شده نخواهیم داشت.
سـخنگوی صنعـت برق خاطرنشـان کرد :طبـق پیش بینی

سـازمان هوا شناسـی از این هفته و روز دوشـنبه دمای هوا
افزایـش خواهـد یافـت کـه ایـن امـر بـه بـاال رفتـن مصـرف
بـرق خواهـد انجامید.
رجبـی مشـهدی گفـت :بنابرایـن نیـاز بـه همـکاری بیشـتر
مشـترکان بـزرگ ،صنایـع ،بخش کشـاورزی و بـه خصوص
مـردم اسـت تـا بتـوان بـرق پایـدار بـرای همـه مشـترکان
فراهـم کـرد.
وی بـا اشـاره بـه سـخنان روز گذشـته وزیـر نیـرو مبنـی بـر
افزایـش دمـای هوا از روز دوشـنبه و تاکیـد وی بر همکاری

بیشـتر مـردم بـا صنعـت بـرق ادامـه داد :از ایـن سـخنان
برداشـت اشـتباه صـورت گرفتـه و آن را پایـان خاموشـی ها
از روز دوشـنبه منعکـس کـرده انـد.
سـخنگوی صنعـت بـرق افـزود :روزهـای گرمـی را پیش رو
داریـم در ایـن هفتـه و هفته آینـده بنابراین نیـاز به همکاری
همگانـی بـرای عبور از این شـرایط خواهیم داشـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،مصـرف بـرق کشـور روز گذشـته (جمعه،
 ۲۵تیرمـاه) نسـبت بـه روز قبـل بـا کاهـش بیـش از  ۶هزار
مگاواتـی روبهرو شـد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

عصر کوتوله هاي سياسي
بعـد از جنـگ جهانـي دوم متفقين که سرمسـت از
جـام پيـروزي بودنـد ،جهـان دوقطبي را بـه يادگار
گذاشـتند .جهانـي کـه از يک طرف چشـم بر حقوق
بشـر سـازمان ملل دوخته بـود و از طـرف ديگر مي
بايـد خسـارت هاي مالـي و جانـي ناشـي از جنـگ
خانمانسـوز را جبران کند .جهاني مشـتاق بازسازي
خرابي هـا و التيـام دردهـا و جراحـات بازمانـدگان
جنـگ .در چنيـن شـرايطي کبوتـر صلـح در حـال
و هوايـي پـرواز مـي کـرد کـه همـگان در پشـت
بـام خـود انتظـار فـرود آن را داشـتند .آمريـکا کـه
توانسـته بـود بـا بمبـاران اتمی شـهرهاي ناکازاکي
و هيروشـيماي ژاپـن بـراي تسـليم متحديـن برگ
برنـده اي را رو کنـد و متفقيـن را از چنـگال آلمـان
برهانـد مـدال کدخدايـي جهـان را بـه روي سـينه
خـود نصـب کـرد و از آن پـس چشـم هاي نگـران
را بـه سـمت قـدرت اقتصـادي  ،نظامي و سياسـي
آمريـکا جلـب نمود.
روسـيه ،انگليـس و فرانسـه هـم راه گريـزي جـز
آن نداشـتند که سـهمي از پيـروزي دريافـت کنند.
کشـورهاي خاورميانـه که بيشترشـان جدا شـده از
امپراطـوري بـزرگ عثمانـي بـود زير سـلطه و نفوذ
ايـن چنـد کشـور اروپايي و غربـي از جملـه آمريکا
درآمدند.
ايران ،پاکسـتان ،عربسـتان ،امـارات ،کويت و قطر
تحـت سـلطه و حمايـت آمريـکا قـرار گرفتنـد تـا
انگليـس و فرانسـه هـم در کنـار آمريـکا از نعمـت
نفـت ارزان و ديگـر منابـع کافـي بهـره مند شـوند
و شـرکت هاي بـزرگ بـه منابـع نفـت و گاز منطقه
خليـج فـارس مسـلط شـوند و آن شـد کـه قطـب
اول قـدرت اقتصـادي ،نظامـي و سياسـي بـه بهانه
آبادانـي و رفـع فقـر و گرسـنگي شـکل گرفـت و
اسـتعمار از دل جنـگ و صلـح مسـلح بيـرون آمـد.
کشـورهاي هندوسـتان ،عراق ،سـوريه ،ليبي و يمن
هـم سـهم اتحـاد جماهيـر شـوروي شـد ايـن دو
کشـور بـه نـام صلـح زرادخانه هـاي خـود را فعال
کردنـد و رقابت هـاي تسـليحاتي را دامـن زدنـد.
روزولت ،اسـتالين و چرچيل رؤسـاي جمهور آمريکا،
شـوروي و انگليـس سـه تـن از رؤسـاي جمهـور
کارکشـته و باتجربـه اي بودنـد کـه اولي بـا قدرت
نظامـي و اقتصـادي دومـي بـا ديکتاتوري ناشـي از
انقلاب اکتبـر  1917و سـومي با ترفندهـاي جنگي
و قـدرت انديشـه سياسـي توانسـتند جنـگ را بـه
نفع کشـورهاي خـود پيـش ببرنـد و آلمـان ،ايتاليا
و ژاپـن متحـد را شکسـت دهند.
دوران پـس از جنـگ دوم جهانـي بـه مـرور دوران
قماربـازان وکوتوله هـاي سياسـي بـود بـه گونه اي
کـه بيشـتر رؤسـا و حاکمـان کشـورهاي آسـيايي
اروپايـي و آمريکائـي از دل احزابي بيـرون آمدند که
نيـروي محرکه آنـان تبليغات ،تکنولوژي و سياسـت
تفرقـه بيانـداز و حکومت کـن بود.
کاپيتاليسـم «سـرمايه داري» در رأس قـرار گرفـت
و افـول و غـروب کمونيسـم شـروع شـد .چيـن
بـه عنـوان کشـوري کـه انقلاب خـود را مديـون
کشـاورزان مـي دانسـت و نـه کارگـران نقبـي بـه
ايدئولـوژي کمونيسـتي زد و از الک فئوداليته بيرون
پريـد امـا ظـرف  40سـال گذشـته جهشـي بـه
سـمت اقتصاد کاپيتاليسـتي کـرد و شـد قدرتي که
بـه لحـاظ توانايي هـاي اقتصـاد و رشـد  9درصدي
مقابـل آمريـکا و روسـيه قـد علـم کـرد تـا اتحـاد
دوگانـه ديگـري مقابـل غـرب بـه وجـود آید.
اينـک بـه جـاي چرچيـل در انگلسـتان جانسـون
خبرنـگار نشسـته و بـه جـاي ژنـرال دوگل قهرمان
رئيـس جمهـور فرانسـه اسـت.
شـخصیت هاي سياسـي آمريـکا بعـد از روزولـت
و کنـدي ،ترامـپ و سـران ديگـر کشـورهاهم در
کوتولـه گـي دسـت کمـي از يکديگـر ندارنـد .در
چنيـن شـرايطي کـه بـه علـت افزايـش شـديد
آالينده هـاي نفتي و گازي ناشـي از گازهاي فسـيلي
زميـن لحظـه بـه لحظـه گرمتـر شـده و مصائـب و
باليـاي طبيعـي بـه خانه هاي سـاخته شـده از بتون
آرمه هـا هـم رحـم نمـي کنـد و ويـروس کرونـا
کسـب و کارهـا و تجارت هـا را به تعطيلي کشـانده
 ،ورشکسـتگي هاي غيـر منتظـره اي را دامـن زده و
انسـان هاي چنـد ميليوني را به کام مرگ کشـانده و
جنگ هـاي منطقـه اي و نیابتـی ميليون ها نفـر را به
کام مـرگ و آوارگي سـوق داده و خشکسـالي و کم
آبـي حريق هـاي گسـترده را در دل جنگل ها شـعله
ور نمـوده و ولنـگاري و هرزگـي بنيـان خانواده هـا
را از هـم گسسـته و هوسـراني و بـي بنـد و بـاري
را در فرهنـگ و سياسـت جـای داده کـدام نجـات
دهنـده توانـد زمين را و انسـان را و هـم جانوران را
و جنگل هـا را از نابـودي نجـات دهـد؟
آيـا جـز ايـن اسـت کـه حاکمـان جهـان امـروز
کوتوله هـاي بـي تجربـه کـم سـوادي هسـتند کـه
جـز بـه منافع خـود نمـي انديشـند؟ کسـاني که با
شـعار حفـظ منافـع ملـي به ميـدان آمـده انـد .اما
نمـي داننـد حفـظ منافـع ملـي کشـور خـود بدون
حفـظ منافع و منابع ديگر کشـورها و ديگر انسـانها
مقدور نيسـت؟
به قول حافظ خودمان
جاي آن است که خون موج زند در دل لعل
زين تغابن که خزف مي شکند بازارش
سـقوط امپراطوري هـاي بـزرگ از ميـان رفتـه را
کوتوله هايـي دامـن زدنـد کـه ميـراث خـوار و نـه
ميـراث دار سـرداران شـجاع و بـزرگ بودنـد کـه
اگـر بسـيار خـون ريختنـد تـا سـيطره و گسـتره
امپراطوري هـاي خـود را وسـعت دهند از شـجاعت
و تدبيـري کـم نظير برخـوردار بودند امـروز به علت
ضعف مديريت پسـماندهاي سياسـي آمريکا دوران
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

با یک خیز صعودی در سراسر کشور مواجه ایم
رییـس جمهـور گفـت :متاسـفانه در حالـی
کـه فکـر می شـد شـرایط بـه سـمت آرامش
اسـت همزمـان بـا انتخابـات از یـک طرف و
مراسـم عیـد فطر و سـفرهای تابسـتانی همه
دسـت به دسـت هم داد و از آنها مهمتر ورود
ویـروس هنـدی بود کـه از مرزهای شـرقی و
جنوبـی وارد شـد و کار را بـه مراتب سـختتر
کـرد و در نتیجـه امـروز با یک خیـز صعودی
در سراسـر کشـور مواجه هسـتیم.
به گزارش ایسـنا ،حجتاالسلام و المسلمین
حسـن روحانی در جلسـه سـتاد ملـی مدیریت
بیمـاری کرونـا بـا اشـاره بـه سـطح رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی در کشـور اظهـار
کـرد :بـه طـور متوسـط در کشـور  ۴۸درصـد
بـه پروتکلهـا عمـل میشـود کـه ایـن رقم
خیلـی پایین اسـت .توقـع این اسـت پروتکل
 ۸۵درصـدی و  ۹۰درصـدی در کشـور عمـل
شو د .
وی افـزود :رعایـت پروتکلهـا پایین اسـت،
ویـروس هنـدی هم وارد شـده ،تابسـتان هم
هسـت .اجتماعـات و دور همیها هم باشـد و
در رسـتورانها مراعات نشـود ،با این شـرایط
پیداسـت چه مشـکالتی برای مـردم به وجود
میآیـد.
روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه راهحـل اصلـی
بـرای اینکـه از جـان مـردم حفاظـت شـود،
فاصلـه گرفتـن از ویـروس اسـت ،گفـت :این
موضـوع همیشـه بایـد بـه عنوان یک دسـتور
مهـم مراعات شـود .واکسـن را هر چه بیشـتر
وارد کنیـم میتوانـد موثر باشـد .تاکنون بیش
از  ۷میلیـون واکسـن تزریـق شـده دو میلیون
دیگـر هم توزیع شـده اسـت که اینهـا هم به
تدریـج تزریـق خواهد شـد.
رییـس جمهـوری ادامـه داد :در ایـن هفتـه
شـش الی هفت میلیـون دز دیگر وارد کشـور
میشـود .در مـرداد مـاه مقداری تولیـد داخلی
هـم میتوانیـم اسـتفاده کنیـم .بدیـن ترتیب
در یکـی دو هفتـه آینـده حـدود ده میلیون دز
در دسـترس داشـته و تزریـق می کنیـم و اگر
در اختیـار باشـد تزریـق آن هـم در ظـرف دو
سـه هفتـه میتوانـد انجام شـود.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش با اشـاره
بـه وضعیـت شـیوع کرونـا در کشـور ،تصریح
کـرد :متاسـفانه در گزارشهایـی کـه داده
شـد ،مشـاهده شـد که برخـی اسـتانها مانند
کرمـان ،مازنـدران ،هرمـزگان ،گلسـتان و
سیسـتان و بلوچسـتان و حتی تهران در زمینه
بسـتری ،شـرایط مناسـبی ندارنـد و تعـداد
بسـتریها رو بـه افزایـش اسـت .بنابرایـن

برخـی اسـتانها در مسـیر خیـز هسـتند کـه
بایـد مراقبـت بیشـتری کنیـم.
روحانـی افـزود :ویروس کرونـا در این  ۱۷ماه
فشـار زیـادی بـر مـردم و جامعـه وارد کـرد.
غیـر از موضـوع سلامت مـردم ،آثـار روانـی
کـه ایـن ویـروس در جامعه داشـت ،چالشها
و خسـارت های فـراوان اقتصـادی و فرهنگی
بـر مـا وارد کـرد .در زمینه معیشـت و خدمات
مـردم و در برخـی مشـاغل ماننـد حمـل و
نقـل و گردشـگری و در زمینـه ورزشـی دچار
خسـارت شدیم.
رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه در آموزش
از شـرایط ایـده آل فاصلـه گرفتیـم ،تاکیـد
کـرد :گرچـه آمـوزش در فضـای مجـازی بود
امـا بـه هر حـال هم در دبسـتان و دبیرسـتان
و دانشـگاه مقداری از مسـئله آمـوزش فاصله
گرفتیـم .در کنـار آن در بحـث مناسـک دینی
هـم فاصلـه گرفتیم.
روحانـی یـادآور شـد :متاسـفانه در حالـی کـه
فکـر می شـد شـرایط به سـمت آرامش اسـت
همزمـان بـا انتخابـات از یک طرف و مراسـم
عیـد فطـر و سـفرهای تابسـتانی همه دسـت
بـه دسـت هـم داد و از آنهـا مهمتـر ورود
ویـروس هنـدی بود کـه از مرزهای شـرقی و
جنوبـی وارد شـد و کار را بـه مراتب سـختتر
کـرد و در نتیجـه امـروز با یک خیـز صعودی
در سراسـر کشـور مواجه هسـتیم.
وی بـا تاکیـد بر اینکه اساسـا حضـور طوالنی
ویـروس در بخشـی از کشـور و انتقـال بـه
بخـش دیگـر بـه طـور طبیعی با یـک جهش
مواجـه اسـت ،گفـت :ویـروس در اسـتانی
میمانـد و بـه اسـتان دیگـر منتقـل می شـود
کـه خـود آن بـه معنـی جهـش داخلی اسـت.
اگـر بخواهیم به طـور کلی از ویـروس فاصله
بگیریـم بایـد در داخل کشـور در اسـتانهای
مختلـف از آن جدا شـده باشـیم .ضمـن اینکه
کشـورهای همسـایه و بـه طـور کلـی جهـان

هـم باید شـرایط مناسـبی از نظر عدم شـیوع
کرونا داشـته باشـند.
رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه مـا همـه
تلاش خـود را انجـام میدهیـم و مـرز را
کنتـرل میکنیـم تـا ویـروس جهشیافتـه
کمتـر وارد شـود ،اظهـار کرد :همـه این کارها
در سـرعت ورود موثـر اسـت امـا به هـر حال
ویـروس از جایـی وارد کشـور میشـود.
روحانـی ادامـه داد :در اسـتانها تلاش
میکنیـم کـه سـفری انجـام نشـود امـا بـا
فاصلـه زمانـی از اسـتانی بـه اسـتان دیگـر
دومرتبه شـاهد انتقـال ویروس هسـتیم .همه
ایـن تالشهـا انتشـار و شـیوع را بـه تعویـق
می انـدازد امـا اصـل انتشـار و انتقـال و حتـی
جهـش را متاسـفانه در سراسـر کشـور بـه
صورتـی شـاهد هسـتیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا تاکید
بـر اینکـه ان شـاءاهلل وعـدهای کـه بـه مردم
دادیـم کـه تا پایان ایـن دولت افراد  ۶۵سـال
به بـاال و آنهایی کـه دارای بیمـاری زمینهای
هسـتند از واکسـن اسـتفاده کننـد را عملـی
میکنیـم ،اظهـار کـرد :اکنون حتـی در برخی
از اسـتانها  ۶۰سـال بـه بـاال و در برخـی از
اسـتانها  ۵۰سـال بـه بـاال هـم از واکسـن
اسـتفاده میکننـد ،در برخـی از نقـاط مرزی و
جزایـر حتـی  ۱۸سـال به بـاال هم از واکسـن
اسـتفاده میکننـد.
رییـس جمهـوری یـادآور شـد :بـرای موضوع
بازگشـایی مـدارس هـم امیدواریـم شـرایطی
باشـد کـه در مهرمـاه گشـایش صـورت
گیـرد ،واکسـن بـرای آمـوزش و پـرورش
و معلمـان هـم مدنظـر قـرار دادنـد ،بـرای
اسـتادان دانشـگاه و همچنیـن برای عشـایر و
گروههایـی کـه اعلام شـده نیـز از واکسـن
اسـتفاده خواهـد شـد.
روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکه مـا بـه وعدهمان
در واکسیناسـیون تـا پایـان دولـت عمـل

میکنیـم ،ادامـه داد :یکـی از واکسـنهای
داخلـی مـا کـه بـه بـازار آمـده و امیدواریـم
دومـی و سـومی هم به تدریـج تا پایـان دولت
بتواننـد در مسـیر واکسیناسـیون مـردم قـرار
بگیرنـد.
وی تأکیـد کـرد :تزریق واکسـن نبایـد عاملی
باشـد کـه مـردم فکـر کننـد پروتکلهـای
بهداشـتی را کنـار بگذارنـد .اگر  ۲دز واکسـن
تزریـق شـود ،در کاهـش مـرگ و میـر
بسـیار موثـر اسـت ،امـا اینچنیـن نیسـت که
حتمـا جلـوی ابتلا را بگیـرد .بـرای اینکـه
ایـن ویـروس مرتـب جهـش پیـدا میکنـد،
ابتلا و مشـکل خواهـد بـود و مـا حتمـ ًا باید
پروتکلهـا را مراعـات کنیـم.
رییـس جمهـوری یـادآور شـد :در بسـیاری از
کشـورها ،بعـد از واکسیناسـیون پروتکلهـا را
کنـار گذاشـتند ،پشـیمان شـدند و االن دوباره
بـه مـردم توصیه میکنند از واکسـن اسـتفاده
کننـد و از اجتماعـات پرهیـز کننـد .اگـر در
آینـده قـادر باشـیم تمـام مـردم را واکسـینه
کنیـم ،اگـر کشـورهای اطـراف مـا و منطقـه
یـا حتـی در جهان کشـورهایی باشـند در آنجا
کرونـا باشـد ،بـاز هـم ممکـن اسـت کـه بـه
کشـور مـا سـرایت پیـدا کند.
روحانـی با بیـان اینکه مصونیـت کافی زمانی
اسـت کـه واکسیناسـیون در همـه کشـورها
انجـام بگیـرد ،تصریـح کـرد :به همیـن دلیل
کشـورهای اروپایـی در سـطح وسـیعی از
واکسـن اسـتفاده کردند .اما چون کشـورهای
دیگـر در اطراف آنهـا یا کشـورهای آفریقایی
یـا کشـورهای آمریـکای التیـن اسـتفاده
نکردنـد دومرتبـه ایـن ویـروس جهـش یافته
وارد ایـن کشـورها شـده اسـت .البتـه شـاید
مـرگ و میـر به صورت قبل نیسـت امـا ابتال
و اشـغال تخـت هسـت و مشـکالتی به وجود
میآورد.
رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه بایـد همـه
تـوان خـود را بـه کار بگیریـم کـه جلـوی
عـادی انـگاری کرونـا در جامعـه گرفتـه
شـود ،اظهـار کـرد :مـردم بداننـد کـه ایـن
ویـروس و چرخـه انتقـال و سـرایت وجـود
دارد .ایـن بیمـاری همچنـان میتوانـد بـرای
مـردم خطرنـاک باشـد بنابرایـن همـه بایـد
پروتکلهـا را رعایـت کنیـم .مصونیـت از
ایـن ویـروس زمانـی اسـت کـه کل مـردم
جهـان بتواننـد از واکسـن اسـتفاده کننـد کـه
تـا آن زمـان فاصله زیـادی اسـت و باید برای
زندگـی طوالنـی مـدت در شـرایط کرونایی و
اجـرای همـه پروتکلهـا آمـاده باشـیم.

گاردین مدعی شد

انتشار اسنادی تازه از "دخالت پوتین در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا"
و پیروزی ترامپ
روزنامـه گاردیـن در گزارشـی مدعـی شـد،
اسـناد مرتبـط بـا یـک نشسـت عالیرتبـه در
کرملیـن نشـان میدهد کـه والدیمیـر پوتین
عملیاتـی بـرای کمـک بـه پیـروزی دونالـد
ترامـپ در انتخابات ریاسـت جمهوری ۲۰۱۶
را تاییـد کـرده بـود .در مقابـل ترامـپ ایـن
گـزارش را "سـاختگی و چنـدشآور" خوانده
ا ست .
بـه گـزارش ایسـنا ،دونالـد ترامـپ،
رئیسجمهـوری سـابق آمریـکا ،گزارشـی
را کـه میگویـد والدیمیـر پوتیـن،
رئیسجمهـوری روسـیه ،فرمانـی عملیاتـی
صـادر کـرده کـه بـه پیـروزی او در انتخابات
انجامیـده بود« ،چندش آور» و « سـاختگی»
توصیـف کـرد.
به گـزارش ایندیپندنـت ،این سـخنان ترامپ
در پـی انتشـار گزارشـی در نشـریه گاردیـن
اظهـار شـده اسـت .گاردیـن بـا اسـتناد بـه
مـدارک درز کـرده از کرملیـن ،نوشـته بـود
پوتیـن در  ۲۲ژانویـه  ۲۰۱۶بـا روسـای
نهادهـای اطالعاتـی و وزرای ارشـد دولـت
اشـتراک نظـر داشـته اسـت کـه دسـتگاه
رهبـری ترامـپ بـا منافـع راهبـردی روسـیه
از جملـه ایجـاد «ناآرامیهـای اجتماعـی» و
تضعیـف موضـع ریاسـتجمهوری آمریـکا در
مذاکـره ،هـم جهـت اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده کـه پوتیـن فرمانـی
را امضـا کـرده و بـه سـه نهـاد اطالعاتـی
روسـیه دسـتور داده اسـت بـرای حمایـت از
ترامـپ کـه آن هنـگام از سـایر نامزدهـای
جمهوریخواهـان جلوتـر بـود ،راههایـی
عملـی بیابنـد.
ترامـپ در واکنش بـه این مقالـه در بیانیهای
که لیـز هرینگتون ،سـخنگوی دونالد ترامپ،
آن را خوانـد ،گفـت« :چنـدشآور اسـت .این
نیـز هماننـد روسـیه ،روسـیه ،روسـیه اخبـار
جعلـی اسـت ».رئیسجمهـوری سـابق
آمریـکا افـزود ،ایـن اتهامهـای «دیوانههـای
چـپ افراطـی» بـرای تحقیـر جریانهـای

راسـتگرا اسـت.
ترامـپ ،کـه حسـاب کاربـری توییتـرش
حـذف شـده اسـت ،گفت« :سـاختگی اسـت.
هیچکـس سرسـختانهتر از مـن بـا روسـیه
برخـورد نکـرده اسـت؛ از جمله در مـورد خط
لولـه [نـورد اسـتریم  ]۲و تحریمهـا .در عین
حـال ،مـا بـا یکدیگـر همزیسـتی داشـتیم.
روسـیه بـه مـا احتـرام میگذاشـت ،چیـن به
مـا احتـرام میگذاشـت ،ایـران بـه مـا احترام
میگذاشـت ،کـره شـمالی بـه مـا احتـرام
میگذاشـت».
امـا بهرغـم مخالفتهـای ترامـپ ،نشـریه
گاردیـن اسـنادی را بـه کارشناسـان مسـتقل
نشـان داده اسـت .به گفتـه آنها ،این اسـناد
واقعـی بـه نظـر میرسـند.
گـزارش محرمانـه کرملیـن بـه «شـماره
 /۰۴-۳۲ویدی» ترامـپ را از دیـد روسـیه
«امیدوارکنندهتریـن نامـزد» دانسـته و او را
فـردی «عجـول ،از نظـر ذهنـی متزلـزل و
نامتعـادل» خوانـده کـه بـه «عقـده حقارت»
دچـار اسـت.
فعالیت سه آژانس اطالعاتی
گاردیـن مینویسـد کـه در ژانویـه ۲۰۱۶
پوتیـن ،وزیـران عالیرتبـه و مدیـران ارشـد
سـرویسهای جاسوسی روسـیه در جلسه یاد
شـده توافق کردند کـه روی کار آمدن ترامپ
بـه تامین اهـداف اسـتراتژیک مسـکو کمک
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خواهـد کـرد .پوتیـن بـا اتـکاء بـه نظـرات
کارشناسـان توصیـه میکنـد کـه مسـکو
از همـه روشهـای ممکـن بـرای اطمینـان
از پیـروزی ترامـپ در انتخابـات ریاسـت
جمهـوری آمریـکا اسـتفاده کنـد .پـس از آن
بـه سـه آژانـس اطالعاتـی روسـیه دسـتور
داده میشـود تـا راههـای عملـی بـرای ورود
ترامـپ بـه کاخ سـفید را پیـدا کننـد .گفتـه
میشـود کـه دسـتورالعمل مربوطـه امضـای
دسـتنویس پوتیـن را ذیـل خـود دارد.
گفتـه میشـود کـه سـرویسهای اطالعاتـی
غربـی مدتهاسـت بـه این اسـناد دسترسـی
دارنـد و بـه دقـت در حـال بررسـی آنهـا
هسـتند .کارشناسـان مسـتقل نیز که گاردین
ایـن مـدارک را بـه آنهـا نشـان داده ،اصالـت
اسـناد را تصدیـق کرده و گفتهانـد که لحن و
نحـوه نگارش و فرمـول بندی اسـناد با تفکر
امنیتـی کرملین مطابقـت دارد.
در ایـن سـند آمده کـه پیـروزی دونالد ترامپ
بـه تحقـق "سـناریوهای تئوریـک سیاسـی"
کرملیـن کمـک خواهـد کرد؛ به ایـن معنا که
موفقیـت جمهوریخواهان در آمریـکا میتواند
باعـث "ناآرامیهـای اجتماعـی" و در نهایت
تضعیـف رئیس جمهور شـود .بر این اسـاس،
پوتیـن خواهـد توانسـت در گفتوگوهـای
دوجانبـه ،از موضـع قـدرت حـرف بزنـد،
جایـگاه کاخ سـفید را تقلیل دهد و رویکردها

و ابتکارهای مسـکو در سیاسـت خارجی را به
کرسـی بنشاند.
گاردیـن مینویسـد ،راهکارهـای مـورد نظـر
کارشناسـان روسـی بالفاصله پـس از امضای
سـند مربوطـه بـه جریـان عمـل و اقـدام
افتاد هانـد.
وقایع پرسش برانگیز
سـندی که به دسـت گاردین افتـاده ،اعضای
شـورای امنیـت ملـی روسـیه را بـه "برخـی
وقایـع" ارجـاع داده کـه گویـا در سـفرهای
پیشـین ترامـپ به این کشـور روی دادهاند .از
ایـن اعضا خواسـته شـده که بـرای آگاهی از
جزییـات ،بـه بنـد پنـج ضمیمه پنـج گزارش
مراجعـه کننـد .البتـه سـند افشـا شـده فاقـد
ایـن ضمیمـه اسـت و مضمـون مـورد نظـر
مشـخص نیست.
موضـوع دخالـت روسـیه در انتخابـات ۲۰۱۶
آمریـکا و تلاش مسـکو بـرای پیـروزی
ترامـپ ،بحثی قدیمی اسـت و روسـیه همواره
چنیـن چیـزی را انـکار کـرده اسـت.
بـه گـزارش دویچهولـه ،دیمتـری پسـکوف،
سـخنگوی کرملیـن در واکنـش بـه سـند
افشـا شـده ،دسـتورالعمل پوتیـن و نشسـت
مربوطـه را یـک "داستانسـرایی معرکـه"
خوانـده اسـت .البتـه هیـچ شـکی نیسـت که
جلسـه شـورای امنیـت ملی روسـیه در ژانویه
 ۲۰۱۶برگـزار شـده و عکـس رسـمی آن هم
موجـود اسـت کـه پوتیـن را بـاالی میـز در
کنـار نخسـت وزیـر وقـت و وزیـر خارجـه
نشـان میدهـد.
در طـول زمـامداری ترامـپ و در حالـی کـه
مسـکو هرگونـه مداخلـه در انتخابـات ۲۰۱۶
را رد میکـرد ،تحقیقاتـی قضایـی بـرای
پیگیـری امـر بـه سرپرسـتی قاضـی رابـرت
مولـر در جریـان بـود .در ایـن پرونـده بـرای
چنـد تـن از اعضای تیم تبلیغاتـی و انتخاباتی
ترامـپ کیفرخواسـت صادر شـد و تعدادی نیز
از جملـه مایـکل کوهن ،وکیل سـابق ترامپ
مقصر شـناخته شـدند.

 ۱۰توصیه یک نماینده مجلس
به وزرای جهاد کشاورزی
و صمت دولت سیزدهم

یـک عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـه سـید
ابراهیـم رئیسـی پیشـنهاد کـرد کـه در انتخـاب وزرای
جهـاد کشـاورزی و صمـت ،بـه مسـائل حـوزه دامـداری،
مـرغداری ،تأمیـن علوفـه ،خـوراک دام و طیـور و البتـه
ذخایـر اسـتراتژیک کشـور دقـت کنـد.
ذبیـح اهلل اعظمـی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه
وضعیـت کشـاورزی ،دامـداری و زیسـت محیطی کشـور
بـه سـید ابراهیـم رئیسـی پیشـنهاد کـرد تـا ضمـن
انتخـاب فـرد اجرایـی و علمی بـرای تصـدی وزارت جهاد
کشـاورزی و صنعـت ،معـدن و تجارت ۱۰ ،توصیـه زیر را
جـدی بگیرد:
توصیـه اول :حـل نابسـامانی دامـداری و ناچـاری
دامـداران در کشـتار دامهـای مولـد
بـه گفتـه ایـن عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان،
وضعیـت کمبـود علوفـه و خـوراک دام باعـث شـده کـه
تعـدادی از دامـداران ،دامهـای خـود مخصوصـاً دامهای
مولـد را بـه کشـتارگاه ببرنـد .در همـه اسـتانهای
مخصوصـا اسـتان کرمـان ایـن اتفاق افتـاده اسـت .این
موضـوع چندیـن بـار در کمیسـیون کشـاورزی مجلس با
مسـئوالن در میان گذاشـته شـده اسـت اما عملا اتفاقی
نیفتـاده و وضعیـت روز بـه روز بدتـر میشـود.
توصیه دوم :تأمین علوفه دام
ایـن عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس میگویـد :بـا
توجـه بـه کمبـود بارندگـی و کاهـش علوفـه در مراتـع و
چراگاههـای طبیعـی ،میـزان درخواسـت علوفـه و خوراک
طبیعی بسـیار باالسـت .متأسـفانه وزارت جهاد کشاورزی
پیـش بینـی دیرهنگامی نسـبت بـه ایـن موضـوع داشـته
اسـت و از بهمـن  ۹۹بـه این فکـر افتاده اسـت .به خاطر
خشکسـالی کنونـی ،علاوه بـر نیاز هر سـاله حـدود  ۳تا
 ۵میلیـون تـن خـوراک دام و علوفـه مـازاد نیـاز داریـم.
سـرعت بخشـیدن بـه روند تأمین بسـیار ضروری اسـت.
توصیه سوم :جلوگیری از قاچاق خوراک دام
وی همچنیـن در مـورد قاچـاق اظهـار کـرد :بخشـی از
خـوراک دام و علوفـه بـه دلیـل اختلاف قیمـت قاچـاق
میشـود .بایـد هـر چـه سـریع تـر جلـوی ایـن اقـدام
گرفتـه شـود چرا کـه بـرای آن ارز  ۴هـزار و  ۲۰۰تومانی
در نظـر گرفتـه شـده و جـزء بیـت المـال اسـت.
توصیه چهارم :بهبود کیفیت خوراک دام
اعظمی نسـبت بـه کیفیـت خـوراک دام ابـراز نگرانـی
کـرد و گفـت :بـه دلیـل کمبـود خـوراک دام ،واسـطهها و
سـودجویان زالو صفت اقـدام به ترکیب خاک اره و سـایر
مـواد غیرمغـذی بـا کنجالـه سـویا و خـوراک دام میکنند
و بـه دامـداران تحویـل میدهنـد .ایـن ترکیبـات ،مـال و
سـرمایه دامـدار را هـدر مـیرود و حیوانـات را مریـض و
مسـموم میکنـد .بـرای این مسـئله نیـز بایـد راهحلهای
جـدی درنظـر گرفت.
توصیـه پنجـم :افزایـش ارز تخصیصـی بـه واردات
خـوراک دام
بـه عقیـده ایـن نماینـده مجلـس ،ارز تخصیصـی بـرای
واردات خوراک دام کافی نیسـت .وزارت جهاد کشـاورزی
نیـز از ایـن بابـت گالیـه دارد .علی رغـم اینکـه انبارهای
کشـور بـه خصـوص در اسـتانها ،ذخیـره قابـل قبولـی
دارنـد امـا بـا توجـه بـه ارز تخصیص یافتـه ،در آینـده به
مشـکل برخواهیـم خـورد .دامـداران در حـد فاصـل بیـن
سـفارش تـا واردات و توزیع صدمـه میبیننـد .دولت باید
از همیـن اآلن بـه وضعیـت ورود کند وگرنه ایـن بحران تا
شـب عید ادامـه خواهد داشـت.
توصیـه ششـم :بهبـود وضعیـت ذخایـر اسـتراتژیک
خـوراک دامی کشـور
اعظمی میگویـد :وضعیـت ذخایـر اسـتراتژیک خـوراک
دامی کشـور چنـدان خـوب نیسـت .طـی تمـاس تلفنـی
بـا معـاون وزیـر جهـاد کشـاوررزی مطمئن شـدم که در
تأمیـن محصـوالت دامی مـردم تـا  ۴۵روز آینده مشـکلی
نداریـم در عیـن حـال بایـد در ایـن مـورد اقدامی شـود.
توصیـه هفتـم :فکـری بـه حـال تأمیـن علوفه سـال
آینـده کنید
نماینـده مـردم جیرفـت در مجلـس یازدهـم بـا اسـتناد
بـه پیشبینـی سـازمان هواشناسـی کشـور مدعـی شـد:
وضعیـت بارندگـی کشـور در پاییـز سـال آینـده خـوب
نیسـت بـه همیـن خاطـر بـرای فصـل بعـدی سـال باید
نسـبت بـه تأمیـن علوفـه دام بکوشـیم.
توصیه هشتم :باال بردن کیفیت ذرت وارداتی
وی ادامـه داد :ذرت وارداتـی قبلا از کشـور برزیـل وارد
میشـد و کیفیـت خوبـی داشـت امـا اکنـون از کشـور
اوکرایـن وارد میشـود و کیفیـت خوبی ندارد .الزم اسـت
فکـری بـه حـال بـاال بـردن کیفیـت ذرت کنید.
توصیـه نهـم :محصـوالت وارداتـی را در شـهرهای
مـرزی تلنبـار نکنیـد
ایـن عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس همچنیـن از
تلنبـار کـردن محصوالتـی مثل سـویا در شـهرهای مرزی
انتقـاد کـرد و گفت :کیفیت محصـوالت را پایین آورده و در
نهایـت آنهـا را از غیرقابـل اسـتفاده میکند.
توصیـه دهـم :واریـز سـهمیه خـوراک مـرغ بـه
مـر غداران
نماینده مـردم جیرفت در مجلس میگویـد :مرغداریهای
سراسـر کشـور از فرورین ماه دو دور جوجه ریزی داشـتند
امـا هنوز سـهمیه خوراک مـرغ دوره اول را دریافت نکردند
بـه عبارت دیگر سـامانه بـازارگاه کارایی خود را از دسـت
داده اسـت یـا چیـزی نبـوده که مرغـدار بدهند و یـا دچار
بروکراسـی اداری شـده اسـت .بایـد توجـه کـرد کـه بـا
ایـن وضعیـت دور سـومی در کار نخواهـد بـود و مرغـدار
جوجه ریـزی نمیکنـد پـس احتمـاال از شـهریور مـاه بـه
بعـد با کمبـود مـرغ مواجه خواهیم شـد.

اد  امه از ستون روبرو

نـزول خـود را طـي مـي کنند.
انگليـس بـه بيماري العلاج بي تدبيري مبتالسـت.
فرانسـه در فروپاشـي ارزش ها دسـت و پـا مي زند
و روسـيه در چهـارراه چـه کنـم بـه قـدرت نظامـي
مي انديشـد.
و مـا ايرانيـان به دنبـال فرصتي هسـتيم تـا خود را
از مهلکـه شـرق و غـرب برهانيـم و هويـت و غرور
تاريخـي خـود را بازگردانيـم ،مـا ملتـي هسـتيم که
انقالبـي تأثيرگـذار را بـه نظـام جهانـي تحميـل
نموديـم و بـار سـنگيني را بـه دوش کشـيده ايم که
هرچند سـنگيني آن تـوان مالي مـا را تضعيف نموده
امـا غـرور تاريخـي ما را بـه رخ مي کشـد.
به قول حافظ عزيز:
«تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست»
والسالم
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اهدا  2000دستگاه وسایل سرمایشی به نیازمندان استان فارس
 2000دســتگاه وسایل سرمایشی به همت خیران استان تهیه و به نیازمندان استان
اهدا شد ...
یاد   داشت خبرنگار

telegram.me/safdardavam

اهدای  2000دستگاه وسایل سرمایشی به نیازمندان استان فارس
عصرمردم:
 2000دسـتگاه وسـایل سرمایشـی بـه همـت خیـران اسـتان تهیـه و بـه
نیازمنـدان اسـتان اهـدا شـد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـرکل امـداد فـارس  ،در مراسـم رزمایـش نسـیم
مهـرورزی گفـت :ایـن پویـش در راسـتای کمک هـای مومنانـه و جهـت
کمـک بـه نیازمنـدان اسـتان راه انـدازی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه یکی از مشـکالت عمـدهی خانوارهای تحـت حمایت
این نهاد ،تهیه وسـایل سرمایشـی و لوازم خنک کننده در فصل تابسـتان
اسـت.از ایـن رو بـه همت خیران اسـتان ،تعداد  2000وسـیله سرمایشـی
شـامل کولـر آبـی ،کولـر گازی و پنکـه تهیـه شـده کـه بیـن نیازمنـدان
اسـتان توزیـع می شـود .همچنیـن  1000دسـتگاه وسـیله سرمایشـی از
تعـداد مذکـور ویـژه سـاکنین مناطـق محـروم اسـتان در نظر گرفته شـده اسـت.
مدیـر کل امـداد فـارس بـا اعلام اینکـه در حـال حاضـر تعـداد 176هـزار و  472خانـوار بـا جمعیـت  355هزار و
 499نفـر تحـت حمایـت ایـن نهـاد هسـتند ،افـزود :از این تعـداد 79 ،هزار و  601خانـوار با جمعیـت 167هزار و
 439نفـر در مناطـق محـروم بـا ضریـب  6الـی  9زندگـی می کنند.

حدود  ۱۷۰میلیمتر باران طی  ۲۴ساعت در فارس بارید
ایرنـا :اداره کل هواشناسـی اسـتان فـارس شـنبه اعلام کـرد :طـی ۲۴
سـاعت گذشـته در مجمـوع  ۱۶۹و  ۹دهـم میلـی متـر بـاران در مناطـق
نیمـه جنوبـی و مرکـزی اسـتان فـارس باریـد.
مهـرداد قطـره سـامانی افـزود :بـارش بـاران در  ۶۹منطقه اسـتان فارس
صـورت گرفـت کـه در بخش هـای حـاج طاهـره بـا  ۵۲میلیمتـر و شـهر
پیـر و نوابـگان بـا  ۴۳میلـی متر از توابع شهرسـتان زرین دشـت بیشـترین
میـزان بارندگی داشـته اسـت.
وی اضافـه کـرد :آسـمان اسـتان بـرای دیـروز نیمـه ابـری تا تمـام ابری،
در بعـد از ظهـر و اوایـل شـب وزش بـاد و در نیمـه جنوبـی و مرکـزی و
برخـی نقـاط شـمالی طی بعد از ظهر و شـب رگبـار و رعد و بـرق پراکنده،
وزش بـاد شـدید موقتـی و بـا احتمال تگـرگ بخصوص در جنـوب و غرب

اسـتان بود.
قطـره سـامانی ادامـه داد :همچنیـن بـرای امـروز  ۲۷تیـر مـاه نیـز آسـمان اسـتان نیمـه ابری تـا تمام ابـری و در
بعـد از ظهـر و اوایـل شـب وزش بـاد و در اغلـب نقـاط در روز و شـب رگبـار و رعد و بـرق پراکنده ،وزش باد شـدید
موقتـی و بـا احتمـال تگـرگ بخصـوص در جنـوب و غرب اسـتان پیش بینی شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :تـا پنـج روز آینـده شـرایط ناپایـدار و رگبـار و رعدوبـرق را در اسـتان تـا روز سهشـنبه  ۲۹تیـر مـاه
خواهیـم داشـت کـه سهشـنبه ضعیـف تـر امـا چهارشـنبه  ۳۰تیـر مـاه احتمـال بـارش پراکنـده در برخـی نقـاط
خواهـد بود۔
مدیـرکل هواشناسـی فـارس افـزود :منطقه ایزد خواسـت با دمـای  ۱۸درجه باالی صفر سـردترین نقطه اسـتان
بـود و المردبـا  ۴۴در جـه بـاالی صفر گـرم ترین منطقه فـارس را به خـود اختصاص داد.
همچنیـن دمـای هـوای مرکز اسـتان طی  ۲۴سـاعت گذشـته به  ۳۹درجه باالی صفر رسـید امـا در بامداد دیروز
شـنبه  ۲۶تیـر مـاه به  ۲۴در جـه باالی صفر کاهـش پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

بستری  ۲۲۴مبتال به کرونا در بخش های «ای سی یو» فارس
مهـر :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :طـی  ۲۴سـاعت
گذشـته ۳۴۶ ،بیمـار جدیـد مبتال به کرونا بسـتری شـده انـد و هم اکنون
 ۲۲۴بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای مراقبـت
ویژه بسـتری هسـتند.
دکتـر مهرزاد لطفی ظهر شـنبه در نشسـت سـتاد مدیریت کرونا دانشـگاه
بـه رونـد افزایشـی تعـداد مـوارد بسـتری روزانـه بیمـاران مبتلا بـه کرونـا،
ایـن موضـوع را نگـران کننـده دانسـت و تاکیـد کـرد :در طی  48سـاعت
گذشـته ۳۴۶ ،بیمـار جدیـد مبتلا بـه کرونـا در بیمارسـتانهای اسـتان
بسـتری شـدهاند و هـم اکنـون  ۲۲۴بیمـار بـه دلیـل وخامـت شـرایط
جسـمی ،در بخشهای مراقبت ویژه بسـتری هسـتند؛ در شـرایط کنونی
مـردم اسـتان و بـه ویـژه جوانـان و نوجوانـان ،بـا مشـاهده کوچکتریـن
عالئـم بیمـاری الزم اسـت بـه پزشـک خانـواده یـا مراکـز  ۱۶سـاعته مراجعـه کننـد و بـا سـهل انـگاری و
به تأخیر انداختن درمان ،باعث ایجاد خطر برای خود و اطرافیان نشوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رونـد واکسیناسـیون کرونـا در فـارس از آغـاز واکسیناسـیون در کشـور ،بـه خوبـی انجـام
شـده و همچنـان بـر اسـاس گروههای هدف اعالم شـده از سـوی سـتاد ملـی مدیریـت کرونا و وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی ادامـه دارد ،افـزود :در صـورت تأمیـن بموقـع واکسـن میتوانیـم درصد قابـل توجهی
از مـردم اسـتان را واکسـینه کنیم.

بستری شدن  ۲۲۴مبتال به کرونا در بخش های «ای سی یو» فارس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :طی  ۲۴ساعت گذشته ۳۴۶ ،بیمار جدید
مبتال به کرونا بستری شده اند و هم اکنون  ۲۲۴بیمار به ...

در مراسم عملیات لولهگذاری خط انتقال آب خلیج فارس به استان فارس مطرح شد:

طرحی که تاکنون مغفول مانده بود

همين امروز كه فردا دير است!

هميـن امـروز كه فـردا دير اسـت!

Jul 18, 2021
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

حدود  ۱۷۰میلیمتر باران طی  ۲۴ساعت در فارس بارید
اداره کل هواشناسی استان فارس شنبه اعالم کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته در مجموع
 ۱۶۹و  ۹دهم میلی متر باران در مناطق نیمه جنوبی و ...

صفد ر د  وام /عصر مرد  م

بـر اسـاس آمـار در كشـور مـا سـاليانه تعـداد  ١٨٠هـزار نفـر بـه دليـل سـكته
مغـزى جـان خـود را از دسـت مـى دهنـد ايـن در حالـي اسـت كه سـن سـكته
مغـزى هـم در ايـران بـه ميـزان ده سـال پاييـن آمـده اسـت!
سالهاسـت كـه مراجـع علـوم پزشـكى و متخصصـان اين حوزه نسـبت به رشـد
روز افـزون بيمـارى قلبـى و عروقـى و سـكته هاى مغزى و قلبى در كشـورمان
هشـدار مـى دهنـد و وزارت متبـوع هـم برنامه هـاى بلنـد مـدت نظيـر غربالگـرى رايـگان در طـرح سلامت در
دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت بـا ايـن حـال رشـد روز افـزون آمـار مبتاليـان بـه سـكته مغـزى و بيمارى هاى
مرتبـط نشـان از عـدم توجـه جامعـه ما بـه اين هشـدارها بوده اسـت.
مصـرف غذاهـاى غيـر اسـتاندارد نظيـر فسـت فودهـا و غذاهـاى پرچـرب ،نوشـيدنى هاى پرقنـد نظيـر نوشـابه
كـه در سـبد روزانـه درصـد بااليـى از خانوارهـاى ايرانـى قـرار دارد و اسـتعمال دخانيـات در اقشـارى از جامعه در
كنـار عـدم تحـرك و رشـد روز افـزودن پديـده چاقـى در بين مـردم جامعـه از محورهاى رشـد سـكته هاى قلبى و
مغـزى محسـوب مى شـوند.
ّ
شـوربختانه ميهمـان ناخوانـده و شـوم كرونـا ويـروس هم بـر اين معضل مزيـد بر علـت گرديده و خانه نشـينى و
عـدم تحـرك را در بيـن بسـيارى از سـالمندان و حتى كودكان موجب رشـد چاقى شـده اسـت.
بطـور گـذرا مـى تـوان درك كـرد كـه هنگامـى كـه يـك سـالمند روزانـه يك يـا دو سـاعت پياده روى داشـته باشـد
َ
تـا اينكـه از بيـم كرونـا در خانـه بمانـد بسـيار در رابطـه بـا پيشـگيرى از چاقـى و مبتال شـدن بـه بيمارى هـا مؤثر
خواهـد بـود و ايـن مهـم در بيـن كـودكان و بازى هـاى روزانـه اش در فضـاى بـاز هم مصـداق قابل دركـى دارد.
حـاال جـداى از تدابيـر روى كاغـذ توسـط وزارت بهداشـت كـه البتـه ايـن ايام بـا توجه به شـيوع كرونـا و مديريت
واكسيناسـيون مجالـى برايشـان باقـى نمانـده اسـت ،بايـد چـاره اى در جهـت رفـع ايـن تهديـد بـه صـورت
كارشناسـى صـورت گيـرد.
پاييـن آمـدن ده سـال سـكته مغـزى در كشـور تهديـدى آشـكار بـراى آينـده اى نـه چنـدان دور مـا محسـوب
مـى شـود كـه در پـى آن آسـيب هاى ديگـرى نظيـر مـرگ زودرس ( قبـل از  ٧٠سـالگى و قبـل از  ٥٠سـالگى)
بـراى جامعـه مـان خواهد داشـت.
بـا توجـه بـه شـرايط كنونـى جامعـه و عـدم مراجعـه بسـيارى از هموطنـان به مراكـز درمانـى و پزشـكى تبيين و
تسـهيل سياسـت هاى كالن در ايـن حـوزه نظيـر بهـره گیـری از علـوم دیجیتـال و رایانـه در سلامت بـه معناى
معاينـه از راه دور توسـط پزشـكان بـا همـكارى متقابـل بيمه هـا و داروخانه هـا بسـيار كارسـاز خواهـد بـود ،البته
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پریسا گلریز خاتمی

عملیـات لولهگـذاری طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس بـه مقصـد نخسـت منطقـه ویـژه
اقتصـادی المـرد توسـط مجـری و سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی آغـاز شـد.
در ایـن آییـن که روز گذشـته در منطقه ویژه اقتصادی المرد به عنوان نخسـتین ایسـتگاه
انتقـال آب خلیـج فـارس به اسـتان فـارس برگزار شـد ،معـاون وزیرصمـت و رئیس هیات
عامـل ایمیـدرو ،اسـتاندار فـارس ،برخـی نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی ،اعضای
شـورای راهبـردی انتقـال آب خلیـج فـارس و دیگـر مسـئوالن اسـتانی و محلـی حضـور
داشتند.
عملیـات اجرایـی ایـن طـرح در افـق بلنـد مـدت بـا هـدف تامیـن آب شـرب ،کشـاورزی و
صنعـت اسـتان فـارس در اول اسـفند  ۹۷بـا حضـور وزاری صنعت ،نیـرو و اطالعات آغاز
شـده بـود کـه تاکنـون  ۲/۲میلیـون مترمکعـب خاکبـرداری از  ۵/۷میلیـون مترمکعـب
خاکبـرداری پـروژه انجام شـده اسـت.
حـدود  ۳۰کیلومتـر (از سـمت المـرد به پارسـیان) از  ۶۷کیلومتر (کل مسـیر) خط انتقال
آب ،آمـاده اجـرای کانالزنـی بـرای لولهگـذاری اسـت ،از دیـروز عملیـات لولهگـذاری در
حـدود یـک کیلومتـر آغاز شـد کـه ادامـه مییابد.
اسـتاندار فـارس در مراسـم افتتـاح طرح لوله گـذاری انتقال آب از خلیج فارس به اسـتان
فـارس گفـت :اسـتفاده از پتانسـیلهای موجـود اسـتان از جملـه ابتکاراتـی اسـت کـه در
راسـتای توسـعه اسـتان مورد توجـه قرار گرفت اسـت.
استفاده از پتانسیل ها و نیروهای انسانی فارغ از نگاه های سیاسی
وی ادامـه داد :فـارغ از نگاههـای سیاسـی باید از پتانسـیلها و نیروهای انسـانی توانمند
اسـتان اسـتفاده کـرد تـا بتوان فـارس را به جایگاه اصلی خود در کشـور رسـاند.
عالیتریـن مقـام دولـت در اسـتان فـارس تصریح کـرد :تمامی مدیـران اسـتان در تالش
انـد تـا جـدا از نگاههـای سیاسـی بـا بهـره گیـری ازظرفیتهـای موجود بـه دنبال توسـعه
اسـتان فارس در سـطح کشـور باشـند.
رحیمـی در ادامـه افـزود :طـرح لوله گـذاری انتقـال آب از خلیـج فارس به اسـتان فارس
طـرح بزرگـی اسـت کـه میتوانـد در فـاز نخسـت آب خلیـج فـارس را بـه شهرسـتانهای
المـرد و مهـر برسـاند و پـس از آن در فـاز دوم ایـن خـط انتقال بـه مناطق مرکـزی فارس
از جمله کالن شـهر شـیراز برسـد.
او ادامـه داد :سـه هـزار و  ۵٠٠طـرح در اسـتان فـارس بیـش از  ٧٠درصـد پیشـرفت
فیزیکـی داشـته و  ١۵٠طـرح ملـی نیز در اسـتان فارس در آسـتانه بهره برداری اسـت که
تمامـی ایـن فعالیتها موجب خواهد شـد اسـتان فارس رشـد قابل توجهی داشـته باشـد.
اسـتاندار فـارس اظهـار کـرد :اگر به دنبال توسـعه در اسـتان فارس هسـتیم باید اسـتانی
متحـد و منسـجم داشـته باشـیم تـا بتوانیـم در رشـد اقتصادی کشـور جایگاهـی درخور و
قابل توجه داشـته باشـیم.
طرحی که تاکنون مغفول مانده بود
ابراهیـم عزیـزی در افتتـاح طـرح لوله گذاری انتقـال آب از خلیج فارس به اسـتان فارس
گفـت :ایـن طـرح از جملـه مطالباتـی اسـت کـه مـردم فـارس از سـالیان قبـل داشـته و
تاکنـون ایـن مهم مغفـول مانـده بود.
عضـو کمیسـیون امنیت ملی مجلس شـورای اسلامی افـزود :از ابتدای شـروع مجلس
یازدهـم ،مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس بـه ایـن جمـع بنـدی رسـید کـه بایـد مسـائلی
در فـارس مـورد پیگیـری قـرار بگیـرد کـه بـزرگ و محـرک بـوده و عاملـی بـرای توسـعه
اسـتان باشـد ایـن در حالـی اسـت کـه بالـغ بـر  ۵هـزار و  ١٠٠پـروژه کوچـک و بـزرگ در
اسـتان فـارس وجـود دارد و اعتبـاری کـه بـرای ایـن طرحهـا بـرآورد شـده بالـغ بـر ٧٠٠
هزارمیلیـارد تومـان اسـت.
وی افـزود :بـا توجـه بـه محدودیتهایـی کـه در کشـور وجـود داشـت بنا شـد توجـه ویژه
ای بـه پروژههـای اولویـت دار اسـتان فـارس نظیـر راه آهن ،آب و … وجود داشـته باشـد
کـه از جملـه ایـن طرحهـا میتـوان بـه تبدیل کردن فـارس به چهـار راه ریلی کشـور ،خط
انتقـال پروپیلـن ،سـاخت بیمارسـتانهای مرجع ،ایجـاد بزرگراه و… اشـاره کرد.
عزیـزی ادامـه داد :توافقـات خوبـی در آزادراههـای اسـتان فـارس صـورت گرفتـه و بـه
زودی آزادراه شـیراز -اصفهـان بـه بهـره بـرداری میرسـد.
وی تاکیـد کـرد :آب موضـوع حیاتـی در اسـتان فـارس اسـت و اگر این مسـئله بـه عنوان
اولویـت دار تریـن موضـوع اسـتان قلمـداد نشـود در آینده اسـتان با مشـکالت عدیده ای
مواجه خواهد شـد.
توسعه و آبادانی فارس در پی توجه به انتقال آب از خلیج فارس
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی عنـوان کـرد :اگـر بـه دنبال توسـعه و
آبادانـی فـارس هسـتیم بایـد به موضـوع انتقال آب از خلیـج فارس به اسـتان فارس توجه
ویژه داشـته باشـیم و اگر میخواهیم اسـتان فارس اسـتانی صنعتی در کشـور باشـد باید
آب صنعتی در اسـتان فارس سـهم مشـخصی داشـته باشـد.
عزیـزی افـزود :فـارس علاوه بـر اینکـه نیازمنـد آب صنعتـی اسـت در تأمین آب شـرب
نیـز دچـار مشـکل اسـت از ایـن رو ایـن طـرح بیـش از هـر زمـان دیگـری اهمیت داشـته
زیـرا طـرح انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه اسـتان فـارس تأمیـن کننده آب شـرب اسـتان
نیز هسـت.
ایجاد زیر سـاخت ها می تواند سـرعت و جذب سـرمایه گذاری را برای توسـعه و اشـتغال
و تولیـد فراهم کند.
رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل ایمیـدرو بـا بیـان اینکـه امـروزه  ۹۳میلیارد متـر مکعب
مصرف آب کشـور شـامل بخش کشـاورزی ،شـرب وصنعت اسـت،گفت :در حال حاضر
بالـغ بـر  ۶۵۰میلیـون متـر مکعـب بـرای فـاز یـک تا سـه خلیـج فـارس بـرای ظرفیت آب
شـیرین کـن در نظـر گرفتـه شـده اسـت و بخش عمـده آن به بهره برداری رسـیده اسـت.
چشم شیشه ای

جعفـری ادامـه داد :در تالشـیم تـا بـه بخـش های دیگـر نیز کمـک کنیم و آثار بیشـتری
از اشـتغال و تأمین زیر سـاخت را داشـته باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد :یکـی از راه هـای تأمیـن آب موضـوع آب شـیرین کـن و
انتقـال آب دریـا اسـت کـه در کل جهـان  ۱۰۷میلیون مترمکعـب در روز ،شـمال آفریقا و
خاورمیانـه  ۵۰میلیـون متـر مکعـب و آب شـیرین کـن های خلیـج فـارس  ۱/۲۶میلیون
متـر مکعـب در روز اسـت که سـهم ایران معادل  ۵/۲درصد اسـت و عربسـتان بیشـترین
تعـداد میـزان آب شـیرین کـن را در منطقـه دارد کـه علاوه بـر انتقـال آب از خلیج فارس
از دریـای سـرخ هـم ایـن انتقـال را انجام مـی دهد.
مدیـر عامـل ایمیـدرو در پایـان یادآور شـد :در هر جایی کـه صنایع وجود دارنـد این صنایع
هسـتند کـه می تواننـد کمک کنند تا توسـعه منطقه رقـم بخورد.
سهم غیر قبول فارس در حوزه سرمایه گذاری صنعتی
سـید محمدرضـا رضـا زاده رییـس شـورای راهبـردی انتقـال آب به اسـتان فـارس در این
مراسـم گفـت :از چنـد سـال گذشـته در این خصـوص اقداماتـی صورت گرفت و شـرکت
فـرا آبرسـان سـرزمین در سـال  ۹۵تخصیـص اعتبار نمـوده و از این سـال کلنگ عملیات
اجرایـی ایـن طـرح زده شـد و در حال حاضـر عملیات لوله گـذاری و انتقال آب به اسـتان
آغاز شـد.
او بـا بیـان اینکـه فـارس همـواره در تولیـد محصـوالت کشـاورزی مطـرح بـوده و ایـن
محصـوالت را تأمیـن مـی کند ،گفت :متاسـفانه اسـتان در حوزه صنعتی سـرمایه گذاری
نکرده اسـت و در این حوزه نیز سـهم اسـتان در توسـعه کشـور سـهم قابل قبولی نیسـت.
وی اظهـار داشـت ۱۳ :سـال از سـاخت ایـن منطقـه ویـژه اقتصـادی مـی گـذرد امـا تنها
تولیـد آلومینیـوم داریـم و ایـن عقـب ماندگـی بـه دلیـل کمبـود زیـر سـاخت هـا از جملـه

تأمیـن آب بـوده اسـت.
او ادامـه داد :بـا توجـه بـه آغـاز لولـه گـذاری قـرار داد مابیـن ایمیـدرو و شـرکت طـرح
آبرسـان منعقـد شـده اسـت تـا این اقـدام برای اسـتان فارس در فـاز اول برای شهرسـتان
هـای مهـر و المـرد و در فازهـای بعـد عـزم جـدی بـرای انتقـال آب بـه همه شهرسـتانها
در دسـتور کار قـرار گیـرد.
رضـا زاده خاطـر نشـان کـرد :امیـد اسـت بـا رویکـردی کـه ایجـاد می شـود حسـرت نگاه
انتقـال آب خلیـج فـارس به اسـتان شکسـته شـود.
وی افـزود :بایـد الجـرم ایـن کار را انجـام داد چـرا که کشـور ما خشـک اسـت و میانگین
لزوم تسریع در اجرای پروژه های مسیر گردشگری شیراز

بارندگـی کشـور کمتـر از یک سـوم میانگین جهانی اسـت و سـال های خشکسـالی بیش
از گذشـته بـرای مـا رقـم مـی خـورد و دیگران در سـایر نقاط دنیا زودتر از کشـور مـا به این
رویکـرد و انتقـال آب روی آورده اند.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان اضافـه کـرد :اسـتان فـارس باتوجـه بـه وسـعت و خشـکی
اسـتان و فاصلـه نـه چنـدان زیـاد آن تـا دریـا موضـوع انتقـال آب بـرای آن در اولویـت
قـرار گرفـت.
کم آبی ابر چالش استان فارس
نماینـده مـردم المرد و مهر در مجلس شـورای اسلامی گفـت :قرارداد انتقـال آب خلیج
فـارس بـه جنـوب فـارس امضـا شـد و اتفـاق مبـارک و بسـیار مهمـی کـه چندینسـال در
پـی آن بودیـم ،محقق شـد.
سیدموسـی موسـوی افـزود :کمآبی ابرچالش اسـتان فارس به شـمار مـیرود و مهمترین
راه بـرای تأمین آب پایدار انتقال آب از دریاسـت.
وی اظهار داشـت :این پروژه توسـط شـرکت فرا آبرسـان سـرزمین بهعنوان سـرمایهگذار
بخـش خصوصـی و بـا خرید تضمینـی ایمیدرو صـورت میگیرد.
موسـوی اظهـار داشـت :در دوره قبلـی نمایندگـی خـود در مجلـس نهـم ایـن پـروژه را بـا
جدیـت دنبـال کـردم کـه منجر بـه صـدور مجوزهـای الزم وحتی برگـزاری مناقصه شـد،
امـا طـی چندسـال اخیـر ایـن پـروژه متوقـف مانـده بـود ،چراکـه هیـچ قـراردادی منعقـد
نشـده بـود و بـه همیـن دلیـل سـرمایهگذار انگیـزهای بـرای اجـرای پـروژه نداشـت.
نماینـده المـرد و مهـر در مجلـس خاطرنشـان کـرد :طـی یکسـال گذشـته دههـا جلسـه
کارشناسـی در وزارت نیـرو ،شـرکت آب و فاضلاب کشـور ،ایمیـدرو و کمیسـیون عمـران
مجلـس برگـزار کردیـم تـا باالخـره ابهامـات پـروژه برطـرف شـد و روز سهشـنبه هشـتم

تیرمـاه جـاری شـاهد امضـای قـرارداد خریـد تضمینـی آب توسـط ایمیـدرو از شـرکت
فرا آبرسان سرزمین بودیم.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا بیـان اینکـه در فـاز نخسـت شـاهد احـداث
آبشـیرینکن در پارسـیان بـا ظرفیـت  ۱۵میلیـون مترمکعـب آب خواهیـم بـود ،تأکیـد
کـرد :طبـق تفاهمهـای صورتگرفتـه با سـرمایهگذار ،خط انتقـال پروژه به سـمت المرد
ت بسـیار بیشـتر و بهگونـهای طراحی شـده اسـت کـه در فازهـای بعـدی بتوانیم
بـا ظرفیـ 
بـا افزایـش حجـم آب و ادامـه خط به سـمت شـمال ،آب شـرب و آب مورد نیـاز صنایع در
سراسـر اسـتان فـارس را تأمیـن کنیـم.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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فارس گندم مورد نیاز برخی استانهای کشور را تامین میکند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت :با توجه به اینکه خشکسالی
و کاهش بارندگیها موجب شد برخی استانهای کشور ...

کنگره شهدای ورزشکار استان فارس برگزار می شود
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان فارس از برگزاری کنگره شهدای ورزشکار استان
خبر داد.عباس حاجی زاده در نشست تخصصی شورای ...

یک کارشناس بافت قدیم شیراز:

حل مسائل محالت کم برخوردار کالنشهرها
به مداوا و مدارا نیاز دارد
ایسـنا :بـه عقیـده کارشـناس اقتصـادی دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی
بافـت قدیـم شـیراز ،حـل مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی محلات کـم برخـوردار
کالنشـهرها هـم بـه مـداوا وهـم مـدارا نیـاز دارد.
سـیما شـایگانمهر بیـان کـرد :شـهر دارای یـک آسـتانه جمعیتی اسـت و هدف
آن بـرآوردن نیازهـای آن جمعیت اسـت.
او ادامـه داد :رشـد جمعیـت شـهری در کشـورهای توسـعه یافتـه ،نظـم نسـبی
یافتـه اسـت ،امـا ایـن امـر در کشـورهای در حال توسـعه بـه علـت مهاجرتهای
بـی رویـه هنـوز چندان سـازماندهی نشـده و بدیهی اسـت ایـن عدم سـازماندهی
بازتـاب اقتصـادی ،اجتماعـی و فیزیکی داشـته و گروههای حاشـیه نشـین شـهر
را در معـرض خطـر قـرار میدهـد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی بافت قدیم شـیراز
خاطرنشـان کـرد :شـیراز را میتـوان یکی از کالن شـهرهای کشـور بـا معضالت
و مسـائل شـهری همچـون حاشـیه نشـینی ،فقـر فرهنگـی ،رشـد نامـوزون،
افزایـش جـرم و جنایـت ،بـروز مشـاغل انگلـی و کاذب دانسـت.
شـایگانمهر بـا بیـان اینکـه یکی از اساسـی ترین مشـکالت پیش روی سـاکنین
مناطـق حاشـیه شـهر یـا جامـع تـر بگوییـم ،سـاکنین مناطـق کـم تـر برخـوردار،
محرومیـت نسـبی اسـت ،عنـوان کـرد :مفهـوم محرومیـت نسـبی را اولیـن بـار
بـرای نشـان دادن احساسـات فـردی اسـتفاده کردنـد.
بـه گفتـه او ،محرومیـت نسـبی در افـرادی وجـود دارد کـه فاقد منزلت شـخصی
یـا شـرایطی هسـتند کـه بـه اعتقـاد خویـش بایـد باشـند و معیـار چنین سنجشـی
مراجعـه بـه داشـتههای اشـخاص یـا گروههـای دیگر اسـت.
کارشـناس اقتصادی دفتر تسـهیلگری و توسـعه محلی بافت قدیم شـیراز اضافه
کـرد :در واقـع محرومیـت نسـبی زمانـی اتفـاق میافتد کـه فرد خود را مسـتحق
چیـزی میدانـد امـا نـدارد و بخاطر ناتوانـی در داشـتن آن خود را مقصـر نداند.
شـایگانمهر اظهـار کـرد :ایـن امـر گاهـی میتوانـد زمینـه سـاز آشـوبها
خصوصـا آشـوبهای اجتماعـی باشـد .اعتقـاد مهاجرینـی کـه از روسـتا بـه
شـهرهای کوچـک میآینـد ،پیشـرفت و داشـتن یـک زندگـی بهتـر اسـت کـه از
راه کسـب درآمـد امـکان پذیـر خواهـد بـود که ایـن امر باعـث میشـود گروههای
مرجـع کسـانی باشـند کـه از وضعیـت بهتـری برخـوردار هسـتند اما چون شـرایط
حاکـم ،امـکان دسـتیابی بـه چنیـن موقعیتهایی را بـرای همه فراهـم نمیکند،
احسـاس محرومیـت نسـبی در میـان گروههای فقیر نشـین شـهری افزایش پیدا
خواهـد کرد.
او ادامـه داد :احسـاس محرومیـت نسـبی در نسـل اول مهاجـرت کننـده کمتـر
مشـاهده میشـود امـا فرنـدان ایـن نسـل در محیـط شـهری پـرورش مییابنـد
و هدفهـا و آرزوهـای شـهری را جـذب میکننـد و بـرای تحقـق آرزوهایشـان

مدیر کل ورزش و جوانان فارس اعالم کرد:

کنگره شهدای ورزشکار استان فارس برگزار می شود
مهر:مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس از برگزاری کنگره شهدای ورزشکار استان خبر داد.
عبـاس حاجـی زاده در نشسـت تخصصـی شـورای اندیشـه ورزان بسـیج ورزشـکاران فـارس ،گفـت :کنگـره بـزرگ
شـهدای ورزشـکاران اسـتان بـه زودی بـا همـکاری سـازمان بسـیج ورزشـکاران اسـتان برگـزار میشـود.
وی بسـیج یـک ظرفیـت بسـیار بـزرگ خوانـد گفـت :بـا بهرهمنـدی از ایـن ظرفیـت موفقیتهایی بیشـتری حاصل
میشـود ،در سـال گذشـته بـا اجـرای طرحهـای همچـون گلریـزان ،نـذر رهایـی و آزادسـازی زندانیـان ،تهیـه
بسـتههای حمایتـی ،کمـک بـه سـیل زدگان خدمـات خوبـی بـا همراهی سـپاه فجـر اسـتان ،هیأتهای ورزشـی و
سـازمانهای مـردم نهـاد بـه مـردم ارائه شـد.
وی در تشـریح وظایـف هیأتهـای اندیشـهورز بسـیج نیـز گفـت :ایـن تشـکلها در الیههـای مختلـف بسـیج،
طراحـی بـرای مأموریتهـای مختلـف اعـم از جنـگ سـخت و جنـگ نـرم ،و سـازندگی و خدماترسـانی ایفا نقش
میکننـد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس تاکیـد کرد :در تشـکیل هیأتهـای اندیشـه ورز در ورزش اسـتان فرهنگ
در اولویـت قـرار گیرد.
شـکرالله مسـکویی رئیـس سـازمان بسـیج ورزشـکاران سـپاه فجـر اسـتان نیز در این جلسـه گفـت :هیأت اندیشـه
ورز تدبیـری اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری به عنـوان یک فرهنگ در کشـور مطـرح کردنـد و این هیأتهـا برکات
و ثمـرات زیـادی ایجـاد کردنـد و بـا رصـد مطلـوب میتـوان از دل تهدیـدات ،آسـیبها و فرصتهـا راهکارهـای
منطقـی و اجرایـی را پیـدا کنیم.
وی اضافـه کـرد :هیأتهـای اندیشـهورز بسـیج ورزشـکاران اسـتان فـارس بـا یـک اولویتبنـدی جدیـد میتوانـد
بعنـوان یـک عامـل پشـتیبان در کنـار مدیران ورزش اسـتان و رؤسـای هیأتهای ورزشـی قـرا گیرد تـا خروجی کار
آنهـا در تبدیـل بـه فرصتهـای حداکثـر و تهدیدهـای حداقلی شـود.

فارس گندم مورد نیاز برخی استانهای کشور را تامین میکند

نخسـت بـه فعالیتهـای غیرقانونـی و شـغلهای کاذب روی میآورنـد و سـپس
شـاهد کنشهـای ناهنجـار در بیـن آنهـا هسـتیم.
ایـن کارشـناس اقتصـادی دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی بافت قدیم شـیراز
خاطرنشـان کـرد :حـل مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی محلات کـم برخـوردار
کالن شـهرها هـم بـه مـداوا وهـم مـدارا نیـاز دارد .مـدارا در مـورد محلات
کـم برخـوردار بـا ایـن علـم رخ میدهـد کـه ریشـه مشـکالت آنقدر عمیق اسـت
کـه یک شـبه حل نخواهد شـد و مسـائل فرهنگـی ،اقتصـادی و اجتماعی چنان
در هـم تنیـده شـدهاند کـه رابطـه علـت و معلولـی با یکدیگـر پیـدا کردهاند.
شـایگانمهر بـا بیـان اینکـه در رابطـه بـا مـداوا اقدامـات مختلفـی قابـل انجـام
گرفتـن اسـت ،گفـت :از جملـه ایـن اقدامـات میتـوان آمـوزش فنـون و
مهارتهـای فنـی الزم بـرای بدسـت آوردن شـعل مناسـب و دائمـی ،ایجـاد
دسترسـی بـه منابـع اعتبـاری و خـرده وام بـه ویـژه بـرای شـاغلین در بخـش
غیررسـمی .زمینه سـازی و تشـویق بخش خصوصی و عمومی در عرضه مسـکن

ارزان قیمـت و اعطـای وامهـای مربوطـه بـه همراه برقـراری بیمه آنهـا به دلیل
کاهـش عـدم ریسـک بازگشـت سـرمایه گـذاری در اولویـت قـرار داد.
او همچنیـن ارتقـای نهـاد تعاونیهـای مسـکن بـا همـکاری وزارت خانههـای
تعـاون ،کار و امـور اجتماعـی ،مسـکن و شهرسـازی را از دیگـر ایـن مـوارد ذکر و
خاطرنشـان کـرد :نکتـه قابل توجه این اسـت که راه حل اساسـی ،درمان مسـئله
نیسـت بلکه پیشـگیری اسـت.
ایـن کارشـناس اقتصـادی دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی بافت قدیم شـیراز
 ،کمـک بـه رشـد تولـد و درآمد در روسـتاها و شـهرهای کوچک در راسـتای عدم
تمایـل سـاکنین روسـتا و شـهرهای کوچـک بـه کالن شـهرها ،حـذف واسـطه
گـری در شـهرها و کمـک بـه تولیـد و الگـوی مصـرف ،تامیـن حداقـل مطلـوب
اشـتغال در نقـاط روسـتایی و شـهری کوچـک و متوسـط و بـاال بـردن سـطح
رفـاه بهداشـت و محیـط زیسـت در روسـتاها و شـهرهای کوچـک و متوسـط را از
اقدامـات کارگشـا عنـوان کرد.

اجرای طرح توانمندسازی زنان آسیب دیده در شیراز توسط دادگستری فارس
روانشـناختی ،مهارتهـای زندگـی و شـغلی براسـاس
اسـتعدادهای آنـان اسـت ،گفتنی اسـت که این سـازمان
مـردم نهـاد در صـورت افزایـش تعـداد نیـز حاضـر بـه
همـکاری اسـت.
اکبـری بـا بیـان اینکـه از سـاعت  7و نیـم صبـح تـا 5
عصـر ایـن افـراد در کالسهـای مهارتآمـوزی ،آموزش
می بیننـد ،گفـت :نقطـه قـوت ایـن طـرح طبـق تفاهـم
ایـن بنیـاد ایـن اسـت کـه ایـن زنـان و دختـران علاوه بر
آمـوزش توسـط ایـن موسسـه تـا حرفـهای شـدن در آن
مهـارت و شـغل حمایـت شـده و سـپس وارد بـازار کسـب
و کار میشـوند و طبـق ضمانـت ایـن سـازمان حداقـل
حقـوق اداره کار را در بـازار دریافـت میکننـد همچنین از
خدمـات بیمـهای بهرهمنـد خواهنـد شـد.
دبیـر شـورای پیشـگیری از جـرم اسـتان فـارس بـا اشـاره
بـه اینکـه توانمندسـازی ایـن زنـان تـا کسـب درآمـد پایدار
ادامـه خواهـد داشـت ،متذکـر شـد :مشـکالتی ماننـد
طوالنـی بـودن مسـیر رفـت و آمد زنـان با پرداخـت هزینه
ایـاب و ذهـاب و همچنیـن مشـکل مراقـب از فرزنـدان
کوچـک آنـان بـا پرداخـت هزینـه نگهـداری فرزندانشـان
توسـط موسسـه امیـد فـردا حـل گردیـد.
وی خبـر داد :همچنیـن دختـران حاصـل از طلاق در
صـورت بازمانـده بـودن از تحصیـل ،در صـورت تمایـل و
امـکان بازگشـت بـه تحصیـل بر اسـاس توافق بـا آموزش
و پـرورش و حمایـت سـازمان مـردم نهـاد امیـد فـردا بـه
تحصیـل بـاز خواهنـد گشـت در غیر ایـن صـورت در کنار
مـادران خـود بـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی و شـغلی
خواهنـد پرداخـت و بعـد از توانمنـدی جـذب بـازار کار
خواهنـد شـد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری

فـارس تأکیـد کـرد :دختـران در حـال تحصیـل کـه بـا
مشـکالت مالـی روبـه روهسـتند نیز توسـط این موسسـه
حمایـت خواهنـد شـد و در صـورت بااسـتعداد بـودن،
بورسـیه تحصیلـی خواهنـد گرفـت تـا در رشـتههای
شـاخصی ماننـد پزشـکی بـا حمایـت مالـی بـه تحصیـل
بپردازنـد و آینـده خـود را تغییـر دهنـد.
اکبـری کارهـای مقطعـی را ماننـد مسـکن خوانـد و
افـزود :مـا بـه دنبال یـک برنامه اصولـی و موثـر بودیم ،با
کارهـای مقطعـی اصـل آسـیب باقـی میمانـد بنابراین ما
بـه دنبـال توانمندسـازی زنـان بودیـم تـا خودشـان بتوانند
مدیریـت زندگـی خـود را برعهـده بگیرنـد.
ایـن مقـام قضایـی بـا بیـان اینکـه اگـر ایـن زنـان علاوه
بـر آسـیب های روحـی از لحـاظ مالـی مسـتقل نشـوند
سـبب ایجـاد مفسـده می شـود چـرا کـه ناچـار بـه تامیـن
زندگـی هسـتند ،گفـت :در صـورت عـدم توانمندسـازی
ایـن زنـان حتـی اگـر جـذب بـازار کار شـوند در محـل کار
مـورد سواسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت و حقشـان ضایـع
میشـود ،مـا در ایـن آموزشها ،آشـنایی با حقـوق قانونی
را نیـز درنظـر گرفتیـم تـا بتواننـد حقوق خـود را بشناسـند
و از آن دفـاع کننـد.
اکبـری ابـراز کـرد :در این طرح ،سـازمان مرم نهـاد امید
فـردا علاوه بـر آموزش رایـگان هزینـه تغذیه آنان شـامل
صبحانـه و ناهـار را میپـردازد و در صورتـی کـه دارای
شـغلی باشـند و بـا حضـور در ایـن دورههـا شـغل خـود را
از دسـت بدهنـد ماهانـه بیـن  500تـا  600هـزار تومـان
جهـت تامیـن حداقلهـای زندگـی بـه آنـان پرداخـت
می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :در بخـش حمایـت از زنـان و
کـودکان آسـیبدیده بـا همـکاری کانـون وکال در صورت

نیـاز بـه حمایـت قانونی آنها بـه صورت رایـگان از خدمات
حقوقـی برخـوردار خواهنـد شـد ،بنابرایـن مـا علاوه بـر
توانمندسـازی زنـان در صـورت نیاز در تمـام مراحل از آنها
حمایـت حقوقـی خواهیـم کـرد.
معـاون قضایـی دادگسـتری فـارس بـا بیـان اینکـه ایـن
طـرح در حـال حاضـر در شـیراز اجرایـی میشـود ،اعالم
کـرد :در صـورت ایجـاد امکانـات و همـکاری نهادهـای
دولتـی ،سـازمانهای مـردم نهـاد و خیریههـا ،ایـن طرح
را در شهرسـتانها نیـز اجرایـی خواهـد شـد..
اکبـری گفـت :ایـن طـرح فقـط بـرای زنـان و فرزنـدان
دختـر آنـان اسـت و شـامل فرزنـدان پسـر نمیشـود امـا
مذاکراتـی را نیـز بـرای حمایـت از پسـران انجـام دادیـم
و خدماتـی در حـال برنامـه ریـزی اسـت امـا ماننـد ایـن
طـرح رایـگان نیسـت ،در مـورد پسـران بزهکار نیز سـعی
میشـود از مجـازات جایگزیـن یـا تکمیلی اسـتفاده شـود
تـا آنـان نیـز مهارتهـای زندگـی بیاموزنـد.

رئیس دفتر نظارت فارس:

رسالت شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی است
ایسـنا :رئیـس دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابـات فـارس،
گفـت :شـورای نگهبـان یـک نهـاد حاکمیتـی و رسـالت
اصلـیاش صیانـت از قانون اساسـی و ارزشهای انقالب
اسالمی اسـت.
حجتاالسلام محمد عبـاس زادگان شـنبه  ۲۶تیرماه در
جمـع خبرنـگاران ضمـن تبریک سـالروز تاسـیس شـورای
نگهبـان ،بیـان کـرد :دو وظیفـه مهـم بـر عهده ایـن نهاد
قـرار داده شـده؛ یکـی نظـارت بـر قانـون و صیانـت از آن،
حفـظ جایـگاه متعالـی ایـن سـند و دیگـری نظـارت بـر
انتخابـات .رئیـس دفتر نظـارت و بازرسـی انتخابات فارس
گفـت :شـورای نگهبـان عهـده دار تاییـد تطبیـق قوانیـن
مصـوب مجلـس بـر پایه اسلام و قانـون اساسـی و هم به
وسـیله تفسـیر از قانون اسـت.
عبـاسزاده بـا اشـاره بـه ویژگـی مردمی بـودن ایـن نهـاد
در بعـد نظـارت بـر انتخابـات ،خاطرنشـان کـرد :شـبکه
گسـتردهای از مـردم داریـم کـه ناظـر بـر انتخابـات از پای

کرونا تماس با اورژانس اجتماعی فارس را افزایش داد
مدیرکل بهزیســتی فارس اعالم کرد که تعداد تماسها در خصوص موارد کودک
آزاری ،همسر آزاری و اقدام به خودکشی در دوران کرونا نسبت ...

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری :

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خبرداد

عصرمردم:
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری
فـارس از توانمندسـازی یکصـد زن آسـیبدیده بـا
همـکاری سـازمان مـردم نهـاد امیـد فـردا در شـیراز خبـر
داد.
اسـماعیل اکبری با اشـاره بـه گروه های آسـیب پذیر زنان
و دختـران در جامعـه گفـت :مـا در طـرح توانمندسـازی
زنـان آسـیب دیـده از اختالفـات خانوادگـی یـا طلاق
شـاهد برخـی از مشـکالت ماننـد نداشـتن مهارتهـای
زندگـی و شـغلی بودیـم.
ایـن مقـام قضایـی افـزود :بسـیاری از زنـان و دختـران
حاصـل از خانوادههـای پرتنـش و طلاق بـه دلیـل
نداشـتن مهـارت زندگـی و شـغلی و عدم اسـتقالل مالی،
در معـرض آسـیب های ناشـی از طلاق هسـتند و دچـار
مشـکالت زیـادی می گردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال چارهاندیشـی بـرای ایـن
موضـوع راهکارهـای زیـادی را بررسـی کردیـم ،عنـوان
کـرد :بـا پیگیریهـای انجـام شـده تفاهمی را با سـازمان
مـردم نهـاد «امیـد فـردا» کـه در ایـن زمینـه فعالیـت
میکـرد ،انعقـاد کردیـم تـا زنانـی کـه در دادگاه خانـواده
و مراجـع قضایـی پرونـده دارنـد و براسـاس راهکارهـای
قانونـی امـکان حمایـت آنهـا از طریـق نهادهایـی ماننـد
بهزیسـتی و کمیتـه امـداد وجـود نـدارد از طریـق ایـن
سـازمان مـردم نهـاد مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.
معـاون قضایـی دادگسـتری فـارس بیـان کـرد :براسـاس
ایـن توافـق ،ایـن سـازمان بـا اعتبـار  150میلیـون تومان
بـرای مـدت یکسـال ،صـد زن معرفـی شـده از سـوی
معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم را ظـرف
یـک مـاه آمـوزش میدهـد ،ایـن آموزشهـای شـامل
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صنـدوق تـا هیـأت نظـارت هر شهرسـتان ،شـهر و روسـتا
هسـتند.
او بـا بیـان اینکه غالـب نیروهـا مردمی انتخاب میشـوند،
از دسـت انـدرکاران برگـزاری سـیزدهمین دوره انتخابـات
ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای
شـهر و روسـتا در اسـتان فـارس تقدیـر کرد.
رئیـس دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابات فـارس همچنین
بـا بیـان اینکـه از دو منظـر میتـوان بـه ضـرورت شـورای
نگهبـان نگریسـت ،عنـوان کـرد :قانـون اساسـی را بـه
عنـوان یک سـند ملـی پذیرفتهایـم ،پس طبیعی اسـت که
بایـد گروهـی وجـود داشـته باشـد تا تناسـب مصوبـات را با
قانـون اساسـی و نظـام بررسـی کنند.
عبـاس زاده تصریـح کـرد :امـام خمینـی(ره) و رهبـر
معظـم انقلاب از شـورای نگهبـان متعالـی یـاد میکننـد
و ضـرورت ایـن شـورا را مضاعـف بیـان میکنند تا سـندی
کـه بـه عنوان سـند ملـی مقبول جامعـه قـرار گرفته ،حفظ

شـود.او بـه سـابقه مشـروطه اشـاره و نبـود چنین شـورایی
را از عوامـل شکسـت آن ذکـر و خاطرنشـان کـرد :اگرچه
نظـارت فقهـا بـرای عـدم مخالفـت قوانیـن مشـروطه بـا
اسلام در آن دیـده شـد امـا جایـگاه خـود را پیـدا نکـرد.
رئیـس دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابـات فـارس بـا بیـان
اینکـه بـه روز نگـه داشـتن شـبکه نظـار از مهمتریـن
وظایـف دفاتـر اسـتانی شـورای نگهبـان اسـت تـا بتوانـد
نظـارت را بـه نحـو مطلـوب پیـش ببـرد ،گفـت :آمـوزش،
رصـد و تقویـت جایـگاه ناظریـن شـورای نگهبـان از دیگـر
رسـالتهایی اسـت کـه بر عهـده این دفاتر گذاشـته شـده
است.
شـورای نگهبـان در انتخابـات شـوراها نقشـی
نـدارد
عبـاسزاده بـا تاکیـد بـر اینکـه شـورای نگهبـان نظـارت
بـر همـه انتخابـات بـه جـز شـوراها را بـه عهـده دارد
و نظـارت بـر شـوراها بـه نـص صریـح قانـون اساسـی

بـر عهـده شـورای نگهبـان نیسـت ،گفـت :پـای دفاتـر
شـورای نگهبـان نبایـد بـه مسـئله بررسـی صالحیتها در
انتخابـات شـوراها وسـط کشـیده شـود،
او بـا تاکیـد براینکـه شـورای نگهبـان در حیطـه تاییـد
صالحیـت کاندیداهـای شـوراها هیـچ نقشـی نداشـته
اسـت ،گفت :متاسـفانه گاهـی حتی از کسـانی که حقوق
خواندهانـد ،میشـنویم کـه ایـن مسـئله را بـه شـورای
نگهبـان نسـبت میدهنـد در حالیکـه مطابـق قانـون
ازتباطـی بـه ایـن نهـاد نـدارد.
رئیـس دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابات فارس به مسـئله
عـدم احـراز صالحیـت و چرایـی آن هـم اشـاره و بیـان
کـرد :وجـوه مختلفـی بـرای ایـن مسـئله پیـش میآیـد
کـه از جملـه آنهـا ،وجـود سـندهای متعـارض کاملا
مختلـف اسـت کـه در ایـن صورت بـه یک نتیجـه مطلوب
نمیرسـیم و در یـک مـدت محـدود بایـد چندیـن پرونـده
بررسـی شـوند.

ی و کاهـش
ایرنـا :معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه خشکسـال 
بارندگیها موجب شـد برخی اسـتانهای کشـور کاشـت گندم نداشـته باشـند ،اسـتان فارس بخشـی از گندم مورد
نیـاز ایـن اسـتانها را تامیـن خواهـد کـرد.
ظفـر افشـون ،افـزود :در اسـتان فارس از ابتـدای آغاز خریـد تضمینی گندم (اواسـط فروردین) تاکنـون  ۴۶۰هزار
تـن گنـدم از  ۳۶هـزار و  ۵۹۶کشـاورز خریـداری شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه با گنـدم خریداری شـده در مدت
مشـابه پارسـال  ۴۸درصد کاهش داشـته اسـت.
وی ،ارزش گنـدم خریـداری شـده از کشـاورزان فـارس را  ۲هـزار و  ۳۱۸میلیارد تومان برشـمرد و ادامـه داد :از این
میـزان  ۲هـزار و  ۲۰۸میلیـارد تومـان یعنـی حـدود  ۹۸درصد بهای آن به کشـاورزان پرداخت شـده اسـت.
وی ادامـه داد :امسـال بـر اسـاس مصوبـه دولـت و شـورای عالـی اقتصـاد ،بـرای خریـد هـر کیلـو گنـدم معمولـی
پنـج هـزار تومـان و بـرای خریـد هـر کیلو گنـدم دوروم پنـج هـزار و  ۲۰۰تومان بـه کشـاورزان پرداخت خواهد شـد.
او اظهـار داشـت :خریـد تضمینـی گندم از کشـاورزان همچنـان ادامه دارد و پیش بینی میشـود که تـا حدود ۶۰۰
هـزار تـن خرید داشـته باشـیم که نیاز سـاالنه اسـتان را تامیـن خواهد کرد.
وی گفـت :هماینـک بخـش قابـل توجهـی از گنـدم خریـداری شـده از کشـاورزان در انبارهـای کارخانههـای آرد
نگهـداری میشـود و از بابـت تامیـن آرد مـورد نیـاز اسـتان هـم دغدغـهای نداریـم.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس تصریـح کـرد :در بحـث ذخیـره بذر گنـدم برای کاشـت آتی
نیـز هماینـک بیـش از نیـاز اسـتان پیـش بینـی و ذخیـره کردهایـم کـه آمـاده تحویل بـه کشـاورزان اسـت و بنابراین
کشـاورزان هیـچ نگرانـی از بابـت تامیـن بـذر مـورد نیاز خود نداشـته باشـند.
افشـون ،در خصـوص خریـد توافقـی و تضمینـی کلـزا از کشـاورزان فـارس هـم گفـت :تاکنـون حـدود  ۹هـزار
و  ۲۴۱تـن کلـزا از کشـاورزان خریـداری شـده کـه قسـمتی در قالـب توافقـی توسـط سـازمان تعـاون روسـتایی و
بخـش خصوصـی و قسـمتی هـم در قالـب خریـد تضمینـی توسـط سـازمان غلـه بـه ارزش  ۸۰میلیـارد تومـان
خریـداری شـدهه کـه عمـده بهـای آن نیـز بـه کشـاورزان پرداخـت شـده اسـت.

مدیرکل بهزیستی فارس:

کرونا تماس با اورژانس اجتماعی فارس را افزایش داد
ایسـنا :مدیـرکل بهزیسـتی فـارس اعلام کـرد که تعـداد تماسهـا در خصوص مـوارد کـودک آزاری ،همسـر آزاری
و اقـدام بـه خودکشـی در دوران کرونـا نسـبت بـه دوران قبـل از آن در اورژانـس اجتماعـی افزایـش چشـمگیری
داشـته است.
سـیدمحمد صـادق کشـفینژاد شـنبه  ۲۶تیرماه در حاشـیه برگـزاری اجرای مانور سراسـری اورژانـس اجتماعی در
فـارس ،هـدف از اجـرای ایـن مانور را اطالع رسـانی و آگاه سـازی هم اسـتانیها در خصوص فعالیتهـای اورژانس
اجتماعـی دانسـت و گفـت :برنامههـای اورژانس اجتماعی شـامل فعالیت مداخله در بحران ،تلفـن  ۱۲۳و خدمات
سـیار اورژانس اجتماعی اسـت.
او افـزود :در حـال حاضـر  ۲۲مرکـز اورژانـس اجتماعـی در کل اسـتان داریـم کـه تخصصـی بـودن بـه موقـع و در
دسـترس بـودن از مهمتریـن ویژگیهـای خدماترسـانی ایـن مراکـز اسـت.
مدیرکل بهزیستی فارس عنوان کرد :در سه ماه اول سال جاری کارشناسان اورژانس اجتماعی فارس دریافت کننده
 ۱۰هـزار تمـاس از سراسـر اسـتان بودهانـد که اختالفـات حاد خانوادگـی ،کودک آزاری ،همسـرآزاری و خودکشـی
بیشـترین میـزان تماسها را شـامل میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حاشـیه مانور سراسـری اورژانـس اجتماعی ،مدیرکل بهزیسـتی فارس و هیئت همراه ایشـان
از مراکـز شـبه خانـواده بهزیسـتی شـیراز و خانوارهـای دارای فرزنـد چندقلـو بازدیـد کردنـد و از نزدیـک در جریـان
مشـکالت و مطالبـات آنها قـرار گرفتند.

تقدیر معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری فارس
از مدیر عامل برق منطقه ای استان
عصرمردم:
ظفـر افشـون معـاون هماهنگـی اقتصـادی و منابـع انسـانی اسـتانداری فارس با ارسـال لوح سـپاس از تالشـهای
مهنـدس غالمرضـا نصیـری مدیـر عامل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان فارس تقدیـر کرد.
در بخشـی از ایـن لـوح سـپاس آمـده اسـت  :زمیـن متعلق بـه همه انسـان ها و همه نسـل ها و محور توسـعه پایدار
در تمامی جوامـع اسـت  ،حفاظـت از زمیـن بـه عنـوان امانتـی الهـی و به ویـژه حفظ اراضی کشـاورزی بـرای تامین
امنیـت غذایی جامعه رسـالتی همگانی اسـت .
تحقـق ایـن مهـم حاصـل همکاری گسـترده و دلسـوزانه همـه مردم و دسـتگاههای اجرایی و نظارتی کشـور اسـت
 ،اقدامـات و توجـه ویـژه جنابعالـی در واگـذاری اراضـی ملـی و دولتـی جهـت طرح هـای غیـر کشـاورزی موضـوع
کمیسـیون ماده  21و اهتمام به ایجاد اشـتغال و گسـترش واحد های تولیدی صنعتی و خدماتی در سـطح اسـتان
بـه عنـوان سـرمایه ملـی و زمینه سـاز پایـداری منابع ملی و اسـتقالل کشـور بوده اسـت.
بدینوسـیله مراتـب سـپاس و قدردانـی خـود را از اقدامـات انجـام شـده اعلام مـی دارم بـا آرزوی توفیـق روز افـزون
شـما از درگاه حضـرت احدیـت امیـد اسـت در پرتـو عنایـات حـق همـواره در کلیـه مراحل زندگـی و خدمت بـه مردم
شـریف کشـور موفق باشـید .

باتالقی شدن دریاچه بختگان نی ریز در پی بارندگی های اخیر
عصرمردم:
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت :بارش هـای تابسـتانه حاصل از فعالیت سـامانه بارشـی موسـوم به
«مونسـون» و جـاری شـدن سـیالب ،دریاچـه بختـگان نـی ریز را پـس از یـک دوره تشـنگی ،باتالقی کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز ،علیرضـا بصیـری تصریحکـرد :عصـر روز
چهارشـنبه 24 ،تیرمـاه  ،1400یکـی از خشـکرودهای فصلی این شهرسـتان در منطفه حاجیآبـاد بخش مرکزی
نـی ریـز پـرآب و به دریاچـه بختگان سرازیرشـد.
بـه گفتـه وی؛ در حـال حاضـر در آن منطقه ایسـتگاه هواشناسـی وجـود ندارد و برآورد می شـود که  20تـا  30میلی
متـر بارندگـی در آن مقطـع زمانی باعث ایجاد این سـیالب شـده اسـت.
او همچنیـن ابـراز کـرد :آب ایـن خشـک رود فصلـی از ارتفاعـات جنـوب غربـی نـی ریـز ،همجـوار بـا شهرسـتان
اسـتهبان ،بـه جنـوب دریاچـه بختـگان سـرازیر می شـود.
بصیـری خاطـر نشـان کـرد :پیـش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه ایـن بارش هـا بـه صـورت پراکنـده و تـا روز
چهارشـنبه هفتـه جـاری ادامـه خواهـد داشـت و بـه نظـر می آیـد در وضعیـت دریاچـه بختـگان کـه قبـل از ایـن
بارندگـی کاملا خشـک شـده بـود؛ تاثیـر محسوسـی نخواهـد داشـت.
روسـتای حاجـی آبـاد بـه ترتیـب  650هکتـار باغ و  45هکتـار زراعت دارد که کشـت غالـب باغی آن انجیر و پسـته
است.

سالمت
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احتمال درمان بیماریهای بدخیم
با رمزگشایی از بدن یک مومیایی مصری

باشــگاه خبرنگاران :چند روز پیش ،باســتان شناسان ایتالیایی اســکن توموگرافی از یک
مومیایی مصری متعلق به کشیش باستان آنخ-ابه در  Khonsuتهیه کردند.
عالوه بر این ،مومیایی قبل از انتقال از موزه باستان شناسی شهرداری برگامو به بیمارستانی
در میالن مطابق با استانداردهای مدرن مورد نیاز مجهز شد.
محققان ایتالیایی به دنبال آن هستند که تجزیه و تحلیل نتایج توموگرافی به تعیین شرایط
زندگی و آداب و رســوم در زمان مصر باستان  ۳۰۰۰سال پیش ،بازسازی تصویری از زندگی
و مرگ کشــیش مصر باستان و شناســایی موادی که در مومیایی کردن آن استفاده کرده اند
کمک کند.
سابینا مالگورا رئیس پروژه تحقیقاتی گفت« :مومیاییها عمال یک موزه بیولوژیکی هستند،
آنها مانند یک کپســول زمان هســتند .نام این مومیایی به دلیل کتیبهای که بر روی حنجره
آن وجود دارد و قدمت آن به  ۹۰۰تا  ۸۰۰سال قبل از میالد مسیح برمی گردد ،آنخ-ابه است.
وی توضیح داد که آگاهی از بیماریهای گذشــته نیز ارزشــمند است .وی افزود :مطالعه
بیماریها و زخمهای باستانی برای تحقیقات پزشکی مدرن مهم است .ما میتوانیم در گذشته
سرطان یا تصلب شرایین را مطالعه کنیم ،که به سود مطالعات مدرن است.

داروهای رقیق کننده خون
در کاهش مرگ های کرونایی موثرند

مهر :نتایج یک مطالعه نشان می دهد تجویز زودهنگام دوز کامل داروی رقیق کننده خون
در بیماران کرونایی بستری در بیمارستان می تواند تشکیل لخته های خون را متوقف کرده و
خطر بیماری شدید و مرگ را کاهش دهد .کووید  ۱۹با افزایش التهاب و لخته شدن غیرطبیعی
خون در رگهای خونی ،به ویژه در ریهها مشخص میشود و اعتقاد بر این است که این شرایط
منجر به پیشرفت بیماری شدید و مرگ میشود.
این مطالعه با هدایت محققان در بیمارســتان ســنت مایکل کانادا و دانشــگاه ورمونت در
آمریکا نشــان داد که «هپاریــن» ،داروی رقیق کننده خون که به طــور منظم با دوز کم به
بیماران بستری شده داده شد ،از ایجاد لخته خونی جلوگیری کرده و التهاب را کاهش میدهد.
«میشیل شولزبرگ» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :در حالی که ما دریافتیم
هپارین درمانی از نظر آماری میزان نیاز به تهویه مکانیکی یا پذیرش در  ICUرا در مقایســه
با هپارین با دوز پایین کاهش نمیدهد ،اما احتمال مرگ به میزان قابل توجه  ٪۷۸با هپارین
درمانی کاهش مییابد».
بررســیهای بیشتر نشان داد که هپارین درمانی در مورد بیماران با شرایط متوسط بستری
در بیمارستان مفید است اما در بیماران بستری در  ICUبسیار مؤثر نیست.

چطور به فرد گرمازده کمک کنیم؟

ایسنا :بنا به تعریف کارشناسان «انجمن اورژانس و کمکهای اولیه سنت جان امبیولنس»
در انگلیس ،گرمازدگی که نام دیگرش آفتابزدگی اســت ،هنگامی رخ میدهد که دمای بدن
فرد تا میزانی خطرناک باال میرود .اگر فرد از گرما بیرمق شــود ممکن اســت به گرمازدگی
دچار شود .وقتی کسی مدت زیادی زیر آفتاب یا در دمای باال بماند ،بدنش آب زیادی از دست
می دهد .در این وضعیت ،تعریق متوقف میشود و این یعنی بدن دیگر نمیتواند خود را خنک
کند .این حالت میتواند به بروز گرمازدگی منجر شود.
چنان که در وبسایت خدمات ملی سالمت انگلیس آمده است اگر کسی که از گرما بیرمق
شده اســت بتواند خودش را ظرف  ۳۰دقیقه خنک کند ،سالمتش در معرض خطر جدی قرار
نمیگیرد اما اگر دچار گرمازدگی شد ،باید با اورژانس تماس گرفت.
گرمازدگی چه عالیمی دارد؟
عالیم بیرمق شدن ناشی از گرما که خدمات ملی سالمت انگلیس برشمرده است ،عبارت
از سردرد ،ســرگیجه ،بیاشــتهایی ،حالت تهوع ،تعریق زیاد ،دلپیچه ،افزایش ضربان قلب،
دمای بدن  ۳۸درجه یا باالتر و عطش شدید هستند .کودکان و بزرگساالنی که دچار بیرمقی
از گرما میشوند عالیمی مشابه دارند .اما کودکان ممکن است خوابآلود هم به نظر برسند.
اگر کسی که این نشانهها در او بروز کرده ظرف  ۳۰دقیقه بهبود پیدا نکند ،ممکن است این
عارضه در ادامه به گرمازدگی منتهی شــود .عالیم گرمازدگی نیز عبارت از نبو ِد تعریق بهرغم
احســاس گرمای شــدید ،دمای بدن  ۴۰درجه یا باالتر ،تنگی نفس ،گیجی ،احساس سکته،
بیهوشی و بیواکنشی است.
چطور به فرد گرمازده کمک کنیم؟
خدمات ملی ســامت انگلیس توصیه میکند اگر متوجه شدید کسی از گرما بیرمق شده
اســت ،باید به محلی خنک برده شود .هر کاری میتوانید بکنید تا دمای بدنش پایین بیاید ،از
جمله اینکه خاطرجمع شــوید مقادیر زیادی آب بنوشــد ،با اسپری یا اسفنج پوستش را خنک
کنید و او را در حالتی بخوابانید که پاهایش اندکی باالتر از بدنش باشد.
اگر وضعیت فرد ظرف  ۳۰دقیقه بهبود پیدا نکرد و اطمینان دارید که دچار گرمازدگی شده
است ،با اورژانس تماس بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید.
کارشناســان توصیه میکنند در مدتی که منتظرید آمبوالنس برســد ،سعی کنید با اسفنج
خیس یا پیچیدن فرد الی مالفههای خیس خنک ،دمای بدنش را پایین بیاورید.
اگر به نظر رسید که دمای بدن فرد عادی شده است ،آنوقت مالفههای خیس را با خشک
عوض کنید .همچنین در مدتی که منتظر هستید کادر اورژانس از راه برسد ،مدام تنفس ،نبض
و ســطح هشیاری و واکنش فرد را بررســی کنید .اگر هر زمان سطح هشیاری و واکنش فرد
پایین آمد ،باید نفسهایش را چک کنید و خاطرجمع شوید راه تنفسش باز است.
برای آگاهی بیشــتر در مورد نحوه مراقبت از فردی که ســطح هشیاری و واکنشش پایین
آمده است ،باید از قبل از روش های مراقبت های اولیه مطلع شوید.
چگونه میشود از گرمازدگی پیشگیری کرد؟
به توصیه کارشناســان با برخی اقدامها میشــود از بیرمقی از گرما و گرمازدگی در دمای
باال پیشگیری کرد.
ت از مصرف مقادیر زیاد نوشــیدنیهای خنک ،دوش آب ســرد ،پوشیدن
این اقدامها عبار 
لباسهای گشاد و آزاد و اجتناب از قرار گرفتن در آفتاب در ساعتهای اوج تابش است.
خدمات ملی ســامت انگلیس همچنین توصیه میکند مراقب کســانی باشیم که بیشتر
در معــرض بیرمقــی از گرما و گرمازدگی قرار دارند که کودکان ،ســالمندان و کســانی که
بیماریهای مزمن دارند بیشتر از این نظر آسیب پذیرند.

ایسنا :سندرم التهابی چند سیستمی ( ،)MIS-Cیک بیماری التهابی در
کودکان است که به عقیده پزشکان ممکن است از عالئم کووید ۱۹-باشد.
در برخی موارد MIS-C ،میتواند منجر به مشکالت تهدیدکننده زندگی
در قلب شــود .بااینحال ،محققان دانشــگاه کلمبیا ایاالتمتحده گزارش
کردند که مشــکالت قلبی مرتبط با  MIS-Cدر کودکان مبتال طی چند
ماه برطرف میشود.
این پروژه شــامل  ۴۵بیمار سندرم التهابی چند سیستمی بستری شده در
بیمارستان با متوســط سن ۹سال بود که اولین پروژه ارزیابی نتایج مربوط
به قلب و سیستم ایمنی در کودکان مبتال به این بیماری محسوب میشود.
کانوال ام .فاروقی ،استادیار و متخصص اطفال کالج پزشکان و جراحان
واگلوس دانشــگاه کلمبیا اظهار کرد :ما دریافتیــم که ابتال به کووید باعث
ایجاد طیفی از بیماریها در کودکان میشــود .بیماری برخی از آنان بدون
عالمت یا خفیف اســت و تعداد کمی از کودکانی که به  MIS-Cمبتال و
به شــدت بیمار میشــوند ،نیازمند پذیرش در ای سی یو هستند .نتایج این
تحقیق نشان میدهد ،بســیاری از موارد شدید قلب و ایمونولوژیک که در
کودکان مبتال به  MIS-Cمشاهده میشود به سرعت برطرف میشوند.
روشن است که  MIS-Cبسیار نادر است .بااینحال ،هنگامی که رخ
دهد باعث التهاب گسترده در بدن میشود .در بیشتر موارد ،کودکانی که به
 MIS-Cمبتال میشوند هیچ عالئم کووید را تجربه نمیکنند بلکه عالئم
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باشــگاه خبرنگاران :زمانیکه فشــار خون کنترل
نشــود ،میتواند در بدن انسان باعث عوارضی مانند
بیماری قلبی و سکته مغزی شود.
یکی از اولین خطوط دفاعی شــما در برابر فشار
خون باال ،رژیم غذایی اســت .به طورکلی یک رژیم
مناسب فشار خون ممکن است به شما کمک
غذایی
ِ
کند تا بدون عوارض جانبی ناشــی از داروها ،فشــار
خون شــما در حد ســالم بماند ،عــاوه بر غذاهای
خاصی که ممکن اســت به کاهش فشار خون شما
کمک کنند ،برخی از انواع نوشــیدنیها نیز میتوانند
مفید باشند.
محققان انگلیســی به تازگی دریافتند مصرف آب
آلبالو تاثیر مشابه داروهای کاهش فشار خون دارد و
می تواند یک درمان موثر فشار خون محسوب شود.
محققان دانشگاه نورثامبریا متوجه شدند :افرادی
که  ۶۰میلی لیتر کنستانتره آلبالوی رقیق شده با آب
مینوشــند ،فشــار خون آنها در عرض سه ساعت،
هفت درصد کاهش مییابد .برای کاهش  ۳۸درصدی
خطر ســکته مغزی و یا  ۲۳درصــدی بیماری قلبی
همین مقدار کافی است و می تواند معجزه کند.
افراد زیادی در سراســر جهان به فشار خون باال
مبتال هستند که در صورت درمان نشدن ،با افزایش
خطر حمله قلبی ،نارسایی قلبی ،بیماری کلیه ،سکته

باشــگاه خبرنگاران :افســردگی از آن دســته از
اختالالت روانی اســت که می تواند میلیونها فرد را
در سراســر جهان مبتال کند ،این بیماری نه تنها بر
روح و روان بلکه بر ســامت جسم و ارگانهای بدن
تأثیــر منفی میگذارد و میتوانــد باعث اختالالت و
بیماریهای جدی دیگری شود.
 .۱کاهش عملکرد کلیه
افسردگی بر روی افرادی که از بیماری مزمن کلیه
رنج می برند و هم در افرادی که کلیههای ســالمی
دارند تأثیر بســزایی میگذارد ،زیــرا یکی از دالیل
این بیماری افزایش پروتئینهای التهابی اســت که
فرآیندهای خود ایمنی را تحریک می کند.
 .۲مشکالت دستگاه گوارش
مغز انسان ها ارتباط تنگاتنگی با دستگاه گوارش
دارد و احساســات ما تاثیر بســیاری بر روی دستگاه
گوارشمــان دارند و حتــی میتواننــد باعث ایجاد
ناراحتی شود ،لذا افســردگی میتواند بر انقباضات و
حرکات دســتگاه گوارش تأثیر گذاشته و افرادی که
مشکل دســتگاه گوارش دارند درد شکم بیشتری را
احساس کنند.
 .۳دیابت
افســردگی ســطح هورمون اســترس را افزایش
میدهد و می تواند بر ســطح قند خــون و مقاومت
انسولین تأثیر بسزایی بگذارد.

ایســنا :یافتههای یک مطالعه نشــان داد آموزش
یوگا میتواند اختاللهــای اضطرابی را در کودکان
مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی کاهش دهد.
ایــن اختالل یــک اختالل رشــدی و عصبی با
شــروع در دوره کودکی اســت که سه ویژگی اصلی
شــامل ناتوانی در تداوم انجام یک فعالیت و دشواری
در تــداوم حفظ توجــه ،بیقــراری و فعالیت زیاد و
نامناسب حرکتی و شــتابزدگی در انجام یک فعالیت
دارد .اختالل نقص توجه/بیشفعالی بر عملکردهای
شــناختی ،اجتماعی ،هیجانی و خانوادگی تأثیر منفی
میگذارد.
شــیوع اختالل نقص توجه /بیشفعالی در پسرها
ســه برابر بیشــتر از دخترها اســت و با اختاللهای
بسیاری از جمله اختاللهای اضطرابی همراه است.
از آنجایی کــه یوگا یکی از روشهای ورزشــی
مؤثر در بهبود ویژگیهای روانشناختی است و جنبه
درمانی آن برای کودکان کمتر قابل تشخیص است،
ممکن اســت در کاهش اختــاالت اضطرابی مؤثر
واقع شود .بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک
مطالعه تاثیر آموزش یوگا را بر اختاللهای اضطرابی
در دانشآمــوزان مبتال بــه اختالل نقــص توجه/
بیش فعالی بررسی کردند.
برای انجام این تحقیــق  ۴۰نفر از دانش آموزان
پســر مقطع ابتدایی مبتال به اختــال نقص توجه/
بیشفعالی شهر زاهدان در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸
با روش تصادفی به دو گروه مســاوی تقسیم شدند.
دانشآمــوزان گروه آزمون ۱۶ ،جلســه  ۴۵دقیقهای
(هفتهای دو جلســه) آموزش یــوگا دریافت کردند و
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نوشیدنی که قاتل فشار خون باالست

بیماریهایی که ناشی از
افسردگی هستند

 .۴افزایش خطر حمله قلبی
افــرادی که از افســردگی رنج میبرنــد احتمال
می رود که فشــار خون بــاال و افزایش ضربان قلب
را تجربه کنند ،بــه طورکلی همه این موارد میتواند

منجر به بیماری های قلبی شوند.
 .۵مشکالت رگهای خونی
فشــار خون باال باعث کاهش جریــان خون در
رگها میشــود ،به طوریکه آنها کوچک و شکننده

تاثیر یوگا در کودکان مبتال به اختالل
«نقص توجه/بیشفعالی»

دانشآمــوزان گــروه کنترل در لیســت انتظار برای
آموزش قــرار گرفتند .در این مطالعــه قبل از انجام
مداخلــه و بعد از مداخلــه ،دانشآمــوزان از طریق
آزمون هوش کودکان و مقیــاس اضطراب کودکان
مورد بررســی قرار گرفتند و دادههای بهدستآمده با
روشهای آماری تحلیل شدند.
پــس از انجام مداخله ،پژوهشــگران دریافتند که
آموزش یــوگا باعث کاهــش اختاللهای اضطرابی
شــامل حمله وحشــت و ازدحامهراســی ،اضطراب

جدایی ،هــراس اجتماعی ،ترس از صدمه جســمی،
وسواس فکری -عملی و اضطراب تعمیمیافته بیش
از حد در مبتالیان به اختالل نقص توجه /بیشفعالی،
در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل میشود.
نتایج بهدســتآمده حاکی از تأثیر آموزش یوگا بر
کاهش اختاللهای اضطرابی در مبتالیان به اختالل
نقص توجه /بیش فعالی است.
پژوهشــگران این تحقیق میگوینــد :مهمترین
محدودیتهای پژوهش حاضر شــامل عدم پیگیری

آیا عوارض کرونا در کودکان ماندگار است؟
متعدد مرتبط با  MIS-Cمشاهده میشود که شامل ناهنجاریهای قلبی،
درد شکم ،بثورات پوستی و در بعضی موارد فشار خون بسیار پایین است.
عوارض ترسناک ابتال به کووید در کودکان
متخصصان اطفال در بیمارســتان کودکان نیویورک-پروتستان مورگان
استنلی برخی از اولین موارد  MIS-Cرا در بهار سال  ۲۰۲۰ثبت کردند.
دکتر فاروقی ،متخصص قلب کودکان در بیمارستان نیویورک-پروتستان
مورگان اســتنلی گفت« :این مورد هم چالش برانگیز بود و هم ترســناک
زیرا نمیدانســتیم که اوضاع این بیمــاران در درازمدت بهخصوص از نظر
ناهنجاریهای قلبی و ایمنی که برجســتهترین مــوارد در آن زمان بودند،
چگونه خواهد بود».
نتایج این مطالعه نشــان داد که بیشــتر بیماران در شرایط بحرانی قرار
دارند و پس از ورود به بیمارستان به مراقبتهای ویژه نیاز داشتند .عالوه بر
این ،حدود  ۸۰درصد آنان نوعی اختالل عملکرد قلب را نشــان میدهند و
تقریبا نیمی از آنها اختالالت قلبی متوسطیا شدید دارند .نمونههایی از این
ناهنجاریها شامل اختالل در پمپاژ صحیح قلب ،گشاد شدن شریان کرونر

و نشــت دریچههای قلب اســت .در همین حال ،دو سوم با کاهش موقتی
تعداد گلبولهای ســفید خون مواجه شدند .اکثریت قریب به اتفاق ،افزایش
زیادی در عالئم التهابی داشتند و در بیش از نیمی از آنان عالئم خاص قلبی
افزایش یافت که با آسیب قلبی سازگار بود.
محققــان بــرای درمان التهــاب زیاد اســتروئید تجویز و بیشــتر آنان
ایمونوگلوبولیــن وریــدی و تعدیلکننده سیســتم ایمنــی دریافت کردند.
از هر سه نفر یک نفر به پشتیبانی از دستگاه تنفس احتیاج داشت .سرانجام،
بیش از نیمی از گروه تحت درمان فشار خون پایین قرار گرفتند.
دکتر فاروقی توضیح داد :این کودکان کامال بیمار بودند و در بیمارستان
ما استفاده از استروئیدها و سایر درمانهای معمول برای درمان MIS-C
آغاز شــد ،اکثر بیماران به سرعت پاسخ دادند و حدود پنج روز بعد مرخص
شدند.
بازگشت به حالت عادی پس از ترک بیمارستان
ناهنجاریهــای ایمونولوژیک و نشــانگرهای آســیب قلبی در بین این
بیماران در عرض چند هفته پس از خروج کودکان از بیمارســتان به حالت
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مغزی و زوال عقل مواجه میشوند.
براســاس تحقیق محققان بر روی چندین فرد و
یک گروه با  ۶۰میلی لیتر کنستانتره آلبالو رقیق شده
با  ۱۰۰میلی لیتر آب و چندین نفر با شربت معمولی و
با طعم آب میوه به این نتیجه رسیدند که افرادی که
کنستانتره آلبالو را به عنوان درمان فوری فشار خون
مصرف کرده بودند ،فشار خون ماکزیمم آنها نسبت
به افرادی که شــربت با طعم آب میوه نوشیده بودند،
هفت درصد بیشتر کاهش یافت.
محققان علت تاثیر آب آلبالو بر پرفشاری خون را
ناشــی از منبع غنی این میوه از اسیدهای فنولیک–
یک نوع آنتی اکســیدان میدانند که به طور طبیعی
در این میوه تولید میشود.
همچنین با پیگیری محققان درباره وضعیت افراد
دریافتند بیشترین تاثیر در فشــار خون زمانی اتفاق
میافتاد که سطح دو اســید فنولیک ،اسید وانیلیک
و پروتــو کاتکویک اســید در خون بیمــاران به اوج
میرسد.
آنها بیان کردند :اکثر بیماریهای قلبی و عروقی
توســط عوامل خطرسازی اتفاق میافتد که میتوان
آنها را کنترل ،درمان و یا اصالح کرد که این عوامل
خطرســاز شامل فشــار خون باال ،کلسترول ،چاقی،
استعمال تنباکو ،نبود فعالیت بدنی و دیابت میشود.

میشوند و این روند به عروق آسیب میرساند و آنها
نمیتوانند مواد مغذی و اکســیژن کافی به سلولها و
بافتها را وارد کنند.
 .۶کمر درد
وضعیت بد بدن و ضعف عضالت دالیل شایع بروز
کمردرد است اما افسردگی میتواند باعث درد مزمن
شود و این نتیجه ممکن است در اثر التهاب به عنوان
واکنش بدن به افسردگی ایجاد شود.
 .۷مشکالت حافظه و سردرد
افســردگی میتواند باعث از دســت دادن حافظه
کوتاه مدت و گیجی شود ،این اختالل باعث فراموشی
می شــود و توانایی تمرکز شــما را مهار میکند ،در
واقع سردرد ضرباندا ِر مزمن به سردرد تنشی معروف
است و این درد به صورت تپشهای خفیف در اطراف
ابرو حس میشود ،باید بدانید که فراموشی همیشه به
دلیل زوال عقل نیســت و دالیل دیگری هم در بروز
آن نقش دارند.
 .۸آرتریت
افسردگی میتواند باعث آرتریت و بالعکس شود،
زیرا عامــل اصلی هر دو التهابی اســت و به همین
دلیل این بیماریها در بدن ایجاد میشود ،افسردگی
همچنین میتواند بر روند این بیماری تأثیر گذاشته و
حتی نتیجه آرتریت را بدتر کند.

نتایــج در بلندمــدت ،اســتفاده از روش نمونهگیری
غیرتصادفــی هدفمند و تکجنســیتی بــودن نمونه
پژوهش (پســران) بودند .بنابرایــن ،پیگیری تداوم
تأثیر روش مداخله در بلندمدت ،استفاده از روشهای
نمونهگیــری تصادفی و انجــام این پژوهش بر روی
دختران و مقایســه تأثیر آن بــا نتایج پژوهش حاضر
پیشــنهاد میشود .همچنین پیشــنهاد میشود تأثیر
آمــوزش یوگا با ســایر روشهای مکمــل از جمله
تمرینهــای هوازی ،تمرینهــای مقاومتی ،آموزش
مراقبه و غیره بررسی شود.
به گفتــه این محققــان ،متخصصان ســامت
میتوانند از نتایج این پژوهش بهعنوان چشــماندازی
جدیــد جهــت کاهــش اختاللهــای اضطرابی در
کودکان مبتال به اختالل نقــص توجه/بیشفعالی و
حتی کودکان مبتال به سایر اختاللها بهره ببرند .در
نتیجه ،استفاده از آموزش یوگا در سیاستگذاریهای
پیشگیرانه ،بهداشتی و درمانی کودکان میتواند نقش
مهمی در بهبــود ویژگیهای آنــان بهویژه کاهش
اختاللهای اضطرابی ایفا کند.
در انجــام این تحقیــق زهرا خیاطــی ،محمود
شیرازی ،غالمرضا ثناگوی محرر؛ پژوهشگران گروه
روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه
آزاد اسالمی زاهدان مشارکت داشتند.
یافتههــای این مطالعه به صــورت مقاله علمی با
عنوان «تاثیــر آموزش یوگا بر اختاللهای اضطرابی
در مبتالیان به اختالل نقص توجه/بیشفعالی» بهار
سال جاری در نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری
منتشر شده است.

عادی بازگشــت .با گذشــت چهار ماه ،تمام ناهنجاریهای عروق کرونر و
تقریبا تمام ناهنجاریهای قلب از بین رفته بودند.
دکتــر فاروقی ابراز کرد :این نتایج موجب اطمینان خاطر شــد که نتایج
قلبی و ایمنیشــناختی ما مشابه نتایج گزارش شده مطالعه گذشتهنگر اخیر
در مورد کودکان مبتال به  MIS-Cبستریشده در انگلستان است .با این
وجود ،با توجه به فقدان دادههای طوالنیمدت توصیه میکنیم کودکانی که
بیش از حد اختالل عملکرد خفیف در سونوگرافی قلب دارند به مدت  ۶ماه
 MRIقلب انجام دهند و قبل از شــرکت در رقابتهای ورزشی به پزشک
متخصص اطفال مراجعه کنند.
امروزه موارد جدید  MIS-Cدر مقایســه با اوج شــیوع ویروس کرونا
در ســال گذشــته وجود ندارد اما محققان میگویند برخی از بیماران جدید
همچنان به درمان نیاز دارند.
دکتر فاروقی به والدین توصیه میکند که در صورت شــکایت فرزندان
از عالئم غیر عادی قلب مانند درد قفســه ســینه یا تپش قلب توسط یک
متخصص اطفال یا یک متخصص قلب ارزیابی شوند سپس میتوان آنان را
غربال کرد تا نیاز به آزمایشهای بیشتر ،بهتر ارزیابی شود.
وی خاطرنشــان کرد :گروه تحقیقاتی ما همچنان بر نتایج طوالنیمدت
این کودکان مبتال به  MIS-Cو ســایر موارد بالقوه طوالنیمدت عفونت
سارس-کوو۲-متمرکز است.
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نشانههای رفتار سمی و نحوه برخورد با آنها

باشگاه خبرنگاران :همه ما آدم هایی را با خصوصیات سمی میشناسیم .وقتی
میدانید شخصی رفتار سمی دارد و کارهایش آسیبرسان است پرهیز از بروز
مشکل و به دل نگرفتن کار آسانی است .اما اگر نتوانید در مورد رفتار سمی
یک نفر مثبت فکر کنید چه؟
بسیاری از رفتارهای غیرقابل قبول در جامعه ما عادیسازی شده و مورد
قبول واقع شدهاند ،حتی با وجود اینکه بسیار زیانبار هستند .حتی خود
شما هم ممکن است برخی از این رفتارها را بروز دهید یا کسانی را با این
خصوصیات بشناسید.
در ادامه به رفتارهایی اشاره می کنیم که عادی تلقی میشوند اما اینگونه
نیستند.
تالش همیشگی برای قرار داشتن در کانون توجه
افراد مختلف در برهههای مختلف در کانون توجه قرار میگیرند .زندگی
همین است .همه نمیتوانند همیشه در مرکز توجه دنیا قرار داشته باشند و
حتی افرادی مانند سلبریتیها نیز مدتی مورد توجه قرار میگیرند و سپس این
توجه را از دست میدهند.
تالش و میل دائمی برای قرار داشتن در مرکز توجهات از نشانههای رفتار
سمی است .برخی با خنده از کنار آن میگذرند و حتی مثل یک خصوصیت
شخصیتی جالب با آن برخورد میکنند اما این رفتار میتواند تاثیر بسیار منفی
بر اطرافیان شخص داشته باشد .برخی از نمونههای آن به این صورت است:
نیاز به توجه :هر از گاهی دنبال توجه بودن اشکالی ندارد بخصوص اگر
کار مهمی انجام دادهاید یا به موفقیتی دست یافتهاید .اما دائم ًا دنبال توجه
بودن با رفتارهای عجیب و تمایل به دریافت هر نوع توجه حتی آنهایی که
منفی هستند ،نوعی رفتار سمی است.
خشنود کردن بیش از حد دیگران :میل به خشنود ساختن برخی افراد
طبیعی است .هیچ کس نمیخواهد با ساز مخالف زدن موجب هرج و مرج شود
اما اینکه همیشه بخواهید دیگران را راضی نگه دارید ،میتواند سمی باشد.
رفتار این افراد به خصوص برای خودشان مضر است و باعث میشود سایرین
از آنها سوءاستفاده کنند.
به دنبال تایید مداوم بودن :کمی تایید شدن در زندگی خارقالعاده
است! اما طلب کردن مداوم آن برای دیگران و خود شخص خستهکننده است.
اگر تنها منبع تایید یک فرد نیروهای خارجی باشد در صورت عدم دریافت آن
قادر به تفکر مثبت نخواهد بود.
منفینگری مداوم
همه لحظات بد را تجربه میکنند و منفینگری به آن ها هجوم میآورد،
برخی افراد ذات ًا منفیبافتر از دیگران هستند .اما اینکه دائم ًا منفینگری کنید
رفتاری سمی و خستهکننده است که روحیه تمام اطرافیانتان را خراب میکند.
به برخی نمونههای آن توجه کنید:
گالیه کردن همیشگی :برخی چیزها ارزش گالیه کردن دارند اما حد
و حدودی دارد .گالیه کردن همیشگی انرژی خود فرد و دیگران را میگیرد.
بدتر از همه اینکه این رفتار سمی میتواند بسیار نهادینه شده و ترک آن
سخت باشد.

همیشه نیمه خالی لیوان را نگاه کردن :هرچیزی نکات مثبت و منفی
دارد .در برخی موقعیتها نکات منفی بر مثبتها میچربد و نمیشود به آنها
اشاره نکرد .اما اگر شخصی همیشه به نکات منفی بپردازد ،حتی وقتی که
نکات مثبت زیادی برای توجه کردن وجود دارد ،رفتارش سمی است .حتی
ممکن است هیچ میلی برای بهبود اوضاع نداشته باشد!
انتقاد ناخواسته :کمی انتقاد سازنده ،در صورت درخواست ،چیز خوبی
است .اما زیادهروی در آن مناسب نیست به خصوص زمانی که به تالش برای
پیدا کردن عیب و ایراد در دیگران تبدیل شود.
رفتار متکبرانه
هیچ کس از کسی که خود را باالتر از دیگران میداند خوشش نمیآید ،اما
گاهی گذشتن از کنار این رفتار ساده است .ممکن است فکر کنید کمی جسور
یا دارای اعتماد به نفس زیاد است و متوجه نشوید که رفتار این فرد چقدر
سمی است .برخی از نمونههای آن به این صورت است:
خودخواهی :بیش از حد خودمحور بودن یعنی شخص تنها به فکر خودش
باشد و برای رسیدن به خواستههایش حاضر باشد دست به هر کاری بزند،

آثار مشترکی که ترس
بر احساسات و شخصیت افراد میگذارد
محدودیتهای مرتبط با هراس میتواند باعث شود شما انزوای اجتماعی را
تجربه کنید .ممکن است تعجب کنید که چرا مثل بقیه نیستید؟ این مسئله
میتواند بر روابط شما با خانواده و دوستان تأثیر بگذارد و به گوشهگیر شدن
و افسردگی شما کمک کند.
خجالت
فوبیا میتواند شرایط ناخوشایند و شرم آوری ایجاد کند .به عنوان مثال،
چگونه به بهترین دوست خود توضیح میدهید که به دلیل داشتن حیوان
خانگی هرگز نمیتوانید به خانه وی سر بزنید؟ چگونه میتوانید سفر به باهاما
با همسرتان را رد کنید ،زیرا نمیتوانید سوار هواپیما شوید؟
احساس عدم کنترل
شاید یکی از بدترین مولفههای عاطفی فوبیا احساس عدم کنترل باشد.
ممکن است درک کنید که فوبیای شما غیر منطقی و یا بیش از حد است ،اما
هر چقدر تالش کنید ،نمیتوانید آن را کنترل کنید.

باشگاه خبرنگاران :یک هراس خاص به طور ذاتی ،توسط یک شی ،مکان یا
موقعیت خاص ایجاد میشود .برخالف اختالل اضطراب عمومی ،افراد مبتال
به هراس خاص درگیر نگرانی و ترس فراگیر نمیشوند .با این حال ،هراس
میتواند تأثیر بسیار واقعی بر عملکرد روزمره و کیفیت زندگی فرد داشته باشد.
تأثیرات عاطفی هراس
در اینجا پنج نمونه از تأثیرات عاطفی هراس را بر افراد مشاهده میکنید.
محدودیت زندگی و اضطراب شدید
یکی از معیارهای اصلی تشخیص هراس این است که ماهیت آن
محدودکننده زندگی است .بسته به اینکه هراس شما چیست ،ممکن است
برای انجام کارها و بیرون رفتن با دوستان هر روز با آن مبارزه کنید .به عبارت
دیگر ،هراس خاص میتواند به میزان قابل توجهی به تحصیالت ،حرفه و
کیفیت کلی زندگی شما آسیب برساند.
انزوا

برخی چیزها فرق دارد .عدم صداقت یعنی رفتار دروغین و تقویت آن به حدی
که کسی دیگر حقیقت را نداند .این رفتار بسیار سمی است .یکی از انواع آن
تظاهر کردن به چیزی است که نیستید .از دیگر انواع آن میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
پرخاشگری منفعل :بسیاری از مردم از اختالف بیزارند و برای جلوگیری
از مشاجره و برخورد مستقیم هر کاری میکنند .اما این کار راه را برای
خصوصیات سمی مانند پرخاشگری منفعل هموار میکند .یعنی استفاده از
حرکات ناجوانمردانه ،انتقاد ،و پاسخهایی که در لفافه پیچیده و غیرمستقیم
منتقل میشوند .این رفتار به شدت سمی است .اگر با کسی مشکل دارید
مستقیما به او بگویید!
شایعهپراکنی :کمی شایعهپراکنی لزوم ًا بد نیست .اما عالقه وافر به
غیبت کردن درباره دیگران ،انتقال حقایق ناقص ،و بعد قیافه بیگناه به خود
گرفتن یک رفتار بسیار سمی است .با این حال عده زیادی آن را جزئی از
زندگی میدانند!
عدم حضور در هنگام نیاز عزیزان :بله هیچ کس نباید نقش درمانگر
را برای عزیزانش بازی کند ،اما وقتی به کسی اهمیت میدهید باید گوش
شنوایی برای صحبتهایش و شانهای برای آرامش خاطر او باشید .یک فرد
سمی ممکن است تعمداً هنگام نیاز عزیزانش غایب شود تا مجبور نباشد بار
عاطفی را به دوش بکشد .البته خود این افراد انتظار دارند دیگران همیشه
کنارشان باشند!
عدم پذیرش مسئولیت
مسئولیت چیزی است که با بزرگسالی میآید .هر فردی مسئول اعمال خود
و تاثیر آنها بر دیگران است .هرکسی که از مسئولیتپذیری فرار میکند
رفتاری سمی دارد .به نمونههای آن توجه کنید:
سرزنش دیگران به خاطر مشکالت شخصی :خیلی چیزها در
زندگی مطابق میل ما پیش نمیرود و ناراحتی درباره آنها طبیعی است .اما
مشکل زمانی آغاز میشود که فرد دیگران را مسئول ایجاد آن شرایط بداند و
سرزنش کند و نقش خود را در آن نادیده بگیرد.
نقش قربانی را بازی کردن :یک خصوصیت سمی شایع حالت تدافعی
گرفتن و نقش قربانی بازی کردن افراد به هنگام صحبت از رفتار منفی آنها
است .اینگونه افراد ممکن است داستانی غمانگیز بسازند ،تقصیر را گردن
شخصی دیگر بیندازند ،یا ماجرایی تخیلی از ظلم و آزاری که دیدهاند بسازند.
اجتناب از عذرخواهی کردن به شیوه درست :عذرخواهی واقعی
نیازمند صداقت ،و درک دست اشتباه فرد یا آسیب وارده است .اما افراد سمی
از عذرخواهی اجتناب میکنند یا بهانههایی برای آن میتراشند و مسئولیت
آن را به عهده نمیگیرند.
کینه به دل گرفتن :اگر شخصی در حقتان بدی کند ،منطقی است که
ناراحت شوید و حتی او را از زندگی خود بیرون کنید .اما کینه به دل گرفتن
برای مدت طوالنی معمو ًال آسیب بیشتری به شما وارد میکند .تحقیقات
نشان داده است بخشش تاثیر بسیار مثبتی بر استرس و بهبود فرد خواهد
داشت.

حتی اگر به زیان سایرین باشد.
تکبر :برخی فکر میکنند غرور و تکبر قابل پذیرش است اما اینطور نیست.
هرکسی که فکر میکند واقعا بهتر از سایرین است از نظر اخالقی غیرقابل
اعتماد است.
نگرش قضاوتگر :هیچ کس حق ندارد دیگران را قضاوت کند .هر
انسانی زندگی را به شکل خاصی تجربه میکند و دنیا را از زاویه خاصی
مینگرد .افراد سمی این حقیقت را نادیده گرفته و جوری رفتار میکنند که
گویی بهتر از دیگران هستند.
محق بودن :سر و کار داشتن با افراد محق واقعا دشوار است .این افراد
معنای تشکر را نمیدانند و فکر میکنند الیق همه چیز هستند .آنها فکر
میکنند لیاقت ثروت ،شهرت ،زندگی لوکس ،یا موفقیت را دارند در حالی که
برای آن تالشی نمیکنند.
عدم صداقت
گاهی اوقات در برههای از زندگی مجبور میشوید کمی نقش بازی کنید.
اما عدم صداقت با ظاهر شجاع به خود گرفتن یا تصمیم به در میان نگذاشتن

اگر وقت خود را صرف فکر کردن به این
موضوع میکنید که زندگی بدون ترس از
تماس با شی یا موقعیت خاص هراس انگیز
چگونه خواهد بود ،تنها نیستید.
درماندگی
درماندگی ممکن است زمانی به وجود
آید که فهمیدید ترس شما چندین یا حتی
همه جنبههای زندگی را تحت تأثیر قرار
داده است ،مانند شغل ،زندگی اجتماعی
و خوشبختی .ممکن است احساس کنید
که هیچ کاری برای بهبودی نمیتوانید
انجام دهید و همیشه ترس خود را دارید و
همچنین ممکن است آرزو کنید کاش همه
چیز متفاوت بود ،اما احساس کنید که هرگز
نخواهد شد.
خبر خوب این است که اگر فوبیای
شما باعث ایجاد هر یک از این افکار
یا احساسات ناراحت کننده شده است،
اطمینان حاصل کنید که با درمان مناسب
میتوانید بهتر شوید.
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تماشاخانه
یکشنبه  27تیر 1400

آیا امروزه سطح شعور و دانش تصویری
و سینمایی مخاطبان سینمای ایران نسبت
به دهههای گذشته پویاتر شده و ارتقا یافته
است؟ طبع ًا جواب آری است؛ چراکه با
گسترش سینما به عنوان یک سرگرمی و هنر
همه گیر در میان همه طبقات اجتماعی بعد از
سالها و دهه نخست بعد از انقالب و مراحل
پوست اندازی اجباری و نیز از سر ضرورت سینمای ایران و تغییر دیدگاه
و آشتی سیستم حکومت انقالبی به سینما ،عالقه و استقبال و هجوم
جوانان متفکر و روشنگر و رویکرد آنها به هنر سینما و نیز رشد و توسعه
تکنولوژی های تصویری و سینما به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری
و استقبال و تماشای مخاطبان سینمای ایران نسبت به فیلم دیدن به
غیر از سالن های سینما (ویدیو  DVD -SDو کانالهای ماهواره ای
و کامپیوتر و فلش ها و فضای مجازی) در سالهای اخیر سطح درک
تصویری و شعور و بینش سینمایی مخاطبان ایرانی رشد بسیاری داشته
است.
با ارتقاء و باال رفتن سطح هوش و شعور و درک تصویری مخاطبان
سینمای کشورمان در سالهای اخیر کار باورپذیر کردن داستان و قصه
در قالب فراورده های تصویری در سینما هر روز سخت تر می شود .این
موضوع وقتی سخت تر و چالش برانگیز تر میگردد که بنیان و اساس
فیلمنامه یک اثر تصویری ،اقتباس و برداشتی از یک رخداد و ماجرای
واقعی و یا موضوع و یا ناهنجاری اجتماعی و خانوادگی ناشی شود؛ چرا که
مخاطبان فیلم و آثار سینمایی توقع تماشای اثری مستند را ندارند و
گاه بازنمایی یک واقعیت محض در سینما تالش بیشتری را مورد نیاز
است .مشاهدات و بررسیها در مورد استقبال مخاطبان و منتقدان عام
و خاص در مورد تولیدات سینمای ایران به ویژه فیلم های مستقل که
سفارشی نیستند حاکی از این آمار است که معمو ًال فیلم هایی که از نظر
هنری و تکنیکی دارای استاندارد و کیفیت خوب و قابل قبولی هستند
و در ضمن به موضوع و سوژه ای پرداختند که این موضوع با نیازهای
فرهنگی و مسائل و ناهنجاری های اجتماعی جامعه پیوند دارند با اقبال
بیشتری روبرو شدهاند.
با وجود در دسترس بودن انواع و اقسام فیلم ها و مجموعه های
تلویزیونی خارجی از طرق دسترسی مختلف و در رقابت با فراورده های
تصویری تولید داخل فیلم های داخلی وارد عرصه زندگی اجتماعی مردم
می شوند که همراه با تازگی به آنچه که نیاز امروز ی مخاطبان را
برآورده میکنند ،نزدیکتر است؛ که این نیاز هم باید کارشناسانه دانسته
و تشخیص داده شود و هم مورد توجه عمیق قرار بگیرد .به همین دلیل
در سینمای امروز ایران فیلمی را که بتوان مطلوب و کام ً
ال موفق نامید
را نداریم و یا خیلی نادر است .چون فیلمهایی هستند که از نظر محتوا
مورد توجه قرار میگیرند؛ اما چون به لحاظ ساختار و منطق سینمایی
و هنری پرداخت ضعیفی دارند بیننده را راضی نمیکنند و برعکس
فیلمهایی که به لحاظ تکنیکی قوی هستند اما موضوع و قصه های
پیش پا افتاده و تکراری را مطرح میکنند (به ویژه در ژانر اجتماعی)
نتیجتا کپیبرداری و کلیشه سازی رشد زیادی پیدا کرده است و دیگر
نسخه های قدیمی فیلم سازی جواب نمیدهند؛ زیرا مخاطبان سینمای
ایران به لحاظ هوش و درک و شناخت تفاوت های آثار با کیفیت و
به درد بخور و همگام با نیاز جامعه امروزی را با آثار بی کیفیت و
خنثی باری به هر جهت تشخیص میدهند .یعنی در مقطع کنونی
که مخاطبان داخلی سینمای ایران نسبت به کیفیت فیلم ها واکنش
مناسب را با توجه به درک و تشخیص تصویری و سینمایی شان نشان
میدهند و این مخاطبان با سینمای ملی قهر کردهاند و حال و روز تولید
و نمایش فیلم به دلیل طوالنی شدن بحران کرونا در وضعیت فاجعه
و نگران کنندهای است .جهت آشتی دوباره مخاطبان سینمای ایران با
تولیدات داخلی ،می بایست فیلمسازان فعال در این عرصه با افکار نو و
حرف تازه مخاطب پسند و بر اساس موضوع های ضروری و مبتال به
جامعه اقدام به فیلمسازی کنند؛ و در غیر این صورت ما شاهد برقراری
ارتباط مجدد و شکوفایی سینمایی برای بازگشت سرمایه نخواهیم بود.
خوشبختانه در چند سال اخیر تعدادی فیلمساز جوان و تحصیلکرده
در زمینه فیلمسازی به این آگاهی فوق رسیدهاند و با ورود به عرصه
فیلمسازی آثاری ساختهاند که عالوه بر کیفیت سینمایی به موضوع
و مضمون هایی توجه داشتهاند که از ناهنجاری های کنونی جامعه
امروزی ما بوده اند.
علیرضا صمدی کارگردان فیلم “صحنه زنی” یکی از همین دست
فیلمسازان است که دومین فیلمش را بر اساس یکی از معضالت
اجتماعی و اقتصادی امروزی جامعه کنونی یعنی صحنه زنی ساخته
است .صمدی کارگردان فیلم صحنه زنی تحصیل کرده ادبیات
دراماتیک است و فعالیت سینمایی اش را در سال  ۱۳۹۰با دستیاری
کارگردان و نیز تهیه کنندگی فیلم “عطر والیت” آغاز کرده است .او
سپس در سال  ۱۳۹۵نخستین فیلم مستقل خود را با عنوان ”بینامی”
کارگردانی کرده است .بی نامی روایت زندگی زن و شوهری بود به
نام امیر و ریحانه ...امیر در آستانه چهل سالگی دستی به تئاتر و شعر و
نویسندگی دارد؛ و ریحانه هم با این که رشته هنر را خوانده ،کار تئاتر
میکند .این دو با هم ازدواج کرده و دریک کافه با هم مشغول به کارند؛
به طوری که سرمایه و مکان و هزینه ها با ریحانه بوده است؛ چرا که
امیر هیچ منبع مالی و سرمایه نداشته .پدر امیر در بستر بیماری است و
او از اینکه باید با پدر و مادرش رو به رو شود ،واهمه دارد .به همین دلیل
از یک دوست صمیمی خود میخواهد که به جای او به پدرش رسیدگی
کند .از آن سو آرمین یکی از افراد شاغل در کافه که شهرستانی است و
سه سالی هست برای آنها کارگری می کند ،یک روز ناپدید میشود و
لپتاپ امیر را هم با خود می برد .امیر در لپتاپ رازهای پنهانی دارد که
از افشا شدن و برمال شدن آنها می ترسد و برای همین همه جا به دنبال
پیدا کردن آرمین است ...شاید این خطوط داستانی ذکر شده به نظر
شروع خوبی برای یک فیلمنامه جذاب بوده اند؛ به ویژه که قصه امیر و
شرایط خاصش برای سکانس های آغازین ،پتانسیل خوبی داشتهاند؛ اما
از زمانی که قصه فرعی آرمین و گم شدن لپ تاپ به کل داستان اضافه
می شود؛ خط سیر فیلم هم به نوعی تغییر کرده و تا حدودی محتوا
و مضمون و مسیر قصه فیلم به سمت و سوی فیلم های روشنفکری
چرخش پیدا کرده است.
صمدی کارگردان فیلم با قرار دادن کافه هنری و شخصیتها و
افراد هنری که به آنجا رفت و آمد دارند به عنوان سوژه و موضوع ها
و عناصر مکانی و شخصیتی فیلمش میتوانست داستانی به مراتب
غنی تر و جذاب تری ارائه دهد؛ اما به دلیل بی تجربگی در ورطه و
درگیر روشنفکری کاذبی شده است؛که اوج مشکالت آن در گفتگوهای
شخصیت ها به چشم می خورد؛ چراکه واژه ها و جمالتی که از سوی
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”صحنه زنی” توصیفی واقع گرایانه از رفتاری غیرمتمدنانه
بی عدالتی اقتصادی ،تصادف ،برد یا باخت؟!

معصومه دهقان پیشه

شخصیتهای فیلم شنیده میشود ،واژههایی است که سنخیتی با گفتار
روزمره مردم حتی مردمانی که روحیه ای هنری دارند و با هنر آشنا
هستند ،ندارد؛ و بیشتر شبیه گفتگوهای نمایشنامه های کالسیک
هستند .این گفتگوهای تصنعی گرچه با بازیهای خوب بازیگران همراه
هستند؛ اما در راستای اهداف و کلیت فیلم نیستند .این رویکرد نشانگر
این موضوع است که فیلمساز عالقه بیشتری به تئاتر داشته تا سینما و
یا در خوشبینانه ترین وضعیت آن اینکه شاید وی تفاوت ها و ویژگیهای
گفتگوهای تئاتری و سینمایی را تشخیص نداده است و از تاثیرات نوع
گفتگوها بر کلیت فیلم اطالع کافی نداشته است؛ به دلیل همین رویکرد
تئاتری کارگردان و سبک فیلمسازی که در اغلب فضاها و زمان ،عناصر
و المان های تئاتری دیده و شنیده می شود؛ که مهر وابستگی فیلم را
به تئاتر میزند تا سینما،
فیلم بی نامی برای مخاطبان عام به سینما تبدیل و اثری حوصله بر
کرده است؛ و نیز برای تماشاگران خاص هم چیزی جز تجربه و دیدن
و شنیدن یک نمایش از طریق پرده سینما بیشتر نیست .اما فیلمبرداری
و قابهای تصویری که فیلمساز برای اثر خود در نظرگرفته خالقانه
و بدیع است و طراحی صحنه فیلم بسیار با موضوع و مضمون فیلم
همخوانی دارد.
بی نامی در واقع همه عناصر و المان های الزمه در طراحی صحنه
را رعایت کرده و از این لحاظ طراحی صحنه به انتقال حال و فضای
قصه کمک زیادی کرده است .تیم بازیگری این فیلم باران کوثری
(ریحانه) و حسن معجونی(امیر) بازیهای متفاوتی با دیگر نقشهای
خود در آثار دیگر داشتهاند و باران کوثری بعد از مدتها در نقشی
فرو رفته که با سایر نقش آفرینی های سال های اخیرش متفاوت تر
است و از همه مهمتر اینکه نقش او (ریحانه) قابل شخصیتی است که

صمدی بوده است.صمدی خود درباره تفاوتهای دو فیلمش با زبانی
ساده چنین گفته است“ :بی نامی به حال و هوای دوره ای از زندگی من
نزدیک بود و صحنه زنی هم به برهه ای دیگر از زندگیم ،دوست دارم
در ژانرهای مختلفی کار کنم .فیلمنامه بینامی من را به سمت فضایی
می برد که یادآور نقاشی های ادوارد هاپر بود .حذف دکوپاژهای پیچیده
برای هم راستا و همگن بودن با متن و ایدهای که در آن جاریست .در
صحنه زنی موضوع ملتهبی داریم که باید جنس دیگری از کارگردانی
را ارائه می دادم .اینجا هم سعی کردم به سمت رئالیسم اجتماعی نروم؛
چون در این زمینه فیلمسازهای درجه یکی داریم که خوب کار میکنند
و فکر کردم به سمت سینمای ماجرایی ،معمایی بروم؛ و در عین حال
آسیبی اجتماعی را هم در آن مطرح کنم .شیوه فیلم از دل متن برآمده،
متن را می نویسم و بعد تصمیم می گیرم چگونه کارگردانی کنم”.
صحنه زنی در گروه فیلم های مستقل سینمای ایران قرار میگیرد
که با سرمایه شخصی ساخته شده است و نه بودجه دولتی گرفته و نه
اسپانسری داشته است .کارگردان در صحنه زنی از مولفه های سینمایی
بدنه بهره گیری کرده؛ اما سعی داشته است با دستکاری هایی باب
سلیقه اش به لحن سینمایی مورد عالقه اش برسد .این مستقل بودن
بدون تردید پیامدهای سوء خود را نیز به همراه دارد؛ چرا که وقتی
فیلمسازی مستقل فیلم بسازد هم باید وقت بیشتری را صرف کند و هم
موانع و سختیهای طبیعی و مصنوعی بیشتری در مسیر سختش را هم
کنار بزند؛ تا به خواسته های هنری و سینمایی اش برسد .همین تالش
مضاعف باعث شده صمدی در صحنه زنی خیلی بیشتر از بی نامی آن
چیزی را که در ذهنش بوده را روی پرده آورد .به این دلیل که تجربه و
مدیریتش بر کلیت اثر بیشتر بوده است.
امروزه با توجه به وضعیت اسفار موقعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه

برخالف دیگر نقشهای قبلیاش به لحاظ سن و سال با او همخوانی
دارد؛ اما همانطور که اشاره شد به دلیل نقص ناشی از گفتگوها که
برای شخصیت ها به ویژه شخصیت های اصلی نوشته شده است،
اثرگذاری بازی های خوب او را کمتر کرده و تمام عناصر و کیفیت
نقش آفرینی اش در فضای سنگین و رخوت زده تئاتری فیلم کم رنگ
شده است .معجونی هم تاثیر بسزایی در ایجاد این فضا داشته و گریم
و نقش سنگین و خسته او فیلم را آرام آرام به حالت ایستایی کشانده
است .هیچ اثری از فراز و فرودها نه در داستان و نه در بازیگری این دو
بازیگر شایسته دیده نمیشود و یک خطی بودن مسیر قصه بی نامی هم
بر بازی این بازیگران و هم برکلیت فیلم تاثیر زیادی داشته است .فضا
و لوکیشن اصلی فیلم یعنی کافه و مردمی که به این کافه رفت و آمد
می کنند و فضای طراحی شده ،عناصر و المانهای فضای کافه از عناصر
ساختاری فیلم بوده اند؛ که کمتر در فیلم های دهه اخیر سینمای ایران
به آنها پرداخته شده است .این کافه ها و محافل از گذشته دور و از
دیرباز محل گردهمایی و زادگاه و تبلور بسیاری از هنرمندان ایرانی در
عرصه های مختلف هنری بوده اند .صمدی با استفاده هوشمندانه از
این فضا می خواسته ادای دینی به گذشته فرهنگ درونی این کافه ها
داشته باشد؛ اما صمدی به طور افراطی آنقدر درگیر جزئیات این موضوع
شده است که اثرات مثبت استفاده از این عناصر را به نوعی به ضعف
فیلم تبدیل کرده است؛ به همین دالیل فضای خاص فیلم بیشتر به
درد بخش سینمای هنر و تجربه می خورد؛ تا اکران و نمایش عمومی.
فیلم بی نامی میتوانست یک اثر کوتاه و یا نیمه بلند موفق شود که
نهایت ًا با کشدار شدن و گسترش غیرضروری قصهاش پتانسیل و انرژی
بکر بودن موضوع و مضمونش را بیاثر کرده است ...فیلم “صحنه زنی”
دومین فیلم بلند سینمایی صمدی بعد از بی نامی است که فضایی
متفاوت نسبت به فیلم اول او دارد .این تفاوت چه در انتخاب قصه و
چه در ساختار و چه در انتخاب بازیگران خودش را نشان داده است؛ اما
در نهایت صمدی خودش اعتقاد دارد که به دنبال لحن و شیوه روایتی
خاص فیلمسازی خودش میگردد؛ که حتی در حال و هوای متفاوت
داستانهایی که انتخاب میکند ،نمود داشته باشد.
مسیر صمدی از “بینامی” تا “صحنه زنی” شبیه اکثریت غالب
فیلمسازان تازه کار و جوان بوده است .فیلمسازانی که به موضوع های
مختلفی درباره اثرشان فکر میکنند؛ تا بتوانند لحن فیلمسازی شان
را تثبیت و بنیانهای سبکی را که دوست دارند با آن شناخته شوند؛
پیریزی کنند .مسیر او هم اینگونه بوده به ویژه اینکه او ادبیات
دراماتیک خوانده است و کسانی که به ادبیات آشنایی دارند ،طبع ًا متن
برایشان مهم و مسئله اساسی است.
صمدی به عنوان یک فیلمساز جوان و کم تجربه در پی ساخت
دو فیلمش تالش کرده لحنش را برای مخاطب جا بیندازد و فیلمساز
صاحب سبکی شود .صمدی و مجید رضاباال (تهیهکننده) برای نخستین
بار در سال  ۱۳۹۵کنار هم قرار گرفتند و بی نامی را تولید کردند .این
تهیه کننده در ساخت و تولید صحنه زنی هم ،تهیه کننده و همکار

ایرانی به ویژه در طبقات زیر فقر و تهیدست که هیچ راه و ممری برای
رفع نیازهای اولیه زندگی شان فقط برای زنده ماندن ندارند و نیز فشار
مضاعف تورم افسارگسیخته بر طبقه متوسط که برای گذران امور اولیه
و خواسته های اقتصادی شان با مشکالت متعدد دست به گریبانند،
راهی نمانده تا برای دست یافتن به پول تن به انتهار جانی و بی آبروی
خود بزنند .تابا این دستاویز فقط بتوانند زنده بمانند .کالهبرداری ،انواع
دزدیهای سیستماتیک ،اختالس ،استفاده از رانت های اقتصادی و مالی
و دسترسی به منابع مالی بانک ها ونیز بهره گیری از بودجهها و امکانات
سازمانها و ارگانها و سوء استفاده از بیت المال درهر نوع آن ،در حال
حاضر به نوعی منبع درآمدی ناحق و اضافی و مازاد اضافی برای کسانی
شده است که به این موقعیت ها و فرصت ها دسترسی دارند؛ و اصو ًال هم
این نوع بزهکاری های اقتصادی و مالی هم از سوی مراکز پیشگیری و
انتظامی و قوه قضایی با برخورد عملی و جدی تاکنون صورت نگرفته
است؛ اما برای طبقه تهیدست و فقیر که هیچ دستی به موقعیت های
اقتصادی و مالی ندارند و شغل و حداقل ترین درآمدی ندارند؛ دزدی های
معمولی که غالب ًا منجر به دستگیری و مجازات میشود ،مواد فروشی
جزئی ،کف زنی و کیف قاپی ،دزدی از مغازه ها و خانهها ،سرقت
مسلحانه و ...و از همه خطرناکتر سیم برق دزدی و باالخره صحنه
زنی راهکارهای غیرقانونی و غیراخالقی بزهکارانه ای هستند که برای
گذران امور مالی جهت فقط زنده ماندن ،با قبول خطراتش آگاهانه دست
به آن می زنند .این چالش ها یعنی شکافی عمیق میان طبقات اجتماعی
به لحاظ اقتصادی وجود دارد که ناشی از ضعف مدیریت در تقسیم
ناعادالنه ثروت و فرصتها و موقعیت های اقتصادی ،شغلی و مالی است؛
که امروزه گریبان  ۹۰درصد جمعیت کشورمان را گرفته است و آن را
به لبه پرتگاه و اضمحالل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشانده است.
جامعه ای که به سرعت و به گفته دروغ و برخالف مساوات اقتصادی
سریع ًا به سمت و سوی نوعی سرمایه داری فاسد و رانت خوار سوق داده
شده و تمام میزان و مالک و ادامه حیات در آن فقط به پول بستگی دارد
و فقط به پول!!! در چنین موقعیتی و جامعه ای است که بزهکاری ها و
خالفکاری ها قبیح بودنشان ریخته شده و به نوعی فضیلت به حساب
میآیند .اینجاست که دیگر جان و تن فروشی در هر صورتش را هکاری
اجباری می شود؛ برای زنده ماندن و فقط نفس کشیدن ...اینجاست که
صحنه زنی به عنوان یک شیوه و راهکار انتخابی می شود برای کسانی
که از همه نظر محرومند و راه به جایی ندارند و همین دالیل فیلم
صحنه زنی صمدی موضوع و مضمونی به روز و جالب توجه دارد؛ فیلمی
که به دلیل رویکرد موضوعی و مضمونی قابل بحثش سال گذشته از
بخش مسابقه سینمای ایران کنار گذاشته شد و خارج از مسابقه به اکران
و نمایش درآمد.
صحنه زنی حاصل چندین ساله تحقیق و پژوهش صمدی در مورد
این موضوع و اثرات آن در الیههای زیرین اجتماع و جامعه و ترجمان
سینمایی آن به یک فیلمنامه درست پرداخت شده است .فیلمی که در
همه زوایا و ابعادش از مشاورت متخصصان حرفه ای و گروه تولیدی
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کارآمد استفاده کرده است؛ و دغدغههای فیلمسازی صمدی نسبت به
اجتماع و مسائل مبتالبه آن را به شکلی دراماتیک در فیلم به تصویر
کشیده شده است .آن هم به نحوه ای که یک زخم و ناهنجاری ناشی
از فقر اقتصادی و مالی را نشان داده و هم آسیب شناسی آن را از دیدگاه
و زاویه دید یک مددکار اجتماعی حاذق ثبت و مستند کرده است؛ و
در عین حال در ورطه شعاری بودن و پند اندرز مستقیم نیفتاده است .به
دلیل همین زاویه دید خالقانه و هوشمندانه کارگردان ،جهان سینمایی
فیلم از درون این زخم و آسیب اجتماعی موجود (صحنه زنی) به درستی
ترسیم و به تصویر کشیده شده است و نیز به عنوان یک کارشناس
متخصص و نگاه یک مددکار اجتماعی از بیرون آن را تعدیل و تکمیل
کرده و در پایان تاثیرگذاری سوء و منفی این آسیب اجتماعی ،از تالقی
این دو زاویه دید (بیرونی و درونی) به درستی از سوی مخاطبان قابل
حس و لمس گردیده و فیلم را عمق بخشیده و دردمندانه و در عین حال
دراماتیک تر و جذاب تر کرده است.
عنوان فیلم یکی از نکات کنجکاوی برانگیز صحنه زنی است؛ شاید
بسیاری و قریب به اتفاق مخاطبان این فیلم تا قبل از تماشای آن
معنای ”صحنه زنی” را ندانند( .صحنه زنی به موقعیتی اطالق می شود
که طی آن آدمهایی که دیگر امیدی به بهبود وضع زندگی شان ندارند؛
خودشان را در معرض تصادف های ترسناک با اتومبیل قرار می دهند؛
تا از این طریق پولی از طرف مقابل تصادف و یا بیمه بگیرند ).یعنی
صحنه سازی هایی مانند تصادف برای تلکه کردن ،یا دیه گرفتن و
کسب درآمد نامشروع بتوانند امور مالی و نیازهای اولیه زندگی شان را
برآورده کنند .فیلم با اطالعاتی که در متن خود از زوایای مختلف درباره
این معضل اجتماعی به مخاطب داده او را با این موضوع و ناهنجاری
دردناک و ناراحت کننده،اما یکی از واقعیتهای زشت جامعه امروزی
ما آشنا کرده است.
قصه فیلم “صحنه زنی” چنین روایتی دارد :اسد (با بازی بهرام
افشاری) به تازگی از زندان آزاد شده است.او بعد از آزادی متوجه
میشود همسر و فرزندش از کشور خارج شدهاند .اسد در به در دنبال
آنها میگردد تا رد و نشانی ازآنها بیابد .برای گذران زندگی کارهایی
هم انجام میدهد؛ او شبها به عنوان بادیگارد و راننده آدمهای معروف
و پولدار مشغول به کار است؛ و در باقی مواقع هم با دو تن از دوستان
نزدیکش مشغول طراحی صحنه زنی است .این کار به جور کردن
آدمهایی داوطلب گفته میشود که خودشان را زیر اتومبیل میاندازند
و با صحنه سازی از طرف مقابل و بیمه پول می گیرند .صمدی در
صحنه زنی در ظاهر به یکی از آسیبهای جدی و واقعی جامعه امروز
پرداخت است؛ اما با تغییر زاویه دید و تمرکز بیشتر بر روی زندگی اسد
(رئیس گروه خالفکاران صحنه زنی) زندگی گذشته و از دست دادن
همسر و فرزندش ،رابطه عاطفی او با یک دختر و سرانجام نزدیک شدن
به یک خانم مددکار اجتماعی کمتر از حد واقعی به موضوع صحنه زنی
پرداخته و بهطورکامل به عمق موضوع نمی رسد و از تاثیرگذاری
سوء این بزه بر قربانیان صحنه زنی به مخاطب کمتر پرداخته شده
است؛ و در واقع قصه فیلم بیشتر به مشکالت و نیازهای شخصیت
اول فیلم  -اسد  -پرداخته و نه قربانیان صحنه زنی ...از سویی اسد
میان دو وجه قهرمان و ضدقهرمان در نوسان و معلق و بالتکلیف
بوده و همین نوسان موجب شده فیلم از واکاوی یک آسیب مهم و
تلخ اجتماعی دور بماند؛ اما در عین حال صمدی در دومین فیلمش با
بازیگران بیشتر و صحنه پردازی های سینمایی تر روایتگر قصه ای تلخ
از زندگی و شرح حال آدم های حاشیه اجتماع و تهیدست گرفتاری
است که برای رسیدن به یک لقمه نان برای زنده ماندن ،خودشان را
در معرض خطر مرگ قرار میدهند .اسد به عنوان شخصیت اصلی با
آن قد بلند و چهره استخوانی گویی از آغاز فیلم فریادی نهفته در گلو
دارد .فریادی که در انتهای فیلم در نهایت آن را بر سر هر چه هست
و نیست ،رها میکند .یکی از نقطه قوتهای صحنه زنی بازی بهرام
افشاری در نقش اسد است .چهره سرد و بی روح او به خوبی فضای تیره
و تار قصه فیلم را بازنمایی و حس آن فضا را کام ً
ال به مخاطب انتقال
می دهد .سردی شخصیت آغازین افشاری (اسد) با فریادهای انتهای اش
تضاد غریبی ساخته اند؛ که کار و ایفای نقش او را تماشایی کرده است.
پرسه زنی های شبانه اسد در کسوت رانندهای که وظیفه و کارش
محافظت از آدم های پولدار و معروف است از یک سو و از طرف دیگر
رئیس باند صحنه زنی ها ،تضاد و عمق جالبی به شخصیت او داده است؛
که طبع ًا بازی خود افشاری هم در عمیق تر شدن این موضوع بسیار
برای فیلم ضروری و حیاتی بوده است؛ او که شبها محافظ آدمهای
متمول و معروف بی درد است و آنها را این طرف و آن طرف می برد؛
و با زندگیهای مملو از خوشگذرانی های پرخرج و بریز و بپاش های
مالی آن ها آشنا می شود؛ که دقیقا در نقطه مقابل حال و احوال آدم های
بدبخت فقیر و نیازمندی است که مجبور است آنها را برای رساندن و
انجام صحنه زنی صحنه تصادف آماده کند .اما بازی مجید صالحی به
عنوان بازیگر مکمل بی تردید یکی از نکات برجسته این فیلم است او با
آن گریم سنگین و متفاوت یکی از بهترین بازیهای کارنامهاش را ارائه
داده و در به ثمر نشاندن و انتقال فضای فیلم نقش مهمی ایفا کرده و
چهرهای دگرگون از خودش نشان داده است.
صمدی در صحنه زنی سعی کرد کرده چند خط داستانی را کنار هم
به پیش ببرد و به نتیجه برساند که در رسیدن به این هدف تا حد زیادی
موفق عمل کرده است .از سوی دیگر صمدی با چیدن میزانسن های
سینمایی (برخالف فیلم نخستش که میزانسن ها غالب ًا تئاتری بودند)
و بهره گیری از رنگ های تحریک برانگیز در گوشه و کنار نماها و
صحنه های فیلم ،حس التهاب و حتی خشونت را به مخاطبان انتقال دهد.
خشونتی که در تار و پود قصه و کلیت فیلم موج می زند؛ و از زندگی
آدم هایی ناشی می گردد که گویی چیزی برای از دست دادن ندارند.
در نهایت فیلم دوم صمدی نشانگر این موضوع مهم است که
وی آرام آرام دارد به لحن سینمایی مورد عالقه اش نزدیکتر میشود
و با دومین اثرش در مدیوم سینما بیشتر تجربه اندوزی کرده و به
خوبی روایت سینمایی را میشناسد؛ و نگاه دقیقی به قسمتها و زوایای
دیده نشده مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی دارد .متاسفانه چه
حیف شده که به طور عمد در جشنواره فیلم فجر به امسال آثاری چون
صحنه زنی فرصت رقابت با دیگر فیلمسازان بخش مسابقه به ویژه
مدعیان همیشگی ساختار سینمایی ایران داده نشده است.
“صحنه زنی” صمدی فیلمی است که یک سر و گردن از فیلم های
اجتماعی مشابه خودش و از فیلم سازان مدعی همیشه حق به جانب
باالتر قرار می گیرد .فیلمی مستقل با سرمایه شخصی که در مقابل
فیلم های پر خرج با تهیه کنندگان دولتی و اسپانسر های شبه دولتی
توان رقابت باالیی داشته است .فرصتی که ناعادالنه از این فیلم و
کارگردان جوانش گرفته شده است.
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بیتوته :اروندرود واژه ای فارسی است که در آن اروند به معنای بزرگ و
پهناور است و رود نیز به معنای رودخانه .این رودخانه بزرگ که به آن
شط العرب نیز می گویند 500 ،الی  1000متر عرض دارد و عمق این رود
بین  9الی  15متر متغیر است .البته گفت شده این عدد به  25متر نیز
می رسد.
علت تغییر عمق رود نیز جزر و مد حاصل از نیروی ماه است .به قدری این
جزر و مد ها در رودخانه اروند زیاد است که به آن رود وحشی نیز می گویند.
مشخصات جغرافیایی رودخانه اروند
اروند رود ،رود پهناوری است که در قسمت جنوب غربی ایران و قرار دارد
و درواقع مرز بین ایران و عراق را تشکیل داده است .این رود بزرگ از به
هم پیوستن رود های دجله ،فرات و کارون پدید آمده است .طول این رود
 200کیلومتر می باشد.
قبل از اینکه آب های دجله و فرات به اروندرود بریزد ،در شهر قرنه عراق،
دقیقا در  375کیلومتری بغداد به هم می پیوندد و ریزش این آب ها به
اروندرود در  190کیلومتری خلیج فارس انجام می شود.
وجود اروندرود باعث شده است تا شهرهای اطراف این رود از جمله بصره،
خرمشهر ،آبادان ،خسرو آباد و فاو به بندرهای مهم ایران و عراق تبدیل
شوند و در ادامه این بندر ها نقش به سزایی در رونق بازرگانی این مناطق
داشته باشند.
در محلی که رود کارون به اروندرود می ریزد ،چند جزیره کوچک به نام های
صالحیه ،بلجانیه ،ام الرصاص ،ام الطویل و ام البابی به وجود آمده است.
نام گذاری های اروند رود
اروندرود نام های زیادی دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست .اروند رود
در جغرافیای اسالمی ،بحر نامیده شده بود که گاهی به ان بحر عذب نیز
می گفتند .بحر به زبان عربی به معنای دریا و عذب نیز به معنای گوارا است.
عالوه بر بحر عذب ،دجلة العوراء و بحر بصره نیز نام های دیگر این رودخانه
طویل بودند.
واژه اروند رود از اواخر حکومت پهلوی به این رودخانه داده شد و بعد از
انقالب نیز نام اروندرود تغییر نکرد.
اروندرود در مجله نشنال جئوگرافیک شط العرب ثبت شده است.
درگیری ایران و عراق بر سر مالکیت و حق استفاده از اروندرود از دیرباز
یعنی  400سال پیش در دوره امپراتوری عثمانی اغاز شد .امپراتوری عثمانی
هنگامی که از طرف غرب با مرز های ایران همجوار شد ،قراردادهای
زیادی با ایران در رابطه با نحوه استفاده از این رود بست که این روند
قرارداد بستن تا چندین سال ادامه یافت و شمار قراراداد های ایران و عراق
بسیار زیاد شد.
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شرقی به طوری کشیده شد که یک قسمت  4مایلی از لنگرگاه در کنار
آبادان به ایران اختصاص داده شد.
با این وجود نیز هر دو کشور از این قرارداد ناراضی بودند و طی اختالفاتی
که داشتند این معاهده فسخ شد و خواستار مذاکره جدید برای تعیین مرز
ایران و عراق شدند.
عدم پاسخ به درخواست محمدرضاشاه پهلوی برای خط تالوگ توسط
عراق ،باعث شد تا محمدرضا از شورشیان در قسمت شمال عراق حمایت
کرده و عراق را تحت فشار بگذارد .در ادامه فشارهای وارد بر عراق ،با
میانجی گری رئیس جمهوری الجزایر بین محمدرضا شاه و صدام حسین،
عراق درخواست تالوگ ایران را برای تعیین مرز قبول کرد و ایران نیز متعهد
شد حمایت از شورشیان را پایان دهد.
پس از  5سال این قرارداد توسط صدام حسین فسخ شد و او معتقد بود
ایران به تعهداتش عمل نکرده است و دقیقا  5روز بعد حمله خود به ایران
را آغاز کرد.
ساحل و پوشش گیاهی اروندرود
در ساحل رودخانه اروند ،دو نوع پوشش گیاهی یعنی نی زار و چوالن وجود
دارد .چوالن ها بوته های بلندی هستند که هرچه به لب رودخانه نزدیک
می شوند ،بلند تر می شوند .جالب است بدانید ارتفاع این چوالن ها به 5.1
متر نیز می رسد .از طرفی نی زارها نیز به ارتفاع  3الی  4متری می رسند.
در پیچ خم های اروندرود ،به دلیل اینکه فشار اصلی آب به این ناحیه وارد
می شود ،پوشش های گیاهی وجود ندارند.
در این قسمت از ساحل ،امکان تردد بسیار سخت خواهد بود .به دلیل اینکه
این قسمت از زمین سست بوده و در حین راه رفتن ممکن است تا زانو
وارد گل شوید.
به غیر از چوالن های بلند و نی زارها ،اگر از ساحل کمی فاصله بگیرید
نخلستان هایی را مشاهده خواهید کرد که فقط قسمت های سخت زمین
در این نخلستان ها جاده شده است.
آبیاری این نخل ها بر اثر پدیده مد (باال آمدن آب در شب) انجام می شود.
اروندرود که نام ایرانی رودخانه حاصل از به هم پیوستن رودهای دجله،
فرات و کارون است ،در عراق به نام شط العرب نامیده می شود .این رودخانه
عظیم که  200کیلومتر طول دارد و عرض آن بین  500الی  1000متر
می باشد ،مرز بین ایران و عراق را تشکیل داشته داده است.
تعهدات بیشماری برای استفاده از این رودخانه بین ایران و دولت عثمانی
و پس از آن با دولت عراق بسته شده است که می توان گفت عامل اصلی
جنگ های ایران و عراق از  400سال پیش ،عدم توافقاتی بود که بر سر
این رودخانه وجود داشت.

آشنایی با رودخانه اروندرود
مرز بین ایران و عراق

یکی از این قراردادها که تا به امروز ماهیت آن پا برجا مانده است ،قرارداد
پیمان الجزایر می باشد که در سال  1975میالدی امضا شد.
قرار داد الجزایر برای استفاده از اروندرود
به طور خالصه دولت عثمانی مرز ایران را ساحل شرقی اروندرود می دانست
به طوری که ایران حق مالیکیت و استفاده از اروندرود را نداشت و از این
رو قراردادی به نام قسطنطنیه بین ایران و دولت عثمانی بسته شد و دولت
عراق نیز از آن پیروی کرد تا مرز ایران و عراق ساحل شرقی اروندرود باشد.

ایران با این قرار داد موافق نبود و معتقد بود که اروندرود یک رود مرزی
است و مرز بین دو کشور ایران و عراق باید خط تالوگ (خط طولی است
که به صورت فرضی از عمیق ترین قسمت رودخانه کشیده می شود تا مرز
مشخص شود) اروندرود مرز بین ایران و عراق باشد.
از این رو اختالف ایران و عراق برسر اروند رود به جامعه ملل کشیده شد
اما توافقی حاصل نشد .پس از آن در سال  1973میالدی معاهده ی مرزی
بین ایران و عراق بسته شد به طوری که مرز این دو کشور در امتداد ساحل

آگهی
آگهی مزایده عمومی

نوبت اول1400/4/27 :
نوبت دوم1400/5/3 :
شهرداری سده در نظر دارد براساس
مصوبه شــورای محترم اسالمی شهر،
نسبت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در محل
یکشــنبه بازار قدیم و همچنین زمینهای طرح تفکیکی
جنب بهزیستی حاشیه بلوار شهید بهشتی متعلق به این
شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشــر
آگهی نوبت دوم به مدت  10روز کاری به شــهرداری
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک شرکت
در مزایده و همچنین ارایه قیمت پیشــنهادی اقدام
نمایند.
شرایط مزایده:
-1به پیشنهادهای بدون سپرده ،مشروط ،مخدوش و
بعد از اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- 2ســپرده نفرات اول تا سوم به ترتیب در صورت
برنده شدن و عدم انعقاد قرارداد خرید ،سپرده آنها
به نفع شهرداری ضبط می گردد.
-3مبلغ سپرده شرکت کنندگان در مزایده  5درصد
قیمت پایه جهت واریز به جاری سپرده شهرداری نزد
بانک ملی  0109986028003تعیین گردید.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-5تمامی شرایط و ضوابط آیین نامه معامالت مربوط
به مزایــده از طرف شــهرداری رعایت می گردد و
همچنین ســایر اطالعات الزم از طریق اسناد مزایده
اعالم می گردد.
-6هزینه نشــر آگهی و کارشناسی و ارزش افزوده
مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس071-44592216 :
شناسه آگهی1166139 :
/3392م الف
روابط عمومی شهرداری سده
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000277هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مجتبی فایض فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه
 2550043995صادره از نیریز در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یکباب خانه به مســاحت  293/79مترمربع پالک  24فرعی از 3737
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی  3737اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی فایض محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین 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 اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/48م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311005000003هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم اکرم نوروزپور فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 142
صــادره از نیریز در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 31/72
مترمربع پالک  21فرعی از  4235اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6
فرعی از  4235اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس از سهام مشاعی
متقاضی اکرم نوروزپور محرز گردیده اســت .لــذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/51م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

اصالحیه آگهي مناقصه عمومي
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان فارس
(سهامی  خاص)

شماره 1400/37

بــه اطالع کلیــه مناقصه گران می رســاند،
پیرو آگهی چاپ شــده در روزنامه سبحان در تاریخ های
 1400/04/15و  1400/04/16و دعــوت بــه مناقصه شــماره
 5724مــورخ  1400/04/19بــا موضوع نگهــداری و تأمین
صحت کارکرد سامانه های اندازه گیری در ایستگاه های
مشترکین فوق عمده و انجام عملیات نصب و راه اندازی
تجهیــزات اندازه گیری شــامل کنتــور و تصحیح کننده
جهت رعایت افزونگی و پایش دقیــق و درصورت لزوم
کالیبراســیون کنتورها در سطح اســتان فارس ،برنامه
زمانبندی و همچنین شــرایط مناقصه گر (صالحیت های
الزم) به صورت زیر اصالح می گردد:
 - 3تمدید زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ
 1400/04/20لغايت ( 1400/04/29از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )19:00
 - 4مهلت و محل تحويل پيشــنهادات :حداكثر تا ساعت
 12:00روز شنبه مورخ  1400/05/09دبيرخانه واحد حراست
شركت گاز استان فارس و ســامانه تدارکات الکترونیک
دولت
 - 6تاريخ ،ســاعت و محل گشــايش پاكات :روز دوشنبه
مورخ  1400/05/18ســاعت  9:00ساختمان مركزي شركت
گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض
– سالن وصال
 - 7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا صنعت زیر مجموعه
اتوماسیون صنعتی از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشــتن ظرفیت آزاد معادل حداقــل برآورد پروژه
( 24/262/430/289 /-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 شده در زمان
انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه  63268وزارت اقتصاد
و دارایی.
ضمن ًا مابقی اسناد به قوت خود باقیست.
تاریخ درج آگهی1400/4/27 :
شناسه آگهی1165247 :

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000278هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســلیمه محمدیان فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه  2550016580صادره
از نیریز در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293/79مترمربع پالک  24فرعی از  3737اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
فرعی  3737اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی آقای مرتضی فایض محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/47م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم1400/4/27 :
نوبت اول1400/4/20 :
شهرداری خرامه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  400-5-1074مورخ  1400/1/16شورای اسالمی شهر
 5دستگاه ماشین آالت بالاستفاده خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
عالقه مندان می توانند جهت ارایه پیشــنهادات قیمت بعد از چاپ نوبت دوم ( )1400/4/27به امور مالی شــهرداری
خرامه مراجعه فرمایند.
- 1محل بازدید ماشین آالت واحد موتوری شهرداری واقع در خیابان امام خمینی روبروی ساختمان احسان می باشد.
- 2مبلغ ضمانتنامه شــرکت در مزایده به میزان  5درصد قیمت هر دستگاه که به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش
واریزی به حساب  0105677403009به نام سپرده شهرداری خرامه نزد بانک ملی می باشد.
- 3تاریخ بازگشایی پاکات چهارشنبه  1400/5/6می باشد.
- 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- 5سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که برنده شوند و حاضر به خرید نشوند به نفع شهرداری ضبط می گردد.
- 6هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد.
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شناسه آگهی1162638 :

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311005000275هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم زینب اصالت فرزند اســداله به شــماره شناسنامه
 266صادره از نیریز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 105/50
مترمربع تحت پــاک  3628/33متخذه از پالک  10فرعی از 3628
اصلی واقع در نیریــز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی
خدیجه صفدری محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/399م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
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3/000/000/000
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/3144م الف

حبیب اله خدادادی
شهردار خرامه

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  140060311005000276هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مســلم شاهسونی فرزند نجف به شماره شناسنامه  164صادره از
نیریز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  266/29مترمربع پالک 10
فرعی از  3628اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  32فرعی از 3628
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی خدیجه
صفدری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/11 :
/401م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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 ۱۷۵فوتی و  ۱۵۱۳۹ابتالی جدید کرونا در کشور
چرخش کرونای دلتا در تمام استانها

بنابر اعــام روابط عمومی وزارت بهداشــت،
در طول  24ســاعت متاســفانه  ۱۷۵بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشــور جان خــود را به دلیل این
بیماری از دست دادند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون  ۵میلیون
و  ۸۹۱هــزار و  ۳۸۵نفر ُدز اول واکســن کرونا و
دو میلیــون و  ۲۵۲هزار و  ۲۱نفــر نیز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۸میلیون و  ۱۴۳هزار و ُ ۴۰۶دز رسید.
از روز جمعه تا دیروز  ۲۶تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵ ،هزار و  ۱۳۹بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که یک
هزار و  ۷۲۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۵۰۱هزار و  ۷۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۱۷۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۸۶هزار و  ۹۶۶نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون سه میلیون و  ۱۱۸هزار و
 ۳۴۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
چهــار هزار و  ۲۳۷نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش هــای مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۴میلیون و  ۹۶۸هزار و  ۴۴۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶۹شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۱۶۶ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۱۱۳ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.
چرخش کرونای دلتا در تمام استانها
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه
جلسه دیروز ستاد ملی کرونا که با حضور رئیس جمهور

و سایر اعضا برگزار شد ،گفت :بحثهای مختلفی
در جلسه انجام شد که در ارتباط با روند بیماری در
دنیا به ویژه ویروس دلتا که خیلی از کشورهای دنیا
را درگیر کرده و موجب افزایش بیماری در ســطح
دنیا شده صحبت شد.
وی افزود :در کشور خودمان هم این ویروس در
حال چرخش است و میشود گفت که تقریب ًا همه
استان ها را درنوردیده و شیوع ویروس و مبتالیانی
که االن هســتند و نوع ابتال مشــخص است که
ویروس غالب دارد دلتا میشود و اکثر استان  های
کشور را درگیر کرده است.
تنزل ســطح رعایــت پروتکل های
بهداشتی به  ۴۸درصد
رییســی همچنین گفت :اما نکته ای که جای
تامل دارد و البته ناراحت کننده است ،این است که
میزان رعایت پروتکل ها در کشور به زیر  ۵۰درصد
رســیده و به  ۴۸درصد رسیده اســت .مسلما این
میزان از رعایت  ها کافــی نخواهد بود و منجر به
افزایش و شیوع بیماری می شود .قطعا همه مردم
هم این حس و نگاه را دارند و وقتی در سطح شهر
عبور می کنند مشاهده می کنند که میزان رعایت
پروتکل  ها پایین آمده است.
سفرهای غیرضروری؛ ممنوع
وی در این راســتا افزود :میــزان پلمب ها در
موارد تخلف و همچنین جرایم کم نیســت ،اما با
این موارد نمی شــود رعایت پروتکل ها را القا کرد.
انتظار اســت مردم عزیز به خاطر حفظ جان خود
بیشتر به پروتکل ها اهمیت دهند و از سفرهای غیر
ضرور و حضور در جمع ها به شدت پرهیز کنند.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا گفت:
رستوران ها ،تاالرها ،مراکز سرپوشیده مثل سالن های
ورزشی و استخرهای سرپوشیده و حتی پاساژهای
سرپوشــیده می توانند محل انتقال بیماری باشند.

وی مجــددا تاکید کرد :قدرت ســرایت ویروس
جدید باال اســت و اگر کوچکترین کوتاهی صورت
گیرد میزان ابتال را بیشتر خواهد کرد.
رییسی ادامه داد :در حال حاضر وضعیت بسیاری از
استانهای کشور قرمز است یا حداقل یک تا دو شهر
قرمــز دارند و برخی اســتانها هم تعداد بســیار
زیادی شهر قرمز دارند .همچنان بیماری در جنوب
کشور ،در استانهای بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان و کرمان رو به افزایش است .گرچه که
این بیماری در سایر نقاط کشور هم رو به گسترش
است.
عبور واکسیناســیون روزانــه از مرز
۲۵۰هزار تزریق
وی در ادامــه صحبتهایش دربــاره وضعیت
واکسیناســیون علیــه کرونا در کشــور نیز گفت:
خوشــبختانه وضعیتی که در زمینه واکسیناسیون
داریم ،میزان واکسیناســیون طی روزهای گذشته
رونــد خوبی گرفته و میزان واکسیناســیون از مرز
 ۲۵۰هزار تزریق روزانه هم عبور کرده و امید داریم
که همچنان افزایش یابد.
واکسیناسیون پرخطرها و سنین باالی
 ۶۰سال؛ قطعی است
رییسی گفت :در زمینه تامین واکسن هم برای
سنین  ۶۰ســال به باال هم واکسن دز اول هم دز
دوم را به اندازه کافی داریم .تاکنون  ۱۱.۲میلیون
واکسن بین استانها توزیع شده است .در این هفته
هم حدود شش میلیون دز واکسن جدید به دستمان
میرســد که این واکسنها هم توزیع خواهد شد و
انشاءا ...افراد  ۶۰سال به باال و گروههای پرخطر را
قطعا واکسینه خواهیم کرد.
وی همچنین افزود :در برخی استانها هم مانند
خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان
و خراســان جنوبی واکسیناســیون را از سنین ۵۰
سال به باال آغاز کردهایم.
رییسی ادامه داد :جزایر خلیج فارس هم به جز
قشم و کیش که بعدا اعالم می شود ،واکسیناسیون
در ســایر جزایر در سنین  ۱۸ســال به باال انجام
خواهد شد.
واکسیناسیون عشایر  ۱۸سال به باال
از ماه آینده
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا گفت:
واکسیناسیون عشــایر را هم از ماه آینده در افراد
 ۱۸ســال به بــاال آغاز خواهیم کــرد و معلمان و
اســاتید هم در مرداد ماه واکسیناسیونشــان آغاز
میشــود تا این افراد هم به جمع واکســن زدهها
اضافه شوند.

بین الملل

قربانی سیل در آلمان و بلژیک
بیش از ۱۲۰
ِ

منابع محلی عراق اعالم کردند آتشســوزی جدیدی در بیمارستان الحبوبی در
ناصریه اســتان ذی قار عراق رخ داده است .در این آتش سوزی بخش عفونی
( بیماران سرطانی) این بیمارستان دچار آتش سوزی شده است.
هنوز دلیل این آتشســوزی مشخص نیســت و از خسارات و تلفات آن نیز
خبری منتشر نشده است .این آتش سوزی در حالی رخ داده است که تنها چند
روز از آتش سوزی در بیمارستان الحسین در این استان میگذرد.
بنابر اعالم اداره بهداشت استان ذی قار عراق شمار کشتههای آتش سوزی
بیمارستان این استان واقع در جنوب عراق به ۹۲تن رسید .همچنین در همان
روز منابع عراقی اعالم کردند آتشســوزی بزرگی در چند طبقه از ســاختمان
وزارت بهداشت در بغداد رخ داد.

تالش برای یافتن صدها نفر که در حادثه سیالب شدید اروپا مفقود شده اند
در حالــی ادامه دارد که به گفته مقامات محلی ،شــمار قربانیان این حادثه در
غرب آلمان و بلژیک به بیش از  ۱۲۵تن رسیده است.
به گزارش ایســنا ،رئیس جمهوری آلمان با بیان اینکه فاجعه ناشی از وقوع
ســیالب شــوک آور بوده بر حمایت از خانواده قربانیان و کمک به روستاهای
خسارت دیده تاکید کرده است .تاکنون حدود  ۱۰۶نفر در این کشور بر اثر وقوع
سیالب جان خود را از دست داده اند.
مقامات آلمان با هشدار نسبت به اینکه احتمال افزایش تلفات سیالب وجود
دارد ،اظهار داشــتند :در ناحیه "اهرویلر" واقــع در راینالند-فالتس از وضعیت
 ۱۳۰۰نفر خبری در دست نیست و تالش ها برای برقراری ارتباط با این افراد
به دلیل اختالل در شبکه تلفن بی نتیجه بوده است.
به گــزارش روزنامــه گاردین ،کارشناســان اعالم کرده اند که سیســتم
اطالع رسانی سیل در اروپا ( )EFASاوایل هفته جاری نسبت به وقوع سیل شدید
هشدار صادر کرد و این پرسش مطرح است که چرا میزان تلفات بسیار باالست.
بروکسل یک روز عزای عمومی اعالم کرد
همچنین پس از آلمان ،بلژیک از این سیل بیشترین آسیب را دیده است.
وزیر کشور بلژیک شمار قربانیان وقوع سیالب در این کشور را  ۲۰تن اعالم
کرده و  ۲۰نفر دیگر همچنان ناپدید هستند .بیشتر قربانیان سیل در این کشور
از ســاکنان اطراف منطقه "لیژ" بوده اند و این درحالی است که دستور تخلیه
ساکنان مناطق مرکزی و مناطق هم مرز با رودخانه "میوز" صادر شده بود.
به گزارش یورونیوز ،الکســاندر دی کرو ،نخست وزیر بلژیک روز سهشنبه
آینده را عزای ملی اعالم کرد .وی تاکید کرد که جشــنهای ملی کشــور در
 ۲۱ژوئیه کاهش مییابد.
عالوه بر آلمان و بلژیک کشورهای هلند و لوگزامبورگ نیز به شدت تحت تاثیر
طغیــان آب رودخانهها قرار گرفتهاند .بنابر این گزارش ،مقامات شــهر ونلو در
جنوب هلند  ۲۰۰بیمار بســتری در بیمارســتان را به دلیل تهدید خطر طغیان
رودخانه تخلیه کردند.

در پی آتش ســوزی در یک ساختمان در مارســی فرانسه ۱۶ ،نفر کشته و
زخمی شدند.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک،
ایســتگاه رادیویــی  France Bleuگزارش داد ،صبح دیروز (شــنبه) در
آتش ســوزی یک ســاختمان در شــمال مارسی فرانســه ۳ ،نفر جان خود را
از دست دادند.
این آتش ســوزی در ساختمانی در منطقه فالمانت مارسی رخ داد .قربانیان
برای فرار از شــعلههای آتش از طبقه هشتم آپارتمان خود را به پایین انداختند.
یکی از این افراد با نوزادی در آغوشــش به پایین پرید .گزارش شده است که
نوزاد زنده است ،اما شرایط وخیمی دارد .عالوه بر این ۱۳ ،نفر زخمی شدند که
حال دو نفر از آنها وخیم است.
روبی مانا از اتحاد پلیس ملی فرانسه درباره این حادثه گفت« :این آتش سوزی
اتفاقی بوده و قربانیان نیجریهای بودند».
این ساختمان در سال  ۱۹۷۹ساخته شده بود و قرار بود به عنوان بخشی از
برنامه نوسازی این منطقه ،تخریب شود.

آتش سوزی یک کشتی در بندر بیروت

دختر  6ساله قربانی تیراندازی در پایتخت آمریکا

گزارش منابع خبری از وقوع آتش ســوزی در یک کشــتی در بندر بیروت
حکایت دارد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه النشره،
منابع محلی از وقوع آتش سوزی در کشتی مستقر در بندر بیروت خبر میدهند.
شــبکه تلویزیونــی «ام تی وی» دیروز شــنبه گزارش داد آتش ســوزی
در یک کشتی پهلو گرفته در بندر بیروت رخ داده است .جزئیات بیشتری از این
حادثه در رسانههای لبنانی منتشر نشده است.
در  ۴اوت ســال  ۲۰۲۰مطابــق با  ۱۴مرداد  ۱۳۹۹نیــز انفجاری بزرگ و
ویرانگر بندر بیروت که بزرگترین بندر تجاری لبنان بود را تخریب کرد .شــدت
انفجار به قدری زیاد بود که تا کیلومترها دورتر نیز خسارتهای بزرگی بر جای
گذاشت و باعث کشته شدن بیش از  ۲۰۰نفر و زخمی شدن بیش از  ۶هزار نفر
شد .منابع لبنانی خســارت مادی این انفجار را بیش از  ۱۰میلیارد دالر برآورد
کردند و حتی سیلوهای غله کامال در این انفجار از بین رفتند.

آتش سوزی در بیمارستان الحبوبی عراق

منابع عراقی از وقوع آتش ســوزی در بخش عفونی بیمارستان الحبوبی در
ناصریه استان ذی قار عراق خبر دادند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صابرین نیوز،

آتش سوزی در مارسی فرانسه
 ۱۶کشته و زخمی برجای گذاشت

در حادثــه تیرانــدازی در پایتخــت ایــاالت متحــده آمریکا ،دســتکم
یک دختربچه  6ساله جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگــزاری فارس ،در یک حادثه تیراندازی در
«واشنگتن دی سی» پایتخت ایاالت متحده ،دستکم یک دختر  6ساله جان
خود را از دست داد و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند.
شــبکه «ســی ان ان» در این خصــوص گزارش کرد ،مقامهــای امنیتی
واشنگتن گزارش کردند که در حدود ساعت  ۲۳:۰۰به وقت محلی جمعه شب
( ۰۷:۳۰صبح دیروز شــنبه به وقت تهران) در بخش جنوب شرقی «واشنگتن
دی سی» یک حادثه تیراندازی به وقوع پیوست.
«آسان بندیکت» دستیار مدیر اجرایی اداره پلیس کالنشهر واشنگتن دی سی
در این خصوص اعالم کرد که افســران پلیس پــس از اعزام به محل حادثه
تیراندازی ،صدای شــلیک گلولههایی را شــنیدند و افرادی آنها را به سمت
قربانیانی هدایت کردند که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند.
یک کودک  ۶ساله در بین زخمیهای حادثه تیراندازی فوق بود که پس از
انتقال به یک بیمارستان محلی جان خود را از دست داد.
از طــرف دیگر ،عالوه بر فوت یک دختربچه ،ســه مرد و دو زن نیز بر اثر
اصابت گلوله ،زخمی شدند که البته وضعیت جسمانی آنها چندان وخیم نیست.
طبق گزارش ســی ان ان ،تاکنون فردی در رابطه بــا حادثه تیراندازی در
پایتخت ایاالت متحده بازداشت نشده است.
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كشف  164کیلو ترياك در داراب

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف  164کیلو ترياك در محورهاي فرعي
منتهي به شهرستان داراب خبر داد.
سردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :مأموران انتظامي داراب در راستاي طرح برخورد با قاچاقچيان هنگام
نظازت بر وســايط نقليه عبوری در محور فرعی و كوهســتاني منتهي به اين
شهرســتان ،در يك عمليات ضربتي به  2دستگاه سواري پرايد و موتورسيكلت
مشكوك شدند و دستور ایست را صادر كردند.
وي تصريح كرد :ماموران انتظامي پس از طي مسافتي تعقيب و گريز موفق
شــدند خودرو پرايد را توقيف و با توجه به تاريكي هوا و كوهستاني بودن محل
راكب موتورسيكلت با استفاده از پوشش گياهي منطقه متواري شد.
فرمانده انتظامی اســتان با بيان اينكه در بازرسي از سواري پرايد  95كيلو و
 500گرم و در پاكســازي از محل تردد موتورسيكلت نيز  68كيلو و  500گرم
(در مجموع  164كيلو ترياك) كشف شد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري
راكب متواري با جديت ادامه دارد.
سردار حبيبي با اشاره به اينكه راننده پرايد پس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شــد ،افزود :استان فارس محل ناامني براي قاچاقچيان ميباشد و پليس
برابر قانون به شدت با سوداگران مرگ برخورد ميكند.

توقيف پرايد و كشف كاالي قاچاق  20ميلياردي

فرمانده انتظامي قيروكارزين از توقيف ســواري پرايد و كشف  250دستگاه
كارت خوان قاچاق به ارزش  20ميليارد ريال در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حميدرضــا صالحيفــرد در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران يگان امداد شهرســتان قيروكارزين هنگام نظارت بر
خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به يك سواري پرايد مظنون شدند
و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو 250 ،دستگاه
پوز قاچاق و فاقد مدارك قانوني را كشف كنند.
فرمانده انتظامي قيروكارزين با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير
و بــه مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش اين محمولــه قاچاق برابر نظر
كارشناسان 20 ،ميليارد ريال برآورد شده است.

برخورد پيكان با سمند  7مجروح بر جای گذاشت

رئيس پليس راه شــمالي استان گفت :در برخورد سواري پيكان با سمند در
محور مواصالتي اقليد 7 ،نفر مجروح و راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110يــك فقره تصادف فوتي
در محــور مواصالتي اقليد به ماموران اعالم و ماموران ســريعا به همراه ديگر
نيروهاي امدادي به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي افــزود :مامــوران پليــسراه در بررســيهاي اوليه مشــاهده کردند
يك سواري پيكان با  2سرنشين با يك سمند با  7سرنشين برخورد كرده است.
رئيس پليسراه شــمالي استان با بیان اينكه در اين حادثه  7نفر (2سرنشين
پيكان و  5سرنشــين ســمند) مجروح و به بيمارستان انتقال داده شدند ،گفت:
كارشناســان در صحنه حاضر شده و علت وقوع اين حادثه را انحراف به چپ از
سوي راننده پيكان اعالم كردند.

 19دستگاه پاور خارجي قاچاق به ارزش  13میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ بهادر رزمجویی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر اظهار داشــت :ماموران پلیس آگاهی المرد در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اخباري مبني بر نصب و نگهداری تعدادی دستگاه
تولید ارز دیجیتال در منزلی در يكي از محالت اين شهرســتان مطلع شدند و
بررسي موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران انتظامــي ضمن هماهنگی با مقــام قضایی به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند  26دســتگاه ماینر و
 19دستگاه پاور خارجي قاچاق را کشف كنند.
جانشــین فرمانده انتظامی المــرد با بيان اينكه کارشناســان ارزش اموال
کشف شــده را  13میلیارد ريال برآورد کردهاند ،گفت :در اين خصوص پرونده
تشكيل و تحويل مراجع قضایي شد.

پس اندازهای مادر ،خرج بازیهای رایانهای شد

رئیس پلیس فتا اســتان از کشــف یک پرونده برداشت غیرمجاز از حساب
بانکی مادر توسط دختر نوجوانش خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :با مراجعه خانمی  37ســاله به پلیس فتا مبنی بر اینکه مدتی است در
چند مرحله از حساب وی مبلغ  50میلیون ریال توسط شخصی ناشناس برداشت
شده است رسیدگی به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وي ادامــه داد :با بررســیهای به عمل آمده در روند رســیدگی به پرونده
اقدامات الزم توســط کارشناســان پلیسفتا برای ردیابی وجوه برداشت شده
صورت پذیرفت که مشــخص شــد تمامی مبالغ صرف خرید اکانتهای بازی
آنالین شده است.
رئیس پلیس فتا استان افزود :كارشناسان با اقدامات فني و تخصصي موفق
شــدند متهم  14ســاله كه دختر شاكي بود را شناســايي و آن را به پليس فتا
انتقال دهند.
سرهنگ سليماني با توجه به اینکه پرونده براي انجام مراحل قانوني به دادسرا
ارجاع داده شــد ،خاطر نشان کرد :والدین نظارت بیشتری در خصوص عملکرد
فرزندان خود در فضای مجازی داشــته باشند و شهروندان میتوانند در صورت
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضایمجازی یا پیامرســانهای موبایلی
موضوع را از طریق ســايت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir
(بخش ارتباطات مردمی) و یا با شماره تماس  096380گزارش كنند.

کشف کاالی قاچاق یک میلیاردی در اقلید

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اقلید از کشــف کاالی قاچــاق به ارزش
یک میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.
سرهنگ مراد صارمی درگفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،گفت :ماموران
انتظامی درحین گشــت زنی و نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دستگاه
وانت پراید مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وي افــزود :ماموران در بازرســي از خودرو موفق به کشــف  4دســتگاه
ماینر2 ،دســتگاه کولــر گازی 768 ،بطری انواع نوشــیدنی بــا مارک های
خارجی شدند.
فرمانده انتظامي اقليد با بيان اينكه کارشناسان ارزش کاالهاي قاچاق کشف شده
را یک ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در اين خصوص يك نفر دســتگير و
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

اعتراف  2سارق به  42فقره سرقت در شیراز

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارقان سابقه دار و کشف  42فقره
سرقت اماکن خصوصی و درون خودرو در شیراز خبر داد.
سرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پی وقوع ســرقت هاي اماکن خصوصي و درون خودرو در سطح
شهرستان شیراز ،رســیدگی به موضوع پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه
جنوب پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،یک سارق سابقه دار
شناسایی و طی یک عملیات منسجم دستگیر شد ،افزود :در این راستا همدست
این سارق نیز توسط مأموران دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس تصریح کــرد :متهمان در بازجویی های
خود به  42فقره ســرقت اماکن خصوصي و درون خودرو اعتراف کردند و پس
از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

هوشياري پليس در كشف بيش از  24كيلو هروئين

فرمانده انتظامی داراب گفت :ماموران اين فرماندهي موفق شدند در بازرسي
از يــك ســواري ام وي ام  24كيلــو و  750گرم مواد مخــدر از نوع هروئين
كشف كنند.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتاي طرح برخورد با قاچاقچيان ،مامــوران انتظامی داراب هنگام
بازرســي خودروهاي عبوري به يک سواری ام وي ام مشکوک شدند و دستور
ايست را صادر كردند.
وي افزود :پس از طي مسافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شدند
خودرو را توقيف و در بازرسي از آن  24كيلو و  750گرم مواد مخدر از نوع هروئين
كه به صورت بســيار حرفهاي در پشت داشبورد جاسازي شده بود کشف كنند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان داراب با بيان اينكه مواد مخدر مكشــوفه از
مرزهاي شــرقي وارد كشور شده اســت ،گفت :در این خصوص يك قاچاقچي
حرفهاي دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایي شد.

کشف استخراج ارز قاچاق در المرد

جانشــین فرمانده انتظامي شهرستان المرد از کشــف  26دستگاه ماینر و

پلمب  2تاالر پذیرایی
به علت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی

فرمانده انتظامی اوز از پلمب دو تاالر متخلف در پی دستور دادستان عمومی
و انقالب این شهرستان خبر داد.
سرهنگ هادی محمدیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در پی گزارشهاي مردمی مبنی بر برگزاری جشــن عروسی در دو باغ در
يكي از محالت این شهرســتان ،ماموران انتظامي بررسي موضوع را در دستور
كار خود قرار دادند.
وی افزود :با توجه به شــرايط ويروس كرونا ماموران پلیس امنیت عمومی
به مكانهاي مورد نظر اعزام شــدند و با هماهنگي مقام قضایي اقدام به پلمب
هر دو باغ كردند.
فرمانده انتظامی اوز با بيان اينكه در اين خصوص دو نفر از صاحبان برپايي
مراسم و  4نفر كه برابر رسم غلط شادي در عروسي با اسلحه شكاري اقدام به
تيراندازي كرده بودند نيز دستگير شدند.
ســرهنگ محمديان با بيان اينكه استفاده از سالح در مراسم شادی موجب
رعب و وحشت و قدرت نمایی میشود و خطرات جبران ناپذیري به همراه دارد،
گفت :در اين ماموريت  4قبضه اسلحه شكاري كه در مراسم مورد استفاده غلط
قرار گرفته شده است ،كشف شد.

توقیف محموله اسپیکر قاچاق در مهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان مهر از توقیف یک دســتگاه بــی ام حامل
اسپیکرهای قاچاق به ارزش  2میلیارد و  300میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :مأموران انتظامي شهرستان مهر حین گشت زنی در یکی از محورهای
مواصالتی منتهي به اين شهرســتان به یک خودرو بی ام به ظن حمل کاالی
قاچاق مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در بازرســی از وسیله نقلیه توقیف شده 15دستگاه انواع
اسپیکر و میکروفن خارجي قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مهر با بیان اینکه کارشناســان ارزش محموله
کشــف شــده را  2میلیارد و  300میلیون ریال بــرآورد کردهاند ،گفت :در اين
خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

انهدام هرم مرگ در کشور

رییس پلیــس فتای تهران بزرگ از انهدام یکی
از بزرگترین شــبکه های توزیع داروهای غیرمجاز
در ســطح کشور با کشــف بیش از  ۱۶۰هزار قلم
دارو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ داود معظمی گودرزی
در این باره گفت :اخیــرا گزارشهایی به پلیس فتا
واصل شــده بود که حاکی از فعالیــت افرادی در
فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی بود که
در همین راســتا تیمی ویژه ،رسیدگی به موضوع را
در دستورکار خود قرار داد.
وی بــا بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی ماموران
مشخص شد که این افراد اقدام به فروش داروهای
غیرمجــاز مختلــف و به خصــوص داروی گلوریا
کردهاند ،گفــت :این داروها عوارض وحشــتناکی
داشــته و حتی پلیــس نیز پیش از این نســبت به
مصرف آن هشــدار داده بود ،چرا که حتی احتمال

مرگ مصرف کنندگان این قرص نیز وجود دارد.
معظمــی گودرزی ادامه داد :در جریان تحقیقات
ماموران با افرادی مواجه شــدند که مشــخص شد
جزو نفــرات اصلی این باند نیســتند و لذا عملیات
شناسایی ادامه پیدا کرد تا اینکه مدتی بعد ماموران
پلیس فتا با استفاده از شــیوه و شگردهای پلیسی
متوجه شــدند که سرکردگان اصلی این باند فروش
داروهای غیرمجاز ســه نفر هســتند که از طریق
واسطه ها اقدام به فروش این داروها کردهاند.
رییس پلیس فتای تهران بــزرگ با بیان اینکه
با بررســی های بیشــتر و اقدامات فنی مشخص
شــد که این شبکه نه در تهران که در سطح کشور
فعال اســت ،گفت :این افراد با تبلیغات اغواکننده و
دروغین تحت عنوان الغری تضمینی ،افزایش وزن
و  ...اقدام به توزیع و فروش این داروها کرده بودند.
وی ادامه داد :سرانجام پس از اخذ مجوز قضایی،

ماموران در عملیاتهای جداگانه هر سه عضو اصلی
این باند را شناســایی و دســتگیر کردند .همچنین
بیش از  ۱۶۰هــزار داروی غیرمجاز از جمله همین
قرص های گلوریا نیز از محل دستگیری این افراد
کشف و ضبط شد.
معظمی گودرزی با اشاره به تشکیل پرونده برای
متهمان دستگیر شــده ،گفت :این افراد برای ادامه
روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند .همچنین
تحقیقــات تکمیلــی در این خصــوص همچنان
ادامه دارد.
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هشدار نسبت به وضعیت واردات برنج

در مکاتبه گمرک با وزارت صمت اعالم شد :ممنوعیت فصلی را به تاخیر بیندازید

در تازهترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت،
وضعیت واردات برنــج و ذخایر آن با توجه به اعمال
ممنوعیــت فصلی واردات و بالتکلیفی کشــتیهای
حامل برنج برای ورود به ایران مورد تاکید قرار گرفته
و خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات
این کاال جهت جلوگیــری از کمبود برنج یا افزایش
قیمت آن در ماههای آینده شده است.
به گزارش ایســنا ،طی روزهای اخیر معاون فنی
گمرک ایران اعــام کرد که چند کشــتی ،برنج را
به مقصد ایران بارگیری یا در حال بارگیری هســتند
اما مساله اینجاســت که زمانی به بنادر میرسند که
ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شده است و دیگر
امکان ترخیص نخواهند داشت.
ممنوعیت از ابتدای مرداد شروع میشود
این در حالی اســت که ممنوعیت فصلی از ابتدای
مردادماه تا پایان آبانماه اعمال خواهد شــد و طبق
اعــام وزارت صمــت ،تنها برنجهایی کــه قبل از
 ۳۱تیرمــاه دارای قبــض انبــار و اعالمیــه ورود و
همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص
دارند و خارج از آن به بعد از ممنوعیت می رسد.
اما ظاهرا وضعیت ذخایر برنج و اهمیت واردات آن
به صورتی بوده که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران
– دیروز (شــنبه) طی مکاتبهای با قبادی – معاون
بازرگانی داخلی وزارت صنعــت ،معدن و تجارت –
در این رابطه هشدار داده است.
کاهش  ۶۹درصدی واردات برنج

آنچه درباره جریان واردات برنج در سال جاری در
این مکاتبه اعالم شــده ،نشان میدهد که از ابتدای
فروردینماه تا  ۱۵تیرماه فقط  ۸۶.۳هزار تن به ارزش
 ۷۸.۱میلیــون دالر برنــج وارد و از گمرک ترخیص
شــده اســت .در حالی که در مدت مشابه سال قبل
میــزان برنج چندین برابر بوده اســت؛ به طوری که
 ۲۲۷.۶هزار تن بــه ارزش  ۲۴۹.۱میلیون دالر وارد
کشور شــده بود .بر این اساس واردات برنج در سال
جاری از نظــر وزنی  ۶۹درصد و ارزش نیز به همین
میزان کاهش داشته است.
موجودی فقط  ۳۷هزار تن
از ســوی دیگر میــزان برنج وارداتــی موجود در

معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن
اشاره به کســری  ۸۰۰۰مگاواتی برق در شــهرکهای صنعتی ،تحریم را
عامل عقب ماندگــی در برنامه تولید برق با مولدهــای مقیاس کوچک یا
خود تولید دانســت و گفت که این سازمان برای ساخت پنل خورشیدی در
شهرکها ،مشوقهایی در نظر گرفته است.
فتحعلــی محمدزاده در گفتوگو با ایســنا ،درباره اســتفاده از پنل های
خورشیدی برای تولید برق در شهرکهای صنعتی ،گفت :حسب تصمیماتی
که در هیأت مدیره سازمان گرفته شده ،برای واحدهای صنعتی که زمین و
پروانه ســاخت بگیرند و اقدام به ساخت و ساز کند ،برای کسانی که بتواند
همزمان در پشت بام خود پنل خورشیدی ،برای تولید بیشینه  ۱۰۰کیلووات
برق ،نصب و از وزارت نیرو مجوز بگیرند تا به شــبکه برق متصل شــوند،
 ۵تا  ۱۰درصد در قیمت زمین تخفیف قائل میشویم.
وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی با ســازمان انرژیهای نوی وزارت نیرو اظهــار کرد :در قالب این
تفاهمنامه ،دورههای آموزشی مختلفی در شهرکهای صنعتی برگزار شده و
تعرفهها و ظرفیتهای قانونی که دولت و وزارت نیرو برای توسعه و نهادینه
کردن پنلهای خورشیدی یا استفاده از انرژیهای خورشیدی در دستور کار
دارد ،تشــریح شده ،واحد صنعتی در جریاناند و پنلهای خورشیدی همواره
به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی در شرکتهای استانی در دستور کار
قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسئول اقدامات مربوط به پنلهای خورشیدی از سال
با تصویب مصوبه  ،۲۶۶مشــترکان براساس
نــوع مصرف خود میتوانند بــا تنوع فراوانی در
حجم ،ســرعت و  ،FUPحجم و سرعت مورد
نظــر اینترنت را انتخــاب کنند و بــه اینترنت
نامحدود با قیمتی به مراتب پایینتر از گذشــته
دسترســی خواهند داشــت و اینطور نیست که
حجم و بسته ثابتی به آنها تحمیل شود.
به گزارش ایســنا ،بررســی سیاســتهای
کشــورهای مختلــف دنیا در ارائــه اینترنت به
کاربران نشــان مــیداد که در ایران محاســبه
تعرفه اینترنــت با آنچه در دنیــا اتفاق میافتد
فاصله داشــت .در این بررســیها مشخص شد
شــرایط اســتفاده از اینترنت همراه که در ایران
رو به افزایش اســت ،روی کیفیت هم اثر منفی
میگــذارد .به ایــن دلیل که چــون ارزان ،در
دســترس و باکیفیت است ،کاربر دیگر نیازی به
استفاده از اینترنت ثابت پیدا نمیکند.
بنابراین مصوبه  ۲۶۶در نظـــر داشــت بـــا
هـدف صیانت از بســـتر اینترنت ثابت به دلیل
رفـــع خألهای موجود ،این شرایط را در کشور
کمی تعدیل کنــد .همچنیـــن ،رگوالتوری با
بررسی سیاستهای سایر کشورهای دنیا در ارائه
اینترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ایـن
سیاستها بـا توجه بـه درآمـد ،هزینه و شرایط
خاص کاربـران ،پیشبینی میشود.
انتقادات پیرامون مصوبه ۲۶۶
عــدهای از منتقدان مصوبــه  ۲۶۶که غالبا
شــامل اپراتورها میشــوند ،انتقاداتــی به این
مصوبه وارد کرده و معتقدند در شــرایط کنونی
به تدریــج به روزهای قبــل از تصویب مصوبه
 ۲۶۶بازگشــتیم و با این جریــان تنها قیمتها
و عــدد و رقمها و ذات ســرویسها تغییر پیدا
کرده است .به بیان دیگر ،منتقدان مصوبه ۲۶۶
معتقدند به هیچ وجه نمیتوان نام غیرحجمی را
روی آن گذاشــت .چراکه ،زمانی که حجمهای
خریداریشده کاربران تمام شــود ،تنها به چند
سایت وطنی دسترسی خواهند داشت که سرعت
نت در این دسترســی تفاوت چندانی با سرعت
اینترنــت دایالآپ ندارد .در مصوبه  ۲۶۶هم اگر
کاربر میخواهد از بســتر اینترنت استفاده کند،
بایــد حجم خریــداری کند ،وگرنــه تنها اجازه
اســتفاده از چند سایت مشخص و معین آن هم
با یک ســرعت الکپشتی در اختیارش گذاشته
خواهد شد.
مفهوم نامحدود هم براســاس تجربیات سایر

گمــرک و بنادر به حدود  ۳۷.۱هزار تن میرســد و
صرفا یک شــناور حــاوی  ۱۵.۱تن برنــج وارداتی
در حــال تخلیه ایــن کاال در بندر چابهــار بوده و از
 ۲۶فروند کشتی منتظر در لنگرگاه هیچ کدام حاوی
برنج نیست.
معاون فنی گمرک همچنین بارگیری هشــت تا
 ۱۰فروند کشــتی برنج از کشورهای مختلف جهت
حمل به ایران را نیز مورد اشــاره قرار داده و گفته که
بــا توجه به تصمیم اتخاذ شــده و ابالغی به گمرک
ایران مبنی بر اینکه صرفا آن بخش از محمولههای
برنــج وارداتی که قبل از  ۳۱تیرمــاه دارای اعالمیه
ورود و قبض انبار بوده مشــروط بــه اینکه دارای

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد

تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در هفته جاری

ثبت سفارش باشــند امکان ترخیص دارند ،در نتیجه
صاحبان کاال به دلیل تاریخ رســیدن کشــتیهای
بارگیری شــده بعــد از تاریخ ممنوعیــت فصلی که
عدم امکان ترخیص برنجهای حمل شــده و رسوب
ایــن کاال در گمرک را به همراه خواهد داشــت ،از
ارسال محمولههای خریداری شده امتناع کردهاند.
ارونقی تاکید کرده که با توجه به شــرایط موجود
و خشکسالی ســال جاری به نظر میرسد که جهت
جلوگیری از هرگونه تبعات کمبــود برنج یا افزایش
قیمت آن در ماههای آینده ،تصمیم ابالغ شده نیاز به
بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.
به گــزارش ایســنا ،براســاس مندرجــات ذیل
یادداشــت  های کتاب مقررات صــادرات و واردات،
هرســال جهت حمایت از محصول داخل ،از ابتدای
مرداد تا پایان آبان ماه ،ممنوعیت فصلی واردات برنج
اعمال و بعد از چهار ماه لغو میشــود ،در این فاصله
ترخیص آن از گمرک ممنوع است.
این در حالی اســت که برای امســال با توجه به
شــرایط خشکسالی و محصول داخلی ،از مدتی پیش
انجمن واردکنندگان برنج درخواســت لغو ممنوعیت
واردات را مطــرح کرد و حتی در ســتاد تنظیم بازار
نیز به منظــور تامین امنیت غذایی این موضوع مورد
بررســی قرار گرفت که مقرر شــد اعمال ممنوعیت
از ابتــدای مرداد ماه در دســتور کار قــرار گیرد ولی
طبق شــرایط تعیین شــده ،امکان واردات نیز وجود
داشته باشد.

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه شواری
عالی هواپیمایی کشوری در هفته جاری خبر داد و گفت :مباحث بسیاری در دستور کار قرار گرفته
اما مبنای تصمیمگیری ،آنالیز قیمتی است که از سوی ایرالینها باید ارائه شود.
محمد حســن ذیبخش در گفتوگو با ایســنا درباره اینکه باالخره تکلیف قیمت بلیت هواپیما
که طی هفتههای گذشــته بدون ضابطه از سوی ایرالینها افزایش یافته است ،چه زمانی روشن
خواهد شــد؟ اظهار کرد :تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلســه شواری عالی هواپیمایی کشوری
که در همین هفته برگزار خواهد شــد ،تعیین میشود و درخواست ایرالینها برای افزایش قیمت
مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما مبنای اصلی تصمیمگیری در این جلسه آنالیز قیمتی است که
شرکتهای هواپیمایی باید ارائه دهند.
وی افزود :هر احتمالی در این جلســه وجود دارد .ممکن است با بخشی از این افزایش قیمت
موافقت شود و ممکن است مخالفت کاملی صورت گیرد و ایرالینها مجبور به بازگرداندن قیمت
بلیتهایشان شوند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :موضوعات دیگری هم مانند تاثیر نوع هواپیما
و تایپ پروازی در قیمت بلیت هواپیما مطرح شــده اســت که احتمال دارد در جلســه پیشروی
شورای عالی هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
ذیبخش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از ایرالینها در هفتههای اخیر قیمت
بلیت پروازهایشــان را بــدون توجه به قانون و نرخهای مصوب کنونــی افزایش دادهاند ،تکلیف
آنها چه میشــود؟ گفت :در این یک ماه پرونده این شــرکتهای هواپیمایی که اتفاقا تخلفات
کمی هم نداشــتند در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است اما هم اکنون چند ایرالین
معدود قیمتهایشان باالتر از نرخ مصوب است و بقیه شرکتها نرخهای خود را به مصوبه کنونی
بازگرداندهاند.
به گزارش ایســنا ،قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی از اوایل تیر ماه افزایش پیدا کرد و
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری بارها هشدار دادند و تهدید کردند
که این قیمتها باید از ســوی شرکتهای هواپیمایی اصالح شــود اما این اتفاق بعد از گذشت
بیســت و چند روز هنوز نیفتاده ،این وضعیــت همچنان ادامه دارد و خبری از معرفی متخلفان و
برخورد قضایی با آنها که پیش از این مسئوالن هشدار داده بودند ،نیست.

کسری  ۸۰۰۰مگاواتی برق در شهرکهای صنعتی
ارائه مشوق برای ساخت پنل خورشیدی
 ۱۳۹۸آغاز شــده و بر اساس شاخصهای همان سال حدود  ۵۰۰کیلووات
نهادینهسازی شده است.
وی در پاسخ به این ســوال که با نصب پنلهای خورشیدی چند درصد
از نیاز برق واحدهای صنعتی تامین میشــود ،گفت :این موضوع بســتگی
به ظرفیــت پنل و نیاز برق واحد تولیدی دارد .البته در کل نســبت زیادی
نیســت ،اما این آمادگی وجود دارد که اگر وزارت نیرو ظرفیتهای قانونی
و تعرفههای خود را اصالح کند ،از ظرفیت ایجاد شــده در سقف سولههای
شهرکهای صنعتی نیز برای تولید برق استفاده شود.
فقط  ۱۱درصد از برنامه تولید برق مولدهای مقیاس کوچک
محقق شد
محمدزاده همچنیــن درباره مولدهای مقیاس کوچــک یا خود تولید یا
سی اچ پی ،گفت :در راستای تفاهمنامهای با وزارت نیرو در سنوات گذشته،
تاکنــون  ۱۱۰هزار هکتار زمین درون شــهرکهای صنعتــی برای تولید
 ۴۲۵۰مــگاوات برق به تولید برق بــا مولدهای کوچک مقیاس اختصاص
یافته ،اما با توجه به اینکه تکنولوژی و فناوری مورد نیاز این فرآیند وارداتی

کشــورهای دنیا در این مصوبه جدید بهگونهای
دقیق و استاندارد تعریف شد .بر اساس مصوبات
پیشــین؛ وقتی صحبــت از اینترنــت نامحدود
میشــد ،کاربری که سیستم و تجهیزات بهتری
در اختیار داشت ،میتوانست در تمام روزهای ماه
به اینترنت وصل شــود و یکسره دانلود کند .در
چنین شرایطی بقیه کاربران اصال نمیتوانستند
از شبکه استفاده کنند.
بــا توجه بــه این که هر  ۱بایــت ()Byte
اطالعــات از  ۸بیــت ( )Bitتشــکیل شــده
اســت ،هر یــک از ســرعتهای ارایهشــده
توسط شــرکتهای خدماتدهنده اینترنتی که
بهصــورت نامحدود به مشــترکان ارائه شــود،
در زمان اســتفاده باید به  ۸پورت تقســیم شود
تا به ســرعتی تبدیل شــود که در زمان دانلود
فایلها از اینترنت توســط کاربر قابل مشــاهده
اســت .چراکه ،تا پیش از تصویب مصوبه ،۲۶۶
تمام شــرکتهای اینترنتی موظــف بودند که
ســرویسهای اشتراکی خود را با ضریب  ۱به ۸
در میان کاربران به اشــتراک بگذارند .بنابراین،
شــکایتها بعد از مصوبــه  ۲۶۶مبنی بر اینکه
اپراتورهای ثابت دیگر نمیتوانســتند بر اساس
حجم ،مشترک بگیرند ،پاسخی منطقی به همراه
داشت.
ایــن در حالی اســت که ،طراحــان مصوبه
 ۲۶۶معتقدند این یک مصوبه پیشــرفته اســت
چون بر اســاس آن ،نگاه این بوده که اپراتور در
ارائه خدمات و محاســبه  FUPآزاد باشد و اگر
تخلفی صــورت گرفت ،حاکمیت ورود پیدا کند.
در حالیکه پیش از این تمام طرحها باید به تایید
رگوالتوری میرســید و اگر مورد تایید بود اجرا
میشــد ،اما اکنون اپراتورها فقط طرح را اعالم
میکنند و همزمان آن را ارائه میدهند.
البته طرحها باید با مصوبات کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات همخوانی و مطابقت داشــته
باشــد .بنابراین ،تغییر تعرفــه اینترنت ثابت در
مصوبه  ۲۶۶با کمک تعیین حد مصرف منصفانه،
موضوع اســتفاده کاربران از اینترنت نامحدود را
حل کرده اســت .به این معنا که با مصوبه جدید
تعرفه اینترنت ،کاربــران به اینترنت نامحدود با
قیمتی به مراتب پایینتر از گذشــته و سرعت و
کیفیتی نســبتا بهتر دسترسی خواهند داشت .از
همین رو میتوان گفت مصوبه  ۲۶۶براســاس
مطالعات بینالمللی و ســازوکار بازار تدوین شده
اســت و اگر مشــکلی به وجود آمد که مکانیزم

است ،شرایط تحریم و نوسانات اقتصادی مشکالتی ایجاد کرد که در نتیجه
آن از  ۱۱۰هکتار حدود  ۴۷۰مگاوات به بهره برداری رســیده و مابقی هم
در دستور کار قرار دارد.
بــه عبارت دقیقتر به گفته او ۱۱۰ ،هکتــار زمین در قالب  ۴۵۳قرارداد
بــرای توزیع  ۴۲۵۰مگاوات برق تفاهم شــده بود ،اما آنچه محقق شــده
 ۵۳قرارداد برای تولید  ۴۷۰مگاوات در  ۱۴هکتار زمین است.
افزایش تعرفه انرژی صنایع
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین
از افزایش تعرفه انرژی صنایع به شــدت انرژی بر خبر داد و گفت :از اواسط
اردیبهشــت ماه امسال در راستای بند ز تبصره  ۱۵قانون بودجه سال ۱۴۰۰
متوســط هر کیلو وات ساعت انرژی به صنایعی که دربند ز هستند در میان
باری یعنی  ۷صبح تا  ۷شب  ۳۵۵تومان ،در اوج بار یعنی از هفت شب تا ۱۱
شب  ۷۱۱تومان کم باری یعنی از  ۱۱شب تا  ۶صبح  ۱۷۸تومان خواهد بود.
به گفتــه وی کل انرژی مورد نیاز شــهرکهای صنعتی در حال حاضر
حدود  ۱۸هزار مگاوات اســت که حدود  ۱۰هزار مگاوات آن تامین شــده

تکلیف اینترنت نامحدود چه شد؟

بازار نتوانســت آن را حل کند ،رگوالتوری ورود
پیدا میکند.
محاسبه  FUPچه تفاوتی با اینترنت
نامحدود دارد؟
ایراد دیگری که به این مصوبه گرفته میشود
این اســت که در مصوبه  ۲۶۶مشخص نیست
 FUPچقدر میتواند باشد ،چراکه عدد متغیری
است که توسط هر اپراتور با رعایت کف و سقف
تعیین میشود و در صورت مصرف بیشتر از این
حد ،سرویس قطع نمیشود و تنها با سرعت ۱۲۸
کیلو بیتبرثانیه ارائه میشــود .بــا این رویکرد
مشــکلی که پیش میآید این اســت که کاربر
متوجه اتمام حجم نمیشــود و اپراتور را مقصر
افت ســرعت میداند .در حالیکــه اگر قرار بود
اینترنت کاربر قطع نشود ،چرا با تصویب مصوبه
 ۲۶۶اینترنت نامحدود منتفی شــد؟ مسووالن و
دستاندرکاران مصوبه  ۲۶۶معتقدند این وظیفه
اپراتورهاســت که حد مصرف منصفانه و کاهش
ســرعت در صورت اســتفاده بیش از حد را به
کاربران توضیح دهنــد ،تا کاربر آن را با کیفیت
پایین اشتباه نگیرد.
سیاســت دیگر این اســت کــه رگوالتوری
در بحــث قیمت نباید وارد جزئیات شــود بلکه
کلیاتی را لحــاظ و فضای رقابتی را فراهم کند.

وقتی  FUPدر اختیار اپراتور است یعنی عمال
قیمتها آزادسازی شــده تا رقابت شکل بگیرد.
حد مصرف منصفانه مقوله منطقی اســت که در
همه دنیا لحاظ میشــود ،چــون گاهی کاربران
غیرمنصف میتوانند شبکه را از بین ببرند .ضمن
اینکه ،بر اساس این مصوبه اگر حجم کاربر تمام
شود ،اینترنت قطع نمیشود ،بلکه سرعت کاهش
پیدا میکند تا مشترک بتواند فعالیتهای الزامی
خود را انجام دهد .اپراتورها برای ســرعتهای
باالتر FUPهای بیشتری در نظر میگیرند که
البته باید معقول و منطقی باشد ،بنابراین حداقل
و حداکثری برای آن تعریف شــده اســت تا به
واقعیت نزدیک شود ،اغواکننده نباشد و منطقی
باشــد؛ اما در این میان دست اپراتورها هم برای
رقابت باز باشد.
تکلیف حــق انتخاب مشــتری چه
میشود؟
اپراتورهای منتقد این مصوبه معتقدند مصوبه
 ۲۶۶حق واگذاری و ارائه سرویسهای حجمی
را گرفته و براســاس آن الزامــا باید به صورت
غیرحجمی به کاربر اینترنت ارائه شود .درصورتی
که بهتر بود این دو در کنار هم و بسته به سلیقه
مخاطــب در نظر گرفته میشــد .چراکه ،در پی
اجرای مصوبه  ۲۶۶اتفاقی که افتاد کاهش سطح

است .به نظر میرسد تولید ساالنه برق در وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع
مالی ،کمتر از حد تعیین شده بوده است.
گفتنی است که با افزایش دما در سال جاری ،نقاط مختلف کشور بارها با
قطع گسترده برق مواجه شد و برق واحدهای تولیدی نیز بعد از رایزنیهای
انجام شــده با برنامه ریزی قطع میشــود .در این رابطه عدهای استخراج
رمزارزها را مقصر میدانند و عدهای عقب ماندگی وزارت نیرو در تولید برق
را به دلیل کمبود منابع مالی و مشکالت ناشی از تحریم.

رضایت مردم بود .بــه این معنا که ،کاربری که
مصرف کمی داشــت با هزینه اندک حجم مورد
نیــازش را خریداری میکــرد و کارش را انجام
میداد ،اما این مصوبه باعث شــد حق انتخاب
مشتری از بین برود و او مجبور باشد سرویسی را
انتخاب کند که عمال به کارش نمیآید .بنابراین،
منتقدان این مصوبه کــه اغلب آنها اپراتورهای
ارائهدهنده اینترنت هستند ادعا میکنند مصوبه
 ۲۶۶برای مصرفکنندگان حرفهای خوب است،
اما برای کســانی کــه مصرف معمولــی دارند
مناسب نیست ،آمار شــکایت مشتریان صحتی
بر این ادعاست.
عالوه بر این ،مصوبــه  ۲۶۶درآمد اپراتورها
را  ۳۰تــا  ۴۰درصد کاهــش داد و هم مردم و
اپراتورها ناراضی شــدند و هم مشتریانی که به
حجم کم نیاز داشــتند ،سراغ استفاده از اینترنت
موبایل رفتنــد ،اما تهیهکننــدگان این مصوبه
معتقدند ،مصوبــه  ۲۶۶فارغ از گیگ اســت و
نباید  FUPرا گیگ در نظر بگیریم .این مقوله
یک حد مصرف عادالنه اســت که یک میانگین
محسوب میشود و اپراتورها آن را تعیین میکنند
که بر مبنای آن تنها دسترسی کاربران پرمصرف
محدود شــده و برای اکثر مشترکان محدودیتی
ایجاد نمیشود.
واقعیت قــدرت مانــور اپراتورهــا در حوزه
رقابت و جذب مشــتری اســت .بر اساس این
مصوبه سرعت  ۵۱۲کیلوبیتبرثانیه یک قیمت
مشخص دارد حال اینکه  FUPدر نظر گرفته
شــده در هر اپراتور چقدر باشد موضوعی است
که بر عهده اپراتور گذاشته شده است .از آن سو
کاربر هم حق انتخاب دارد کــه کدام اپراتور را
انتخاب کند .شاید در ابتدا قیمتگذاری متناسب
بــا نیاز مشــتری نبود ،اما اکنون هــر اپراتوری
ســرویسهایی با FUPهــای پایین و قیمت
کمتر متناسب با نیاز کاربران تعریف کرده است.
ارائه اینترنت بر اســاس پهنای باند
داخلی و بینالمللی
یکی از اهداف سیاست «اینترنت غیرحجمی»
ترغیب کاربران به استفاده از سایتهای داخلی و
گردش ترافیک اطالعات در داخل کشور است.
بر این اســاس ،کاربران برای استفاده از پهنای
باند داخلــی ،نصف هزینه اســتفاده از اینترنت
بینالملل را پرداخت میکنند .این در حالی است
که منتقدان معتقدند ،مبنای ارائه اینترنت ،پهنای
باند بینالملل اســت و این همان استراتژی غلط

ورود به قیمتگذاری است.
به بیان دیگر ،آنچه در این مصوبه دیده شــد
این است که پهنای باند داخلی نصف پهنای باند
بینالمللی محاسبه شــود که عدهای از منتقدان
معتقدند ،جداســازی ترافیــک داخلی و خارجی
خالف دسترســی آزاد به اینترنت است .در حالی
که تصویب کننــدگان مصوبه  ۲۶۶اعتقاد دارند
این جداســازی خالف دسترسی آزاد به اینترنت
نیســت .وقتی این بیطرفی نقض میشــود که
اپراتــوری تنها به ارائه محتوای یک ســرویس
خاص توجه کند.
در هر حال اپراتور در هر دو حالتی که اینترنت
ارائــه دهد ،قانونی اســت .به عنــوان مثال اگر
اپراتور  ۱۰گیــگ اینترنت بینالملل بفروشــد
و کاربــر آن را در اینترنت داخلی اســتفاده کند،
 ۲۰گیگ اینترنت محاسبه میشود و یا بالعکس،
اگر اپراتور  ۱۰گیــگ اینترنت داخلی ارائه دهد،
در صورت اســتفاده کاربر در اینترنت بینالملل
 ۵گیگ محاسبه میشود .این موضوع به نحوه
بازاریابی و اطالعرسانی اپراتور بستگی دارد و هر
کدام از این دو حالت از نظر قانون درست است.
اپراتور دســتش در این حوزه باز اســت ،اما
موظف است مشترک را توجیه کند که کدام یک
از این روشها یا ترکیبی از هردو است .مشترک
نیز موقع عقــد قرارداد و خرید باید به این موارد
دقت کند .مصوبه  ۲۶۶براســاس سرعت است
و براساس گیگ نیســت که بتوان این موارد را
در آن محاســبه کرد .این شفافســازی وظیفه
اپراتورهاســت .البته اکثر شــرکتها بر مبنای
پهنای بانــد بینالملل اینترنت ارائه میدهند که
در صورت اســتفاده از پهنای باند داخلی تعرفه
برای مشترک نصف میشود.
در هرحال ،موافقان و دستاندرکاران تصویب
مصوبــه  ۲۶۶معتقدند ،این مصوبــه برای رفاه
بیشــتر کاربران به تصویب رســیده و مشترکان
براســاس نوع مصرف خــود میتوانند ،حجم و
سرعت را انتخاب کنند .اینگونه نیست که حجم
و بســته ثابتی به آنها تحمیل شــود .چراکه ،در
این مصوبه هم تنوع فراوانی در حجم ،ســرعت
و  FUPوجــود دارد و کاربــر میتواند مانند
گذشته بر اســاس نیاز خود بسته مورد نظر خود
را انتخاب کند .به بیــان دیگر ،با مصوبه جدید
تعرفه اینترنت ،کاربــران به اینترنت نامحدود با
قیمتی به مراتب پایینتر از گذشــته دسترســی
خواهند داشت.
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 ۷روز تا المپیک توکیو

کاروان ایران چشم انتظار اولین مدال تاریخ تیراندازی در المپیک
تیراندازی ایران با وجود  ۶ســهمیه چشم انتظار کسب نخستین
مدال المپیک در این رشته است.
به گزارش ایسنا ،تیراندازان ایرانی در ادوار مختلف المپیک حضور
داشــتهاند هر چند که این حضور با کسب مدال همراه نشده است.
در این دوره  ۶ورزشکار توانستند در دو ماده تفنگ و تپانچه سهمیه
بگیرند که بیشترین تعداد نفرات اعزامی به المپیک طی ادوار گذشته
اســت .در این شــرایط همه چشم انتظار کســب نخستین مدال و
باالبردن پرچم ایران در توکیو هستند.
تیراندازی ایران در المپیک ریو پنج نماینده (نجمه خدمتی ،پوریا
نوروزیان ،مه لقا جام بزرگ ،الهه احمدی و گلنوش ســبقتاللهی)،
در المپیک لندن سه نماینده (ابراهیم برخورداری ،مه لقا جام بزرگ،
الهه احمدی) و در سایر دورهها حداکثر یک نماینده داشته است.
نجمه خدمتی ،آرمینــا صادقیان ،فاطمه کرمزاده ،مهیار صداقت،
جــواد فروغی و هانیه رســتمیان تیراندازان ایــران در این دوره از
المپیک هســتند .به جز نجمه خدمتی که دومیــن دوره المپیک را
تجربه میکند سایر ملیپوشان جوان هستند و یا نخستین بار است
که عازم آوردگاه بزرگی همچون المپیک میشوند.
در این میــان جای الهه احمدی و مهلقا جــام بزرگ که در هر
دو دوره گذشته المپیک لندن و ریو برای ایران تیر زدند خالی است.
الهــه احمدی مدالآورترین و تاثیرگذارترین ورزشــکار ایران در
تیراندازی است اما نتوانست در این دوره از المپیک سهمیه بگیرد.
همچنیــن مهلقا جام بزرگ به دلیل آســیبدیدگی از حضور در
مسابقات کسب سهمیه بازماند و نتوانست در سومین دوره پیاپی در
المپیک حضور داشته باشد اما هدفش حضور در المپیک  ۲۰۲۴است.
درخشــش برخی از تیراندازان در جام جهانی کرواسی که آخرین
مسابقه جهانی قبل از المپیک  ۲۰۲۰بود امیدها را برای کسب مدال
المپیک بیشتر کرد.
در ادامــه به بیوگرافی تیرانــدازان المپیکی ایران و بخشــی از
افتخاراتشان اشاره شده است.
نجمه خدمتی:
نجمه خدمتی تیرانداز  ۲۵ســاله بیرجندی است که دومین دوره
المپیک را تجربه میکند .او در فینال تفنگ بادی  ۱۰متر جام جهانی
چین پنجم شــد و اولین سهمیه کاروان ایران را برای المپیک توکیو
بــه ارمغــان آورد .خدمتی مدال طــا و نقره بازیهای آســیایی،
دانشــجویان جهان ،بازیهای کشورهای اسالمی ،قهرمانی جوانان
و نوجوانان آســیا ،نقره قهرمانی جوانان جهان و برنز قهرمانی آسیا
را در کارنامه دارد.
او در تفنــگ بادی  ۱۰متر المپیک ریو در رده یازدهم ایســتاد و
به فینال نرســید اما در مقدماتی تفنگ سه وضعیت ششم شد و در
نهایت نیز با قرارگیری در رده هشــتم بــه کار خود در المپیک ریو
پایان داد.

آرمینا صادقیان:
آرمینا صادقیان توانســت در  ۱۷ســالگی و در تفنگ بادی  ۱۰متر
جام جهانی ریو در ســال  ۱۳۹۸دومین ســهمیه المپیــک توکیو را در
رشــته تیراندازی کســب کند .او اکنــون  ۱۹ســال دارد و اهل ایالم
اســت و به همراه تیــم ملی زنان مــدال طالی تیمــی تفنگ بادی
جام جهانی کرواســی  ۲۰۲۱را بر گردن آویخت .صادقیان کوچکترین
عضو کاروان ایران در المپیک توکیو است.
او طــای میکــس و نقره تیمی دانشــجویان جهــان ،برنز تیمی
قهرمانــی زنان آســیا و برنــز میکس قهرمانــی جوانان آســیا را در
کارنامه دارد.
هانیه رستمیان:
هانیه رستمیان پرچمدار زن کاروان ایران در المپیک توکیو است .او
سومین ســهمیه المپیک را در مسابقات قهرمانی آسیا دوحه در تپانچه
بادی  ۱۰متر کســب کرد .او از ۱۲سالگی تیراندازی را شروع کرد و بعد
از دو ســال اولین مدال آسیایی خود را گرفت .هانیه در تپانچه رکورددار
نوجوانان جهان و نوجوانان و جوانان ایران اســت .این جوان  ۲۳ســاله
مازندرانی در مســابقات قهرمانی جهان هند  ۲۰۱۹با کسب مدال برنز
تپانچــه  ۲۵متر ،اولین مدال تاریــخ زنان در این ماده را گرفت و تاریخ
ساز شــد .او همچنین نقره دانشــجویان جهان ،نقره و برنز بازیهای
همبستگی کشــورهای اسالمی ،طالی قهرمانی سالحهای بادی آسیا
را در کارنامه دارد.
فاطمه کرمزاده:
فاطمه کرم زاده  ۲۳ســاله و اهل خرمشهر است .او نیز در مسابقات
تیراندازی قهرمانی آســیا دوحه قطر در آبان  ۱۳۹۸توانســت چهارمین
سهمیه المپیک توکیو را در تفنگ سه وضعیت  ۵۰متر زنان برای ایران

مقام سوم مسابقات قهرمانی پومسه کشور
به تکواندو کار جهرمی رسید

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان جهرم گفت :اولین دوره مسابقات آزاد
تکواندو قهرمانی پومسه کشور در تهران برگزار شد و «امیررضا دانشور» از جهرم
به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
عبدالرحیم خداجو در گفتوگو با خبرنگار فارس در جهرم اظهار داشت :اولین
دوره مســابقات آزاد تکواندو قهرمانی پومســه کشور ،به صورت غیرحضوری ،در
اسالم شــهر تهران برگزار شد و «امیررضا دانشــور» از جهرم به مقام سوم این
مسابقات دست یافت.
وی افزود :این رقابتها ،در رده های ســنی زیر  ۱۲ســال۱۲ ،تا ۱۴سال۱۵ ،
تا  ۱۷ســال ۱۸ ،تا ۳۰ســال ۳۱ ،تا  ۴۰ســال و  ۴۱تا  ۵۰سال ،و رده کمربندی
سبز-آبی و قرمز-مشکی با حضور  ۲۰۳پومسه رو ،در دو گروه دختران و پسران،
به صورت غیر حضوری برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم گفت :در این بین ،امیررضا دانشور،
عضو تیم اســتان فارس ،در رده جوانان  ۱۸تا  ۳۰سال ،از میان  ۳۰شرکت کننده
موفق به دریافت مقام سوم این مسابقات شد.

حدادی:

از بسکتبال دنیا عقب هستیم

بهترین نمایش را در المپیک خواهیم داشت

ســتاره تیم ملی بســکتبال ایران می گوید بازیکنان و کادر فنی تیم ملی تمام
تالش خود را خواهند کرد که نمایش خوبی در المپیک توکیو داشته باشند.
به گزارش ایســنا ،حامد حدادی در مراســم امضای پیراهن تیم ملی بسکتبال
ایــران پیش از اعزام بــه المپیک توکیو  ،٢٠٢٠اظهار کــرد :به دلیل مصدومیت
دیر به تیم اضافه شــدم و حدود دو تا سه ماه است که بچه ها تالش می کنند و
من هم تمام تالش خود را خواهم کرد تا به تیم ملی کمک کنم.
وی ادامه داد :نیازمند حمایت مردم و رســانه ها هســتیم تا عملکرد بهتری از
خودش نشــان دهیم و تمام تالش خود را می کنیم تا در المپیک نمایش خوبی
داشته باشیم.
این بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران با بیان اینکه از بسکتبال دنیا عقب هستیم،
گفت :باید این عقب افتادگی را جبران کنیم و بتوانیم با امکانات و تجهیزات بهتر
فاصله خود را با بسکتبال دنیا کم کنیم.

بــه ارمغان آورد .کرمزاده نقره تفنگ ســه وضعیت تیمی و برنز تفنگ
بادی تیمی قهرمانی آســیا و نقره تیمی ســاحهای بادی آســیا را در
کارنامه دارد .او همچنین در قهرمانی آســیا جوانان به سه مدال طال و
یک نقره دست یافته است .کرمزاده در آخرین جام جهانی کرواسی قبل
از المپیک توکیو نیز در مقدماتی تفنگ بادی رکورد فوقالعاده ای ثبت
کــرد و در رنکینگ جهانی به رده دوازدهم صعود کرد .در صورت تکرار
این رکورد میتواند در المپیک روی سکو قرار گیرد.
مهیار صداقت:
مهیــار صداقت  ۲۵ســاله و اهل تهران اســت .او پنجمین تیرانداز
ایرانی بود که در مســابقات قهرمانی آسیا دوحه در تفنگ سه وضعیت
سهمیه گرفت .صداقت رکورددار تفنگ بادی و دارنده مدال برنز تیمی
تفنگ بادی قهرمانی آسیا  ،۲۰۱۹نقره تیمی دانشجویان جهان و طالی
قهرمانی آسیا جوانان است.
جواد فروغی:
جــواد فروغی آخریــن تیراندازی بود که ســهمیه المپیک توکیو را
در رشــته تپانچه گرفت .او ششــمین ســهمیه المپیک را در مسابقات
تیراندازی قهرمانی آســیا دوحه توانست در تپانچه بادی  ۱۰متر مردان
را برای ایران به دست آورد.
او در جام جهانی  ۲۰۲۱کرواســی مدال طالی تپانچه بادی و برنز
تیمی و میکس تپانچه بادی را بدســت آورد و توانست در رده نخست
رنکینگ فدراسیون جهانی قرار بگیرد .او همچنین مدال طال و نقره جام
جهانی هند و برنز دانشجویان جهان را در کارنامه دارد .فروغی از جمله
امیدهای تیراندازی ایران برای کسب مدال المپیک به شمار میرود.
وی همچنین در مســابقات تیراندازی قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹دو مدال
برنز در تپانچه بادی و میکس  ۱۰متر به دست آورد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس از برگزاری کنگره شهدای ورزشکار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عباس حاجی زاده در نشست تخصصی شورای اندیشه ورزان بسیج
ورزشــکاران فارس ،گفت :کنگره بزرگ شهدای ورزشکاران استان به زودی با همکاری سازمان
بسیج ورزشکاران استان برگزار میشود.
وی بسیج را یک ظرفیت بسیار بزرگ خواند و گفت :با بهرهمندی از این ظرفیت موفقیتهایی
بیشتری حاصل میشود ،سال گذشته با اجرای طرحهای همچون گلریزان ،نذر رهایی و آزادسازی
زندانیان ،تهیه بســتههای حمایتی ،کمک به ســیل زدگان خدمات خوبی با همراهی ســپاه فجر
استان ،هیأتهای ورزشی و سازمانهای مردم نهاد به مردم ارائه شد.
وی در تشریح وظایف هیأتهای اندیشهورز بسیج نیز گفت :این تشکلها در الیههای مختلف
بســیج ،طراحــی برای مأموریتهای مختلف اعم از جنگ ســخت و جنگ نرم ،و ســازندگی و
خدماترسانی ایفا نقش میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس تاکید کرد :در تشکیل هیأتهای اندیشه ورز در ورزش
استان فرهنگ در اولویت قرار گیرد.
شــکرا ...مسکویی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران ســپاه فجر استان نیز در این جلسه گفت:
هیأت اندیشــه ورز تدبیری اســت که مقام معظم رهبری به عنوان یک فرهنگ در کشور مطرح
کردنــد و ایــن هیأتها برکات و ثمرات زیــادی ایجاد کردند و با رصد مطلــوب میتوان از دل
تهدیدات ،آسیبها و فرصتها راهکارهای منطقی و اجرایی را پیدا کنیم.
وی اضافه کرد :هیأتهای اندیشهورز بسیج ورزشکاران استان فارس با یک اولویتبندی جدید
میتواند به   عنوان یک عامل پشــتیبان در کنار مدیران ورزش استان و رؤسای هیأتهای ورزشی
قرار گیرد تا خروجی کار آنها در تبدیل به فرصتهای حداکثر و تهدیدهای حداقلی شود.

دانشجوی ورزشکارشیرازی
مصمم به تکرار رکوردشکنی پاورلیفتینگ دنیا

محمد رئیسی ،دانشجوی ورزشکار دانشگاه پیام نور شیراز این روزها در حال آماده سازی برای
حضور قدرتمند در مسابقات حرفه ای پاورلیفتینگ جهان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس ،شیوع کرونا موجب شد تا محمدرئیسی
جوان ورزشکار استان فارسی  2سال از مسابقات جهانی دور باشد.
او امیدوار اســت امســال مشکلی از نظر روادید برای حضور در مســابقات حرفه ای جهان در
روسیه و همچنین مسابقات حرفه ای های جهان در اسفندماه در آمریکا نداشته باشد.
این ورزشــکار شیرازی اظهارداشت :در ســال  2019با وجود اینکه در رده سنی جوانان بودم،
با  22ســال سن عنوان جوان ترین ورزشــکار حرفه ای تاریخ پاورلیفتینگ را ثبت کردم و موفق
شــدم در دســته  82.5رکورد اســکوات تاریخ رده جوانان و بزرگســال جهان را نیز به نام ایران
ثبت نمایم .این تنها رکورد تاریخی این رشته است که به نام یک ایرانی ثبت شده است.
این دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور شیراز ،اکنون تنها ایرانی است که امسال در
مسابقات حرفه ای های جهان پاورلیفتینگ شرکت می کند .او مصمم و محکم تر از قبل با ورود
به رده بزرگسال آماده رقابت با ورزشکاران بزرگ دنیاست.
رئیســی ابراز امیدواری کرد با دعای خیر پدر و مادر و هم استانی های ورزش دوست ،امسال
نیز بتواند پرچم پر   افتخار جمهوری اســامی را در سطح جهان برافراشته نماید و رکورد جدیدی
از خود برجای بگذارد.
مسابقات پاورلیفتینگ حرفه ای جهان آذرماه در کشور روسیه و مسابقات حرفه ای پاورلیفتینگ
اسفند   ماه در شهر سن دیگو کالیفرنیا در آمریکا برگزار خواهد شد که در این مسابقات ،بهترین  های
سال  2021دنیا شرکت خواهند داشت.

ورزش ایران در آینده سقوط آزاد خواهد کرد

خواهیم داشــت ،گفت :به دلیــل کمبود تجهیزات
و امکانات ،چند ســالی اســت فریاد مــی زنیم اما
گــوش شــنوایی نیســت و شــرایط خطرناک و
نگران کننده ای در ورزش ایران خواهیم داشت.
کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران با اشــاره به
اینکه مردم توقع باالیی از ما دارند اما باید واقع بین
باشــیم ،اظهار کرد :در جام جهانی ٣٢ ،تیم حضور
دارند اما در المپیک  ١٢تیم شــرکت خواهند داشت
و شرایط بسیار متفاوت است و تیم ها برنامه ریزی
بسیار مناسبی داشته اند .ما در جام جهانی دو مرحله
باال رفته ایم ،اما در المپیک شرایط بسیار

متفاوت است.
نیکخــواه بهرامی در مورد پرچمــداری کاروان
اعزامی ایران به المپیک توکیو نیز ،بیان کرد :افتخار
بزرگی نصیب من شــده اســت و امیدوارم الیق و
شایسته آن باشم.
وی در مورد خالی بــودن جای برادر مرحومش
آیدین نیکخواه بهرامی ،گفت :جای آیدین بســیار
خالی اســت و من همه چیز را با او قسمت می کنم
و مطمئن هستم وی می توانست از  ٢٠٠٧تاکنون
نقش بــزرگ و تاثیرگذاری را در بســکتبال ایران
ایفا کند.

نوری :استقالل میتواند قهرمان جام حذفی شود

 ۶روزتا المپیک توکیو

اولین کرونای مثبت در دهکده ورزشکاران المپیک

کمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو تایید کرد که اولین کرونای مثبت در
دهکده ورزشکاران ثبت شده است.
به گزارش ایســنا و به نقــل از  ،Inside the gamesکمیته برگزاری
بازیهــای المپیک توکیــو اعالم کرد اولین مــورد کرونای مثبــت در دهکده
ورزشــکاران ثبت شده است .این فرد ورزشکار نیســت و به مدت  ۱۴روز نیز به
قرنطینه فرستاده شده است.
از زمانی که تیمها برای برپایی اردو پیش از المپیک وارد ژاپن شدهاند ،حداقل
تست کرونای پنج ورزشکار مثبت شده است.
بخــش عمدهای از مردم ژاپن مخالفت خود را بــا ادامه بازی های المپیک و
پاراالمپیک اعالم کردهاند و خواستار لغو آن در آستانه مراسم افتتاحیه هستند.
توماس باخ ،رئیس  IOCادعا کرده است که به دلیل اقدامات متقابل با کرونا
در بازیها ،خطر انتشار ویروس به جمعیت ژاپن صفر است.

کنگره شهدای ورزشکار استان فارس برگزار می شود

نیکخواه بهرامی:

کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران معتقد اســت
به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات سخت افزاری
ورزش ایــران در آینــده ســقوط آزادی را تجربه
خواهد کرد و شــرایط خطرناک و نگران کننده ای
خواهد داشت.
بــه گزارش ایســنا ،صمد نیکخــواه بهرامی در
حاشیه مراســم امضای پیراهن تیم ملی بسکتبال
ایران پیش از اعزام به المپیک توکیو  ،٢٠٢٠اظهار
کرد :مســابقات المپیک بزرگترین مسابقات جهان
است و شرایط سختی خواهیم داشت اما نباید توقع
غیر واقع بینانه داشته باشیم.
وی ادامه داد :تمرینات پر فشــاری را پشت سر
گذاشتیم که چند برابر دوره گذشته بود و کادر فنی
و بازیکنان بیشتر از توان خود کار کردند.
کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران با بیان اینکه
شــرایط موجــود در حد المپیک نیســت و فضای
خاصــی را تجربه می کنیم ،خاطرنشــان کرد :این
شــرایط صرفا مخصوص بســکتبال نیست و باید
شــرایط در خورد المپیک باشــد و از امکانات الزم
برخوردار باشیم.
نیکخواه بهرامی ادامه داد :از نظر سخت افزاری
عقب هستیم و نمی توانیم خودمان را با کشورهای
بزرگ مقایسه کنیم.
وی بــا بیان اینکــه باید منتظر ســقوط آزاد در
ورزش کشــور باشــیم و شــرایط نگران کننده ای

پیشکســوت تیم فوتبــال اســتقالل میگوید
آبیپوشان عملکرد خوبی در داربی پایتخت داشتند.
محمد نوری پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در
گفتوگو با ایسنا درباره پیروزی آبیپوشان پایتخت

در داربــی  ۹۶اظهار کرد :داربی در نیمه اول و دوم
وقت قانونی شــادابی نداشــت ولی در وقت اضافه
شرایط برای دو تیم بهتر شــد .بازیکنان استقالل
آنالیز خوبی روی بازیکنان پرســپولیس داشــتند و
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استقاللیها اجازه خود نمایی به سرخپوشان ندادند.
او ادامه داد :با توجه به تمام شرایط مدیریتی که
وجود داشت ،استقالل در داربی از جان مایه گذاشت
و امیدوارم این روند خوب ادامه پیدا کند .نمیتوان
گفت یک نفر بازیکن برتر باشد اما حسینی عملکرد
خوبی در پنالتیها داشت.
نوری افزود :در اســتقالل مشکالت مدیریتی و
مالی زیــادی وجود دارد اما یک نمــره خوبی باید
بــه آبیها در داربی داد .خــط دفاعی در این بازی
بدون اشــتباه کار کرد و عملکرد خوبی از خودش
نشان داد.
او در پایان گفت :اســتقالل به این پیروزی نیاز
زیادی داشــت و هواداران دوست داشتند آبیها در
داربی پیروز باشند .امیدوارم در آینده اتفاقات بهتری
رخ دهــد و کادر مدیریت عملکرد بهتری داشــته
باشد .با این روند اســتقالل میتواند قهرمان جام
حذفی شود و اگر تیم مقداری تقویت شود ،حتی در
لیگ قهرمانان هم میتواند الهالل را شکست دهد.

اعالم سرنوشت ورزشکار اوگاندایی
پس از ناپدید شدن در ژاپن

ورزشــکار اوگاندا که ناپدید شده اســت در یادداشتی اعالم
کرده است میخواهد در ژاپن کار کند و به کشورش برنمیگردد.
به گزارش ایسنا و به نقل از کیودو نیوز ،یکی از ورزشکاران
اوگاندا کــه در کمپ تمرینی پیش از المپیک حضور داشــت،
زمانی که میخواستند از او تست کرونا بگیرند متوجه میشوند
ناپدید شــده است ،از این رو پلیس و مقامات محلی به او دنبال
بودند.
جولیوس اسکیتیلوکو ،وزنه بردار  20ساله که در ایزومیسانو،
اســتان اوزاکا اقامت داشت ،یادداشتی در هتل بر جای گذاشته
اســت که در آن نوشــته بود" :میخواهــم در ژاپن کار کنم و
نمیخوام به اوگاندا برگردم چون شــرایط زندگی آنجا بســیار
سخت است".
او پس از ورود به ژاپن متوجه شــد المپیک را از دست داده
است و قرار بود سه شنبه با مربی خود به خانه برگردد اما اکنون
از هم تیمیهایش خواسته است وسایلش را به همسرش بدهند.
پس از تحقیقات مشخص شد که او در ایستگاه محلی بلیط
قطــار به مقصد ناگویا ،جایی که حدود  150نفر از مردم اوگاندا
در اواخر ســال گذشته در آن زندگی میکردند ،خریداری کرده
است.
البته این ورزشــکار حدود ســاعت  6عصر وقتی یک مقام
مســئول در اوگاندا با او تماس گرفت به تلفنش پاسخ داد ،اما
ســپس عنوان کرده در موقعیت مناسبی برای گفتگو نیست و
تلفن را قطع کرده است.
دو ورزشــکار اوگاندا در بدو ورود به ژاپن تست کرونایشان
مثبت شد و اکنون مشــخص نیست این ورزشکار هم جزو آن
دو نفر بوده است یا نه.

تعیین تکلیف میزبان فینال لیگ
قهرمانان اروپا

ســران یوفا مــکان فینالهای لیگ قهرمانــان اروپا در
سالهای آینده را مشخص کردند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از یوفا ،ســران یوفا مکان
فینالهای لیگ قهرمانان اروپا در سالهای آینده را مشخص
کردند .در دو ســال قبل کشــور پرتغال میزبان فینال لیگ
قهرمانان بود و این رقابتها در لیسبون و پورتو برگزار شد.
فینال بعدی لیــگ قهرمانان در  ۲۸مه  ۲۰۲۲در ســن
پترزبورگ برگزار میشود .در حالی که استانبول در سال ۲۰۲۳
جایگزین مونیخ میشود و فینال  ۲۰۲۴همچنان در ورزشگاه
ومبلی لندن برگزار میشــود .سپس نوبت به مونیخ میرسد.
به دلیل همهگیری کرونا ،ترکیه همانطور که برنامهریزی
شده بود در سال  ۲۰۲۰و چه در این سال میزبانی را از دست
داد .قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا ،بایرن مونیخ و چلسی به
ترتیب در لیسبون و پورتو دیدار فینال را برگزار کردند.
بعد از این که دوبلیــن و بیلبائو مکانهای در نظر گرفته
شــده برای مســابقات یورو  ۲۰۲۰نبودند ،فینال لیگ اروپا
قرار اســت در ســال  ۲۰۲۴در پایتخت ایرلند برگزار شود.
بیلبائو در ســال  ۲۰۲۵میزبــان فینال لیگ اروپا اســت و
فینال لیگ قهرمانان زنان در ســال  ۲۰۲۴نیز در این شهر
برگزار میشود.
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احمد     رضا سهرابی

ششــمین ویــژه برنامه ملــی از تبار قلم بــا تجلیل از
نویســندگان و اهالی قلم چهار اســتان به میزبانی شــیراز
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی
استان فارس ،در هفته دوم ویژه برنامه ملی گرامیداشت روز
قلــم که به همت نهاد کتابخانه ها عمومی کشــور در حال
برگزاری اســت ،ششمین نشســت «از تبار قلم» با تجلیل
از نویســندگان چهار اســتان فارس ،بوشــهر ،کهگیلویه و
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به میزبانی شــهر شیراز و
با حضور مهدی رمضانی ،معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج
کتابخوانی نهاد برگزار شد.
معاون توســعه کتابخانــه ها و ترویــج کتابخوانی نهاد
کتابخانه های عمومی کشــور در این نشست با بیان اینکه
در حوزه برنامه های ترویجی مجموعه اقدامات گسترده ای
در کتابخانه های عمومی در حال انجام اســت ،گفت :نهاد
کتابخانــه های عمومی کشــور تالش کرد در ایام شــیوع
بیماری کرونــا و محدودیت های ناشــی از آن ،توقفی در
برنامه ها ایجاد نشود و فعالیت های ترویجی خود را با شدت
بیشتر از قبل پیگیری کرده است.
مهــدی رمضانی اضافه کرد :یکــی از فعالیت هایی که
همزمان با شیوع بیماری کرونا شکل گرفت ،بحث تشکیل
محافــل ادبی نهاد ،اســتفاده از ظرفیت هــای این محافل
است و واگذاری برخی از فعالیت های ترویجی نهاد به این
محافل ادبی است.
وی به هم افزایی استان ها در برگزاری ویژه برنامه از تبار
قلم اشاره کرد و گفت :در برگزاری برنامه از تبار قلم هر روز
چهار اســتان مشــارکت دارند و این ظرفیت در کل کشور
به اشــتراک گذاشته می شود .امروز شــرایطی فراهم شده
تا عدالت فرهنگی در کشــور به وجود آید و امیدوارم شاهد

حسن برزیده:

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

صاحب امتیاز و مد       یر مسئول :محمد        عسلی

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

سرد      بیر :اسماعیل عسلی

رتبه43:

ISSN: 1557 - 2008

امروز

22

روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را  -نبش
چهارراه
قصرد شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

تلفن23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
سازمان آگهی ها32341000 -1 :
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
لیتوگرافی وآگهی
تلفن های سازمان
چاپ :روزنامه عصر مرد       م  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.com
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

حق را از آ ِن هر كه بود ،بر عهده گير ،نزديك يا دور و در اين راه شكيبا باش و آن را به حساب خداوند بگذار،
هر چند اين رفتار ،با نزديكان و خويشاوندان و اطرافيانت باشد و پايان آن را با همه دشوارىاى كه دارد،
طلب كن؛ زيرا كه پايان آن ،پسنديده است.
امام علی (ع)

36

ابری گاهی وزش بادشدید و رگبارورعدوبرق

چیزی که برای تلویزیون پول نمیشود

شــهریار زمانی در بحــث تبلیغات
کتاب در صداوســیما میگوید :هرطور
نــگاه میکننــد ،میبیننــد نــه خود
نویســندهها خیلی ویترین خوبی برای
جذب مخاطب هستند و نه نشر از نظر
اقتصادی میتواند به اقتصاد صداوسیما
کمکی کند.
ایــن نویســنده در گفتوگــو بــا
ایســنا درباره وضعیــت تبلیغ کتابها
و کتابخوانــی در رســانهها و تبلیغات
شــهری اظهار کرد :از تیــراژ کتابها
میتوان فهمید که یــا اصال تبلیغاتی
برای کتاب وجود ندارد یا اگر هســت،
بیاثر اســت؛ یعنی تاثیــری در جذب
مخاطب ندارد.
او سپس تعدد عناوین ،کتابسازی،
پایین آمدن ســرانه مطالعه و وضعیت
اقتصادی را نیــز از دیگر عوامل موثر
بر تیراژ پایین کتابها دانست و افزود:
تبلیغات شــاید الزاما به معنای فروش
نباشــد اما معرفی کتاب و دیدهشــدن
آن تقریبا جایی در صنعت نشر ندارد و
کتابهایی هم که پرفروش میشوند یا
بهخاطر اسم نویسنده است ،یا بهخاطر
اسم ناشــر ،یا بهخاطر حرفهایی که
دهــان به دهــان منتقل میشــود اما
بــه نظر من ،بحث تبلیغــات و معرفی
برای کتاب ،به عنوان یک چیز مستقل
جایگاهی در صنعت نشر ندارد.

شهریار زمانی در ادامه با بیان اینکه
کتــاب دارد جایگاه خود را در جامعه از
دســت میدهد ،گفــت :در مقطعی از
زمــان کتابخوان بــودن یک ارزش
تلقی میشــد ،اما حاال کتاب حتی در
بین افراد دانشگاهی و باسواد هم خیلی
جایگاهــی ندارد .چون در صداوســیما
هم بحــث جذب مخاطب و درآمدزایی
را مدنظر قــرار میدهند ،هر طور نگاه
میکنند میبینند نه خود نویســندهها
خیلــی ویتریــن خوبی بــرای جذب
مخاطــب هســتند و نه نشــر از نظر
اقتصادی میتواند به اقتصاد صداوسیما
کمکی کند .برای همین ،تبلیغات کتاب
جایگاهــی نــدارد و خیلی بــه آن بها
داده نمیشــود .ممکن است به صورت
پراکنده بعضی کارها دیده شــود ،ولی
در مجموع بحث معرفی کتاب ،چه در

با تجلیل از الهام مزارعی ،نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در شیراز؛

پایتخت کتاب ایران میزبان ویژه برنامه
«از تبار قلم» شد

توسعه و گسترش آن باشیم.
معاون توســعه کتابخانــه ها و ترویــج کتابخوانی نهاد
کتابخانه های عمومی کشور ،تاکید کرد :در برنامه از تبار قلم

سلسله برنامه هایی از ســوی کتابخانه های عمومی برای
تجلیل از نویســندگان و صاحبان قلم برگزار شده که ویژه
برنامه از تبار قلم نیز از همین برنامه ها است.

امــکان تقدیر از تمامی مفاخر در اســتان ها فراهم نبود که
انشــاءا ...در برنامه های آینده از شایســتگان در این حوزه
قدردانی می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان فارس در ابتدای
این نشســت با بیان اینکه نهاد در سالیان اخیر برنامه های
خوبــی برای گروه هــای مختلف اجرا کرده اســت ،گفت:

روح ا ...منوچهــری اضافه کرد :ارتباط با نویســندگان،
شــاعران و صاحبان قلــم و مفاخر برای پیشــبرد اهداف
کتابخانه ها موثر است .برگزاری چنین برنامه هایی به ایجاد
ارتباط بیشــتر این دو حوزه منجر می شود .امیدواریم برنامه
از تبار قلم در ســطح کشــور نمونه ای برای توجه بیشتر به
اهالی قلم به ویژه در استان ها باشد.

صداوسیما و چه در سایر رسانهها جایگاه
قابل قبولی ندارد.
او همچنین بیان کرد :در دو سه دهه
اخیر مجالتی که کتاب را معرفی و نقد
میکردنــد هم حــذف شــدهاند .مگر
االن چند مجله وجــود دارد که به طور
تخصصی کار کتــاب انجام دهد؟ حتی
در رســانهها هم چند روزنامه بخشــی
از مطالبشــان را به کتــاب اختصاص
میدهنــد؟ (البتــه روزنامهها هم دیگر
آنچنان مخاطبی ندارند) در مجموع همه
این عوامل بر این موثر اســت که کتاب
در این جایــگاه پایین فعلی قرار بگیرد.
زمانــی در عین حال اهمیت دادن به
پیشنهاداتی در این زمینه را بعید دانست
و گفت :شــاید نویســندگان بتوانند با
اســتفاده از فضای مجازی با مخاطبان
ارتباط بگیرند یا حتی نویســندگان آثار
یکدیگــر را در این فضــا معرفی کنند
و  ...تــا شــاید کتاب از ایــن وضعیت
بیرون بیاید ،اما بعید میدانم به صورت
ساختاری اتفاقی بیفتد که معرفی کتاب
جزئی از مولفههای رسانهها قرار بگیرد.
این نویســنده در پایان پیشنهاد کرد
تا ایســنا ضمن انجام ایــن مصاحبهها،
برنامههایی همچــون برگزاری میزگرد
را نیــز برای بررســی تخصصیتر این
موضــوع از ابعاد مختلــف در روند کار
قرار دهد.

الهام مزارعی ،نویســنده اســتان فارس نیز در این دیدار
با اشاره به اینکه  ۱۷سال است به صورت تخصصی در حوزه
ادبیات کودک و نوجوان فعالیت دارد ،گفت :تمامی آثار من
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیست و تالیفاتی در حوزه
داســتان بزرگسال دارم؛ اما شــیرینی کار کردن با کودکان
و دنیای کودکانه مرا در مســیر تخصصی ادبیات کودک و
نوجوان قرار داده است.
مزارعــی اضافه کرد :پیش از ادبیات کودک و نوجوان به
فعالیت های اجرایی در زمینه ادبیات کودک معتقد هســتم
و الزم است که با فعالیت های اجرایی توجه عموم مردم را
به ســوی ادبیات کودک و نوجوان و اهمیت آن جلب کنیم.
کودکان قشــر مهمی هســتند و با توجه به حساسیت این
گروه باید در حوزه تقویت ادبیات کودکان و نوجوانان تالش
بیشتری شود.
این نویسنده به فعالیت های گروه انگشت جادویی اشاره
و اضافه کرد :انجمن انگشــت جادویی با موضوع تخصصی
کــودک و نوجوان در فارس با همراهی  ۹بانوی نویســنده
تشکیل شــد .این انجمن تاکنون جشنواره های مختلفی را
برگزار کرده و در سطح ملی اقداماتی انجام داده است.
مزارعی اضافه کرد :خوشبختانه ادبیات کودک و نوجوان
در اســتان فارس جایگاه خود را پیدا کرده و شــیراز یکی از
قطب های ادبیات کودک در کشور است.
گفتنی اســت ،در ادامه این نشســت از خدمــات الهام
مزارعی ،نویسنده استان فارس؛ ا ...بخش آذرپیوند ،صاحب
قلم اســتان کهگیلویه و بویراحمد؛ عبدالکریم مشــایخی،
نویســنده بوشــهری و قاسم فتاحی از نویســندگان استان
چهارمحــال و بختیــاری با اهدای لوح ســپاس از ســوی
علیرضا مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
قدردانی شد.

این اتهامزنیها خطرناک است

یگ کارگردان سینما با ابراز امیدواری از اینکه مدیران آینده سینما اوضاع را
برای فعالیت مناســب کنند ،از برخی اتهامزنیها به اهالی فرهنگ و هنر انتقاد
کرد و آنها را خطرناک و نوعی فرافکنی دانست.
حسن برزیده در گفتوگویی با ایســنا درباره فعالیت این روزهایش و اینکه
آیا فیلم جدیدی را برای ساخت در دست دارد؟ بیان کرد :این روزها بیشتر فیلم
میبینم ،مینویســم و میخوانم چون در این وضعیت کرونا و شرایط بد سینما
نمیشود کار کرد ،به هرحال تهیهکنندگانی که من میشناسم بیشتر دنبال کار
سالم هستند و معتقدند در این اوضاع سرمایه برنمیگردد ،یعنی نه تنها سودی
عاید کسی نمیشود بلکه برای بازگشت سرمایه هم امیدی نیست؛ بنابراین فعال
برای ما شرایط راکد است مگر برای کسانی که خودشان برای ساخت فیلم پول
دارند یا میتوانند از جایی کمک بگیرند و پولی در اختیار داشته باشند.
او در پاســخ به اینکه با توجه به توصیف بدی که از شــرایط ســینما دارد و
با توجه به حجم انبوه فیلمهای اکران نشــده اوضاع سینما را چطور پیشبینی
میکنــد؟ اظهار کرد :درباره فیلمها که به نظرم فقط بخشــی از ماجرا به کرونا
بر میگردد و اگر یادمان باشــد قبل از کرونا هم مشکل اکران داشتیم و تعداد
فیلمهایی که تولید می شــدند تناسبی با شرایط اکران نداشت ،اما کرونا بیشتر
به ایــن قضیه دامن زد ضمن اینکه آنطور که برخی مســئوالن میگویند این
وضعیت کرونایی حتی با وجود واکسیناسیون هم شاید تا سال دیگر ادامه داشته
باشد پس شرایط نگران کننده است مگر اینکه راهکارهایی پیدا شود.
کارگردان «دکل» و «مزار شریف» ادامه داد :البته واقعیت این است که من
نگرانیهای دیگری دارم و بخشــی از آن به نگاه آدمهای جدیدی بر میگردد
که قرار است حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد را اداره کنند .این نگرانیها با توجه
به تجربه گذشته وجود دارد مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
برزیده با اشــاره به دولتهای نهم و دهم که جریــان حاکم بر آن زمان را

با جریانی که از این پس قدرت را در دســت میگیــرد نزدیک میداند ،اضافه
کرد :من امیدوارم دوســتان جدید از آن هشت سال آقای احمدینژاد و دوستان
دیگ ِر در راس کار (در حوزه ســینما) درس عبرت بگیرند چون روشن است که
آنهــا ناموفق بودند و اتفاقات بدی در آن دوران رخ داد .امروز هم میبینیم که
برخیهــا ،هم در حوزه فرهنگ و هنــر و هم در بخشهای دیگر بدجور خط و
نشــان میکشند .چند روز پیش دیدم اطالعیهای داده بودند مبنی براینکه آقای
رئیسی باید به شدت با هنرمندانی که وابسته و نفوذی هستند برخورد کند .خود
ِ این عبارات بسیار خطرناک و تلخ است چون اگر یک دادگاه باشد و ثابت کند
که مث ً
ال حسن برزیده از سفارت انگلستان خط میگیرد خیلی هم خوب است و
ما هم استقبال میکنیم که پیگیری کنند تا جاسوس و وابسته مشخص شوند،
اما وقتی قرار است همینطوری به آدمها اَنگ و اتهام زده شود تا با این خشونت
حذف شــوند شــرایط بدی میتواند به وجود آید و امیدوارم آقای رئیسی فریب
این افراد را نخورد.
وی ادامه داد :من شخصا مطمئن هستم نفوذیای که آنها میگویند وجود
دارد و در آن شــکی ندارم ،حتی در دســتگاههای اطالعاتی هم نفوذی هست
و قطعا در حوزه فرهنگ و هنر هم پیدا میشــود ،اما اگر نفوذی وجود دارد ،آیا
یکی از وظایفش این نیســت که آدمهای درست و حسابی و دلسوز و فهیم را
حذف کند؟ من یادم می آید زمان جنگ (عراق و ایران) اســرائیل گفت ایران
با ما ارتباط دارد و از ما اســلحه میخرد .امام گفتند اینها بَحر نجاست هستند
و میخواهنــد خود را یک جوری به ما وصل کنند که نجس شــویم .حاال هم
حکایت این طور اســت ،یعنی اگر جاسوســانی وجود داشته باشند  -که از نظر
من وجود دارند  -ســعی میکنند اولین کاری که انجام میدهند این باشد که
آدمهای دلسوز و باهوش و کســانی که میتوانند مچ آن نفوذیهای واقعی را
بگیرند حذف کنند و بهترین روش هم این است که آنها را متهم به جاسوسی

و نفوذی بودن بکنند یا برچسب بزنند که آنها قصد دارند مملکت و حکومت را
از بین ببرند .جوی که اخیرا این دوســتان تند ما درست میکنند  -دوستانی که
ســوابق و تجاربشان هم مشخص کرده چقدر از نگاه فرهنگی تهی هستند -
بسیار خطرناک است.
او افزود :بعضی وقتها این دوســتان به مــا میگفتند که ما با هم اختالف
ســلیقه داریم ،ولی من معتقدم اتفاق ًا اختالف "عقیده" داریم؛ یعنی ما یک چیز
میگوییم و آنها یک چیز دیگر .من خود را مسلمان و آدم معتقدی میدانم اما
اسالم آنها را نمیشناسم .انگار اسالم آنها فقط امکانی برای حکومت کردن
و کار کردن اســت و حقیقتی نیســت که بتوان پشت آن ایستاد .بنابراین خیلی
دلم میخواهد که امیدوار باشــم تجارب تلخ گذشته درسی باشد تا دولت جدید
مراقبت و از این آدمها دوری کند .امیدوارم آقای رئیسی افراد مناسبی را در این
عرصه برســر کار بگذارد تا میان فیلمسازان وحدت ایجاد شود و در این اوضاع
سخت بتوانند کار کنند.

یک کارشناس سینمایی اعالم کرد:

حضور  ۱۵اثر از فارس در جشنواره ملی
رسانههای دیجیتال

ایســنا :کارشــناس ســینمایی فرهنگ و ارشــاد فارس
اعالم کرد :امســال  ۱۵اثر از فارس در بخش آموزش ســواد
رســانهای دوازدهمین جشــنواره ملی رســانههای دیجیتال
حضور دارند.
محمدباقر خدادوســت گفت :دوازدهمین جشــنواره ملی
رســانههای دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناســایی و
معرفی آثار و فعاالن فرهنگی ،هنری و رســانهای دیجیتال،
همزمان با عید ســعید فطر شروع شــده و فرآیند ثبت نام و
دریافت آثار تا  ۱۷تیرماه ادامه داشــت و مراســم اختتامیه نیز
همزمــان با ایام عید غدیــر در هفته اول مــرداد ماه برگزار
خواهد شد.
به گفته کارشــناس ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس ،امسال دومین دورهای اســت که جشنواره
با رویکــرد محتوایی برگزار میشــود و انقالب اســامی و
مقاومت با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی ،خانواده
و سبک زندگی ،اقوام ،فرهنگ محلی و گردشگری ،مسجد و
مناسک دینی ،امید ،تفریح و نشاط اجتماعی ،سواد رسانهای و
زیســت مجازی ،حکمرانــی و مدیریت فرهنگــی و خدمات
مطالعاتی ،آموزشی و پژوهشی موضوعات و محورهای اصلی
جشنواره است.
خدادوســت گفت :عــاوه بر این و با توجه به شــرایط و
تحوالت یکسال گذشــته ،روایت کرونا در فضای مجازی به
عنوان موضوع ویژه جشنواره انتخاب شده است.
او بیان کــرد :تمام فرآیندهای جشــنواره دوازدهم اعم از
ثبتنــام ،دریافت آثار ،داوری و انتخاب برگزیدگان به صورت
مجازی و بر بستر سامانه پلتزار (شبکه تعاملی و توانمندسازی
فعاالن کســب و کارهــای دیجیتال) انجام شــد و صاحبان
تولید و نشــر ،نرمافزارهای تلفن همــراه ،بازیهای رایانهای
و محتواهــای دیجیتال میتوانســتند با مراجعه به ســامانه
 www.platzaar.irدر این جشنواره شرکت کنند.

 ۱۲اثر فرهنگی تاریخی استان فارس
ثبت ملی شد

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در نامههایی
به اســتاندار فارس نقشــه محدوده ،عرصه ،حریــم و ضوابط
حفاظتــی و معماری  ۱۲اثر فرهنگیتاریخی در این اســتان را
ابالغ کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،طی نامــهای از وزیر میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی  ۱۲اثر فرهنگی تاریخی
استان فارس ثبت ملی شد.
این میراثها شــامل ،تنب بهره در الرســتان ،تل سفیدک
(خانــه اربابی) در زرین دشــت ،مســجد جامع فســا ،تپههای
شیشــهگری اســتهبان ،تل عال مرودشــت ،نقارهخانه فســا،
محوطه باستانشــناختی تپه پوستچی در شیراز ،حمام تاریخی
علــی خان اشــکنان ،مســجد جامع اشــکنان ،تــل تیموران
(تیمارون) در ارسنجان ،گاراژ ایرانپیما و تی بیتی و ساختمان
دادرس است.
محــدوده حریم آثار مذکــور تحت حفاظــت و نظارت این
وزارتخانه اســت و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و
تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر ،برابر مواد  ۵۵۸تا  ۵۶۹از کتاب
پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
جرم محسوب میشــود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی
خواهد شد.

«خرچنگ» به جشنواره انیمیشن اینسومنیا
روسیه رسید

پویانمایــی «خرچنگ» اثر
شــیوا صادقاســدی به بخش
مســابقه رســمی هشــتمین
جشــنواره بینالمللی انیمیشن
اینسومنیا روسیه راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به
نقــل از ادارهکل روابط عمومی
و امــور بینالملل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان،
پویانمایی  ۱۱دقیقهای «خرچنگ» داستان پسربچهای خجالتی
و منزوی را که به عضویت در گروه تئاتر مدرســه عالقه دارد،
روایت میکند ،هر چند تنها نقشــی که به او پیشــنهاد میشود
نقش یک خرچنگ است.
جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن اینسومنیا (بیخوابی)
از  ۲۴تا  ۲۸تیر سال  ۱۴۰۰مصادف با  ۱۵تا  ۱۹جوالی ۲۰۲۱
در کالــوگا منطقهای نزدیک شــهر مســکو روســیه در حال
برگزاری است.
در این جشــنواره بهترین فیلمهای انیمیشن کوتاه از سراسر
جهان به هنگام شــب و در فضای باز بــه نمایش در میآید و
در طول روز نیز میهمانان از دیگر فعالیتهای این رویداد هنری
بهره میبرند.
طبق قوانین جشــنواره فیلمهای انیمیشــن اینسومنیا جایزه
نقــدی ۱۰۰۰دالری به فیلم برتر هر بخش مســابقه و جایزه
 ۵۰۰دالری به فیلم برتر بخش دانشجویی اختصاص دارد.
پیش از این نیز کانونپــرورش فکری کودکان و نوجوانان
با پویانمایی «گرگم و گله میبرم» ســاخته امیرهوشنگ معین،
برنــده جایز ه بهترین فیلم بخش «رویاهــای کودکانه» همین
جشنواره در سال  ۲۰۱۹شد.

