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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مشکل اقتصاد ایران
احمدینژاد و روحانی
نیستند!

از کلمه «سرکوبگر»
استفاده نکردم
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تماس رییسی با منتقدان سیاسی
نشانه استفاده از خرد جمعی است
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مشاور اسبق کاخ سفید:

10

آمریکا دیگر بازیگر اصلی تحوالت
بین الملل نیست

پایگاه مردمی مهار
آتشسوزی در ارسنجان
فارس شکل میگیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس:

چارچوب مذاکرات هستهای در
دولت آینده نیز تغییری نمیکند
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فوالد مباركه اولین شركت در
استفاده از پساب برای تولید

سیمان  ۱۰۰هزار تومان شد!؟

تعطیلی کارگاههای
ساختمانی

10

عکس :علی گزبلند  /عصر مردم

10

وزیر علوم:

کالسهای ارشد و دکتری
حضوری و کارشناسی
غیرحضوری
برگزار می شود
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شهردار شیراز در گفت و گو با خبرنگاران:

افتا  ۱۰روز پس از حمله اعالم کرد؛

دالیل حمالت سایبری اخیر و اقدامات هکرها
 ۱۰روز پـس از بـروز حملات سـایبری بـه
سیسـتم های رایانهای وزارت راه و راه آهن،
مرکـز مدیریـت افتـا در اطالعیـهای سـاده
انـگاری و کـم توجهـی بـه هشـدارهای
امنیتـی را عامـل اصلـی بـروز ایـن حمالت
عنـوان کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل
از مرکـز مدیریـت راهبـردی افتـای
ریاسـت جمهـوری ،کـم توجهـی بـه
الزامـات امنیتـی ابلاغ شـده از قبیل طرح
امنسـازی زیرسـاختهای حیاتـی در قبال
حملات سـایبری و هشـدارهای مرکـز
مدیریـت راهبـردی افتـا ،علـت اصلـی بروز
حمالت سـایبری جمعه و شـنبه گذشـته به
وزارت راه و شهرسـازی و شـرکت راهآهـن
بـوده اسـت.
طبـق اعلام کارشناسـان مرکـز مدیریـت
راهبـردی افتـا ،عملکـرد ضعیـف برخـی
دسـتگاههای دارای زیرسـاختهای
حیاتـی در اجـرای الزامـات امنیتـی
ابلاغ شـده و کـم توجهـی بـه هشـدارهای
افتـا ،آنهـا را در برابـر حملات سـایبری،
کمدفـاع و یـا سیسـتم امنیت سـایبری آنان
را سسـت میکنـد و دو حملـه اخیـر نیـز از
ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت.
ایـن بـی توجهیهـا موجـب شـده اسـت
تـا برخـی سـازمانها ،اینترنـت و اینترانـت
را همچنـان بـا هـم و در یـک سیسـتم
اسـتفاده کننـد؛ بر دسترسـیهای از راه دور
خـود کنتـرل مناسـبی نداشـته باشـند و
آسـیب پذیریهـای اعلام شـده را بموقـع
بهروزرسـانی نکننـد.
نتایـج بررسـیهای کارشناسـان امنیـت
سـایبری افتـا نشـان میدهـد کـه
مهاجمـان توانسـتهاند بـه برخـی از مدیریت
سیسـتمها ،دسترسـی یافتـه و موجـب
اختلال در عملکـرد عـادی آنهـا شـوند.
نفوذ به سـامانههای وزارت راه و شهرسازی
و شـرکت راهآهـن ،حداقـل یک مـاه قبل از
مشـخص شـدن حملـه سـایبری ،رخ داده
اسـت و مهاجمـان از هفتـه دوم تیرمـاه
برنامـه حملـه سـایبری و ابزارهـای خـود
کاملا آمـاده کـرده بودنـد و اطالعـات
را
ً
خـارج شـده از اعالمیـه حملـه سـایبری،
گـواه آن اسـت کـه هکـران آن را حـدود ۷
روز قبـل از حادثـه سـایبری آمـاده کردهاند.
بر اسـاس نظر کارشناسـان افتـا ،مهاجمان
سـایبری در هـر دو حملـه سـایبری،
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یک رفتارشناس اجتماعی:

روحانی:

مردم حق دارند بدانند
چه گردنه هایی باعث
بروز مشکالت شده است

تغییرکاربری تهدیدی
جدی برای آینده
شیراز است

2

محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

اصغر فرهادی جمالت جنجالی
اش در مصاحبه با ورایتی را
تکذیب کرد:

تنظیمـات لـود شـدن سیسـتمها و کلمـات
عبـور کاربـران را یـا حـذف و یـا تغییـر داده
بودنـد ،سیسـتم قربانـی را قفل ،بـرای خود
دسترسـی مدیـر سیسـتم ( )Adminایجاد
و حالـت بازیابـی را در برخـی سیسـتمها
غیرفعـال کـرده بودنـد.
بررسـی کارشناسـان امنیـت سـایبری افتـا
نشـان میدهـد کـه به دلیـل زمان بـر بودن
تخریـب دیتاهـا ،مهاجمـان بـه تخریـب

برخـی از سـاختارهای دیتـا بسـنده کردهانـد.
مهاجـم یـا مهاجمـان سـایبری در صورتـی
کـه در حملـه سـایبری خـود ،کنترل سیسـتم
را بـه دسـت گیرنـد ،همـه زیرسـاختهای
 ITرا تخریـب میکننـد و بیشـترین ضربـه
را وارد میکننـد کـه خوشـبختانه در
حملات اخیـر بـه دالیـل مختلـف از جملـه
منفـک بودن سـرور اصلـی این اتفـاق نیفتاده
اسـت و سـرورهای فرعـی خسـارت دیـده،
سـریع جایگزین شـدند.رعایت نکردن مسـائل
امنیتـی در دورکاریها ،سیسـتمهای ناقص،
سـهلانگاری پرسـنل فـاوا در نگهـداری
رمزهـای عبـور تجهیـزات ،بـه روز نکـردن
ضدویروسهـا ،سـرمایهگذاری ناکافـی
بـرای افزایـش امنیـت سـایبری و پیکربنـدی
نامناسـب از دیگـر دالیـل بـروز ایـن دو حادثـه
سـایبری بـوده اسـت.
مهاجـم یـا مهاجمـان سـایبری از
آسـیبپذیریهای خطرناکـی کـه در
سیسـتمهای عامـل وینـدوز کشـف و از
طریـق مرکـز افتـا بـه دسـتگاههای دارای
زیـر سـاخت حیاتـی کشـور بـرای ترمیـم
آنهـا در کوتاهتریـن زمـان ،اطلاع رسـانی
دقیـق شـده بـود ،در برخـی فرآینـد نفـوذ،
بهرهبـرداری کردهانـد.
تغییـر امتیـازات و دسترسـیهای موجـود

در سیسـتم و ارتبـاط بـا سـرور از راه دور
از دیگـر اقدامـات مهاجمـان سـایبری بـه
سیسـتمهای وزارت راه و شهرسـازی و
شـرکت راهآهـن بـوده اسـت.
توصیهها
مرکـز مدیریـت راهبـردی افتـا بـرای
جلوگیـری از بـروز حمالت سـایبری مشـابه
ایـن دو حادثـه اخیـر ،از همه سـازمانهای
زیرسـاختی میخواهـد تـا در اولیـن فرصت
و بـا اولویتـی خـاص تمهیـدات امنیتـی را
روی  ، Firmwareپورتهـای مدیریتـی
سـرورها و تجهیـزات  ILOو IPMI
سیسـتمهای خـود اعمـال کننـد.
لـزوم اجـرای دقیـق مدیریـت مخاطـرات
سـایبری و همچنیـن رصـد مسـتمر
آسـیبپذیرها و وصلـه فـوری آنهـا و
جمـعآوری و پایـش الگ و رویدادهـای
امنیتـی مربـوط به سـامانهها و تجهیزات از
دیگـر وظایـف کارشناسـان ،متخصصـان و
مدیران  ITسـازمانهای دارای زیرسـاخت
برشـمرده شـده اسـت.
بهروزرسـانی مسـتمر آنتیویـروس
سـرور و کالینتهـا ،محدودسـازی
دسترسـی خدمـات پرکاربـرد بـدون نیـاز
بـه ارتباطـات بینالمللـی ،جداسـازی
شـبکههای سـامانههای زیرسـاختی از
سـایر شـبکههای غیرقابـل اعتمـاد ماننـد
اینترنـت ،از دیگـر اقدامـات پیشـگیرانه
بـرای مقابلـه با حمالت سـایبری برشـمرده
شـده اسـت.
همچنیـن تغییـر مسـتمر و دقیـق گـذرواژه
همـه حسـابهای کاربـری دارای سـطح
دسترسـی بـاال در سـامانهها و تجهیـزات
شـبکه ،بازبینـی دسترسـی سـطح
ادمینهـای شـبکه ،غیرفعـال سـازی
پورتهـای بالاسـتفاده و سـرویسهای
غیرضـروری ،مسدودسـازی دسترسـی
از راه دور بـرای مدیریـت تجهیـزات
و سـامانههای حیاتـی از اقدامهـای
پیشـگیرانه بـرای نفـوذ بـه سیسـتمهای
سـازمانی اعلام شـده اسـت.
مرکـز مدیریـت راهبـردی افتـا تاکیـد کـرده
اسـت کـه کارشناسـان ،متخصصـان و
مدیران  ITسـازمانهای دارای زیرسـاخت
موظـف هسـتند ،از دیتاهـای سـازمان
خـود ،به طـور منظم نسـخههای پشـتیبان
تهیـه و آنهـا را در محلـی امـن و مجـزا
نگهـداری کننـد.

شهرداری جای کار سیاسی نیست
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رئیس علوم پزشکی شیراز هشدار داد:

کاهش سن مرگ ناشی از کرونا
در فارس
بستری  ۳۶۱بیمار و مرگ  ۱۲نفر طی
یک روز در فارس
4

یک رفتارشناس اجتماعی:

تماس رییسی با منتقدان سیاسی نشانه استفاده از خرد جمعی است
"مجیـد ابهـری" رفتارشـناس اجتماعـی ،بـه ایرنـا گفـت:
حجـت االسلام والمسـلمین رییسـی اعتقـاد بـه خـرد جمعـی
داشـته و بـه اطلاع از نظریـات افـراد دیگـر کـه در جنـاح فکری
متفـاوت قـرار دارنـد ،عالقـه منـد اسـت .بـه همیـن دلیل بـا آنها
تمـاس گرفتـه کـه این مهـم را میتوان اسـتفاده از خـرد جمعی و
چارهجویـی ملـی دانسـت.
اسـحاق جهانگیری معاون اول رییـس جمهوری ۱۹ ،تیر ۱۴۰۰
خورشـیدی در مراسـم اختتامیـه چهارمیـن دوره جایـزه مریـم
میرزاخانـی ،تمـاس رییسجمهـوری منتخـب بـا جریان هـای
سیاسـی منتقـد را اقدامی پسـندیده توصیـف کـرد و گفـت« :مـا
نیازمنـد افزایـش همدلـی و گفـت و گو در کشـور هسـتیم و برای
حـل مشـکالت ،چالش هـا و ابرچالش هـا نیـاز داریـم همـه
جریانهـا را بـه رسـمیت بشناسـیم» .ماجـرای ایـن تماس هـا از
قـرار بـوده کـه طی روزهـای اخیـر دفتر حجت االسلام رییسـی
بـا منتقـدان اصولگـرا و اصلاح طلـب تماس هایـی برقـرار کرده
تـا از نظریـات آنهـا برای اسـتفاده در دولـت خود بهره ببـرد .البته
ایـن تماس هـا در فضـای رسـانه ای کشـور بازتـاب وسـیعی پیـدا
کـرد و دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد آن مطرح شـد و حتی عده
ای آن را حرکـت سیاسـی دانسـتند و از طرفی دیگـر عده ای این
نسـبت بـه ایـن تماس هـا بـا دیـدی مثبـت نـگاه کـرده و معتقدند
کـه اینگونـه کارهـا می توانـد سـازنده باشـد و بـه حـل مشـکالت
کشـور می انجامد .این مسـاله باعث شـد تا پژوهشـگر ایرنا گفت
و گـو یـی بـا «مجیـد ابهـری» رفتارشـناس اجتماعـی و اسـتاد
دانشـگاه انجـام دهـد کـه مشـروح آن را در ادامـه می خوانیـم:
نظرخواهی از جریان های مختلف سیاسی
ابهـری در مـورد چرایـی نظرخواهـی حجـت االسلام رییسـی
از افـراد جریان هـای منتقـد سیاسـی گفـت :سـبک مدیریـت
هـر یـک از مدیـران ارشـد تابـع معیارهـا و ضوابطـی اسـت کـه با
دیگـران متفـاوت اسـت .بعـد از انتخاب حجت االسلام رییسـی
از آنجایـی کـه او اعتقـاد بـه خـرد جمعـی داشـته و عالقـه منـد
بـه اطلاع از نظریـات افـراد دیگـر کـه در جنـاح فکـری متفاوت
قـرار دارنـد ،اسـت ،اقـدام بـه نظرخواهـی از افـراد مختلـف اعـم
از اصحـاب رسـانه ها و یـا نظریـه پـردازان سیاسـی کـرده اسـت؛
یعنـی افـرادی کـه معتقـد بـه قانـون اساسـی و حاکمیـت ملـی

ایـران هسـتند در ایـن دایـره قـرار دارنـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در ادامـه افـزود :بـه همیـن دلیـل
حجـت االسلام رییسـی از طریـق دفتـر خود اقـدام بـه برقراری
ارتبـاط بـا نویسـندگان و اصحـاب رسـانه از جناح هـای مختلـف
کـرده اسـت .در ایـن راسـتا نیز عباس عبـدی ،احمـد زیدآبادی و
برخـی دیگـر مـورد نظرخواهـی قـرار گرفتند.
جمع آوری نظریات در مدیریت کالن یکی از بهترین
روش های مدیریت گسترده است

ایـن رفتارشـناس در مـورد دیدگاه هـای مختلـف در ارتبـاط بـا
اقـدام حجـت االسلام رییسـی اظهـار داشـت :بعضـی از افـراد
تمایـل بـه سـاز مخالـف دارنـد ،ایـن حرکـت حجـت االسلام
رییسـی را یـک ژسـت سیاسـی قلمـداد کـرده امـا از نظـر مـن
بـه عنـوان یـک رفتارشـناس کـه  ۴۰سـال از عمـر خـود را در
پژوهش هـای میدانـی و نظـری سـپری کـرده ام ،ایـن حرکـت
حجـت االسلام رییسـی را بسـیار ارزنـده و در مسـیر بهـره گیری
از نظریـات مختلـف و دیدگاه هـای متفـاوت اسـت.
ابهـری در خصـوص اینکـه اینگونـه نظرخواهـی چـه کمکـی بـه
مدیریت کالن کشور خواهد کرد ،خاطرنشان ساخت :جمع آوری
ایـن نظریـات و انتخـاب نـکات مـورد اسـتفاده در مدیریت کالن
کشـور یکـی از بهتریـن روش هـای مدیریـت گسـترده اسـت زیرا
کوهـی از مشـکالت امـروز فـراروی دولـت و ملت قـرار گرفته که

یافتـن راه حل هـای اساسـی بـرای آنهـا نیـاز بـه بهـره گیـری از
خـرد جمعـی و چـاره جویی ملـی دارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـن رفتـار
حجت االسلام رییسـی می بایسـت از طـرف افـراد منتقد چگونه
دیـده شـود ،بیـان داشـت :ایـن حرکـت حجت االسلام رییسـی
می بایسـت از طـرف نخبـگان سیاسـی و فرهیختـگان جامعـه
بـه فـال نیـک گرفتـه شـده و قشـرهای یـاد شـده می بایسـت
داوطلبانـه پیشـنهادات و نظریـات خـود را در اختیـار دفتـر
ریاسـت جمهـوری قـرار داده و در ایـن امـر خطیـر ملی مشـارکت
جوینـد .البتـه مـا افـرادی کـه بـا خـط فکـری حجـت االسلام
رییسـی آشـنا هسـتند میداننـد کـه او نیـازی بـه ظاهرسـازی
نداشـته و این حرکات خالصانه و در مسـیر تخلیص خدمتگزاری
دولـت وی اسـت.
از افـرادی کـه دارای وجاهت حرفهای هسـتند دعوت
به همکاری شـود
ی تریـن پیـش درآمـد در
ابهـری در پایـان یـادآور شـد :طوالنـ 
انتخـاب دولـت ،متعلـق بـه حجـت االسلام رییسـی اسـت کـه
از یـک طـرف حاضـر بـه نرمـش در مقابـل توصیـ ه بـازان لیسـت
به دسـت نیسـت و از طرفی نظرخواهی او از دلسـوزان و سـابقون
بـرای ارایـه پیشـنهادات الزم اسـت .افرادی کـه بـا واسـطه قـرار
دادن اشـخاص و شـخصیتهای مختلـف و دریافـت توصیـه
نامههـای متعـدد ،بـه دنبـال احراز پسـت و مقـام هسـتند ،تقریبأ
شـناخته شـده و محلـی از اعتبـار گزینـش ندارند.
افـرادی کـه دارای وجاهـت حرفـ ه ای و جایگاه شایسـته انقالبی
از حیـث تعهـد بـه والیـت وقانـون اساسـی داشـته و تجـارب
تخصصـی الزم را بـرای احـراز جایـگاه اجرایـی دارا هسـتند،
هیچـگاه در صـدد خـود مطرحی نبـوده و در سـایه آرام گرفته اند،
شایسـتگی دعـوت بـه همـکاری را دارنـد کـه بایـد تیمـی از افـراد
مـورد وثـوق حجـت االسلام رییسـی بـه دیـدار و دلجویـی آن ها
رفتـه و از ایـن عزیـزان دعـوت بـه همـکاری و مشـارکت در بدنـه
اجرایـی دولـت بـر اسـاس توانهـای علمـی و تخصصـی کننـد
چـرا کـه در شـرایط عـادی آن هـا بـه هیـچ عنـوان بـه درگاه خود
مطرحـی کشـانده نشـده و دولـت و کشـور از نعمت علـم و تعهد و
تقـوای آنهـا محـروم خواهنـد شـد.

زلزله  ۵/۷ریشتری مناطقی از فارس و بوشهر را لرزاند
ایسـنا :زمینلـرزهای به بزرگی  ۵.۷ریشـتر مرز اسـتانهای بوشـهر و
فـارس را تـکان داد .مرکز لرزه نگاری کشـوری اعالم کـرد :زلزلهای
بـه بزرگـی  ۵.۷درجـه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشـتر) سـاعت
سـاعت  ۱۹و  ۴دقیقـه دیـروز در مـرز اسـتانهای بوشـهر و فـارس -
حوالـی شـهر خشـت رخ داد.ایـن زمینلـرزه در عمـق  ۱۱کیلومتـری
زمیـن اتفـاق افتـاد و کانـون آن  ۱۶کیلومتـری خشـت (فـارس)۲۱ ،
کیلومتـری وحدتیـه (بوشـهر) و  ۲۲کیلومتـری کنـار تختـه (فـارس)
بود.

شـدت زمینلـرزه بـه حدی بـود که بـرای ثانیههـا در شهرسـتانهای
بوشـهر ،گنـاوه ،دیلـم و دشـتی هم احسـاس شـد.فتح الله نـوروزی،
فرمانـدار دشتسـتان در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار کرد :تاکنـون هیچ
ی اعالم نشـده اسـت ،بخشـدار وحدتیـه و دهیـاران در
خسـارت جـد 
حال بررسـی بیشـتر هسـتند.
اعزام  ۴تیم ارزیاب به محل زلزله
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر اسـتان بوشـهر نیـز تصریـح کـرد:
در اولیـن لحظـات وقـوع ایـن زمیـن لـرزه تیم هـای ارزیاب بـه تعداد

 ۴تیـم و اعضـا خانـه هـای هلال روسـتاها و شـهرهای نزدیـک بـه
مناطـق اعـزام شـدند.غالمرضا حاجیانـی گفـت :گـزارش تیم هـای
ارزیـاب اعزامی و همچنین اسـتعالم از خانه هـای هالل و دهیاران
منطقـه ،حاکـی از ایـن اسـت کـه خوشـبختانه ایـن زمیـن لـرزه
خسـارات جانـی و مالی بـه دنبال نداشـته اسـت .مدیرعامل جمعیت
هلال احمـر اسـتان بوشـهر از آمـاده بـاش تیـم هـای عملیاتـی این
جمعیـت خبـر داد و از کلیـه هم اسـتانی هـای عزیز خواسـت ارامش
خـود را حفـظ کـرده و از عزیمـت بـه مناطـق پرخطـر پرهیـز کننـد.
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محمد       عسلی

اندر حکايت مديريت بحران
تغييـر شـرايط در کشـوري مانند ايـران که هنوز
موتـور محرکـه انقلاب در اعمـال سياسـت هاي
داخلـي و خارجـي روشـن اسـت و راه رفتـه
را بازگشـتي متصـور نيسـت بـدون حضـور و
همـکاري همه جانبه مـردم اصالح پذير نيسـت.
جنـگ اعـم از نظامـي و رسـانه اي مـي توانـد
بحـران سـاز باشـد .خشکسـالي و کـم آبـي
بويـژه عـدم تأميـن آب آشـاميدني نيـز بحـران
آفريـن اسـت ،تـورم مسـتمر و رو بـه افزايش و
گراني هـاي لحظـه اي و کاهـش ارزش پول ملي
اقتصـاد را در سراشـيبي سـقوط قـرار مـي دهد.
جمهـوري اسلامي از ابتـداي پيـروزي انقلاب
تاکنـون پيوسـته بـا بحران هـا و تغييـر شـرايط
زندگـي مردم مواجه بـوده و کم و بيش توانسـته
از آن بيـرون آيـد ،نهايـت اينکـه هزينه هـاي
سـنگين آن را نيـز پرداختـه اسـت .علـت اصلي
خـروج از بحران هـاي مختلـف چه طبيعـي مانند
سـيل ها و زلزله هـاي ويرانگـر و چـه ناشـي از
عوامـل خارجـي و ضعـف مديريت هـاي داخلـي
صرفـا حمايـت و حضـور مـردم انقالبـي ايـران
بوده اسـت.
بـه قول ژنرال دوگل در سـفري کـه قبل از انقالب
بـه ايـران داشـت ،مـي تـوان مـردم را بـراي
اسـتقبال بـه خيابانهـا آورد و دانش آمـوزان را به
پشـت نرده هـا پرچـم بـه دسـت نگـه داشـت،
امـا نمـي تـوان آنهـا را خنداند و يـا بـه گريه وا
د ا شت .
خودجوشـي مـردم ايـران بـراي مقابلـه بـا
مصاف هـاي مختلفي که ناشـي از تغييـر وضعيت
بـوده دولت را بـه مقابله با عوامـل تخريب کننده
خارجـي و بعضـا داخلـي اميـدوار نموده اسـت.
اگـر دولتـي بـا تمـام قـدرت نظامـي و اقتصادي
بـدون حضور و حمايـت مردم بخواهد بـا کم آبي
و بـي آبـي و يا خشکسـالي و جنگ هـاي تحميلي
و اقتصـاد بيمـار و تحريم هـاي کمرشـکن مقابله
کنـد يا تسـليم مي شـود و يا ناتوان و مسـتأصل.
خشکسـالي ،زلزلـه ،آتشفشـان ،رانـش زميـن،
سـيل هاي ويرانگـر و آتـش سـوزي هاي وسـيع
جنگل هـا و مراتـع قابل پيشـگيري و پيـش بيني
نيسـتند امـا مي تـوان به گونـه اي برنامـه ريزي
و سـازماندهي کـرد کـه اثـرات تخريبـي آنهـا
کاهـش يابد.
چـه کسـي تصور مـي کـرد سـيل ويرانگـر اخير
در کشـورهاي آلمـان و بلژيـک و حتـي ژاپـن و
آمريـکا بـه ايـن وسـعت خرابـي و تلفـات جاني
داشـته باشد؟
امـا مـي تـوان حضـور مـرم بـراي پاکسـازي و
ترميـم خرابي هـا و حمايت هـاي پولـي و مـردم
ايـن کشـورها را بـه مصيبـت زدگان و فاجعـه
ديـدگان درسـي بـراي ديگـر کشـورها قلمـداد
نمـود کـه نشـانه اي از بـاال بـودن احسـاس
مسـئوليت همگاني و فرهنگ ياري رسـاني است.
نمونه هايـي از ايـن دسـت در سـيل گلسـتان و
خوزسـتان در سـالهاي گذشـته نيـز داشـته ايم.
امـروز انعـکاس اعتـراض مـردم خوزسـتان
را بـراي کـم آبـي و بحـران خشکسـالي در
شـبکه هاي تلويزيوني دشـمنان انقالب اسلامي
و تحليل هـاي مغرضانـه آنهـا شـاهديم .هرچنـد
مـي تـوان ايـن ادعـا را پذيرفـت کـه مـي شـد
بـراي پيشـگيري از بحـران آب و خشکسـالي در
طـول سـاليان اقداماتي انجـام داد امـا اين نکته
را نبايـد فراموش کـرد که هر اصالح و بازسـازي
و احـداث زيرسـاخت هاي آبرسـان را نمـي توان
بـا ايجـاد بحـران ديگـري حـل نمود.
مديريـت بحـران ،همت ،شـجاعت ،فـداکاري و
مـردم ياري مـي طلبـد ،گاه الزم اسـت دلجويي
کنيـم ،گاه بايـد از تقصيرهـا و کاهلي هـا و ندانـم
کاري هـا ،عذرخواهـي کـرد ،گاه بايد ريشـه هاي
فتنـه سـازي و بهانه جويي را شـناخت و بهانه به
دسـت دشـمنان و ناآگاهان نـداد .در هر صورت،
آب ،نان ،مسـکن ،بهداشـت و آمـوزش نياز اوليه
هـر خانواده اي اسـت کـه در عصر ما مـي خواهد
زنـده بمانـد و زندگي کنـد .وقتي قلب کشـور که
مردمنـد کنـد بزنـد نبايـد بـه معالجـه سـردرد و
دردهـاي حاشـيه اي پرداخـت .بلکـه اول بايـد
قلـب را بـه حالـت طبيعـي برگرداند و سـپس به
معالجـه بيمـاران حاشـيه اي پرداخت.
دواي درد مـردم مـا در شـرايط فعلـي تأميـن
نيازمندي هاي ضروري توسـط خودشـان اسـت.
بـراي تحقـق چنيـن خواسـته اي دولـت موظـف
بـه برنامـه ريـزي واقـع بينانـه اي جهـت ايجاد
اشـتغال و امنيـت بـا رفـع موانع پيش رو اسـت.
وقتـي سـيل اختالفـات و چالش هـا کشـور را
محاصـره کنـد و از زمين و آسـمان تير به سـوي
دولـت و ملـت روانـه شـود ¬و دشـمني هاي
همسـايگان و ترغيـب کننـدگان و تحريـک
کننـدگان آنهـا افـزون گـردد بـي شـک بخـش
عمـده اي از انديشـه هاي خالقانـه و توجـه بـه
تصميم هـاي کارسـاز متوجـه مقابلـه با دشـمنان
مـي شـود چنانکـه ممکـن اسـت خزانـه را از
دارايي هـا تهـي کنـد .پـس تدبيـر اول تلاش
بـراي صلـح پايـدار و ايجـاد امنيت خاطر اسـت
تـا بتـوان تمامي تـوان را صـرف ايجاد اشـتغال،
رفـع بيـکاري و مقابلـه بـا معضلات اجتماعـي
ناشـي از فقـر نمـود وگرنـه نتيجه اي جـز آن به
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی:

مردم حق دارند بدانند چه گردنه هایی
باعث بروز مشکالت شده است

رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر حساســیت
و جدیــت دولــت بــر ارائــه گزارشهــای
شــفاف و دقیــق از وضعیــت اقتصــادی کشــور
بــه مــردم گفــت :دولــت تدبیــر و امیــد ارائــه
گــزارش شــفاف و صریــح از اقدامــات خــود
بــه مــردم را یــک وظیفــه میدانــد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،دویســت و چهــل
و دومیــن جلســه ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت روز یکشــنبه بــه ریاســت
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی
رییــس جمهــوری برگــزار شــد.
در ایــن جلســه گــزارش مقدماتــی
دســتگاههای مختلــف بویــژه بانــک
مرکــزی و ســازمان برنامــه و بودجــه از
وضعیــت اقتصــادی کشــور در ســه ماهــه اول
ســال جــاری و پیشبینــی آینــده ارائــه شــد.
در ایــن گزارشهــا متغیرهــای تاثیرگــذار
ماننــد تحریــم و کرونــا بــر شــاخصهای
گوناگــون اقتصــادی و تدابیــر اتخــاذ شــده

بــرای مقابلــه و مدیریــت ایــن عوامــل مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر حساســیت
و جدیــت دولــت تدبیــر و امیــد بــر ارائــه
گزارشهــای شــفاف و دقیــق از وضعیــت
اقتصــادی کشــور بــه مــردم گفــت :دولــت
خــود را موظــف میدانــد بــه مــردم بــا

شــفافیت و صراحــت از فعالیــت خــود
گــزارش دهــد و در  ۸ســال گذشــته ایــن
اقــدام را بــه طــور جــدی پیگیــری کــرده
اســت.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اجــرای دقیــق ایــن
ماموریــت افــزود :دولــت در کنــار تعهــد
بــه مــردم ،بــا اتــکا بــه نــگاه ملــی بــه

انتقــال مســئولیت تــاش کــرده اســت بــا
واقــع بینــی نقشــه کالن اقتصــادی کشــور را
بــرای دولــت آینــده ترســیم و تشــریح کنــد.
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا بیــان
اینکــه تــاش و تدابیــر دولــت بــرای گــذر
از مشــکالت و ســاماندهی اقتصــاد کشــور
بایــد بــا دقــت ارائــه و ثبــت شــود ،اظهــار
داشــت :مــردم حــق دارنــد بداننــد کــه چــه
گردنههــا و چــه تکانههایــی موجــب بــروز
چــه نــوع مشــکالتی شــده اســت و دولــت
چــه راههایــی بــرای خنثــی ســازی تحریــم
و گــذر از محدودیتهــای کرونایــی در نظــر
گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن الزم اســت
مــردم بداننــد اگــر تحریــم و جنــگ اقتصادی
بــه کشــورمان تحمیــل نشــده بــود و کرونــا
نیــز پدیــد نمیآمــد امــروز اقتصــاد کشــور
در چــه موقعیتــی قــرار داشــت و حاصــل ایــن
تجــارب در اختیــار مــردم و مســووالن دولــت
آینــده قــرار خواهــد گرفــت.

مشاور اسبق کاخ سفید:

آمریکا دیگر بازیگر اصلی تحوالت بین الملل نیست
مشــاور اســبق کاخ ســفید معتقــد اســت بــا
توجــه بــه آنکــه آمریــکا دیگــر یــک بازیگــر
اصلــی محســوب نمی شــود کشــورهای
همســایه افغانســتان می تواننــد بــه اتفــاق
هــم رونــدی را بــرای بازگردانــدن ثبــات بــه
ایــن کشــور آغــاز کننــد.
خبرگــزاری مهــر ،گــروه بیــن الملــل :دور
جدیــد مذاکــرات بیــن افغانــی بــرای رســیدن
بــه صلــح در افغانســتان از روز شــنبه در
دوحــه آغــاز شــده اســت؛ عبــداهلل عبــداهلل،
رئیــس شــورای عالــی مصالحــه ملــی
افغانســتان و مــأ عبدالغنــی بــرادر رئیــس
دفتــر طالبــان در قطــر ،ایــن مذاکــرات را
رهبــری میکننــد.
در همیــن رابطــه روز یکشــنبه «مأل هبت اهلل
آخنــدزاده» رهبــر طالبــان ،در پیامی کــه بــه
مناســبت فــرا رســیدن عیــد ســعید قربــان
منتشــر شــد؛ از حمایــت جــدی خــود از رونــد
سیاســی حــل بحــران افغانســتان بــه رغــم
پیشــرویهای نظامی اخیــر ایــن گــروه،
ســخن گفــت.
ایــن مذاکــرات در حالــی انجــام میشــود
کــه اوضــاع در داخــل افغانســتان بــه شــدت
بحرانــی اســت و درگیریهــای ســنگین
میــان نیروهــای دولتــی و طالبــان در جریــان
بــوده بــه طــوری کــه مناطــق مختلــف بــه
صــورت مرتــب میــان دو طــرف دســت بــه
دســت میشــود.
از ســوی دیگــر مــردم افغانســتان نیــز بــا
توجــه بــه ناکارآمــدی نیروهــای دولتــی،
اســلحه بــه دســت گرفتــه و بــرای دفــاع
از محــل ســکونت خــود نیرویــی بــه نــام
«خیــزش مردمــی» را تشــکیل داده انــد.
در همیــن رابطــه روز یکشــنبه وزارت دفــاع
افغانســتان اعــام کــرد کــه نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی ایــن کشــور موفــق
شــدهاند  ۱۷ولســوالی (شهرســتان) را از
نیروهــای طالبــان بــاز پــس گرفتــه و دههــا
تــن از عناصــر ایــن گــروه را بــه قتــل
برســانند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تنها در  ۲۴ســاعت
گذشــته ،نیروهــای امنیتــی افغانســتان موفــق
شــدهاند بــا کمــک نیروهــای «خیــزش
مردمــی» ۴ ،ولســوالی دیگــر را از کنتــرل
نیروهــای طالبــان خــارج کننــد.
ذبیــحاهلل مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان ،از
دســت دادن ایــن مناطــق را تأییــد کــرده
ولــی گفتــه اســت چــون موقعیــت و اراضــی
ایــن مناطــق نســبت ًا مناســب نبــود ،طالبــان
آنهــا را رهــا کــرد.
اوضــاع در افغانســتان بعــد از جــدی شــدن
خــروج نظامیــان خارجــی از ایــن کشــور
وضعیــت بحرانــی بــه خــود گرفــت بــه
طــوری کــه برخــی از کارشناســان معتقدنــد

ایــن ناآرامیهــا بــا چــراغ ســبز کشــورهای
اشــغالگر افغانســتان بــه ویــژه آمریــکا در
جریــان اســت.
از ســوی دیگــر خــروج غیــر مســئوالنه
آمریــکا و همپیمانانــش از افغانســتان
مشــکالت زیــادی را بــرای مــردم ایــن
کشــور بــه وجــود آورده بــه طــوری کــه
تعــداد زیــادی از مــردم افغانســتان بــار دیگــر
بــه فکــر مهاجــرت افتــاده انــد.
در چنیــن شــرایطی هیچگونــه چشــم انــداز
مثبتــی بــرای افغانســتان قابــل تصــور
نیســت و آمریــکا نیــز بــه عنــوان مســئول
اصلــی چنیــن وضعیتــی فقــط نظــاره گــر
تحــوالت جــاری در ایــن کشــور جنــگ
زده اســت .بــرای تحلیــل بهتــر موضــوع بــا
پروفســور دانیــل ســرور بــه گفتگــو نشســتیم.
«دانیــل ســرور» مشــاور اســبق کاخ
ســفید و از معروفتریــن کارشناســان
حاضــر در مبحــث مدیریــت جنــگ و
از کارشناســان ارشــد مؤسســه «روابــط

 ۱۲مــاه پــس از خــروج کامــل نیروهــای
آمریکایــی کابــل را تصــرف کنــد.
امــا پروفســور ســرور در ایــن رابطــه
میگویــد :در شــرایط فعلــی نمیتــوان
آینــده افغانســتان را پیــش بینــی کــرد و
ســخن گفتــن در ایــن رابطــه یــک بــازی
احمقانــه خواهــد بــود .امــا بــا ایــن حــال
نیروهــای دولتــی افغانســتان کار ســختی را
در برابــر نیروهــای طالبــان خواهنــد داشــت
و هیــچ شــکی در ایــن موضــوع نیســت.
رضایت آمریکا از گسترش ناآرامیها
در افغانستان
اوضــاع در افغانســتان بــه گونــهای
اســت کــه طالبــان و دیگــر گروههــای
شبه نظامی بیشــترین ســود را از خــروج
نظامیــان خارجــی بــرده انــد و همیــن امــر
موجــب شــده تــا حتــی خــود کارشناســان
افغــان نیــز معتقــد باشــند کــه وضعیــت
افغانســتان بــا چــراغ ســبز آمریــکا بــه شــکل
امــروزی درآمــده اســت.

دو ســوی آتالنتیــک» و از اســاتید دانشــگاه
«جان هاپکینــز» اســت کــه ســابقه فعالیــت
گســترده در مــورد جنگهــای عــراق،
افغانســتان و بالــکان را دارد.
تحــوالت امنیتــی و آینــده
ا فغا نســتا ن
در شــرایطی کــه تحــوالت امنیتــی در
افغانســتان بــا ســرعت زیــادی در جریــان
اســت ســرویسهای اطالعاتــی آمریــکا از
احتمــال مســلط شــدن گروههایــی همچــون
طالبــان بــر ایــن کشــور ســخن میگوینــد.
کارشناســان آمریکایــی معتقدنــد کــه
طالبــان ممکــن اســت ظــرف یــک ســال
پــس از خــروج کامــل نیروهــای آمریــکا و
ناتــو از افعانســتان کابــل را تصــرف کنــد
ولــی ســقوط کابــل و دولــت مرکــزی
اجتنابناپذیــر نیســت و تــا حــدود زیــادی
بــه بهبــود قابلیتهــای رزمــی و فرماندهــی
نیروهــای دولتــی بســتگی دارد.
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال نیــز گــزارش
داد کــه طبــق ارزیابــی نهادهــای امنیتــی
آمریــکا طالبــان ممکــن اســت ظــرف  ۶تــا

بــرای مثــال دکتــر «داود عرفــان» رئیــس
ســابق دفتــر هــرات انســتیتو مطالعــات
اســتراتژیک افغانســتان ،در ایــن رابطــه بــه
خبرنــگار مهــر گفــت :آمریــکا و متحدانــش
در ســال  ۲۰۰۱بــر اســاس منافــع خــود بــه
افغانســتان حملــه کردنــد و اکنــون کــه در
حــال خــروج از افغانســتان هســتند نیــز بــر
اســاس منافعشــان از ایــن کشــور خــارج
میشــوند .نــه تنهــا ضمیــر و حافظــه
مــردم افغانســتان بلکــه مــردم جهــان ایــن
نکتــه را فرامــوش نخواهنــد کــرد کــه ایــن
منافــع کشــورهای غربــی اســت کــه همــه
چیــز را تعییــن میکنــد حتــی اگــر منافــع
آنهــا ایجــاب کنــد گروههایــی را کــه خــود
زمانــی تروریســتی خوانــده انــد بــه رســمیت
شــناخته و بــا آنهــا وارد مذاکــره میشــوند.
ایــن کشــورها بــه تعهداتــی کــه داشــتند
عمــل نکردنــد و بــرای آنکــه بتواننــد حضــور
خــود را در افغانســتان توجیــه کننــد فقــط
«الف» زدنــد و ایــن الفهــا امــروز باعــث
رنــج مــردم افغانســتان شــده اســت.
پروفســور ســرور در بــاره اینکــه آیــا اوضــاع

امنیتــی افغانســتان بــا چــراغ ســبز آمریــکا
وخیــم شــده ،گفــت :دونالــد ترامــپ رئیــس
جمهــور ســابق آمریــکا وعــده خــروج کامــل
و بــدون قیــد و شــرط از افغانســتان را داد و
جــو بایــدن ایــن کار را تکمیــل کــرد امــا
ایــن خــروج بــه معنــای دادن چــراغ ســبز
بــرای تشــدید اوضــاع امنیتــی در افغانســتان
نیســت .هــر گروهــی در افغانســتان قــدرت
را در دســت بگیــرد آمریــکا از آن خواهــد
خواســت تــا وارد جریــان صلــح شــود و نــه
جنــگ.
کارشــناس ارشــد مؤسســه «روابــط دو ســوی
آتالنتیــک» در ادامــه گفــت :آمریــکا
خواســتار خــروج از افغانســتان و نــه حضــور
در ایــن کشــور اســت .از دیــد مــن دلیلــی
بــرای اینکــه آمریــکا خواســتار صلــح و ثبــات
در افغانســتان نباشــد وجــود نــدارد.
نقش کشورهای همسایه در تأمین
ثبات افغانستان
افغانســتان در شــرایطی گرفتــار تحــوالت
پیچیــده امنیتــی شــده کــه همســایگان
مهمی همچــون روســیه ،چیــن ،ایــران و
پاکســتان دارد .کشــورهایی کــه هــر کــدام از
قدرتهــای منطقــهای و جهانــی محســوب
میشــوند و بــدون شــک میتواننــد نقشــی
تأثیــر گــذار در تأمیــن ثبــات افغانســتان ایفــا
کننــد.
بــا ایــن وجــود امــا برخــی کارشناســان
غربگــرا کــه بــا بدبینــی بــه تحــوالت
افغانســتان مینگرنــد میگوینــد کــه
کشــورهای همســایه افغانســتان هــر یــک
منافــع خــاص و متفاوتــی را در افغانســتان
دنبــال میکننــد و همیــن اختــاف منافــع
میتوانــد مشــکالت زیــادی را بــرای
افغانســتان بوجــود بیــاورد.
پروفســور ســرور دربــاره نقــش کشــورهای
همســایه افغانســتان و اختــاف منافــع
احتمالــی آنهــا بــرای برقــرای ثبــات در
افغانســتان گفــت :بلــه هــر کــدام از ایــن
کشــورها منافــع مختلفــی دارنــد امــا بــا
یکدیگــر در حــال رقابــت نیســتند .ایــن
منافــع در صــورت برقــراری ثبــات و
آرامــش در افغانســتان بیشــتر از قبــل تأمیــن
میشــوند .نکت ـهای کــه بایــد بــه آن توجــه
شــود ایــن اســت کــه آمریــکا دیگــر یــک
بازیگــر بزرگ نیســت و کشــورهای همســایه
افغانســتان بایــد بــه اتفــاق هــم رونــدی را
بــرای بازگشــت آرامــش بــه افغانســتان آغــاز
کننــد تــا شــاهد افغانســتانی باشــیم کــه نــه
بــرای کشــورهای همســایه و نــه بــرای
کشــور دیگــری حکــم تهدیــد را نداشــته
باشــد؛ ایــن امــر کار آســانی نیســت امــا
گزینــه جایگزیــن افغانســتان باثبــات ،بحــران
و بــی ثباتــی بیشــتر اســت.

وزیر علوم:

کالسهای ارشد و دکتری حضوری و کارشناسی غیرحضوری برگزار می شود
وزیــر علــوم گفــت :در صــورت انجــام
واکسیناســیون ،کالس هــای درســی
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در ســال
تحصیلــی جدیــد بــه صــورت حضــوری و در
مقاطــع کارشناســی و پاییــن تــر غیرحضــوری
برگــزار می شــود.
بهگــزارش خبرنــگار مهــر ،منصــور
غالمــی در حاشــیه اختتامیــه دوازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا اشــاره بــه

واکسیناســیون دانشــجویان گفــت :در صورتــی
کــه امکانــات واکسیناســیون فراهــم شــود،
امیدواریــم کــه در مردادمــاه همانطــور کــه
قبــ ً
ا قــول داده بودنــد ،ایــن قضیــه اجرایــی
شــود.
وی ادامــه داد :بههرحــال مــا منتظــر هســتیم
تــا شــرایط بــرای ایــن کار در وزارت بهداشــت
آمــاده شــود و ایــن اتفــاق بیفتــاد.
وزیــر علــوم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه

پایــان واکسیناســیون دانشــگاهیان مهــر مــاه
اســت افــزود :زمانبنــدی آن دســت مــا
نیســت امــا انتظــار داریــم حداقــل اســاتید،
کارکنــان و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
تــا مهــر مــاه واکســینه شــوند تــا بتواننــد
حضــوری در دانشــگاه حضــور یابنــد و
واکسیناســیون گــروه بعــدی هــم در نهایــت تــا
نیمســال دوم انجــام شــود.
غالمی دربــاره اینکــه آیــا کالسهــای درســی

در ســال تحصیلــی جدیــد حضــوری برگــزار
میشــود و یــا اینکــه هنــوز دانشــگاهها
آمادگــی ندارنــد گفــت :بــرای دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی اگــر واکسیناســیون
انجــام شــود ،کالسهــا را حضــوری برگــزار
میکنیــم و بــرای دانشــجویان کارشناســی
و پایینتــر پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه
احتمــال برگــزاری کالسهــا بــه صــورت
حضــوری خیلــی کــم اســت.

عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس:
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چارچوب مذاکرات هستهای در
دولت آینده نیز تغییری نمیکند
تهــران  -ایرنــا  -عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی با بیــان
اینکــه جمهــوری اســامی برای رســیدن بــه اهــداف
مذاکــرات را ادامــه خواهــد داد ،گفــت :سیاسـتهای جدیــد
در دولــت جدیــد شــکل میگیــرد امــا چارچــوب ،همیــن
سیاســتهای اعــام شــده اســت و قــرار نیســت ایــن
سیاســتها تغییــر کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا از خانــه ملــت ،ابوالفضــل عمویــی بــا
اشــاره بــه رونــد مذاکــرات احیــای برجــام در ویــن ،گفــت:
بــا دســتورالعملهای کالن  ۶دوره مذاکــرات در ویــن
برگــزار شــد .جمهــوری اســامی با سیاســت قطعــی
مقــام معظــم رهبــری از جملــه رفــع تمامی تحریمهــا،
راســتی آزمایــی بــه صــورت موثــر و اقــدام ایــران پــس از
اقــدام طــرف مقابــل در ایــن مذاکــرات حاضــر اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس ادامــه داد :محــور دوم مذاکــرات اجــرای قانــون
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریمهــا بــه خصــوص
مــاده  ۷اســت ،هیــأت مذاکــره کننــده بــا ایــن سیاســت
در مذاکــرات شــرکت کــرده و مذاکــرات بــه متــن اولیــه
رســیده امــا هنــوز تکمیــل نشــده اســت .البتــه بعــد از
انتخابــات اخیــر متــن اولیــه در کشــور مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و هیــأت تطبیــق؛ متشــکل از نماینــدگان مجلــس،
نماینــدگان دولــت و شــورای عالــی امنیــت ملــی موضــوع
را بررســی و موضوعــات بــه اطــاع نهادهــای ذی ربــط
رســیده اســت.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و
پردیــس در مجلــس بیــان کــرد :در ایــن چارچــوب ،رونــد
فعلــی مذاکــرات بــه پایــان نرســیده ،بــا توجــه بــه اینکــه
در دوره انتقالــی دولــت هســتیم ،بــرای اینکــه دولــت جدیــد
سیاســتهایش را شــکل دهــد فعــا مذاکــرات بــرای
هماهنگــی داخلــی بــه چنــد هفتــه دیگــر مــوکل شــده
اســت.
بــه گفتــه عمویــی جمهــوری اســامی برای رســیدن بــه
اهــداف ،مذاکــرات را ادامــه خواهــد داد ،سیاســت های
جدیــد در دولــت جدیــد شــکل می گیــرد ،امــا چارچــوب،
همیــن سیاست هاســت کــه اعــام شــده و قــرار نیســت
تغییــری کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریکاییهــا بایــد در مواضــع خــود
تغییــر دهنــد ،گفــت :مذاکــرات بیــن ایــران و گــروه ۴+۱
کــه اعضــای گــروه اجــرا کننــده و برجــام هســتند صــورت
میگیــرد ،طــرف آمریکایــی ســال  ۲۰۱۸از برجــام خــارج
شــده و ســال  ۲۰۲۱اعــام کــرده مایــل اســت بــه اعضــای
گــروه برگــردد ،چــون بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده
اســت ،شــروطی بــرای پذیــرش آمریــکا تعییــن شــده و
موضــوع مذاکــرات ایــن شــروط اســت کــه آمریکاییهــا
چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهنــد کــه ایــن شــروط از طریق
گفتوگــو بیــن ایــران و گــروه  ۴+۱تعییــن می شــود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
خاطرنشــان کــرد :اینکــه شــروط مــورد پذیــرش آمریــکا
قــرار می گیــرد یــا خیــر مســاله دیگــری اســت.
عمویــی بــا بیــان اینکــه رونــد فعلــی مذاکــرات هنــوز بــا
خواســتههای جمهــوی اســامی فاصله دارد ،گفــت :تصــور
میکنیــم تــا زمانــی تغییــر اساســی در سیاســتهای
آمریــکا صــورت نگیــرد و فراتــر از حــرف ،دســت بــه اقــدام
عملــی نزنــد و نشــانههایی از تغییــر اساســی مشــاهده
نشــود ،نمیتــوان انتظــار داشــت مذاکــرات بــه ایــن زودی
بــه نتیجــه برســد.
وی عنــوان کــرد :سیاســت خارجــی در ایــران چارچــوب
کالنــی دارد و در موضــوع مذاکــرات بنــا بــه تغییــر در
سیاس ـتها نیســت .ممکــن اســت روشهــا و افــراد تغییــر
کننــد امــا اهــداف و چارچــوب کالن ثابــت اســت ،انتظــار
مــا ایــن اســت کــه در دولــت آتــی در رونــد مذاکــرات
تغییــرات اساســی صــورت نگیــرد امــا تقویــت مواضــع ملــی
مــا حتمــا بــه قــدرت مــا در موضــوع مذاکــرات تبدیــل
میشــود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
گفــت :دولــت آتــی بــا رویکــرد تقویــت اقتصــاد داخلــی
و خنثــی ســازی تحریمهــا حتمــا میتوانــد بــه تقویــت
مواضــع کشــور در مذاکــرات ویــن کمــک کنــد.
اد  امه از ستون روبرو

بـار نخواهـد آورد کـه بـه قـول قديمي هـا :غالم
رفـت آب بيـاورد ،آب غلام را بـرد.
بدون حضـور گسـترده مـردم و حمايت هاي همه
جانبـه آنـان چنانکـه در  8سـال جنـگ تحميلـي
شـاهد بوديـم نمـي تـوان هيـچ مشـکلي را حـل
کـرد يـا گرهي را گشـود.
اختلاف سـليقه ها را کنـار گذاريـم و از وضعيـت
کشـورهايي ماننـد عـراق ،سـوريه ،ليبـي ،يمـن،
لبنـان و افغانسـتان درس بگيريـم .اگر سـيل آب
بـه سـوي مناطـق بحـران زده روانه گـردد بدون
امنيـت و اتحـاد و يکپارچگـي نمي تـوان زالل آن
را بـه گلوهاي خشـکيده رسـاند.
کاري نکنيـم کـه موقعيت هـاي حياتـي را فـداي
خواسـته هايي کنيـم کـه گرچـه حق انـد و نيـاز
مبـرم امـا حفـظ هـر آنچـه داريـم بـراي تحقق
خواسـته هاي ديگـر يـک ضـرورت اسـت و آن
امنيتـي و وحدتـي که دشـمنان از آن هراس دارند
و همـه سـعي شـان ايـن اسـت کـه آن را به هم
بريزنـد و از آب گل آلـود ماهـي بگيرنـد.
هيـچ معجـزه اي توسـط برهـم زننـدگان نظـام
کشـور براي بهتر شـدن اوضاع اتفـاق نمي افتد.
معجـزه بکارگيـري عقالنيـت و تدبير بـراي حفظ
هـر آنچه داريم و کسـب هـر آنچه نداريم اسـت.
در چنيـن شـرايطي از بحران هـاي خشکسـالي و
اقتصـادي عبور خواهيـم کرد.
والسالم
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نیاز به همراهی خیران برای مراقبتهای پس از زندان مددجویان داریم
دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس با اشاره به اهمیت توجه به زندانیان پس از
آزادی گفت :در زمینه مشاورههای قضایی وحقوقی و ...

تغییرکاربری تهدیدی جدی برای آینده شیراز است
ایســنا :رئیس شــورای شــهر شــیراز بــا ابــراز نگرانــی از تاثیــر تغییر
کاربریهــای احتمالــی بــر باقــی مانــده باغهــای قصردشــت
و دیگــر فضاهــای ایــن کالنشــهر ،بــر لــزوم حســاس بــودن
افــکار عمومــی و رســانه بــه عنــوان نماینــده افــکار عمومی نســبت
بــه ایــن موضــوع تاکیــد و اضافــه کــرد کــه اگــر ایــن حساســیت
وجــود نداشــته باشــد ،آینــدهی خوبــی بــرای باقیمانــده باغهــای
شــیراز نمیتــوان متصــور بــود.
ســید عبدالــرزاق موســوی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
ســابقه قریــب بــه  ۴دهــه فعالیتــش در ســازمانهای متعــدد
نظیــر آمــوزشو پــرورش ،بنیــاد شــهید و  ...بیــان کــرد :یکــی از
دغدغههــای اصلــی بنــده کــه طی ســالیان گذشــته بــا آن رو به رو
بــودهام ،مبحــث تبعیــض و فســاد اســت و معتقــدم عمــد ه مشــکالت جامعــه ریشــه در تبعیــض
دارد.
احساس تبعیض از تبعیض خطرناکتر است
او بــا اشــاره بــه اصــل  ۱۹و  ۲۰قانــون اساســی و یکسانســازی قانــون بــرای آحــاد جامعــه ،افــزود:
نابرابــری و احســاس تبعیــض بــه مراتــب از خــود تبعیــض خطرناکتــر اســت ،چــرا کــه همــه افــراد
یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد و از همــه حقــوق انســانی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن اســام برخوردارنــد.
رئیــس شــورای شــهر شــیراز بــه افزایــش گــردش مالــی در شــهرداری ایــن شــهر اشــاره و اضافــه
کــرد :حجــم عمــده فعالیــت در شــهرداریها از طریــق قراردادهــا انجــام میشــود کــه زمینــه تخلــف
و فســاد را ایجــاد میکنــد کــه نقــش کمیســیونهای متعــدد از جملــه مــاده  ۵ ،۱۰۰و  ۷۷در ایــن
جهــت مهــم و تعیینکننــده اســت.
عضــو شــورای عالــی اســتانها بــا بیــان اینکــه مثــا کمیســیون مــاده  ۱۰۰شــهرداریها نیازمنــد
اصــاح و بازنگــری اســت ،افــزود :قانــون یــک گیرهایــی دارد کــه بخشــی بــه خــود قانــون
برمیگــردد و یــک جاهایــی هــم شــفاف نیســت و ابهــام دارد.
کمیسیون ماده  ۱۰۰باید از تخلف جلوگیری کند نه اینکه آنها را افزایش دهد
او بــا بیــان اینکــه کمیســیون مــاده  ۱۰۰بایــد از تخلــف جلوگیــری کنــد نــه اینکــه تخلفــات را افزایــش
دهــد ،ادامــه داد :بایــد ایــن تخلفــات بــه حداقــل خــود برســد و محــدود شــود ،هــر چنــد مــا یــک
ســری کارهایــی را در ایــن زمینــه بــرای جلوگیــری از تخلــف انجــام دادیــم .مــا پیشــنهاد قانــون
اصــاح را کــه شــورای عالــی مصــوب کــرد ،بــه مجلــس ارســال کردیــم.
موســوی در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگیهــای خــاص کالنشــهر شــیراز و باغهــای قصردشــت ،گفــت:
بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی در طــول ســالهای گذشــته ایــن اجــازه داده شــده
کــه تحــت شــرایطی باغهــای گــروه  ۵تفکیــک و از محــل درآمــد ناشــی از آن باغــات گــروه یــک
خریــداری شــود کــه عملکــرد شــهرداری را در ایــن زمینــه از گذشــته قابــل قبــول نمیدانــم.
او بــا ایــن پرســش کــه ایــن اتفاقــات ریش ـههایش کجاســت و چــه کار بایــد کــرد؟ ،گفــت :بخشــی
از تغییــر کاربریهــای مــا در کمیســیون مــاده  ۱۰۰انجــام میشــود ،در حالیکــه تغییــر کاربــری
اصــا در صالحیــت کمیســیون مــاده  ۱۰۰نیســت.
نقش دالالن در تغییر کاربریها
موســوی گفــت :متاســفانه ایــن اشــکال در حــال حاضــر در کمیســیون مــاده  ۱۰۰شــهرداری اســت
و همیــن امــر موجــب شــده تــا افــرادی کــه شغلشــان داللــی اســت مــوارد ایــن چنینــی را پیــدا و بــا
فشــار آوردن ،تغییــر کاربــری ایجــاد کننــد؛ ایــن مشــکلی اســت کــه در کل کشــور کــم و بیــش وجــود
دارد و در شــیراز هــم هســت.
او همچنیــن بــا بیــان اینکــه چــرا فرآینــد صــدور پروانــه ســاختمانی در شــهرداری طوالنــی اســت؟،
افــزود :اگــر طبــق ضابطههایــی کــه وجــود دارد در واقــع پروانــه صــادر شــود و تراکــم اضافــی بــه
کســی داده نشــود عمــده صــدرو پروانههــا ظــرف  ۲۰روز هــم نبایــد طــول بکشــد و حداکثــر یــک مــاه
بایــد صــادر شــود و حجــم ایــن مــوارد فــرآوان اســت .شــهرداری بــه دلیــل مشــکالت مالــی بخشــی از
منابــع خــود را از ایــن طریــق کســب میکنــد.
عضــو شــورای عالــی اســتانها تاکیــد کــرد کــه کمیســیون مــاده  ،۱۰۰کمیســیون مــاده پنــج و
کمیتــه امــور زیربنایــی؛ مرجــع اصلــی تغییــر کاربریهــا هســتند.
ً
موســوی بــا اشــاره بــه تغییــر کاربــری قطع ـهای بــاغ در کوچــه  ۴۲قصردشــت شــیراز کــه اخیــرا در
فضــای مجــازی هــم مطــرح شــده بــود ،گفــت :ایــن تغییــر کاربــری در کمیســیون کمیتــه فنــی و
مــاده  ۵هــم رد شــده بــود ،امــا جدیــدا ،ایــن تغییــر ایجــاد شــد.
رئیــس شــورای شــهر شــیراز ادامــه داد :بــا وجــود فشــارهای زیــاد در واقــع ایــن کاربــری متوقــف شــد
و دادســتانی در ایــن راســتا ورود پیــدا کــرد.
او اضافــه کــرد :هــر چنــد شــهرداری شــیراز بــا مشــکل منابــع مالــی رو بــه رو اســت و ماهانــه بایــد
 ۱۵۰میلیــارد تومــان حقــوق و دســتمزد پرداخــت کنــد ،امــا مشــکل اصلــی مــا اینجاســت کــه اگــر
افــکار عمومــی و مــردم نیاینــد مطمئــن باشــید وضعیــت خوبــی بــرای باغهــا نخواهیــم داشــت.
اصرار و واسطه برای کارهای خالف قانون هر روز بیشتر از گذشته است
موســوی بــا بیــان اینکــه متاســفانه فضــا ،اصــرار ،پیگیــری ،واســطه بــرای کارهــای خــاف قانــون
هــر روز بیشــتر از گذشــته اســت و از دیــدگاه بنــده نــه اینکــه کمتــر نشــده بلکــه هــر روز نیــز بیشــتر
شــده اســت ،تصریــح کــرد :بخشــی از ایــن تخلفــات در صــدور پروانــه ســاختمان و تغییــر کاربــری
اســت؛ البتــه نــه اینکــه تخلــف تنهــا در مجموعــه شــهرداری اســت بلکــه در تمــام ســازمانها بــا
شــدت و ضعــف وجــود دارد ،در واقــع بــرای رفــع ایــن موضــوع اراده مســئوالن بســیار مهــم اســت.

پایگاه مردمی مهار آتشسوزی در ارسنجان فارس شکل میگیرد
روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ارســنجان روز یکشنبه
اعالم کرد :نماینده مردم مرودشت ،ارسنجان و ...

شهردار شیراز در گفت و گو با خبرنگاران:

شهرداری جای کار سیاسی نیست
حرکتی جهانی در مترو شکل گرفت
معادل  40سال کار در بافت تاریخی شهر انجام شد

احمد  رضا سهرابی

عصبانیت در چارچوب «اخالق»!
معادلـه ای کـه اگرچـه شـاید با هم نخواند اما شـهردار شـیراز در سـالها و بویژه
در روزهـای اخیـر همـواره سـعی کـرده اسـت در عیـن عصبانیـت ،از مـدار آن
خارج نشـود!
حیـدر اسـکندرپور روز گذشـته در نشسـتی خبـری بـا حضـور خبرنـگاران در
شـیراز -کـه شـاید آخریـن نشسـت خبـری او بـه عنـوان شـهردار باشـد! -در
واکنـش بـه سـخنان و انتقادهـای صریح یکـی از نمایندگان شـیراز در مجلس
(شـهردار سـابق) کـه چنـد روز پیـش در نشسـتی دیگـر بـا خبرنـگاران مطـرح
شـد ،تصریـح کـرد :مـن بـه احترام شـهردار سـابق در پاسـخ بـه بخش هایی از
صحبت هـای ایشـان کـه قـدری شـخصی اسـت سـکوت می کنـم امـا جهـت
افـکار عمومـی ،بـه آنچـه کـه مربوط بـه عملکـرد شـهرداری در سـالهای اخیر
اسـت بـا ارایـه آمـار و گزارش هایـی بـه شـهردار آینـده و اعضای جدید شـورای
شـهر ،پاسـخ خواهـم داد.
او در همیـن رهگـذر یـادآور شـد :بـه عنـوان شـهردار شـیراز ،تلاش کـردم در
سـالهای اخیـر وارد مجـادالت و مناقشـات سیاسـی نشـوم و شـهرداری را از
درگیری هـای جناحـی و طوفان هـای سیاسـی دور نگـه دارم.
شـهردار شـیراز در عیـن حـال تأکیـد کـرد :سیاسـی بـودن را مذمـوم نمی دانم
بلکـه عقیـده دارم شـهردار یـک کالنشـهر بایـد سـوابق بینـش سیاسـی،
اجتماعـی و فرهنگـی داشـته باشـد.
اسـکندرپور ایـن را هـم گفـت کـه نفـس حضـور در یکـی از قـوای سـه گانه
کشـور مثل مجلس شـورای اسلامی ،سیاسـی اسـت و مگر می شـود نماینده
مجلـس سیاسـی نباشـد؟ مگـر می شـود کسـی خـودش را در لیسـت های
سیاسـی و انتخاباتـی مطـرح کنـد و بعـد بگویـد سیاسـی نیسـتم؟!
او افـزود :اگـر یـک نماینـده مجلـس سیاسـی نباشـد نمی تواند حضـوری مؤثر
داشـته باشـد لذا نباید این مباحث را ادامه داد که شـهردار آینده نباید سیاسـی
باشد!
شـهردار شـیراز تصریـح کـرد :امـا مهـم ایـن اسـت کـه مـا در شـهرداری ،کار
سیاسـی انجـام ندهیـم چـرا کـه شـهرداری جـای کار سیاسـی نیسـت.
اسـکندرپور در ادامه سـخنان خود به منتخبین جدید مردم در پارلمان شـهری
هـم تبریـک گفـت و یادآور شـد :در فضـای تفاهم و احتـرام ،روند انتقال شـورا
و مدیریـت شـهری انجـام خواهـد شـد و امیـدوارم شـهردار و شـورای جدیـد بـا
بهـره گیـری از  5دوره شـورا و ظرفیت های خودشـان و تجربه های گذشـتگان
گام هـای بلندتری برای کالنشـهر شـیراز بردارند.
او همچنیـن تأکیـد کـرد :مـا در هـر موقعیتـی کـه هسـتیم شـهروند شـیراز
هسـتیم و آینـده ایـن شـهر برایمـان مهـم اسـت لـذا بنـده بـا کمـال صداقت و
تـوان ،هـر آنچـه بـه ذهنـم خواهد رسـید بـه شـهردار منتخـب و شـورای آینده
خواهـم گفـت.
حرکتی جهادی در مترو شیراز
شـهردار شـیراز تأکیـد کـرد :در زمینـه حفـاری خـط  2متـروی شـیراز ،حرکتی
جهـادی انجـام گرفـت و شـهرداری رکـوردی کشـوری زد.
اسـکندرپور بـا ارایـه گزارشـی گـذرا از پـاره ای اقدامـات و فعالیت هـای انجـام
گرفتـه شـهرداری در سـالهای اخیـر یادآور شـد :در خـط یک مترو 7 ،ایسـتگاه
از  20ایسـتگاه در دوره کنونـی انجـام شـد و بـه ارزش  2هـزار و  100میلیـارد
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تغییرکاربری تهدیدی جدی برای آینده شیراز است
رئیس شــورای شهر شیراز با ابراز نگرانی از تاثیر تغییر کاربریهای احتمالی بر باقی
مانده باغهای قصردشت و دیگر فضاهای این کالنشهر ...

پایگاه مردمی مهار آتشسوزی در ارسنجان فارس شکل میگیرد
ایرنــا :روابــط عمومــی اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
شهرســتان ارســنجان روز یکشــنبه اعــام کــرد  :نماینــده مــردم
مرودشــت ،ارســنجان و پاســارگاد قــول تامیــن کمــک  ۱۰میلیــارد
ریالــی بــه منابــع طبیعــی شهرســتان ارســنجان را داد و اعــام
کــرد کــه پایــگاه مردمی مهــار آتشســوزی در ایــن شهرســتان
شــکل میگیــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری شهرســتان ارســنجان در ایــن بــاره توضیــح داد :ایــن
قــول مســاعدت در پــی آتــش ســوزی تیرمــاه جــاری ارتفاعــات
شهرســتان و آســیب بــه منابــع طبیعــی و بازدیــد جــال رشــیدی
کوچــی نماینــده مجلــس از مناطــق آســیبدیده مطــرح شــد.
جالل رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد در مجلس
حســن خســروانیان اظهــار داشــت :نماینــده مــردم مرودشــت ،ارســنجان و پاســارگاد در مجلــس در
نشســتی بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ طبیعــت در حیــات نســل کنونــی و آینــده بــه درخواس ـتهای
فعــاالن حــوزه منابــع طبیعــی و خواســته مــردم منطقــه پاســخ مثبــت داد و بــر اهتمــام خــود در زمینــه
تامیــن  ۱۰میلیــارد مــورد نیــاز بــرای احــداث پایــگاه مردمی مهــار آتشســوزی بــه صــورت فصلــی
تاکیــد کــرد.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان ارســنجان اظهــار داشــت :بــا احــداث ایــن
پایــگاه گام بســیار مهمی بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی و خــدادادی برداشــته می شــود.
خســروانیان افــزود :امیدواریــم بــا حمایــت مســئوالن و کمــک مــردم و بخــش خصوصــی بتوانیــم
بــا احیــای مناطــق آســیب دیــده و کمــک بــه بهبــود اکوسیســتم شهرســتان ایــن امانــت الهــی را بــه
شــکل مناســب نگهــداری کنیــم و بــه دســت نســل آینــده بســپاریم.
آتشســوزی اخیــر ارتفاعــات اســتان فــارس جمعــه  ۱۱تیرمــاه  ۱۴۰۰در جنگلهــای کــوه ســیاه
ســعادت آبــاد شوشــتری هــم مــرز شهرســتانهای مرودشــت ،ارســنجان و پاســارگاد آغــاز شــد و روز
بعــد بــه ســمت کــوه صــف و کــوه ســیاه شهرســتان ارســنجان گســترش یافــت و از صبحــگاه یکشــنبه
 ۱۳تیرمــاه بــه ســمت ارتفاعــات منطقــه دره الی خــره شهرســتان ارســنجان و نیــز کوه هــای قــات
ســفید شهرســتان مرودشــت رفــت.
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تومـان کار و فعالیـت در خـط دو شـکل گرفـت.
او در همیـن رهگـذر از همکاران خود در سـازمان حمل و نقل ریلی شـهرداری
قدردانی کرد.
معادل  40سال کار در بافت تاریخی
شـهردار شـیراز یـادآور شـد کـه در  2سـال اخیـر معـادل  40سـال کار در بافت
تاریخـی شـهر انجـام گرفت.
اسـکندرپور خاطرنشـان کـرد :بـا کارهـای انجـام گرفتـه در بافـت تاریخـی
شـیراز ،ایـن منطقـه در دوره پسـاکرونا یکـی از فرصت هـای جـدی و آبرومنـد
گردشـگری خواهـد بـود.
اجرای  10پروژه بزرگ مقیاس
شـهردار شـیراز گفـت تنهـا در سـال  10 ،99پـروژه بـزرگ مقیـاس عمرانـی در
گسـتره شـهر به بهره بـرداری رسـید.
اسـکندرپور ،بزرگـراه مهندسـین ،تقاطـع غیرهمسـطح بهمن بیگـی ،تقاطـع
غیرهمسـطح شـهید رودکـی و چپگـرد پروفسـور خدادوسـت را از جملـه ایـن
پروژه هـا برشـمرد و یـادآور شـد :هم اکنـون نیز  150پـروژه آماده گشـایش و یا
در آسـتانه بهره بـرداری اسـت.
بدهی مسئلهای مخفی نیست
ایسنا:شـهردار شـیراز بـا بیـان اینکـه بدهـی مسـئلهای مخفـی نیسـت کـه
نخواهیـم آن را اعلام نکنیـم ،گفـت :اسـناد ثبـت شـده و بـر اسـاس همیـن
اسـناد در  ٣١شـهریور  ٩٦بالـغ بـر  ٤هـزار و  ١٧٤میلیـارد تومـان بدهـی ،هزار
و  ٨میلیـارد تومـان بدهـی بانکـی ١٥٦٧ ،میلیـارد تومـان بدهی بـه پیمانکاران
و  ١٥٩٩میلیـارد تومـان بدهـی مربـوط بـه اوراق مشـارکت وجود داشـت؛ پس
اعلام عـدد هزار میلیـارد تومان بدهی شـهرداری در آن مقطـع زمانی ،خالف
واقـع اسـت و اگـر ایـن عدد تقسـیم بـر دالر  ٣٥٠٠تومانـی همان زمان بشـود،

معـادل یـک میلیـارد و  ١٧١میلیـون دالر خواهـد شـد.
اسـکندرپور ادامـه داد :امـا در دوره فعلـی بدهـی بانکـی از یکهـزار و  ٨میلیارد
تومـان بـه دو هـزار و  ٦٠٠میلیـارد تومـان رسـیده کـه هـزار میلیـارد تومـان آن
سـود تسـهیالت اسـت .در ایـن دوره  ٥٤٩میلیـارد تومـان تسـهیالت از بانـک
گرفتیـم کـه  ٥١٣میلیـارد تومـان آن را پرداخـت کردهایـم.
او گفـت :بدهـی پیمانـکاران در دوره فعلـی بـه  ١٢٠٠میلیـارد تومـان و بدهـی
مربـوط بـه اوراق مشـارکت نیز بـه ١٧٠٠میلیارد تومان رسـیده و در واقع در این
دوره سـقف تعهـدات اوراق مشـارکت مـا افزایش نیافته اسـت.
شـهردار شـیراز بـا بیـان اینکـه نسـبت بدهـی شـهرداری فعلـی بـه دالر ٢٢٠
میلیـون دالر اسـت ،بـه مسـئله فـروش امـوال در شـهرداری ایـن کالنشـهر
اشـاره و بـا بیـان اینکه در سـال  ٨٣٧ ،٩٥میلیارد تومان فـروش امالک معادل
 ٢٣٩میلیـون دالر داشـتهایم ،اضافـه کرد :در سـال  ٩٩فروش امـوال به ٦٣٠
میلیـارد تومان رسـیده اسـت.
اسـکندرپور بـا تصریـح بر اینکه شـیراز ،شـهرداری قدرتمنـدی دارد و به راحتی
میتوانـد از عهـده تعهـدات خـود بـر بیایـد و بـه قـدرت پروژههـا را پیـش ببـرد،
گفـت :حفـظ احتـرام و تکریـم اربـاب رجـوع از مهمتریـن اولویتهـای مـا در
ایـن دوره از مدیریـت شـهری بـود و در ایـن راسـتا معتقدیـم که نقـش فرآیندها
مهمتـر از اشـخاص و مدیـران بـوده و بـا اسـتقرار شـهرداری الکترونیـک در
گام اول توانسـتیم پاسـخ اسـتعالمها بـه صـورت الکترونیکـی تـا کمتـر از ٤٨
سـاعت اعالم شـود.
او اضافـه کـرد :سـاالنه حـدود  ١٢٠هـزار مراجعـه بـه شـهرداری داریـم کـه
 ٧٥درصـد ایـن مراجعـات مربـوط بـه اسـتعالم هـا اسـت و  ٥٦درصـد از ایـن
میـزان میـز مربـوط بـه اسـتعالم آپارتمانهـا اسـت و اکنـون دیگر در ایـن باره
مراجعـهای نداریـم.

دادستان شیراز:

نیاز به همراهی خیران برای مراقبتهای پس از زندان مددجویان داریم
ایکنا:دادسـتان عمومی و انقالب مرکز فارس با اشـاره
بـه اهمیـت توجـه بـه زندانیـان پـس از آزادی گفت :در
زمینـه مشـاورههای قضایـی و حقوقـی و معاضـدت
قضایـی زندانیـان و همچنیـن امـور سلامت و درمـان
زندانیـان و مراقبتهـای پـس از خـروج از زنـدان بـه
همـکاری همه خیـران و به ویـژه وکال و جامعه حقوقی
و خیرین حوزه سالمت نیاز داریم.
بـه نقـل از روابـط عمومـی ادارهکل زندانهـای
فـارس ،پنجمیـن جلسـه هیأت مدیـره انجمـن حمایت
زندانیـان شـیراز بـا حضـور سـید مصطفـی بحرینـی،
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان و رئیـس
هیـأت مدیـره انجمـن حمایت زندانیـان شـیراز ،قربانی
مدیرعامـل انجمـن حمایـت ،مردانـی عضـو مجمـع
خیریـن سلامت فـارس و اسـتاد حقـوق دانشـگاه
شـیراز ،حبیـب ابراهیمـی نماینـده ادارهکل و رئیـس
چشم شیشه ای

بازداشـتگاه مرکـزی شـیراز ،افسـری و فرشـیدیان
عضـو هیـأت مدیـره انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز
در دفتـر دادسـتان شـیراز دیـروز ۲۷ ،تیرمـاه برگـزار و
در خصـوص شـکلگیری کمیتـه وکالی خیـر در امـر
معاضـدت هـای حقوقـی و اجتماعـی و مراقبتهـای
پـس از آزادی بحـت و تبـادل نظـر شـد.
سـید مصطفـی بحرینـی ،دادسـتان عمومـی و
انقلاب مرکـز فـارس در ایـن نشسـت گفـت :در زمینه
مشـاورههای قضایـی و حقوقـی و معاضـدت قضایـی
زندانیـان و همچنیـن امـور سلامت و درمـان زندانیان
و مراقبتهـای پـس از خـروج از زنـدان بـه همـکاری
همـه خیریـن و بـه ویژه وکال و جامعـه حقوقی و خیرین
حـوزه سلامت نیـاز داریـم.
رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز
افـزود :عمـده جرایـم زندانیـان مربـوط بـه مـواد مخدر

اسـت و در تعـدادی از خانـواده هـای ایـن زندانیـان
همـه اعضـای خانـواده گرفتـار زنـدان شـدهاند و ایـن
مشـکالت بایـد آسیبشناسـی جدی شـوند و راهکاری
بـرای پیشـگیری و عـدم ورود مجـدد آنـان بـه چرخـه
جـرم و زنـدان تدویـن شـود.
بحرینـی اظهـار کـرد :در زمینـه مراقبـت از زندانیـان
پـس از آزادی و مراقبـت از خانوادههـا برنامههـای
پیشـگیرانه بایـد بـه صـورت جـدی در دسـتور کار
نهادهـای حمایتـی همچـون انجمـن حمایـت از
زندانیـان قـرار گیـرد و بـرای تحقـق ایـن مهـم انجمـن
حمایـت به پشـتیبانی همـه نیکـوکاران و مجمع خیرین
اسـتان نیـاز دارد.
وی اضافـه کـرد :رسـالت انجمـن حمایـت زندانیـان،
حمایـت از خانوادههـای زندانیـان ،اعطـای کمکهای
مسـتمری ماهیانـه ،توزیـع بسـتههای معیشـتی ،ایجاد

باران تیرماه در شیراز

اشـتغال پایـدار و فعالیتهـای آموزشـی بـرای آنـان
اسـت و تاحـدودی در ایـن زمینـه موفـق عمـل کـرده
و اماکـن تجـاری ،آموزشـی و فرهنگـی بـرای ایـن کار
درنظـر گرفتـه شـده اسـت امـا ایـن اقدامـات کافـی
نیسـت .رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن حمایـت زندانیان
شـیراز گفـت :انجمـن حمایـت زندانیـان بـه کمـک
مجموعـه وکالی اسـتان در از بیـن بـردن چالشهـا و
مراقبتهـای بعـد از خـروج بـرای زندانیـان و معاضدت
قضایـی آنـان در زندانهـا نیـاز دارد و همـکاری مجمع
خیریـن سلامت اسـتان بـا انجمـن حمایـت زندانیـان
میتوانـد بـا برنامهریـزی منسـجم و ترکیبـی از وکال،
روانشناسـان ،مـددکاران و آمـوزش بـه زندانیـان و
خانوادههـای آنـان ،الگـوی مناسـبی بـرای ارائـه بـه
انجمنهـای حمایـت در سراسـر کشـور باشـد و از
آسـیبهای اجتماعـی در سـطح جامعـه بکاهـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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کاهش سن مرگ ناشی از کرونا در فارس
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،گفت :بررسی آمار ابتال و مرگ ناشی از کرونا
در فارس نشاندهنده کاهش سن مبتالیان و فوتیها بوده است ...

کاهش شهرهای قرمز فارس همزمان با افزایش تست های مثبت کرونا
جانشــین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت :سه شهرستان
فارس از وضعیت قرمز کرونا خارج شده اند و ...

بستری  ۳۶۱بیمار و مرگ  ۱۲نفر طی یک روز در فارس
ایسـنا :آمارهـای ابتلا ،بسـتری و مـرگ مرتبـط بـا کرونـا ویـروس در اسـتان
فـارس رونـد صعـودی را بـا سـرعت بیشـتری طـی میکنـد بـه نحـوی کـه
تعـداد بیمـاران بسـتری شـده طـی یـک روز در ایـن اسـتان  ۳۶۱نفـر و آمـار
فوت شدگان  ۱۲نفر گزارش شده است.
رونـد صعـودی آمارهـا در مـوج پنجـم شـیوع کروناویـروس در اسـتان فـارس،
همچنـان ادامـه دارد و علاوه بـر آن ،کاهـش سـن مبتالیـان از یـک سـو و
کـم شـدن فاصلـه زمانـی بین ابتلا ،بسـتری در بیمارسـتان و مرگ ،از سـوی
دیگـر ،موجـب نگرانی مسـئوالن شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حالی کـه سـویه دلتـای کرونـا بـه واسـطه قـدرت
سـرایت و بیماریزایـی ،مـوج پنجـم شـیوع ایـن بیمـاری را حساسـتر کـرده
اسـت ،کاهـش چشـمگیر سـطح حساسـیت شـهروندان نسـبت بـه رعایـت
دسـتورالعملها و کـم نشـدن تـردد و تحرکهـا در نقـاط مختلـف اسـتان
فـارس خصوصـا کالنشـهر شـیراز و به ویـژه بیتوجهـی جوانـان و نوجوانان به
رعایـت پروتکلهـا و همراه نشـدن بخـش عمدهای از کسـبه و فعاالن صنوف
مختلـف بـا محدودیتهـای اعالمی ،عواملی اسـت کـه از نـگاه صاحبنظران
شـدت ایـن مـوج از همـه گیـری کوویـد ۱۹را توجیـه میکنـد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،یکشـنبه  ۲۷تیـر و در ارائـه
آخریـن آمـار روزانـه مربـوط بـه شـیوع همهگیـری کروناویـروس در اسـتان
فـارس ،گفـت :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،یـک میلیـون و ۲۴
هـزار و  ۷۲۵تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاه های اسـتان تهیه و به
شناسـایی  ۲۹۶هـزار و  ۵۸۴بیمـار مثبـت قطعـی منجـر شـده اسـت.
دکتـر عبدالرسـول همتـی بـا یـادآوری اینکـه تعـداد  ۲۰هـزار و  ۴۳۹مـورد از
 ۱۲۰هـزار و  ۵۱۰مـورد تسـت سـریع نیـز در فـارس مثبت بوده اسـت ،گفت:
در مجمـوع از ابتـدا تاکنـون ۳۱۷ ،هـزار و  ۲۳بیمـار مبتلا بـه کوویـد  ۱۹در
اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه طـی  ۲۴سـاعت گذشـته ۳۶۱ ،بیمـار جدیـد مبتلا بـه
کروناویـروس در بیمارسـتان های فـارس بسـتری شـدهاند ،مجمـوع بیمـاران
مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه هـم اکنـون در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری هسـتند را  ۲۱۵۸نفـر اعلام و اضافـه کـرد :از این تعـداد ۲۱۳ ،بیمار
بـه دلیـل وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویژه
درمانـی دریافـت می کننـد.
همتـی از بهبـودی  ۲۸۱هـزار و  ۹۳۲نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد و گفـت:

متاسـفانه طـی  ۲۴سـاعت گذشـته  ۱۲بیمـار مبتلا بـه کرونـا در فـارس جان
خـود را از دسـت دادنـد و تعداد کل فوت شـدگان ایـن بیماری از ابتـدا تاکنون
در ایـن اسـتان به عـدد  ۴۹۶۰نفر رسـیده اسـت.
او بـا اشـاره بـه تکمیـل شـدن ظرفیـت بیمارسـتان های مرجـع کوویـد۱۹
دانشـگاه ،از همـکاری ویـژه بیمارسـتان های خصوصـی بـرای پذیـرش
ایـن بیمـاران خبـر داد و یـادآور شـد :تاکنـون  ۵۴۳هـزار و  ۱۰۳دوز
واکسـن علیـه بیمـاری کوویـد ۱۹بـه مـردم اسـتان فـارس تزریـق
شده است.
معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا توزیـع
سـهمیه فـارس از محمولـه جدیـد واکسـن وارد شـده به کشـور ،طـی روزهای

آینـده واکسیناسـیون گـروه سـنی بـاالی  ۵۵سـال هـم در ایـن اسـتان آغـاز
شود.
وی بـا بیـان اینکـه سـن ابتلا و مـرگ ناشـی از کروناویـروس در حـال کاهش
اسـت ،گفـت :متاسـفانه طـی روزهـای اخیـر بیشـتر مبتالیـان و جانباختگان
ناشـی از ایـن بیمـاری را افـراد زیـر  ۵۰سـال تشـکیل می دهنـد.
معاون دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفت :از جوانان و نوجوانان درخواسـت
میشـود کـه ضمـن رعایـت کامـل دسـتورالعمل های بهداشـتی مربـوط بـه
شـرایط شـیوع کروناویـروس ،بـا مشـاهده هـر گونـه عالیـم مشـکوک بـه این
بیمـاری ،بالفاصلـه بـه پزشـک مراجعه کننـد تا از حاد شـدن وضعیـت بالینی
خـود جلوگیـری کنند.

معاون استاندار فارس اعالم کرد:

کاهش شهرهای قرمز فارس همزمان با افزایش تست های مثبت کرونا
مهر:جانشـین اسـتاندار فارس در سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونا گفت :سـه شهرسـتان فارس از وضعیت
قرمـز کرونـا خـارج شـده اند و اکنـون تنها  ١٣شهرسـتان دارای وضعیت قرمز اسـت.
عبدالرضـا قاسـم پـور بیـان کـرد :بـر اسـاس آخریـن طبقه بنـدی که در اسـتان فارس اعالم شـده اسـت اسـتان
فـارس دارای  ۱۳شهرسـتان بـا وضعیـت قرمـز بـوده و  ۱۶شهرسـتان اسـتان فارس نیـز دارای وضعیـت نارنجی
اسـت و تنهـا  ۷شهرسـتان دارای وضعیـت زرد شـیوع کرونا در سـطح اسـتان فارس هسـتند.
وی اضافـه کـرد :محدودیتهـای کرونایـی در اسـتان فـارس تـا انتهـای هفتـه ادامـه خواهـد داشـت و روزانـه
واحدهـای صنفـی کـه مقـررات را رعایـت نکننـد بـا آنهـا برخـورد قانونـی صـورت گرفتـه و برخـی از آنـان پلمـب
میشـوند.
قاسـم پـور ادامـه داد ۶۰ :درصـد ظرفیـت بیمارسـتانهای مرجـع کرونـا در اسـتان فـارس پـر شـده و رونـد
مثبت شدن تستها در استان  ۴۰و این روند در شهرستان شیراز  ۵۰درصد است
جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا میگویـد درصـد رعایـت شـیوه نامههـای
بهداشـتی در اسـتان فـارس  ۵۰درصـد عنـوان شـده کـه سـه درصـد بیشـتر از میـزان کشـوری اسـت.

یافته اسـت ،خاطرنشـان کرد :افـراد درگیر بـا کرونا ،دیر
بـه مراکـز منتخـب درمـان سـرپایی کرونـا ( ۱۶سـاعته)
مراجعـه می کننـد ،لـذا از عمـوم شـهروندان درخواسـت
میشـود که درصـورت داشـتن هرگونه عالئم مشـکوک
بـه کرونـا ،حتمـا بـه نزدیکتریـن مرکـز درمانـی معرفـی
شـده مرتبـط بـا کرونـا ،مراجعـه کنند.
تاکیـد رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـر
بروزرسـانی و سـرعت بخشـیدن رونـد پاسـخدهی مراکز
آزمایشـگاهی تشـخیصی کروناویـروس در فـارس بـرای
تصمیـم گیری هـای مهم سـتاد مدیریت بیمـاری کووید
 ۱۹در دانشـگاه در راسـتای تشـخیص و درمـان بـه
هنـگام بیمـاران از دیگـر محورهـای ایـن نشسـت بـود.
لطفـی بـا تاکیـد بـر حساسـیت بیشـتر مسـئوالن در ایـن
شـرایط بحرانـی ،از تمامی کادر بهداشـت و درمان درگیر
بـا کرونـا بـه ویـژه دسـتیاران ،دانشـجویان و کارکنـان
درگیـر بـا کرونا و همچنیـن کارکنان مراکز آزمایشـگاهی

ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،گفـت:
بررسـی آمـار ابتلا و مـرگ ناشـی از کرونـا در فـارس
نشـاندهنده کاهـش سـن مبتالیـان و فوتیهـا بـوده
اسـت.
دکتر مهرزاد لطفی یکشـنبه  27تیر در سـیصد و شـصت
و چهارمیـن نشسـت روزانـه سـتاد مدیریـت بیمـاری
کوویـد  ۱۹دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :آمـار
ابتلا و مـرگ ناشـی از کرونـا در سـنین پاییـن بـه ویـژه
جوانـان اسـتان افزایـش یافتـه اسـت.
وی یکـی از عوامـل مهـم در شـکلگیری ایـن آمـار را
کاهـش سـطح رعایـت پروتکلهای بهداشـتی از سـوی
جوانـان و نوجوانـان اعلام و اضافـه کـرد :ایـن موضوع
موجـب افزایـش مـوارد ابتلا و فـوت ناشـی از کرونـا در
افـراد با سـن پائین در فارس شـده و فاصله بین بسـتری
تـا مـرگ افـراد ،به میـزان بسـیار پایین رسـیده اسـت.
او بـا بیـان اینکه شـدت بیمـاری در افراد مبتلا افزایش

تشـخیصی کروناویـروس در فـارس بـرای تلاش
شبانه روزی در این بحران قدردانی کرد.
او بـا اشـاره بـه وضعیـت بحرانـی بیمارسـتان ها و مراکـز
درمانـی طـی  ۲۴سـاعت گذشـته و افزایـش بیـش از
حـد انتظـار مراجعـان ،از افزایـش مـوارد لیسـت انتظـار
در بخش هـای کوویـد و مبتالیـان بـه ویـژه جوانـان
و نوجوانـان خبـر داد و گفـت :راه انـدازی بیمارسـتان
پشـتیبان  ۲نیـز در اولویـت دسـتور کار قـرار دارد.
لطفی در ادامه ضمن پیگیری آمار نمونه های انجام شده
آزمایـش کرونـا طـی روز گذشـته تاکنـون در فـارس؛ بـه
بررسـی آمـار مبتالیان ،مـوارد مرگ و میر ،افراد بسـتری
و بهبودیافتـه ،رونـد خدمـت رسـانی به مبتالیـان و موارد
مشـکوک در مراکز درمانـی ،بررسـی نمودارهای مربوط
بـه جانباختـگان کوویـد ۱۹در اسـتان و کشـور ،به پایش
عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی تشـخیصی کروناویـروس
در فـارس نیـز پرداخت.

معاون فرماندار شیراز:

محدودیتهای وضعیت قرمز در شیراز الزماالجراست

بیمـاری کرونـا را مـورد تاییـد قرار داد و شـهرداری شـیراز

را مکلـف دانسـت تـا علاوه بـر بخشـودگی اجارهبهـای
پیمانـکار در مـدت تعطیلـی ،نسـبت بـه تمدیـد مـدت
قـرارداد طبق مصوبات سـتاد ملـی و اسـتانی کرونا اقدام
کند .
معـاون فرمانـدار شـیراز همچنیـن بـر ضـرورت تعطیلـی
تمـام اماکـن تفریحـی ،تفرجگاههـا و پارکهـا تاکیـد
و خاطرنشـان کـرد :کافـی شـاپها ،رسـتورانها و
فسـت فودهـا ،صرفا به صـورت بیرون بـر و در فضای باز
امـکان ادامه فعالیت خواهند داشـت.
حقیقـی بـر تـداوم و تشـدید فعالیـت اکیپهـای گشـت
مشـترک مرکـب از نماینـدگان اتـاق اصنـاف ،سـازمان
صمـت و مراکـز بهداشـت تحـت نظارت و مدیریت سـتاد
کرونای شهرسـتان تاکید و یادآور شـد :برگـزاری هرگونه
تجمـع در فضـای بسـته بـه ویـژه تاالرهـا و باغهـای
مجالـس ممنـوع اسـت و اداره اماکـن بـر ایـن دسـته از
واحد هـا نظـارت ویـژه خواهـد داشـت.
او ضمـن ابـراز نگرانـی از تجمـع مـردم در ادارت ،تمـام

دسـتگاههای اجرایـی ،بانکهـا و ادارات را ملـزم بـه
رعایـت دسـتورالعملهای ابالغـی دانسـت و افـزود :بـا
اداراتـی که مصوبات سـتاد ملی و اسـتانی کرونـا را نادیده
بگیرنـد قاطعانـه برخـورد خواهـد شـد.
جانشـین ریـس سـتاد مبـارزه بـا بیمـاری کرونـای
شهرسـتان شـیراز همچنیـن از تـداوم تعطیلـی اماکـن و
باشـگاههای ورزشـی تـا عبـور از شـرایط بحـران خبر داد
و گفـت :عـادی انـگاری بیمـاری کرونـا توسـط جوانان و
ورزشـکاران ،سلامت خانوادهها به ویژه سـالخوردگان را
بـه مخاطـره میانـدازد.
بـه گـزارش ایسـنا ،از حـدود  ۲هفته قبـل ،با تدبیر سـتاد
مدیریـت بیمـاری کرونـا ،محدودیتهـای مرتبـط بـا
شـیوع ایـن بیمـاری ،در شهرسـتان شـیراز تشـدید شـد،
امـا مشـاهدات میدانـی خبرنـگاران نشـان دهنـده تداوم
فعالیـت اکثـر صنـوف و کاهـش حساسـیت مردم نسـبت
بـه رعایـت پروتکلهـا ،علیرغـم شـرایط سـخت ابتلا و
مـرگ ناشـی از کرونـا ،در ایـن کالنشـهر اسـت.

آغاز اجرای سومین مرحله طرح ملی کاج در واحدهای تولیدی و صنعتی فارس
سلامت کارگـران) افـزود :مرحلـه اول طـرح ملـی کاج بـا
هـدف کاهـش اعتیـاد در جامعـه کار و تولیـد اسـتان فـارس
از سـال  95بـدون تامیـن اعتبـار از سـوی دولـت آغـاز شـد
و مرحلـه دوم ایـن طـرح نیـز از سـال  98تـا پایـان سـال 99
اجرا شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مرحلـه اول و دوم طـرح کاج در 120
واحـد تولیـدی بـاالی  50نفـر نیـروی کار اسـتان اجـرا شـده
اسـت،عنوان کـرد :بـا شـروع مرحلـه سـوم ایـن طـرح نیـز
پیـش بینـی می شـود کـه تـا پایان سـال جـاری طـرح کاج با
هـدف کاهـش اعتیـاد در جامعه کار و تولید اسـتان فارس در
مابقـی واحدهـای تولیـدی بـا نیـروی کار بـاالی  50نفـر در
فارس اجرا شـود،همچنین تصمیماتـی از قبیل اصالح آیین
نامـه انضباطـی کار کارگاههـا مبنـی بـر ممنوعیـت اسـتفاده
از دخانیـات و موبایـل در خطـوط تولیـد و برنامـه ریـزی

بـرای اجـرای طـرح ورزش صبحگاهی و پیـاده روی هفتگی
بـرای کارگاههـای اسـتان کـه در شـهرهای بـزرگ هر سـال
یکبـار سـهم هـر کارفرمـا و در شـهرهای کوچـک هر شـش
مـاه نوبـت هـر کارفرمـا میشـود نیـز از جملـه برنامه هـای
منحصـر بفردی اسـت کـه در اکثر کارگاههای بزرگ اسـتان
برگـزار شـده و امسـال نیـز علیرغـم بـروز کرونـا و بـا رعایـت
دسـتورالعملهای بهداشـتی برگـزار خواهـد شـد.
مدیریـت اجتماعـی اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی
اسـتان فـارس نیـز در ادامـه ایـن نشسـت گفـت:
سـوءمصرف موادمخـدر در محیطهـای کاری ،هزینههـای
جبرانناپذیـری ماننـد خسـارات حـوادث کار ،افزایـش
حقبیمـه غرامـت کارگـران ،پایینآمـدن سـرعت و کیفیـت
کار ،افزایش غیبتهای ناشـی از بیماری و سـرقت و آسـیب
را در پـی خواهـد داشـت کـه جلوگیـری از ایـن آسـیب ها

ایرنـا :دومیـن مرکـز توانبخشـی و نگهـداری افـراد دارای معلولیـت
جسـمی و حرکتی فارس در ششـمین روز از هفته بهزیسـتی در شـیراز
افتتاح شـد.
سـلیم حقیقـی مدیـر روابط عمومـی اداره کل بهزیسـتی فـارس اظهار
کـرد :بـا توجـه بـه مراجعـات مکـرر مددجویـان نیـاز بـه افتتـاح مرکـز
دوم داشـتیم کـه ایـن مرکـز نگهداری و توانبخشـی با ظرفیـت  ۴۰نفر
ثبـت شـده و خدماتـی همچـون فیزیوتراپـی ،روانشناسـی ،مـددکاری،
پزشـکی ،پرسـتاری ،کاردرمانـی و ....ارائـه می دهـد.
وی عنـوان کـرد :ایـن مرکـز بـرای نگهـداری مـردان دارای معلولیـت
جسـمی حرکتی در رده سـنی بـاالی  ۱۸سـال در نظـر گرفتـه شـده
اسـت و بـا توجـه بـه نبـود مرکـز مشـابه در اسـتان های همجـوار،
مراجعـات از ایـن اسـتانها را نیـز پوشـش خواهـد داد.
در حاشـیه افتتاحیـه مرکـز نگهـداری و توانبخشـی افـراد دارای
معلولیـت جسـمی و حرکتـی رونمایـی سراسـری از هـزار دسـتگاه اکسـیژن سـاز اهدایـی بـه مراکز سـالمندان به
صـورت ویدئـو کنفرانـس همزمـان کشـوری برگـزار شـد ،سـهم فـارس  ۴۷دسـتگاه اکسـیژن سـاز اسـت کـه در
مراکـز نگهـداری سـالمندان توزیـع شـده اسـت.
 ۵۴هزار و  ۹۶۷فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی در کل استان فارس زیر پوشش بهزیستی هستند.
اولین مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی شیراز نیز  ۴۰نفر ظرفیت دارد.

تامین بیش از  14هزار تن نهاده برای مرغداری های شیراز

کاهش سن مرگ ناشی از کرونا در فارس

عصرمردم:
مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس از آغـاز
اجـرای سـومین مرحله طـرح ملـی کاج(برنامه ارتقـای نظام
سلامت کارگـران) در واحدهـای تولیـدی و صنعتـی ایـن
اسـتان بـدون تامیـن اعتبار دولتـی و با بهره گیـری از کمک
کارفرمایـان و همراهـی کارگـران اسـتان خبـرداد و گفـت:
سلامت کارگـران بـهعنـوان نیروهـای مولـد جامعـه و یکـی
از ارکان اصلـی دسـتیابی بـه توسـعه اقتصـادی ،از اهمیـت
زیـادی برخـوردار اسـت و زمانـی کـه توسـعه همهجانبـه در
اولویت کشـور باشـد این تامین سلامت ،اهمیتـی دوچندان
پیـدا می کند.به گـزارش روابط عمومـی اداره کل تعاون  ،کار
و رفاه اجتماعی اسـتان فارس  ،سـهراب مختاری درحاشـیه
جلسـه ویدئـو کنفرانـس کشـوری برنامـه ریـزی و اجـرای
فراگیـر مرحلـه سـوم برنامـه ملـی کاج ( برنامـه ارتقـای نظام

بستری  ۳۶۱بیمار و مرگ  ۱۲نفر طی یک روز در فارس
آمارهای ابتال ،بســتری و مرگ مرتبــط با کرونا ویروس در اســتان فارس روند
صعودی را با سرعت بیشتری طی میکند به نحوی ...

راه اندازی دومین مرکزتوانبخشی
و نگهداری معلوالن جسمی و حرکتی در شیراز

رئیس علوم پزشکی شیراز هشدار داد:

ایسـنا :معـاون سیاسـی و جانشـین فرمانـدار در سـتاد
مدیریـت بیمـاری کرونـای شهرسـتان شـیراز بـا تاکیـد
براینکـه محدودیتهـای مرتبـط بـا وضعیت قرمز شـیوع
کرونـا در ایـن شهرسـتان تـداوم دارد ،بـر لـزوم تبعیـت
همـه گروههـای شـغلی و صنفـی ،از دسـتورالعملهای
مرتبـط ،تاکیـد کـرد.
عبدالرسـول حقیقی ضمن ابراز نگرانـی از عادی انگاری
مـردم در قبـال بیمـاری کرونـا و خطـر سـیر صعـودی
سـرایت نسـخه جدیـد ایـن ویـروس در خانوادههـا،
بـر ضـرورت تشـدید اقدامـات پیشـگیرانه و نظـارت بـر
عملکـرد ادارات و اصنـاف در رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از روابـط عمومی کمیته اطالع
رسـانی سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـای شهرسـتان
شـیراز ،مطالبـه انجمن صنفی شـهربازی شـیراز و حومه
در خصـوص مسـاعدت شـهرداری در راسـتای عـدم
دریافـت اجـاره بهـا در زمـان تعطیلـی بـه دلیـل شـیوع
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مسـتلزم اجرای برنامههای آموزشـی و پیشـگیرانه در فضای
کار و تولیـد اسـت.
قـدر خادم الحسـینی افـزود :با توجـه به دامنه وسـیع تبعات
شـیوع سـوءمصرف موادمخـدر در محیطهـای کارگـری و
تاثیـر آن بـر انسـجام خانوادههـا و چرخـه تولیـد و اقتصـاد و
از آنجـا کـه پیشـگیری ،کمهزینهتریـن و موثرتریـن اقـدام
در راسـتای ممانعـت از گرایـش افـراد بـه موادمخـدر اسـت،
سـبب شـد کـه دولـت ،پرداختـن بـه ایـن موضـوع را جـزو
برنامههـای اساسـی خـود قـرار دهـد.
وی ادامـه داد :طـرح ملـی کاج از شـهریورماه سـال 95
در کارگاههـای بـاالی  50نفـر نیـروی کار کـه دارای خانـه
بهداشـت کارگری هسـتند آغاز شـده اسـت و دومرحله آن به
اتمـام رسـیده اسـت و اکنـون اجـرای مرحله سـوم این طرح
در اسـتان فـارس آغاز شـده اسـت.

عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز با اشـاره به اتخـاذ تمهیدات ویژه بـرای تامیـن نهاده های دامـی در این
شهرسـتان گفـت :در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری بیـش از  9هزار تـن ذرت و بالـغ بر پنج هـزار تن سـویا برای
مرغـداران فعـال شـیرازی تامین و توزیع شـد.
ذبیـح اللـه سیروسـی بـا اذعـان بـه اینکـه توزیـع نهاده هـای یارانـه دار بـا نظـارت دقیـق کمیتـه پایـش دنبـال
می شـود ،تصریـح کـرد :بـا تخصیـص نهاده هـا در مـدت مـورد نظـر  6هـزار تن گوشـت مـرغ در این شهرسـتان
تولیـد کـه سـهم  15درصـدی از تولیـد اسـتان فـارس را داشـته و مقـام اول آن را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در سـه مـاه فصـل بهـار  75واحـد پـرورش مرغ گوشـتی در شهرسـتان شـیراز
مبـادرت بـه جوجـه ریـزی و تولیـد گوشـت کـرده اند ،اظهـار کرد :ایـن واحد هـای تولیـدی در طـول دوره پرورش
جوجـه ریـزی دو میلیـون و  900هـزار قطعـه ای داشـته انـد که فرآیند نظارت مسـتمر بـر تولید از ابتـدای دوره تا
زمـان کشـتار در سـه مرحله صـورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه وی؛ بـا توجـه بـه تامیـن نهاده هـای مـورد نیـاز مرغـداران ،پـس از پایـان دوره و تعییـن زمـان بارگیـری
محصـول بـه سـمت کشـتارگاه ،مرغـدار مکلـف بوده اسـت تـا حداقـل  90درصـد از مرغ تولیـدی را به کشـتارگاه
بـا نـرخ مصـوب تحویـل نمایـد ،در غیـر ایـن صـورت از سـهمیه نهاده هـای یارانـه دار واحـد مذکـور در دوره آتـی
کسـر می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز یـاد آور شـد :در این طـرح تلفـات غیر متعـارف واحد های پـرورش مرغ
گوشـتی نیـز بررسـی ،صورتجلسـه و بـه مراجـع بـاال دسـتی ارسـال تـا نسـبت بـه لحـاظ نمـودن آن اقدام شـود و
مرغـدار از ایـن حیـث متضرر نشـود.
سیروسـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر نهاده هـای مـورد نیـاز مرغـدار در کمتـر از  20روز پـس از تائیـد جوجـه
ریـزی بـه آنـان تحویـل می شـود و رضایـت آنـان جلب شـده اسـت ،افـزود :با وجـود برخـی بیماری های تنفسـی
در واحد هـای مرغـداری کـه رونـد رشـد را کنـد و بعضا موجـب تلفات اسـت ،افزایش طول دوره پـرورش و فرصت
تحویـل مـرغ به کشـتارگاه بـه بیـش از ۵۰روز مورد درخواسـت مرغداران اسـت.

یک مددکار اجتماعی مطرح کرد:

اقدامات روانشناختی تاثیرگذار در مقابله با کروناویروس
ایسـنا :یـک مـددکار اجتماعـی بـا اشـاره به تـداوم اثرات منفـی ناشـی از محتوای اخبار و اطالعات منتشـر شـده
پیرامـون شـیوع کروناویـروس بـر روح و روان مـردم ،لـزوم توجـه بـه اقدامات روانشـناختی بـرای مقابلـه تاثیرگذار
را متذکر شـد.
زینـب گلـکار یکشـنبه  ۲۷تیـر در یـک کارگاه آموزشـی گفت :حواشـی منتشـر شـده در فضـای مجـازی پیرامون
بیمـاری کرونـا ،علیرغـم مشـخص نبـودن صحت و میـزان موثق بـودن این اخبار ،افـکار و احساسـات مخاطب
را تحـت تاثیـر قـرار میدهد.
او گفـت :خبرهـای مرتبـط بـا وضعیـت کرونـا و تغییراتـی نظیـر محدودیـت ارتباطـات اجتماعـی و نگرانی هـای
مرتبـط بـا آن ،عـوارض روانشـناختی جـدی بـرای افـراد ایجـاد و افـراد بزرگسـال را درگیـر اضطـراب و بـه تبع آن
فرزنـدان و دیگـر اعضـای خانـواده را هـم درگیـر نگرانـی و اضطـراب میکنـد.
گلـکار خاطرنشـان کـرد :در برابـر ایـن نگرانی ها و مشـکالت روحـی روانی و اضطـراب ،باید اقدامات و کسـب یا
ارتقـای مهارتهایـی را در نظـر داشـت کـه با اتـکا به آنها ضمـن مقابله با ویـروس کرونا ،از بروز مشـکالت جدی
و آسـیبهای روانشـناختی نیز پیشـگیری کرد.
او ادامـه داد :در روانشناسـی شـیوه و مهارتـی اسـت بـه نـام «خـود تنظیمـی» کـه می تـوان از ایـن روش بـرای
مقابلـه بـا کرونـا اسـتفاده کـرد ،به این صورتکه عادتهای سلامتی ،مانند شسـت وشـوی دسـت حداقل برای
 ۲۰ثانیـه ،دسـت نـدادن و همچنیـن مقاومت در برابر وسوسـه هایی مثل سـفر کـردن و برگـزاری دورهمی و  ...را
بایـد ایجـاد ،تقویـت ،مدیریت و کنتـرل کرد.
ایـن کارشـناس بهداشـت روان ،بـا بیـان اینکـه بایـد مهارت تعـادل در دریافـت اخبـار و مطلع بـودن از اطالعات
مختلـف را در خـود ایجـاد و تقویـت کـرد ،گفـت :اطلاع از اخبـار و مسـائل روز ،خـوب اسـت امـا زیاد شـنیدن و
تکـرار اخبـار ،افـراد را خسـته و گاه وحشـتزده و دچـار اسـترس میکنـد .داشـتن مهـارت حفظ تعـادل ،میتواند
فـرد را در ایـن زمینـه کمـک کند.
او اضافـه کـرد :یکـی از روش هـا و اقدامـات روانشـناختی بـرای مقابلـه بـا کرونـا ،داشـتن نوعـی از خودمراقبتی
اسـت ،بـه بیانـی دیگـر بـه جـای داشـتن اضطـراب و وسـواس فکـری کـه در نتیجـه افـکار منفـی در مـورد ابتال
بـه کرونـا ایجـاد می شـود ،می تـوان از داشـتن یـک سیسـتم بهداشـتی درسـت و کنتـرل وضعیت محیـط زندگی
اسـتفاده کرد.
گلـکار خاطرنشـان کـرد :کاری کـه هـر کـس در هـر بحـران ،چـه مرتبـط بـا کرونـا چـه غیـر مرتبـط بـا
ایـن بیمـاری ،می توانـد انجـام دهـد ،تمرکـز بـر روز آن مسـائل و امـوری اسـت کـه روی آن اختیـار و کنتـرل
دارند.
او توضیـح داد :افـراد روی جهـش ویـروس یـا ابتلا خـود و دیگـران بـه کرونـا ،نمیتوانند به شـکل کامل تسـلط
داشـته باشـند و ایـن موضوعـات را مدیریـت کننـد ،از طرفـی قـادر بـه از بیـن بـردن تـرس و احساسـات و افـکار
منفـی در رابطـه بـا ایـن همهگیـری نیسـتند ،امـا میتواننـد آنچـه کـه اکنـون هسـتند را تغییـر داده و سـطحی از
سـازگاری در خـود ایجـاد کننـد ،یعنـی مهـارت حـل مسـئله را در خـود بهبود بخشـند.
ایـن مـددکار اجتماعـی اضافـه کـرد :بهبـود یافتـن نگرش هـا ،باعـث برطـرف شـدن تـرس و تشـویش های
بیجـا و بـی دلیـل می شـود ،از ایـن رو آرامـش بـرای فـرد بـا هـدف دنبـال کـردن زندگـی روزمـره فراهـم خواهـد
شـد و سـطحی از اضطـراب و نگرانـی ناشـی از شـیوع همهگیـری کرونـا کاهـش می یابـد و افـراد بـه سـطح
تقریبـی از سـازگاری بـا کرونـا میرسـند تـا بتواننـد روال زندگـی خودشـان را بـه صـورت نسـبی حفـظ و دنبـال
کنند.

سالمت
دوشنبه  28تیر 1400

خطرات غیر منتظرهای که
داروهای تاریخ مصرف گذشته دارند

باشگاه خبرنگاران :ورا باشکینا داروساز روس اعالم کرد که پس از مطالعات و آزمایش های
فراوان در هیچ شــرایطی نمی توان از داروهای تاریخ مصرف گذشته ،یعنی پس از گذشت بیش
از تاریخ مشخص شده توسط سازنده استفاده کرد.
این داروســاز در مصاحبه با آژانس خبری پرایم روســیه اظهار کرد :تولیدکنندگان دارو فقط
تا تاریخ انقضا داروی نصب شــده روی بسته بندی  ،مسئول اثربخشی و تأثیر محصوالت خود
هستند.
او میگوید :دســتورالعمل های پیوســت شــده به دارو ،کیفیت ،ویژگی ها و عوارض جانبی
احتمالی آن را نشــان می دهد .عالوه بر عمر مفید ،دارو باید در شرایط مناسب مانند دما  ،نور و
رطوبت نگهداری شــود .بنابراین دستورالعمل ها را باید با دقت بخوانند تا دارو به درستی ذخیره
و از اثربخشی آن تا تاریخ انقضا در بسته بندی آن اطمینان حاصل شود.
پس از تاریخ انقضاء دارو ،تولیدکننده هیچ گونه مســئولیتی را در قبال کیفیت و اثربخشی آن
بر عهده نمیگیرد؛ زیرا این دارو پس از انقضای مدت تعیین شده ،میتواند خاصیت درمانی خود
را از دست داده و واکنشهای جانبی جدی ایجاد کند .یعنی استفاده فرد از داروی تاریخ مصرف
گذشته سالمت و حتی زندگی وی را به خطر می اندازد.

غذاهای فرآوری شده به بروز بیماری التهاب روده
منجر می شوند

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن مقادیر زیاد میان وعده و غذاهای فوق العاده
فرآوری شده می تواند خطر ابتال به بیماری التهاب روده را افزایش دهد.
غذاهای فوق العاده فرآوری شده شامل مواد غذایی پخته شده بسته بندی شده ،نوشیدنیهای
گازدار ،غالت شــیرین ،وعدههای غذایی آماده با مواد افزودنی غذایی و مواد گوشــتی و ماهی
فرآوری شــده اســت .این محصوالت اغلب حاوی مقادیر زیادی قنــد ،چربی و نمک افزودنی
هستند ،اما میزان ویتامین و فیبر آن کم است.
محققــان معتقدند که رژیم غذایــی در بروز بیماری التهاب روده نقــش دارد ،اما اطالعات
محــدودی در مورد ارتباط بین مصرف مواد غذایی فوق العاده فرآوری شــده و این بیماری که
شامل بیماری کرون و کولیت روده است ،وجود دارد.
محققان دانشگاه مک مستر کانادا دادههای بیش از  ۱۱۶هزار بزرگسال  ۳۵تا  ۷۰ساله را که
در  ۲۱کشور کم درآمد ،متوسط و پردرآمد زندگی میکردند ،تجزیه و تحلیل کردند.
شرکت کنندگان از ســال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۶ثبت نام شدند و حداقل هر سه سال مورد ارزیابی
قرار گرفتند .طی پیگیری متوســط  ۱۰ساله ۴۶۷ ،شــرکت کننده مبتال به بیماری التهاب روده
تشــخیص داده شــدند .پس از در نظر گرفتن سایر فاکتورها ،محققان نتیجه گرفتند که مصرف
مقادیر بیشتر غذای فرآوری شده با خطر باالتر التهاب روده همراه است.
در مقایســه با افرادی که کمتر از یک وعده غذای فوق العاده فرآوری شــده در روز مصرف
میکردند ،خطر ابتالء به بیماری التهاب روده در بین کسانی که روزانه  ۵وعده یا بیشتر مصرف
میکردند  ۸۲درصد و در بین کســانی که روزانه یک یا چهار وعده مصرف میکنند  ۶۷درصد
بیشتر است.

بروز مشکالت عصبی در  ۴درصد کودکان
مبتال به کووید ۱۹

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که تقریب ًا  ٪۴از کودکان بستری شده کرونایی
در نهایت دچار عوارض نورولوژیکی می شوند .تا به امروز ،میزان عوارض عصبی و روانپزشکی
مرتبط با عفونت کروناویروس در کودکان به خوبی درک نشده است .تیم تحقیق با هدف تحلیل
دامنه و شــیوع این عوارض در کودکان و نوجوانان بســتری در بیمارستان به انجام این تحقیق
پرداخت.
در این مطالعه ۵۲ ،مورد مشــکل نورولوژیکی شناسایی شد .موارد تشخیصی شامل وضعیت
صرع ،آنسفالیت ،سندرم گیلنباره ،تشنج ،روان پریشی ،و حمله ایسکمیک گذرا بود.
برآورد شــیوع عوارض عصبی مرتبط با عفونت و ســندرم چند سیستمی التهابی کودکان در
کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان حدود  ۳.۸مورد در هر  ۱۰۰بیمار است.
گذشــته از عوارض تنفســی و قلبی عروقی ،بیماران مبتال به بیماری کووید  ۱۹در معرض
خطر باالیی از بروز عالئم عصبی از جمله انسفالوپاتی ،سکته مغزی ،اختالالت عصبی عضالنی
و تشــنج هستند .مشخص شده اســت در کودکان مبتال به کووید  ۱۹که عفونت کروناویروس
با ســندرم التهاب چند سیســتم در کودکان ارتباط دارد که یک بیماری نادر اما جدی با التهاب
ثانویه شدید است.

پوست انسان هدف اصلی کروناویروس

مهر :مطالعات نشان می دهد که گیرنده های  ACE۲زیادی بر سلولهای کراتینوسیت وجود
دارد و هشدار می دهد که پوست انسان می تواند یک هدف بالقوه برای کروناویروس باشد.
به گفته محققان ،درک و داده های ما در مورد کروناویروس و بیماری کووید  ۱۹روز به روز
در حال پیشــرفت اســت اما ما هنوز از کرونا ویروس عقب هستیم زیرا ویروس در حال تکامل
بوده و نسخه های جدیدی ارائه می کند که رفتارهای متفاوتی دارند و مسیرهای مختلف سلولی
انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین با آن مسیرها واکنش متفاوتی نشان می دهد.
مطالعه محققان دانشــگاه پزشکی شاندونگ چین نشان داد که پوست انسان تجلی زیادی از
گیرنده های  ACE۲بر روی کراتینوســیت ها دارد (یکی از اصلی ترین گیرنده هایی که کرونا
ویروس از طریق آن ،وارد ســلول های انسانی می شــود) و هشدار می دهند که پوست انسان
همچنین می تواند مورد هدف کروناویروس ،به ویژه انواع قوی در حال ظهور آن باشد.
پوســت انســان به عنوان یک مانع فیزیکی و ایمنی عملکردی می توانــد از حمله عوامل
بیمــاری زای خارجی از جمله باکتری هــا ،قارچ ها و ویروس ها جلوگیــری کند .با این وجود
هنگامی که مانع پوســتی مختل شــود ،انسان نســبت به میکروب ها و عفونت آسیب پذیرتر
می شود .بروز مشکالت پوستی ناشــی از عفونت کروناویروس در  ۲۰.۴درصد بیماران گزارش
شده و با سایر عفونت های ویروسی پوست مشابه بوده است.
تیــم تحقیق به طور سیســتماتیک وجود  ACE۲و ترکیب ســلول  ACE۲مثبت را در
بافتهای پوســت مورد تجزیه و تحلیل قــرار داده و وجود باالیی از  ACE۲را در ســلولهای
کراتینوسیت مشاهده کرد که نشان می دهد پوست ممکن است هدف بالقوه کروناویروس باشد.
کارکنان بخش ســامت ،به ویژه افرادی که در خط اول کار مــی کنند و بیماران مبتال به
التهاب پوستی ،ممکن است در معرض خطر عفونت از راه پوست قرار گیرند .مطالعات همچنین
نشان داده است که کروناویروس می تواند تا  ۹ساعت بر روی پوست انسان زنده بماند.

آنتی بادی واکسیناسیون کرونا
 ۳برابر آنتی بادی مبتالشدگان است

مهر :بر اساس یک مطالعه جدید ،افرادی که به طور کامل علیه کووید  ۱۹واکسینه شده اند،
نســبت به افرادی که قب ً
ال به این بیماری مبتال شــده اند ،از نظر سیســتم ایمنی بسیار قوی تر
هســتند .محققان پی بردند افراد واکسینه شده دارای باالترین سطح آنتی بادی بودند که تقریباً
ســه برابر بیشــتر از افراد بهبود یافته از بیماری کووید  ۱۹بود .به گفتــه محققان ،این یافتهها
ممکن اســت افرادی را که معتقدند به دلیل ابتالء قبلی به کووید  ۱۹در امان هســتند تشویق
کند که واکسن بزنند.
دکتر «اریک سیوپنا» ،سرپرست تیم تحقیق در نیوهاید پارک نیویورک ،در این باره میگوید:
«این یک مطالعه دلگرم کننده است که بیشتر تأیید میکند واکسیناسیون علیه کووید  ۱۹پاسخ
ایمنی قویتری نسبت به بهبودی از عفونت ایجاد میکند».
این مطالعه همچنین نشــان داد که زنان و مردان پس از واکسیناسیون یا ابتالء به کووید،۱۹
ســطح آنتی بادی متفاوتی دارند .به گفته محققان ،این مســئله احتما ًال نتیجه اختالف نســبت
هورمونها مانند اســتروژن و تستوسترون اســت .تیم تحقیق در این مطالعه ،سطح آنتی بادی
کووید  ۱۹را در بیش از  ۲۶۰۰۰نمونه خون از افراد واکســینه شــده و واکســینه نشده ،در کنار
افرادی که از عفونت کووید  ۱۹بهبود یافته بودند ،ارزیابی کرد .محققان همچنین به تفاوتهای
مرتبط با سن بین زنان و مردان بهبودیافته یا واکسینه شده پی بردند.
در میان افراد مسنتر از  ۵۱سال ،مشخص شد که سطح آنتی بادی در زنان بیشتر از مردان
اســت .نویسندگان معتقدند این شرایط ممکن است مربوط به تغییر در سطح هورمون استروژن
زنانه باشد که در حدود این سن رخ میدهد و بر سیستم ایمنی بدن تأثیر میگذارد.
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باشگاه خبرنگاران :به گفته دکتر جان کوین عضو
کلینیکهای کوین ،عالئم آشــکار قنــد خون باال
میتواند در صورت شما ظاهر شود.
کوین گفت :پوســت بزرگترین عضو بدن است،
بنابراین بدیهی اســت کــه به ویژه پوســت ناحیه
صورت تحت تأثیر سطح باالی قند خون قرار گیرد.
همانطور که پوسته پوسته شدن پلکها ممکن است
نشان دهنده یک عارضه جدی باشد.
او ادامه داد :زانتالســما نوعــی چربی نرم ،زرد و
چرب اســت که در زیر پوست شکل میگیرد .اغلب
این برجستگیها مانند جوشها به نظر میرسند ،اما
تفاوت آنها با جوشهای معمولی این است که زرد
میشوند .عالوه بر صورت ،این برآمدگیها میتوانند
در باسن ،ران ،زانو و آرنج نیز ظاهر شوند.
کوین هشــدار داد که برچسبهای پوستی روی
پلکها نیز ممکن است نشــان دهنده سطح کنترل
نشده قند خون باشد.
عفونتهای پوســتی ،خارش پوســت خشک و
ناحیه تیره تری از پوست با احساس مخملی از دیگر
عالئم هشدار دهنده مربوط به پوست است.
چگونه میتوان سطح قند خون را کنترل
کرد؟
 ورزش میتواند به کاهش قند خون کمک کندو راه رفتن راه خوبی برای رسیدن به این هدف است.
 تغییرات کوچک در رژیم غذایی ،مانند نوشیدنباشگاه خبرنگاران :سفر با هواپیما از محبوبترین
وسایل حمل و نقل برای رفتن از یک مکان به مکان
دیگر اســت اما هنــگام نشســتن روی صندلیهای
خاص ،خطر سرطان افزایش مییابد.
کدام صندلی این مشــکل را به دنبال دارد و علت
آن چیست؟
پس از یک وقفه بیش از یک ســال به دلیل همه
گیــری کرونا ،زندگی به تدریج به بخش حمل و نقل
و هواپیمایی بازگشته است ،به گونهای که پیش بینی
میشود تعداد پروازهای برنامه ریزی شده روزانه بین
کشــورها و قارههای کره زمین به طور قابل توجهی
افزایش یابد.
مردم شــروع به مســافرت و رفتن به تعطیالت
طوالنــی کرده اند تا به آنها کمک کند فشــارهای
ناشــی بحران کرونا را پشت ســر بگذارند؛ بحرانی
که مردم را مجبــور کرد برای مدت طوالنی در خانه
بمانند .با این حال ،مســافرت و لذت بردن از ســفر
با هواپیما ممکن اســت خطرات زیــادی را به همراه
داشته باشد.
وب ســایت آلمانی « »HNAگــزارش داد که
مســافرت مکرر با هواپیما میتواند فرد را در معرض
خطر ابتال به ســرطان قرار دهد .ایــن خطر هنگام
نشستن در کنار پنجره هواپیما افزایش مییابد.

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که
ذهن فعال در دوران پیری می تواند بیماری آلزایمر را
تا  ۵سال به تأخیر بیندازد.
محققان میگوینــد فعالیتهایــی مانند مطالعه،
نوشتن نامه ،و بازی پازل ممکن است باعث افزایش
سالمت مغز حتی در افراد  ۸۰ساله شود.
«رابرت ویلســون» ،سرپرســت تیــم تحقیق از
مرکز پزشــکی دانشگاه راش در شیکاگو ،در این باره
میگوید« :دلیل اصلی این اســت کــه فرد در حال
پردازش اطالعات است».
وی گفــت« :مطمئن ًا مطالعه مهم اســت ،اما هر
چیزی که ذهن را تحریک کند و از نظر فکری فرد را
به چالش بکشد ،میتواند مفید باشد».
ویلسون هشدار داد که این مطالعه نمیتواند اثبات
کند که داشــتن فعالیت ذهنی زوال عقل را به تأخیر
میاندازد ،اما نشان میدهد که مطالعه و فعالیتهای
مختلف شناختی ممکن است مفید باشد.
اگرچه مطالعات دیگر نشان داده اند که ذهن فعال
زوال عقــل را به تأخیر میاندازد ،اما این مطالعه یک

ایسنا :بیش از دو سوم بزرگساالن آمریکایی دارای
اضافه وزن یا چاقی هســتند و بســیاری از افراد به
مکملهــای غذایی روی میآورند که وعده کمک به
کنترل وزن را میدهند.
بسیاری از راهبردهای کاهش وزن به دلیل اینکه
منجر به شکست شدهاند ،شــهرت بدی یافتند حتی
داروهای کاهش وزن و چاقی مورد تایید سازمان غذا
و دارو ایاالتمتحده ( )FDAنیز باعث کاهش وزن
به نسبت کمی میشوند.
بســیاری از افراد برای کاهش وزن به مکملهای
غذایی و درمانهای جایگزین روی میآورند که برای
کاهش سریع و موثر وزن به بازار عرضه میشوند .این
مکملها وعدههای امیدوارکنندهای را مبنی بر راهحل
موفقیتآمیز ارائه میدهند که بهطور معمول در مورد
الغری یا حفظ وزن نتایج مشابه ندارند.
حدود  ۳۴درصد از بزرگساالن گزارش کردند که از
مکملهای غذایی برای کمک به کاهش وزن استفاده
میکنند .در حقیقت ،از  ۷۷۶مکمل غذایی مشــخص
شده در پایگاه داده داروهای  ،FDAحدود  ۴۰درصد
برای کاهش وزن در بازار عرضه میشــوند .بسیاری
از آنها توسط افراد مشــهور تاثیرگذار تایید میشوند
و مورد اعتماد مصرفکنندگان هســتند .متاســفانه،
مصرفکنندگان نمیدانند که این مکملهای غذایی
توسط  FDAاز نظر ایمنی و اثربخشی مورد آزمایش
قرار نگرفتهاند و اکثر آنها موثر نیستند.
در این بررســی اصولــی ،محققــان  ۲۰هزار و
 ۵۰۴مقالــه را بررســی کردنــد ۱۷۴۳ ،مقاله با متن
کامل و  ۳۱۵متن کامل مقاله مروری را نیز بررســی
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عالئم هشدار دهنده قند خون باال
در چهره شما!

صندلیهایی در هواپیما
که نشستن روی آن سرطانزاست

مطالعه و پازل بیماری آلزایمر را
 ۵سال به تعویق می اندازد

آیا مکملها موجب کاهش وزن میشوند؟
کردند .آنان بهطــور خاص بهدنبال مطالعات در مورد
مکملهــای غذایــی و درمانهــای جایگزین برای
کاهش وزن بودند تا شــواهدی در مورد کارایی این
محصوالت بیابند.
مطالعــات در مورد  ۱۴مکمــل غذایی مختلف و
روشهــای درمانی دیگر بــرای کاهش وزن در این
بررســی شامل طب سوزنی ،کیتوســان ،کروم ،اسید
لینولئیــک کونژوگه ،افــدرا یا کافئین ،گارســینیا یا
اسید هیدروکسی سیتریک ،چای سبز و آدامس گوار
بودند.
مطالعــات زیــادی در مورد ارزیابــی مکملهای
غذایی برای کاهش وزن وجود دارد اما این بررســی
نشان میدهد که هیچ مدرک قوی و با کیفیت باال در
مورد اثربخشی هیچ یک از محصوالت موجود نیست.
جان باتسیس ،دانشیار دانشگاه کارولینای شمالی
آمریــکا و یکــی از محققان این تحقیــق میگوید:
«بررسی گسترده ما از پیشینه تحقیقات نشان میدهد
که با وجود طیف گستردهای از مکملها و گزینههای
رژیم غذایی که برای ارتقاء کاهش وزن در دسترس
هستند و به بازار عرضه میشوند ،آزمایشهای بالینی
رســمی ،با کیفیت باال ،از نظر روش شــناختی برای
حمایت از شواهد بالینی وجود ندارد».
این بررسی نشــان داد که در بسیاری از مطالعات
منتشر شــده ،اندازه نمونه کوچک و بررسی پیگیری

کوتاهمدت اســت ،قومیت یا ســن گروهها را در نظر
نمیگیرند ،دارای طرح تحقیق ضعیفی هستند و تحت
تاثیر ســوگیری تجاری قرار دارند که اغلب منجر به
نتیجهگیری متناقض میشود.
بت کانلون ،متخصص تغذیه و علوم پزشــکی با
تجربه تحقیقات بالینی و دانشگاهی در زمینه مدیریت
وزن میگوید« :من از این نتیجه شگفتزده نمیشوم؛
تفکیک بین چگونگی تفســیر محققان از شــواهد با
کیفیت پایین و چگونگی تفســیر اشتباه عموم مردم
بسیار مهم است اما در مورد این بررسی اصولی جدید،
با توجه به عظمت صنعت مکملهای کاهش وزن ،از
دیدن این تعداد مطالعات با کیفیت باال تعجب کردم».
وی ادامــه داد :من با نتیجهگیری آنان موافقم که
در صــورت توصیه کردن مکملهای کاهش وزن به
بیماران ،پزشــکان باید محدودیتهای تحقیق را در
نظر بگیرند».
کانلــون توضیح میدهــد ،برای افــرادی که در
جستجوی کاهش وزن هســتند ،اولین درمان باید از
طریق تغییر سبک زندگی مانند تغذیه و فعالیت بدنی
باشد.
وی اضافــه میکنــد کــه یــک روش بهتر از
مکملهای کاهش وزن ،یافتن و پیروی از اطالعات
مبتنی بر شــواهد ،آموزش خود در مورد کاهش وزن
و جستجو برای کمک از متخصصان جهت پشتیبانی
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آب ،همچنین میتواند قند خون را کاهش دهد.
 نوشــیدن آب میتواند به بدن کمک کند تا ازمقداری گلوکز از خون خالص شود.
دیابت چند نوع است؟
نوع  ۱یا نوع جوانان اغلب در مراحل اولیه زندگی
آغاز میشــود و سبب عدم توانایی بدن فرد ،در تولید
انســولین میشــود .افراد مبتال به این حالت جهت
تنظیم ســطح گلوکز (قند) خون خود ،میبایست به
شکل روزانه ،انسولین مصرف نمایند.
این بیمــاری دارای دو نوع اصلــی ،که نوع دوم
شایعتر اســت و بیشــتر افرادی که دیابت در آنها
تشخیص داده میشــود مبتال به نوع  ۲هستند .این
نوع بیشتر در افراد میانسال و سالمند رخ میدهد و با
چاقی و عدم فعالیت جسمانی در ارتباط است.
دیابت نوع  ۲زمانی ایجاد میشــود که بدن مقدار
کافی انســولین را نمیســازد و یا به شکل موثر از
انســولین تولید شده اســتفاده نمیکند (مقاومت به
انسولین).
افراد مبتــا به دیابــت باید تمرینات ورزشــی
خود را به طور منظم داشــته باشــند .انجام ورزش و
فعالیتهای بدنی از ســامت قلب و عروق خونی در
افراد مبتال به دیابت محافظت میکند .عالوه بر این،
ورزش منظــم برای کنترل قند خون مفید اســت و
سبب میشود عضالت از گلوکز استفاده کنند و وزن
بدن را در حالت ایده آل نگه دارند.
علت ابتال به ســرطان در صورت نشســتن کنار
پنجره هواپیما این اســت که شیشــه این پنجرهها
اجازه عبور حدود  ۴۷درصد از اشــعههای ماورا بنفش
خطرناک را میدهد ،که خطر ابتال به سرطان پوست
را افزایش میدهد.
کارشناســان بهداشت به افرادی که به طور مکرر
از طریق هواپیما سفر میکنند ،توصیه میکنند برای
حفظ ســامتی خود ،منظره فوق العــاده را که اجازه
میدهد نزدیک پنجره هواپیما بنشینید ،کنار بگذارند
و در جــای دیگر بنشــینند .در همیــن زمینه ،یک
مطالعه قبلی نتیجه گرفته بود که خطرات ســرطان
در بین خلبانان زن ،مهمانداران هواپیما مانند :سرطان
پوست ،پستان ،رحم و تیروئید بسیار زیاد است.
کارشناســان دلیل این نتیجه را توضیح دادند که
کارگــران داخــل هواپیما عالوه بر این که ســاعت
خواب آنها نامنظم و طوالنی اســت ،به طور مداوم
در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دارند.
از طرف دیگر ،میتوان مجموعهای از مراحل ساده
و مؤثر را برای جلوگیری از سرطان بدخیم دنبال کرد،
ماننــد :ورزش منظم ،دوری از اســتعمال دخانیات،
معاینات دورهای و پیروی از یک رژیم غذایی ســالم
مانند میوه تــوت فرنگی که مفید اســت از ابتال به
سرطان پستان محافظت میکند.

بازه زمانی را برای تأخیر در دنیای واقعی مشــخص
کرده است.
به گفته ویلســون« ،هم اکنون برآوردهایی وجود
دارد که تاخیر پنج ساله در بروز این بیماری میتواند
تأثیر آن را  ٪۴۰در جمعیت کاهش دهد».
برای این مطالعه ،تیم ویلسون دادههای مربوط به
حدود  ۲۰۰۰نفر با میانگین ســنی  ۸۰سال را که در
ابتدای مطالعه زوال عقل نداشتند ،جمع آوری کرد.
در طی هفت سال ،شــرکت کنندگان تستهای
ذهنی یا شناختی را انجام دادند.
طی دوره پیگیــری ۴۵۷ ،نفر با میانگین ســنی
 ۸۹ســال به آلزایمر مبتال شــدند .محققان دریافتند
کسانی که باالترین ســطح فعالیت ذهنی را داشتند،
در  ۹۴ســالگی دچار زوال عقل شــدند .ولی افراد با
کمترین ســطح فعالیت ذهنی ،در  ۸۹ســالگی دچار
زوال عقل شدند.
اگرچه هیــچ درمان موثری بــرای آلزایمر وجود
ندارد ،اما این مطالعه نشــان میدهد که تغییر سبک
زندگی یکی از راههای کمک به دفع زوال عقل است.

و پایداری بیشــتر در ایجاد تغییر در سبک زندگی در
صورت لزوم است.
کانلــون اظهــار کرد :پزشــک در ایجــاد گروه
پشــتیبانی از کاهش وزن که شامل متخصص تغذیه
و متخصص بهداشــت روان قابل استناد است ،نقش
مهمــی دارد اما یافتــن متخصصــان مراقبتهای
بهداشــتی بدون تعصب در مورد وزن که نگرشــی
منفی نسبت به ســایز فرد است ،امری حیاتی است.
به دنبال متخصصانی آمــوزش دیده در زمینه تغذیه
سرشتی باشید که به شما کمک کنند روی یک رابطه
کلی ســالم با غذا تمرکز کنید (تغذیه سرشتی ،تغذیه
برپایه این اصل که بدن هر فرد دارای خردی ذاتی و
زیستشناختی است که از بهترین غذاها یا الگوهای
مصرف صحیح آنها آگاهی دارد).
باتســیس توضیح میدهد که صنعت مکمل ملزم
به پیروی از روشهای خوب تولید است و باید ایمنی
ترکیبات جدید را قبل از بازاریابی ثابت کند اما ممکن
اســت این موارد برای اثبات ایمنــی یا کارایی کافی
نباشد.
وی میگوید« :بر اساس بررسی ما ،چند آزمایش
با کیفیت باال و مبتنی بر کارایی برای چنین ادعاهایی
وجــود دارد که نشــان میدهد قبــل از توصیههای
گسترده به دانش بیشتری نیاز است».
کانلون ابراز کرد :مکملها میتوانند حاوی موادی
باشند که ممکن است در شــرایط پزشکی زمینهای،
داروها و غذاها تداخل ایجاد کنند بنابراین مهم است
که قبل از شــروع هر گونه مکمــل غذایی جدید با
متخصصان پزشکی آموزش دیده صحبت کنید.
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چگونه میتوان مشکالت کابوس در کودکان را
کاهش داد؟

باشگاه خبرنگاران :کابوسهای شبانه در کودکان یکی از مشکالت بسیار
رایج است .این مشکل اغلب در کودکان پیش دبستانی بیشتر دیده میشود،
چرا که در این سن است که ترسهای طبیعی ایجاد میشوند و تخیل
کودکان بسیار فعال است .برخی مطالعات نشان میدهد که نیمی از بچهها
در این سن کابوس دارند ،که شامل رویاهای ترسناک و ناخوشایندی است
که باعث ناراحتی یا مشکالتی در زندگی روزمره میشود.
آسیه اناری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه درباره کابوس کودکان
گفت :شایعترین اختالالت خواب در کودکان دو نوع است .اختالل
کابوسهای شبانه و دیگری اختالل از خواب بیدار شدن و رفتن به اتاق
والدین.
وی بیان کرد :رایجترین سن کابوس در کودکان تقریبا بین  ۳تا  ۶سالگی
است که کودکان دچار کابوسهای شبانه میشوند .در این دوره ممکن
است بچهها دندان قوروچه داشته باشند و خوابهای بد ببینند و از خواب
بیدار شوند با گریه ،پدر و مادرشان را بخواهند.
این روانشناس تصریح کرد :تنها کاری که پدر و مادر باید انجام دهند
این است که هول نکنند و با آرامش به سمت کودکشان بروند و کودک
را در آغوش بگیرند ،او را آرام کند .کودک در این حالت ممکن است
وحشت زده باشد و دیر آرام گیرد ،ولی وظیفه والدین این است که سعی
کنند فرزندشان را سرجایش بخوابانند.
اناری ادامه داد :به پدر و مادران توصیه نمیشود بعد از این که کودک از
خواب بیدار شد ،او را به اتاق خودشان بیاورند و بخوابند ،زیرا این کار سبب
تقویت رفتار کودک میشود .این کابوسها با افزایش سن در  ۷-۶سالگی
به مرور از بین میرود.
کابوس دیدن کودک به طور معمول ،کامال از خواب بیدار میشود و
میتواند به هنگام صبح هر آنچه را دیده و پس از آن برایش اتفاق میافتد
به یاد آورد .کابوس کودکان از بزرگساالن بزرگتر و ترسناکتر است.
وی خاطرنشان کرد :ممکن است والدین شاهد یک دورهی به هنجار
و طبیعی کابوسهای شبانه به همراه دندان قوروچه کودکان باشند .اگر

تعداد کابوسها زیاد باشد و وحشت زدگی در بیدار شدن طوری باشد
که کودک بعد از این اتفاق نتواند بخوابد حتما برای ارزیابی اضطراب و
مشکالت دیگر به یک روانشناس کودک مراجعه کنند.

تبیان :بیشتر افراد تالش میکنند افکار خود را تغییر دهند .آنها
در تلهی این توصیه گرفتار میشوند که «فقط مثبت فکر کن» یا
«واقعگرایانهتر فکر کن»؛ اما افکار شما میتوانند لجوج باشند؛ هر چه
بیشتر سعی کنید با آنها بجنگید ،نادیدهشان بگیرید یا سرکوبشان
کنید ،آنها بیشتر درگیرتان میکنند.
دکتر مارینا هریس که در زمینهی اختالالت خوردن و روانشناسی
ورزشی فعالیت میکند ،در این مورد میگوید« :من پیش از اینکه این
مهارت را یاد بگیرم ،زمان زیادی را سعی میکردم با افکارم بجنگم .هر
وقت فکر میکردم یک «احمق» یا «بازنده» ام ،انرژی و وقت زیادی
صرف این میکردم که افکارم را تجزیه و تحلیل کرده و دالیلی برای
خود بیاورم که احمق یا بازنده نیستم ،یعنی تالش میکردم خودم را
متقاعد کنم .کار بسیار خستهکنندهای بود و من در نهایت فقط انرژی و
وقت خود را تلف کرده بودم .در نهایت فهمیدم کار راحتتر این است
که دست از مبارزه با افکارم بردارم و با آنها صلح کنم .من متوجه
شدم این شیوه خیلی بهتر جواب میدهد و فضای آزادی در ذهنم باز
میشود».
افکار خود را همانطوری که هستند بپذیرید
افکارتان را همانطوری که هستند بپذیرید .خیلی از افرادی که
اضطراب دارند به افکارشان چسبیدهاند .ما به اشتباه تصور میکنیم
چون فکری در سرمان است پس حتم ًا درست است؛ اما آیا آن زمان
که فکر میکردید همسرتان ممکن است تصادف کند ،این اتفاق افتاد؟
یا خیلی مثالهای دیگر که حتم ًا آنها را تجربه کردهاید .واقعیت این
است که بیشتر مواقع نگرانیهای ما هرگز روی نمیدهند.
اضطراب ما فریبمان میدهد ،جوری که فکر میکنیم این افکار
واقعی هستند ،در صورتی که فقط فکر هستند ،درست مانند جرقههای
الکتریسیته که توسط نورونهای ما زده میشوند .ما به راحتی در تلهی
افکارمان میافتیم و تصور میکنیم نشاندهندهی واقعیت هستند؛ اما
این اص ً
ال به نفع ما نیست.
علم هم این ایده را پشتیبانی میکند .پذیرفتن افکار همانطوری که

پیش آنها برود و این رفتار را نباید تقویت کرد .والدین نباید کودک را به
علت از خواب بیدار شدن دعوا کنند ،بلکه باید با آرامش به سمت او بروند.
اناری بیان کرد :به طور کلی راهکار کلیدی کاهش مشکالت خواب در
کودکان ،این است که کودکان فعالیت فیزیکی بیشتری در روز داشته
باشند .کودکانی که فعالیتشان کم و مدام موبایل دستشان است و پای
تلویزیون هستند و پارک نمیروند ،بیشتر در معرض اختالالت خواب قرار
میگیرند ،زیرا انرژی فیزیکیشان به طور کامل تخلیه نمیشود.
وی افزود :در خانوادههایی که مدام مشاجرههای لفظی و غیرلفظی و
فیزیکی اتفاق میفتد و فضای خانه و خانواده متشنج است ،کودکان خانواده
بیشتر دچار اختالالت خواب و کابوس میشوند.
اناری در پایان گفت :پدر و مادران به یاد داشته باشند که به کودکان خود
در این شرایط امر و نهی نکنند و او را نترسانند و مدام تهدید به رفتن و
جدایی به خاطر کارهای بدشان نکنند و با کودک وقت بگذراند.
گروهی دیگر از محققان معتقدند که کودکان حین خواب حوادث
ناراحت کنندهای که در طول روز برایشان اتفاق افتاده است را در ذهن خود
کاوش میکنند .از این رو بیشتر کابوسهای شبانه مربوط به استرس
است.
با این حال ،اگر کابوسها آن قدر تکرار شوند که در عملکرد کودک
اختالل ایجاد کند ،ممکن است دچار اختالل کابوس شود .اختالل
کابوسهای شبانه در بین دختران بیشتر از پسران رایج است که وقوع آن
معموال قبل از  ۱۰سالگی شروع میشود.
زمانی که والدین متوجه این میشوند که کابوسهای کودک به علت
مشغولیت ذهنی او است باید دقت کنند چه مسألهای در زندگی کودک
تغییر پیدا کرده است .برای یافتن این سوال باید از خود کودک کمک
گرفت و اجازه داد خود او برایمان تعریف کند.
بچهها در تمام سنین از کابوس شبانه میترسند ،اما والدین میتوانند
آموزشهایی رابه فرزندانشان بیاموزند تا آنها راحت تر و بدون دیدن
هیچ گونه کابوسی به خواب راحت بروند.

این روانشناس در ادامه گفت :در سن  ۳الی  ۶سالگی مسئله از خواب
بیدار شدن شبانه ،گریه کردن و خواستن والدین در کودک بیشتردیده
میشود .کودک خواستار این است که یا پدر و مادر پیش او بخوابد یا خود

تمرکزتان را روی کاری که در حال انجامش بودید برگردانید ،پیش
از اینکه فکر مزاحم دوباره سروکلهاش پیدا شود .حتی میتوانید یک
ضربدر بزرگ قرمزرنگ را تصور کرده و روی آن کلیک کنید تا فکرتان
بسته شود.
میتوانید روی فکرتان اسم بگذارید و برچسب بزنید .مث ً
ال میتوانید
بگویید «وای ،دوباره این اسپم اضطراببرانگیز من ظاهر شد!» یا
«حواسم هست که این تبلیغ قصد دارد این فکر را که من یک بازندهام
به من بفروشد؛ اما من مجبور نیستم آن را بخرم!».
چیزی را که تبلیغات پاپ آپ قصد دارد به شما بفروشد نخرید ،یعنی
این فکر را به عنوان یک واقعیت تلقی نکنید .به کار و زندگیتان ادامه
دهید ،دقیق ًا همانطور که از یک تبلیغ اسپم عبور میکنید.
اگر اسپم را باز کنید ،اجازه میدهید ویروس پخش شود؛ اما اگر
بپذیرید که کامپیوتر شما (ذهن شما) گاهی این اسپمها (افکار مزاحم)
را خواهد داشت و نشانتان خواهد داد اما قرار نیست تمام کامپیوترتان
(ذهن و زندگیتان) را کنترل کند ،از این ویروس (فکر مزاحم) مثل
یک مزاحم عبور خواهید کرد .وقتی این فکر را بپذیرید میتوانید از آن
فاصله بگیرید و زندگیتان را بکنید .شما میتوانید نرمافزار آنتیویروس
خودتان باشید!
پذیرفتن افکار روشی مؤثر برای کمک به خودتان است تا زندگیتان
را بکنید ،حتی اگر این افکار ،خستهکننده ،ناامیدکننده و آزاردهنده
باشند .یادتان باشد که فکرتان را همانطوری که هست بپذیرید و
روی آن برچسب بزنید« :فقط یک فکر است!».
اما مراقب باشید که معنی زیادی به افکارتان ندهید .شما میتوانید
دست از داستانهایی که برای خودتان تعریف میکنید بردارید .همهی
افکاری که در سرتان میگذرند ،به اندازه کافی خوب و هوشمندانه و
درست نیستند یا فقط داستانهایی هستند که خودتان سرهم کردهاید.
و دیگر این که همیشه فکری را با خود داشتهاید دلیل نمیشود
همچنان باید آن را ادامه دهید .اگر گرفتار ویروسهای فکریتان
شوید ،نمیتوانید خوب زندگی کنید.

نحوهی برخورد با افکار اضطرابی
هستند میتواند استرس را کاهش داده ،خودسرزنشگری را کمتر کند
و مهربانی نسبت به خود را تقویت نماید .پذیرفتن افکارمان به ما اجازه
میدهد با وجود همین افکار به روال عادی زندگی خود ادامه دهیم.
حاال چگونه باید مهارت پذیرفتن افکارمان را یاد بگیریم؟
یاد گرفتن این مهارت آنطور که به نظر میرسد راحت نیست اما
یک شیوهی بسیار مفید برای هرکسی است که مدام در جدال با افکار
خود به سر میبرد.
شما میتوانید با انجام هر کاری که فاصلهای بین شما و افکارتان
ایجاد میکند ،مهارت ِ پذیرفتن افکارتان را تمرین کنید و یاد بگیرید.
روشهای بسیار گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که در این
مطلب فقط به چند مورد آن اشاره میکنیم و قطع ًا این لیست ،بسیار
ادامهدار است .شما میتوانید راههای مناسب و مخصوص خود را برای
فاصله گرفتن از افکارتان خلق کنید.
روی فکر بودن فکرتان تأکید کنید
زمانی که در مورد افکارتان حرف میزنید از عبارت «من فکر میکنم»
استفاده کنید .همین تفاوت زبانی نامحسوس و ظاهراً کوچک میتواند
تأثیر بزرگی بگذارد .بین گفتن این جمله که «من یک بازندهام» و
گفتن این جمله که «من فکر میکنم که یک بازندهام» تفاوت بزرگی
وجود دارد.
همین فاصلهی کم میتواند حجم زیادی از فشار افکار منفی را از
دوشتان بردارد و تسکینتان دهد.
همچنین میتوانید از این شیوه برای احساسات یا تمایالتتان استفاده
کنید .مث ً
ال میتوانید بگویید «من متوجهم که االن احساس اندوه
میکنم»؛ این طرز بیان میتواند فاصلهای را که نیاز دارید ،بین شما

و فکرتان ایجاد نماید.
فکرتان چند ساله است؟
بیشتر ما سالها یک الگوی فکری یکسان را داریم .عوض کردن
افکارمان کار سختی است؛ زیرا اگر ساده بود ،در حال حاضر این کار
را انجام داده بودید.
یک فکر ممکن است یک سال ،پنج سال یا بیست سال با شما باشد،
ولی به این معنی نیست که باید همچنان آن را نگه دارید و باورش
داشته باشید .وقتی متقاعد شدید که فکری درست است ،مکث کنید
و از خودتان بپرسید «این فکر چند سال است که با من است؟» .از
خودتان بپرسید آیا الزم است همچنان ادامهاش دهید و همین الگوی
فکری را دنبال کنید صرف ًا به این دلیل که همیشه آن را داشتهاید؟
مطمئن ًا پاسخ منفی است! اینکه همیشه اینطور فکر میکردهاید دلیل
نمیشود بهترین راه باشد .البته مهم است بدانید که شما میتوانید این
افکار را داشته باشید و به رفتارهای منطقیتان هم ادامه دهید ،فکرتان
هرچند ساله که میخواهد باشد.
با افکارتان مثل تبلیغات باالپر برخورد کنید
این هم یک روش جالب و مؤثر دیگر .این مهارت به شما یاد میدهد
افکارتان را همانطوری که هستند قبول کرده و حضورشان را انکار
نکنید .این افکار درست مانند تبلیغات پاپ آپ صفحات اینترنتی گاهی
ناگهان ظاهر میشوند و خودنمایی میکنند؛ اما مهم نیستند.
وقتی فکر مزاحمی به ذهنتان خطور میکند درست مثل تبلیغات
باالپر در صفحات اینترنتی با آن برخورد کنید .قبول کنید که فقط
یک فکر است و سرکوبش نکنید بلکه فقط به آن توجه کنید و بدانید
که آنجا وجود دارد .کلید ضربدر ( )Xرا پیدا کنید و دوباره توجه و
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دندان که بیفتد توی خواب معنی اش از دست دادن
است .این را خوب می فهمم .این که پودر شود توی
دستم یا همین طور درسته بیفتد نمی دانم فرقی می کند
یا نه؟ ولی به هر حال مادر و مادربزرگ و تعبیر خواب
ابن سیرین و یوسف پیامبر و امام صادق همه گفته اند از
دست دادن یک عزیز.
حاال خواب دیده ام و پریده ام باال و هق هق می کنم.
هیچ کس آب دستم نمی دهد .کسی باال سرم نمی دود و
شانه هایم را نمی مالد.
دوباره می خوابم .قلبم تند تند می زند .دستم را توی
دهانم می کنم .دندان هایم همه هستند به جز عقل هایم
که کشیده ام .خوابم نمی برد.
بچه بودم .برای مادربزرگ خواب دیدم ولی نمرد.
دندانم افتاد و همه گفتند مادربزرگم می میرد .دندانم
توی دستم پودر شد و همه گفتند سنش خیلی باال رفته
دیگر .دندانم افتاد و همه گفتند مادربزرگم می میرد و
نمرد .مادربزرگ هنوز زنده است و من بچه ام دارد بزرگ
می شود.
دندانم پودر شد .افتاد توی دستم و پودر شد .کاش
مادربزرگم باشد .بچه بیدار نمی شود حتا بابایش .دیگر
آرام گریه می کنم .به خودم مسلط شده ام .فقط صورتم
را هی با گوشه لحاف پاک می کنم و گریه دوباره می آید.
من صورتم را پاک می کنم و دوباره می آید.
می روم سراغ قرآن ،تعبیر خواب امام صادق و به مادرم
زنگ نمی زنم .می روم خانه مادربزرگ.
می گوید «یک عزیزی را از دست می دهی عزیزم ،خدا
کند عزیزت من باشم» می گویم «خدا نکند ».می گوید
«هر چیزی اگر به وقتش باشد حتمن خوب است».
می گویم «اگر به وقت نباشد چه عزیز؟» می خندد.
می گوید «همیشه به من بگو عزیز» گریه ام می گیرد
دستش را فشار می دهم و صورتم را با مقنعه ام پاک
می کنم.
می گوید «آدم خوب است یک عزیزی داشته باشد.

تو باید به من کمک کنیمن نمی تونم سرنوشت رو تغییر بدم.ولی این من بودم که تو رو مشــهور کردم .تو رو بهچاپ دهم رسوندم.
تو انعکاس خودم بودی!تو همه چیز رو به من تحمیل کردی.همه چیز به من تحمیل شده بود.حاال میتونی منو جای بهاره بنویسی.من از بهاره متنفرمولی من هنوز هم اون مرد رو دوست دارم.-اون مرد دیگه مال تو نیســت .این خودش بود که
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دنـــــــدان
سمیه یخچالی

می گویم رویم سیاه ،شرمنده ات ».می گوید «برو دعا کن،
صدقه بده برای بچه ات ،شوهرت و پدر و مادرت» .بیشتر
گریه می کنم .مقنعه ام خیس می شود و صورتم را هی
پاک می کنم .دوباره دراز می کشد توی جایش.
می گوید «کمرم درد گرفت .یک چای بریز برای
خودت ،یکی برای من عزیزم ».می ریزم دو تا .کشمش

برایش می گذارم و یک قند برای خودم .می گوید «به من
یک قند بده ».می گویم «عزیز اذیتم نکن» .می گوید
«قند بده عزیزم ».یک قند می گذارم برایش .دو تا
می خواهد یکی دیگر می گذارم.
«دیشب خواب دیدم عزیز .از خواب پریدم ،گریه کردم،
نه بچه بیدار شد نه بابایش».

می گوید «حساس نباش عزیزم .خسته بوده اند حتمن».
می گویم «کاش به خودم بگیرد ».می گوید «من چند بار
خواب دیدم و هر چند بار پیرزن ها مردند ».قند توی
دهانم آب می شود .توی استکان لب دهانم می زنم زیر
گریه دوباره .می گویم «بس کن عزیز .کاش می مردم».
می گوید «مردن دوای خیلی دردهاست ...بچه ات چه کار
می کند؟» «خوب است .دستتان را می بوسد ».می گوید
«کاش می آوردیش ».می گویم «رفته بود مدرسه».
صبح خودم رساندمش بچه را .صدقه هم دادم .دعا
هم کردم ،برای همه عزیزانم .با شوهرم دست دادم .از
زیر قرآن ردش کردم .خجالت کشیدم ببوسمش .بچه
را بوسیدم همه جایش را .لباسش را بهتر از هر روز اتو
زدم .تا سر خیابان با شوهرم رفتم .بچه را هم رساندم
مدرسه .ناهار کلم پلو دم گذاشتم .نوشتم به شوهرم که
من می روم پیش مادربزرگ .و آمدم.
می گوید «دندان شیریهاش همه افتاده اند؟» دلم
می ریزد روی هم« .همه دایمی اند عزیز».
«پس بزرگ شده .خانم خانم شده برای خودش!»
می گویم «عزیز از دندان حرف نزن .دلم بد می شود».
می گوید «صدقه داده ای؟»
«داده ام عزیز .همه کار کرده ام .دلم شور می زند».
می گوید «یک زنگ بزن همه بیایند اینجام ».چایش را
بلند می شود بخورد .شانه هایش را می مالم .گریه می کنم.
مقنعه ام را کنار می زنم از روی شانه هایم .خیس شده.
«من هم اگر صبر کنم دندان هایم درمی آید ».قند را
می زند توی بقیه چایش .می خندد .بقیه چای را می کشد
باال .استکان را می دهد دستم.
می بوسم دستش را .دراز می کشد دوباره.
در می زنند .دلم می ریزد روی هم .مادربزرگ نگاهم
می کند «ببین کیه»
می روم .پایم جلو نمی رود «کیه؟» دلم می ریزد روی
هم« .منم .با بابا» در را باز می کنم .بوی کلم پلو هم
می آید.

گفتم اینقدر به من زنگ نزن ،لیلی!
فریبا خدنگ

بهاره رو بیشــتر از تو دوست داشت .خودش بود تصمیم
گرفت با بهاره عروسی کنه .خواهش میکنم قطع کن.
قرص هــا را یکی یکی باز می کنــم و می ریزم توی
آب .می گذارمش توی یخچال .اآلن اســت که کلید را
بچرخاند توی قفل .دمپایی ها را بپوشد ،روسریش را سر
دهد پایین و برود توی آشــپزخانه .ســبزی را روی میز

دو شبه شعر از :توماس برنهارد

*مردها را...
مردها را کمتر تحمل می کنم
آنها مرا دیوانه می کنند
مردها همیشه درباره ی یک چیز
صحبت می کنند ،درباره کارشان یا
درباره زنها ،چیز دیگری را نمی توانید
از آنها انتظار داشته باشید
اگر در جایی باشم که مردان زیادی آنجا باشند
اراجیف و بدگویی زنان را به حرف های مردان
ترجیح می دهم
من از زنها چیزهای زیادی آموخته ام
و البته از پدربزرگم خیلی بیشتر
یاد ندارم از مرد دیگری چیزی یاد گرفته باشم
عجیب است ،مردها همیشه
مرا عصبانی می کنند
بعد از مرگ پدربزرگم با کسی
ارتباط نزدیک نداشتم تا اینکه
با زنی آشنا شدم
از زنها حمایت و آرامش طلب می کنم
به عقیده من هیچ کس
همچون یک زن نمی تواند
موجبات آرامش یک مرد را فراهم کند
***
*اجرای جدید
آن کس که با هواپیمایش
در آسمان مانور می دهد
وقتی پرواز می کند
همه پروازش را زیبا می بینند
اما در عین حال
منتظر سقوطش هم هستند
همین اتفاق برای نویسنده هم می افتد
وقتی در اوج هست همه منتظر سقوطش هستند
اما فرق نویسنده با خلبان هواپیمایی که مانور هوایی می دهد
و مدام میان زمین و آسمان می چرخد
این است که نویسنده
پس از سقوط دوباره شروع می کند
چون به یک اجرای جدید
فکر می کند

بگذارد و بقیه کیســه ها را هم .ساعت را نگاه کند .پارچ
آب را از یخچــال بردارد و بنشــیند روی صندلی و تیتر
روزنامه دور سبزی را بخواند و چند لیوان آب بخورد.
از پشــت در اتاق خواب بیرون می آیم .خم می شوم
توی گوشــش و می گویم :خودت خواستی بهاره باشی.
نباید اینقدر به من زنگ می زدی ،لیلی!

ماهی کوچولو داشت با شــن ریزه های ته آب بازی
می کرد و پــدر و مادرش همان طرف هــا می پلکیدند.
روز بســیار آرامی بود ،آرامشــی که ناگهان برهم خورد.
ماهــی کوچولــو همین طــور این طــرف و آن طرف
می رفــت ،که یکباره یک ماهی بــزرگ آمد ،دهانش را
باز کرد و دنبالشان گذاشت .ماهی کوچولو رفت زیر یک
تکه ســنگ پنهان شــد و از همان جا با نگرانی ماهی
بزرگ و پدر و مادرش را نگاه می کرد که با ســرعت شنا
می کردنــد؛ یکی در تعقیب ،دو تــا در گریز ،که ناگهان
پدر ماهی کوچولو نفس عمیقی کشید و باله اش را روی
قلبش گذاشت و بی حرکت ماند و بالفاصله ماهی بزرگ
او را بلعید.
ماهی بزرگ که ســرگرم خوردن ماهــی پدر بود از
تعقیب مادر ماهی کوچولو دســت کشــید و ماهی مادر
توانست فرار کند .بعد ماهی کوچولو ماند و مادرش.
آن روزها ،مادر ماهی کوچولــو خیلی گریه می کرد،
هی می رفت ته آب و با باله هایش شن ها را روی سرش
می ریخت و می گفت« :دیدی چه خاکی به ســرم شد؟
شوهر نازنینم از دستم رفت ».ماهی کوچولو هم می رفت
زیر همان تکه ســنگ ،توی تاریکی می نشست و گریه
می کرد .تا اینکه روزی ســر و کله ماهی جوان و خوش
قیافه ای که البته شــناگر قابلی هم بود پیدا شد ،ماهی
جــوان مدتی دور و بر ماهی مادر پرســه زد و بعد الی
امواج آبی رنگ خزید و ناپدید شــد .ماهی کوچولو پیش
مادرش رفت و گفــت« :مامان! اون آقاهه باهات چیکار

شعری از آندره آبوچلی

با تو رهسپار خواهم شد
آن هنگام که تنها هستم
رویای افق را می بینم
بی هیچ سخنی
می دانم در اتاقی که خورشید در آن نمی تابد
روشنایی نیست
مانند آن زمانی که تو در کنار دریچه ها
با من نباشی ،با من نباشی
قلبم را که برافروختی
به دیگران نشان ده
روشنایی که در جاده به آن برخوردی
درون من نگه دار
*
با تو رهسپار خواهم شد
به سوی سرزمین هایی که
هرگز با تو ندیده ام و نزیسته ام
آری اکنون آنها را خواهم زیست
با تو رهسپار خواهم شد
با کشتی از دریاهایی گذر خواهیم کرد
که من می دانم دیگر وجود ندارند ،نه نه
با تو آنها را خواهم زیست
*
آن هنگام که از من دوری
رویای افق را می بینم
بی هیچ سخنی
آری می دانم
که با منی با من
تو مهتاب من ،این جا با منی
تو آفتاب من ،این جا با منی ،با من
با من ،با من
*
با تو رهسپار خواهم شد
به سوی سرزمین هایی که
هرگز با تو ندیده ام و نزیسته ام
آری اکنون آنها را خواهم زیست
با تو رهسپار خواهم شد
با کشتی از دریاهایی گذر خواهیم کرد
که می دانم دیگر وجود ندارند ،نه نه
با تو آنها را خواهم زیست
با تو رهسپار خواهم شد
با کشتی از دریاهایی گذر خواهیم کرد
که می دانم دیگر وجود ندارند ،نه نه
با تو آنها را خواهم زیست
با تو رهسپار خواهم شد
من با تو

تکــــه سنــــگ
لیال کردبچه

داشــت؟» ماهی مادر گفت «هیچی عزیزم ،دلش برام
می سوخت ،داشت دلداریم میداد» ماهی کوچولو پرسید:
«دلداری؟!» و بعد چیزی نگفت.

باد خودش را آویزان کرده بود بر باالی تیر برق ،روح باد
رقصید در فضایی آشنا و خاطرات زن کاغذی پر کشید تا
سنگفرش های چشم به راهی و پله های پیچ در پیچی که بی
جای پا به سوگ نشسته بود.
باد پیچید در میان بازوانش ،موهایش و محاصره اش
کرد .فضایی پر از خالء ،خالء مثل آن ظهر زمستان که با
گونه های تب دار و بدنی عریان به ضیافت بوسه رفته بود و
نوازش .باد پیچید و زن کاغذی مچاله شد از درد ترنجی در

پدر

سید میثم رمضانی (شریعتی)
بعد ،پدر آمد .اخمو ،چاق ،کچل .باالی سفره نشست .مادر
چارقد عربی به سر ،روبرویش .سمت راستش پسر .موهای
سرش کوتاه بود و تازه داشت پشت لبهایش سبز می شد.
سمت چپ دختر .لباس بلند گشاد به تن داشت و چند
تا کورک روی بینی و صورت .کسی حرف نمی زد .صدای
برخورد با احتیاط قاشق با ته بشقاب می آمد ،فقط.
چراغ نفتی وسط سفره سایه آدم ها را بزرگ تر از خودشان

یکــی دو روز بعد دوباره همــان ماهی آمد و چند بار
دور ماهی مادر چرخید و زمزمه هایی کرد و رفت ،ماهی
کوچولو این بار با کنجکاوی سراغ مادرش رفت و پرسید:

زن کاغذی

مریم حاجی جعفری
بطن .ابرهای باردار ویار رعد کرده بودند و شمع ها یکی یکی
سر سپردند به اشک.
و او با یک بغل مه گم شد در شب ،در سیاهی!
روی دیوار کاهگلی انداخته بود .پدر سمت راست را نگاه کرد:
نمازتو خوندی؟خو...خوندم.تو چی؟!آره ...آره ...خوندم!مادر تنش گر گرفت .دستش لرزید .قاشق افتاد توی بشقاب.
**
نیمه شب ،آدم ها خواب بودند و اتاق تاریک .فقط صدای
خرناس پدر می آمد و از آیش و جنگل صدای زوزه ممتد
شغال ها.
تکه های ترکه انار آن گوشه اتاق افتاده بود!!
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«مامان! اون آقاهه باهات چیکار داشــت؟» ،مادر جواب
داد« :هیچی عزیزم ،داشــت نصیحتم می کرد ،می گفت
اگه پس فردا دخترت بزرگ بشه ،شوهر کنه و ولت کنه
و بــره ،اگه تنها بمونی می خواهــی چیکار کنی» ماهی
کوچولو با تعجب پرسید« :شــوهر کنم؟!» و بعد چیزی
نگفت.
چند روز بعد که ماهی کوچولو داشــت الی مرجانها
وول می خورد و بی خود و بی جهت از زندگی لذت می برد
و کیف می کرد که دوباره سر و کله ماهی جوان پیدا شد
و چیزهایی گفت و رفت .ماهی کوچولو که حاال دیگر از
وول خوردن الی مرجانها کیف نمی کرد به سرعت خود
را به مادرش رســاند و گفت« :مامان! اون آقاهه باهات
چیکار داشــت؟» و ماهی مادر بــا بی حوصلگی گفت:
«هیچی عزیزم ،داشــت درددل می کرد ،می گفت زنش
تازگی ها گیر کرده توی یک تور ،حاال هم تنهاست ،دلم
خیلی براش ســوخت ،طفلی به یــه همدم احتیاج داره»
ماهی کوچولو پرسید« :همدم؟!» و دیگر هیچ نگفت.
روز بعد ماهی کوچولو روی شــن ریزه های ته آب لم
داده بود و ســعی می کرد حرف هــای دیروز مادرش را
یک جور بفهمد و نمی توانســت ،که دیــد دوباره ماهی
جوان آمــد و در گوش مادرش چیزهایی گفت و بعد هر
دو باله در باله هم رفتند به یک جای دور .ماهی کوچولو
با خودش گفت« :کاش می فهمیدم این بار اون آقاهه با
مامان چیکار داشته» بعد جستی زد و شناکنان خود را به
تاریکی زیر تکه سنگ رساند.

الیاس کوچولو
فاطمه احمدی

یک روز الیاس کوچولو در حیاط مدرسه و در
کنار دوستان ،زیر آسمان ابری مشغول بازی بود.
ناگهان برخورد ابرهای سیاه و پرباران رعد و
برق شدیدی را به وجود آورد .باران شروع به
باریدن کرد و قطرات باران آرام آرام صورت
زیبایش را نوازش می کرد و او چنان شاد شد
که دست هایش را باال برد تا باران را بیشتر
حس کند و یا به خیال کودکانه اش از نزدیک تر
احساس کند و شاید هم دستان کوچکش را به
نشانه شکر خدا باال برد چه لحظات باشکوهی
قطرات باران مانند مرواریدهای زیبایی از چشم
آسمان فرو می ریخت و او سرگرم تماشای
باران بود که در گوشه ای از آسمان چشمش
به رنگین کمان افتاد آن هفت رنگ زیبا چنان
توجه الیاس کوچولو را به خود جلب کرده بود

که در افکار خویش غرق شد و حاال او یک
رنگین کمان داشت و در خیال خویش سوار بر
زیباترین هفت رنگ دنیا به شهر زیبایی ها سفر
می کرد و غنچه ها و شاپرک ها را می دید که
به او سالم می کنند و کبوترانی را که در کنار
نهر پر می شویند و او همچنان در سفر خیالی
خویش به سر می برد که ناگهان صدای ناظم
مدرسه شان که می گفت« :بچه ها زنگ کالس
است فورا بروید کالس»؛ او را به خود آورد و
الیاس کوچولو در آن لحظه خود را برای باران،
رنگین کمان و سفر زیبای خیالیش شکر گفت و
روانه کالس شد.
راستی الیاس کوچولو شکر کردن را از مادرش
آموخته بود زیرا که مادر گفته بود« :پسرم ما باید
همیشه خدا را شکر گوییم».

8

گردشگری
دوشنبه  28تیر 1400

 8ذیالحجه 1442

Jul 19، 2021

سال بیست و ششم شماره 7246

آشنایی با دریاچه عروس ایران
باشگاه خبرنگاران :امروز قصد داریم به دریاچه عروس ایران سر بزنیم؛
دریاچهای که در استان گیالن شهرستان رودبار روستای حلیمه جان
واقع شده است.
دریاچه عروس ،دریاچهای است در میان جنگل که به خاطر زیبایی
منحصر به فردش لقب عروس را دریافت کرده است.
بخش شگفتانگیز و فوقالعاده این دریاچه رنگ آن است؛ این دریاچه
قبل از ظهر به رنگ جنگل و بعد از ظهر به رنگ آسمان در می آید.
شاید دریاچه عروس کمی ناشناخته باشد و به همین دلیل محیطی بکر
و طبیعتی دست نخورده دارد .عالوه بر آن سکوت جنگل و نسیم خنک
صبحگاهی فضای مناسبی را برای مدیتیشن فراهم میکند.
بهترین زمان برای سفر به روستای حلیمه جان اوایل اردیبهشت تا

اواخر تابستان است.
البته که روستای حلیمه جان بهترین پاییز را هم دارد ،اما به هرحال به
دلیل مسیرهای گل آلود و لغزنده ،بهتر است که از سفر در فصول سرد
به این روستا صرف نظر کنید.
اقامتگاه بومگردی در این روستا نیز وجود دارد که میتوانید شب را در
آنجا سپری کنید و یا از روستاییان خانه اجاره کنید و یا حتی چادر بزنید.
بهترین مسیر دسترسی به روستای حلیمه جان ،آزاده راه تهران-قزوین
است .آزاده راه را به سمت منجیل و رودبار طی کنید تا به تنکابن برسید.
بعد از آن تابلوی روستای حلیمه جان را خواهید دید .سپس وارد خروجی
روستای حلیمه جان شوید و از روستا تا دریاچه عروس را پیادهروی
کنید.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035001750مورخ  1400/4/7موضوع پرونده کالسه شماره  1399114411035000827هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای سید ناصر ملک حسینی فرزند سید جواد به شــماره شناسنامه  3603کدملی  2539446906صادره از اقلید در ششدانگ یکباب ساختمان
مســکونی به مساحت  200مترمربع پالک  8/41878مفروز و مجزی شده از پالک  8/1194واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رســمی آقای سید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1400/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/12 :
/1833م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی تغییرات شرکت خدماتی گلشن رنگین فارس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13463و شناسه ملی 10530258023
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/04/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردیدند:خانم آناهیتا بخش ســلطان کد ملی  2296981011به ســمت
رئیس هیئت مدیره و آقای اشکان میرزا کد ملی 2291884050
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آتوسا مظلومی کد
ملی  1818543461به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای و برواتشــرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مشــترک خانم
آناهیتا بخش ســلطان (رئیس هیئت مدیره) و خانم آتوســا
مظلومی (مدیر عامل) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار
می باشد.
شناسه آگهی()1166649
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهي مزايده
تاريخ نوبت اول1400-04-21 :
تاريخ نوبت دوم1400-04-28 :
شــهرداري اقليد در نظر دارد نســبت به فروش چند
قطعه زمين  ،به شرح مندرج در اسناد از طريق مزايده عمومي اقدام
نمايد ؛لــذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مــي آيد جهت دريافت
اســناد مزايده و تحويل آن به شهرداري حداكثر تا  10روز پس از چاپ
آگهي نوبت دوم به شــهرداري اقليد مراجعـــــه و يا از طريق تلفن
 07144552104اقدام نمايند.
شرايط مزايده:
• شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
• به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
• شــركت كنندگان مي بايســت بابت هر قطعه زميــن حداقل مبلغ
 5درصد قيمت کارشناســي آن را مطابق اســناد مزايده به حساب
 0107313704004سپرده اشخاص شهرداري نزد بانك ملي بابت سپرده
شركت درمزايده واريز نمايند.
• سپرده نفرات اول تا ســوم برابر مقررات در صورت انصراف به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
شناسه آگهی1161718 :
آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  1400/30/1این شــورا و به لحاظ فوت
مرحوم گشتاســب امیری فرزند عباس به شــماره شناسنامه 1307
صادره از اقلید ساکن ســده و در اجرای درخواست آقای علی امیری
فرزند گشتاســب قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار
تحریر ترکه برای روز یکشــنبه مورخ  1400/5/31تعیین و اعالم گردیده
لذا بدینوســیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حســبی و به
موجب ایــن آگهی به کلیه ورثــه متوفی یا نماینــدگان قانونی آنها و
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی
بر ترکه متوفی دارد ابالغ میگردد که رأس ساعت و تاریخ اعالم شده
در شعبه سده شورای حل اختالف واقع در خیابان معلم -جنب مخابرات
جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
 /1831م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه سده حوزه قضایی اقلید
اسماعیل سیاوش پور
آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه وافر دارای شناســنامه شماره  9متولد  58/10/15به شرح
دادخواست به کالســه /1400/102ح ش رونیز از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهباز وافر
به شماره شناســنامه  2924در تاریخ  97/1/5در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1چراغعلی وافر به شماره شناسنامه  104صادره از حوزه استهبان
 -2مرضیه وافر به شماره شناسنامه  3صادره از حوزه استهبان
 -3کورش وافر به شماره شناسنامه  200صادره از حوزه استهبان
 -4کبری وافر به شماره شناسنامه  175صادره از حوزه استهبان
 -5رضا وافر به شماره شناسنامه  176صادره از حوزه استهبان
 -6فاطمه وافر به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه استهبان
 -7مریم وافر به شماره شناسنامه  259صادره از حوزه استهبان
 -8الهه وافر به شماره شناسنامه  5638صادره از حوزه استهبان
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا وصیت
نامه از متوفی نزد آنهاســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به
دادگاه تقدیم نماید .بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /793م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی

آگهی تغییرات شرکت خدماتی گلشن رنگین فارس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13463و شناسه ملی 10530258023
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1400/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیــل انتخاب گردیدند :خانمآتوســا مظلومی کد ملی  1818543461و خانم آناهیتا بخش
ســلطان کد ملی  2296981011و آقای اشــکان میرزا کد ملی
 2291884050برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 خانم پریسا مظلومی کد ملی  0071193227به سمت بازرساصلی و خانم آرزو بخش ســلطان کد ملی  2298942218به
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند.
 روزنامه عصر مردم جهت نشــر آگهی های شرکت انتخابشد.
شناسه آگهی()1166648
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مزایده

چاپ اول1400/4/21 :
چاپ دوم1400/4/28 :
شهرداری ایج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره
 50مورخ  99/11/18شــورای اسالمی شهر ایج تعداد 1
قطعه زمین مســکونی واقع در خیابان قاضــی عضد از طریق مزایده
به فروش رســاند .لذا متقاضیان می تواننــد جهت بازدید از زمین و
اطالع از سایر شرایط و تحویل اسناد مزایده به شهرداری ایج مراجعه
فرمایند.
)1قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد
که در اسناد مزایده درج گردیده است.
)2واریز مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ســپرده شــرکت در مزایده
به حساب ســپرده شهرداری ایج به شــماره  829211807نزد بانک
کشاورزی شعبه ایج الزامی است.
)3چنانچه نفرات اول ،دوم ،ســوم به ترتیب از خرید منصرف گردند
سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
)4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود.
)5آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم در روزنامه می باشد.
)6هزینــه درج آگهی طبق تعرفه اعالمی اداره کل ارشــاد و فرهنگ
اسالمی استان فارس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
)7تاریخ بازگشایی پاکت های پیشــنهادی دو روز بعد از اتمام مهلت
تسلیم پیشنهادات می باشد.
)8جهت کسب اطالعات بیشــتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن
 071-53293211تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی1161716 :
/3129م الف

سعید نظری
شهردار ایج

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035001747مــورخ  1400/4/7موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411036000471هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول اکبری فرزند خلیل به شماره
شناسنامه  1603کدملی  2298268495صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب ســاختمان مســکونی به مســاحت  571/87مترمربع پالک
 12/38726مفروز و مجزی شــده از پالک  12واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای نوروز
رفیعی کودیانــی فرزند عباس محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/12 :
/1832م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارنو کوشان دیبا شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  266و شناسه ملی 14008390351
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1400/03/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قــرار ذیل انتخاب گردیدند :خانمنوشــین ریحانی کدملی  4220056823آقــای محمدمهدی
محزون کدملی  2281665119آقای فرزاد نام آور کدنجی کد
ملی  2281493911برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 آقای علی جعفری کدملی  2282427051به ســمت بازرساصلی آقای مهرزاد نام آور کدنجی کدملی  2281080838به
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند.
شناسه آگهی()1166647
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارنو کوشان دیبا شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  266و شناسه ملی 14008390351
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/03/31
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضا اصلی هئیــت مدیره به قرار ذیــل انتخابشدند :خانم نوشــین ریحانی کد ملی 4220056823به سمت
رئیــس هیئت مدیره و آقای محمدمهــدی محزون کد ملی
 2281665119به ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره و آقای
فرزاد نام آور کدنجی کد ملی 2281493711به ســمت عضو
هیئت مدیره همگی برای مدت  2سال انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازقبیل چک،سفته و بروات،قراردادها و عقود اسالمی و همچنین
نامه های عادی و اداری شرکت به امضاء مدیر عامل یا رئیس
هیئت مدیره هر کدام به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()1166646
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان

آگهی تغییرات شرکت شاهدانه گستر هماورد فارس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  36685و شناسه ملی 10530490810
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1400/04/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم مژگان گرگین با شــماره ملی 2450077359به سمتبازرس اصلی وآقای علی عسکری با شماره ملی 2301362744
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه عصرمردم جهت درج آگهی های رســمی شرکتتعیین گردید.
 تراز نامه وصورت سود وزیان ســال 1398و1399تصویبگردید.
شناسه آگهی()1166650
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مناقصه عمومی

شــهرداری صفاشــهر در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره  8مــورخ  1400/3/30شــورای
اســامی شهر صفاشــهر نســبت به واگذاری
بخش خدمات شــهر شامل نظافت ،شستشوی
جداول ،معابر ،جمع آوری زباله و نگهداری فضای ســبز و پارک ها
به صورت حجمی تا پایان سال جاری به شرکت های واجد شرایط
از طریق مناقصــه عمومی اقدام نماید .لذا از اشــخاص حقوقی
دارای صالحیــت و تأییدیه اداره کار و امــور اجتماعی دعوت به
عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و تحویل آن به امور
مالی شــهرداری صفاشــهر مراجعه و همچنین در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر شماره تلفن های  071-4445-2088-2089آماده
پاسخگویی می باشد.
-1واریز مبلغ  4/050/000/000ریال به عنوان ســپرده شــرکت در
مناقصه که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به
حساب  0105782570009بانک ملی شعبه دهبید به نام شهرداری
صفاشهر می باشد.
-2ارائه تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی نامه
ایمنی و بهداشت الزامی می باشد.
-3به پیشنهاداتی که فاقد ســپرده و مخدوش باشد ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-4در صورتی که برندگان اول تا ســوم حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-6متقاضیان می بایســت پیشــنهاد و اســناد و فیش سپرده به
صورت الک و مهر شده به امور مالی تسلیم نمایند.
-7مدت قبولی پیشــنهادات مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم به مدت  10روز تا پایان وقت اداری  1400/5/6می باشد.
-8هزینه درج آگهی و ســایر کســورات قانونی بر عهده برنده
مناقصه می باشد.
-9ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج
می باشد.
نوبت اول1400/4/21 :
نوبت دوم1400/4/28 :
بازگشایی پیشنهادات1400/5/9 :
شناسه آگهی1162662 :
/3145م الف

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/20453بخش  3شیراز
خانم لیال براکه با تســلیم  2برگ استشــهادیه که در دفترخانه 38
شیراز تنظیم شــده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به پالک  12/20453و پارکینگ  20466واقع در بخش  3شیراز
کــه ذیل ثبت  3172صفحه  236دفتر  506بــه نام علی اکبر حمزوی
ثبت و سند مالکیت به شماره سریال  065267صادر و به موجب سند
قطعی  5894تاریخ  91/8/10دفترخانه  272شیراز به لیال براکه منتقل
و به موجب سند رهنی شــماره  5895تاریخ  91/8/10دفترخانه 272
شــیراز در رهن بانک مســکن قرار دارد که به دلیل آتش سوزی از
بین رفته و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1830م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

شهردار صفاشهر
هاشم احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
بانــک اقتصاد نوین شــعبه زند شــیراز با نمایندگــی خانم فاطمه
قلی پور بهرام آبادی با تســلیم دو برگ استشــهادیه به شماره یکتا
 139902151781000511مورخ  1399/12/20و اقرارنامه شماره 23379
مورخ  1399/12/20که در دفترخانه اســناد رسمی  417شیراز تنظیم
گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت کاداستری
 16/10سهم مشاع از  100ســهم عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به
پالک  15/2889واقع در بخش  3شیراز که با دفتر امالک الکترونیکی
 139720311035017952به نام بانک اقتصاد نوین شــعبه زند شیراز
ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شــماره چاپی  328595سری ب
 97صادر شده ،مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/1828م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034001699مــورخ  1400/3/5هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســمیرا زارعی ترمه فرزند
قره به شماره شناسنامه  12825صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  114/17مترمربع پالک  6035فرعی از  2082اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  160فرعی از  2082اصلی واقع در بخش 4
شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه رسمی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/10 :
/1829م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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حواد ث
دوشنبه  28تیر    1400

 8ذی الحجه 1442

 ۱۹۵فوتی جدید کرونا در کشور
رکورد تزریق روزانه واکسن شکست

بنابر اعــام روابط عمومی وزارت بهداشــت،
متاســفانه در طول  24ســاعت  ۱۹۵بیمار مبتال
به کووید در کشــور جان خود را از دســت دادند.
همچنین طی  ۲۴ساعت رکورد تزریق واکسن در
کشور شکسته شــد و به  ۳۰۴هزار و  ۶۶۴تزریق
در یک روز رسید.
به گــزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط

عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۶میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۲۴۴نفر ُدز اول واکســن
کرونــا و دو میلیون و  ۲۶۸هزار و  ۸۲۶نفر نیز ُدز
دوم را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های
تزریق شــده در کشــور به  ۸میلیون و  ۴۴۸هزار
و ُ ۷۰دز رسید.
از روز شنبه تادیروز  ۲۷تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس

معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲ ،هزار و  ۱۸۴بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که دو
هزار و  ۱۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۵۲۳هزار و  ۲۶۳نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۹۵ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۷هزار و  ۱۶۱نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون سه میلیون و  ۱۳۵هزار و
 ۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
چهــار هــزار و  ۳۰۶نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش هــای مراقبت هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۲۵میلیون و  ۴۴هزار و  ۹۸۴آزمایش
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.

تصادف  ۹۹خودرو به دنبال بارندگی تابستانه در شیراز

ایسنا :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
شــیراز ،از تصادف بیــش از  ۹۹خودرو در حوادث
مختلف و به دنبال بارندگی تابستانی صبح یکشنبه
در این کالنشهر خبر داد و گفت :به جز مواردی از
تصادف ،خوشبختانه خسارتی ناشی از بارش باران
گزارش نشده است.
مســعود طهماســبی در گفتوگو با ایسنا بیان
کرد :صبح دیروز یکشنبه  ۲۷تیرماه شاهد بارندگی
به صورت رگبــاری و پراکنــده در نقاط مختلفی
از کالنشــهر شــیراز بودیم و در پی این بارشها

برخی از معابر با آبگرفتگی مقطعی مواجه شــد که
خوشبختانه مشکلی برای شهروندان ایجاد نکرد.
معاون شهرداری شیراز در ادامه خاطرنشان کرد
که بارندگــی دیروز منجر به وقوع برخورد بیش از
 ۹۹خودرو شــد که در عمده این موارد ،خودروها
به شــکل زنجیرهای با یکدیگر برخــورد کرده و
مهمتریــن این حوادث در پل شــهدای کمربندی
اکبرآباد رخ داد.
طهماســبی با بیان اینکه وقوع تصادف در پل
شهیدان شیخی واقع در ابتدای بولوار شهید چمران

و پل یادگار امام منجر به ترافیک ســنگین در این
مناطق از شیراز شــد ،افزود :در حال حاضر غالب
معابر شــهری در شیراز به جز پل شهیدان شیخی
و یادگار امــام ،با روانی ترافیک رو به رو اســت.
بــه گفتــه طهماســبی ،ظرفیــت الزم برای
پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارشها در
ســطح مناطق یازه گانه شهرداری شیراز اندیشیده
شــده و در صورت نزول رحمت الهی در کمترین
زمان ممکــن اقدامات الزم در دســتور اجرا قرار
خواهد گرفت.

کالهبرداری با ادعای فروش اشیای تاریخی

رئیس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات
پایتخت از دستگیری فردی که به بهانه فروش اشیای
تاریخی از شهروندان کالهبرداری می کرد ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ داود معظمی گودرزی
درباره دســتگیری این فرد اظهــار کرد :تعدادی از
شــهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه کرده و
مدعی شــدند که به صورت غیر مجاز مبالغ زیادی
از حسابشان برداشت شده است.
گودرزی ادامه داد :ایــن افراد در اظهارات خود
گفتنــد درباره اشــیا تاریخی در فضــای مجازی
جســت و جو می کردند که با یک کانال تلگرامی
فروش اشــیاء تاریخی مواجه شــدند .این افراد با
دیدن تصاویر و قیمت های مناسب این اشیاء برای
خرید آنها ترغیب شده بودند.

وی گفت :موضوع در دســتور کار قرار گرفت و
در تحقیقات اولیه و مطالعــه اظهارات مالباختگان
مشخص شــد پس از اینکه تمامی این افراد جهت
خرید اشــیاء تاریخی به این کانال تلگرامی مراجعه
کردند به یک درگاه بانکی جعلی هدایت شدند .پس
از این اطالعات بانکی آنها مشــخص شده و مورد
کالهبرداری قرار گرفتند.
رییس پلیس فتــای پایتخت افــزود :در ادامه
اقدامات پرونده با بررسی های تکمیلی و تالش های
مســتمر کارشناســان پلیس فتا پایتخت گرداننده
کانال مورد نظر که بیش از بیست هزار عضو داشت
شناســایی گردید و هویت وی برای پلیس آشکار
شد.
گودرزی بــا بیان اینکه متخصصان ســایبری

پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطالعات
هویتی و سکونتی مجرم را به دست آوردند ،گفت:
پس از انجام مراحل قضایی ،متهم که مردی جوان
بود در یکی از مناطق شــمالی تهران دستگیر و به
پلیس فتا منتقل شد.
وی ادامه داد :این شــیاد سایبری پس از انتقال
بــه پلیس فتــا و مواجهه با مدارک و مســتندات
جمع آوری شــده توســط پلیس به جرم خود اقرار
و اظهار کــرد که با ایجاد یک کانــال تلگرامی و
با استفاده از تصاویر اینترنتی اشیاء تاریخی کاربران
را جذب می کرده است .او همچنین مدعی شد که
پس از ارســال لینک جعلی اینترنت بانک از حدود
 ۱۷نفر مجموعا حدود دو میلیارد ریال کالهبرداری
کرده است.

بین الملل

ته سیگار راننده بیاحتیاط
 ۴۰۰هکتار از پارک طبیعی اسپانیا را خاکستر کرد
آتشنشانان اعالم کردند که آتشسوزی گسترده حداقل  ۴۰۰هکتار از یک
پارک طبیعی کاتالونیا را در نزدیکی مرز فرانسه و اسپانیا ویران کرده است.
به گزارش ایسنا ،مسئوالن ایالت کاتالونیا اعالم کردهاند که این آتشسوزی
به دلیل بیرون پرت کردن تهســیگار روشن توسط یک راننده خودروی عبوری
رخ داده است.
در حال حاضر ،بیش از  ۲۰۰آتشنشــان با پشتیبانی هوایی چندین بالگرد
و هواپیمــا در تالش برای غلبه بر آتش هســتند .تاکنــون همچنین  ۳۵۰نفر
از جمله ســاکنان چندین روستای کوچک و ساکنان یک اردوگاه محلی توسط
آتشنشانان به مکانهای امن منتقل شدهاند.این آتش سوزی که از روز جمعه
آغاز شده به دلیل شرایط ناپایدار جوی هنوز کنترل نشده است.

وقوع زلزله  5/۴ریشتری در جنوب فیلیپین

زلزله ای به بزرگی  ۵.۴ریشتر مناطق جنوبی فیلیپین را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،موسسه آتشفشان و لرزه شناسی فیلیپین در گزارشی اعالم
کرد :دیروز زمین لرزه ای به قدرت  ۵.۴ریشتر استان "داوائو شرقی" را لرزاند.
مقامات محلی انتظار دارند که این زلزله خسارتهایی را به بار بیاورد.
خبرگزاری رویترز نوشت :بنابر اعالم این موسسه کانون زمین لرزه در عمق
 ۴۲کیلومتری بوده و احتمال وقوع پس لرزه نیز وجود دارد.

تیراندازی مقابل ورزشگاهی در پایتخت آمریکا
با دست  کم چهار زخمی

تبادل آتــش بین دو خودرو در مقابل ورزشــگاه بیســبال پایتخت آمریکا
دســت  کم چهار زخمی برجای گذاشــت و موجب ترک این مجموعه توســط
تماشاچیان وحشتزده شد.
بــه گزارش گــروه بینالملل خبرگــزاری فارس ،تیرانــدازی در محوطه
خارجی ورزشــگاه «نشــنالز پارک» شــهر واشــنگتن دیســی ،دست کم
چهار زخمی برجای گذاشت.
به نوشته خبرگزاری «آسوشیتد پرس» ،در حالی که شنبه شب (به وقت محلی)
هزاران تماشــاگر در این ورزشگاه حضور داشــتند ،با طنینانداز شدن صدای
تیراندازی در این مجموعه ،بازی بیسبالی که در جریان بود به حالت تعلیق درآمد.
پلیس پایتخت آمریکا گفت :تبادل آتش در بخش خارجی ورزشگاه و بین دو
خودرو انجام گرفت که در نتیجه آن دو نفر از جمله یک زن که از تماشــاچیان
بازی بود زخمی شدند.
اندکی بعد ،پلیس واشــنگتن دیســی در بیانیهای اعالم کرد این حادثه دو
مجروح دیگر نیز دارد که خود را به یک درمانگاه رسانده و تحت مداوا هستند.
حســاب توئیتری تیم بیسبال «واشنگتن نشنالز» که میزبان این بازی بود نیز
در حســاب توئیتری خود نوشــت ،از هواداران درخواست شد از ورزشگاه خارج
شوند و تحقیقات پلیس درباره علت این تیراندازی آغاز شده است.
مسئول هیأت داوران این بازی در توصیف این حادثه گفت« :صحنه بسیار
پر هرجومرجی شده بود .صدایی شبیه شلیک مکرر گلوله شنیدیم .نمیدانستیم
صدا از کدام سمت میآید».

آتشسوزی در یک هتل در کربالء؛ یک کودک
کشته شد

منابع آگاه از وقوع آتشســوزی در یک هتل در مرکز شهر کربالی معلی و
کشته شدن یک کودک خبر دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع رسانهای عراق از وقوع
یک آتشســوزی بزرگ در هتل «ضی الحســین» واقع در خیابان السدره در
استان کربالء خبر دادند.
مدیریت دفاع مدنی عراق نیز با تایید این خبر طی بیانیهای از نجات دهها نفر
از مسافران گرفتار شده در این آتشسوزی خبر داد و اعالم کرد که در این حادثه،
تاکنون یک کودک جانش را از دســت داده و چندین نفر دچار خفگی شدهاند.
در این بیانیه که نســخهای از آن در پایگاه خبری «الســومریه» منتشــر
شد ،آمده اســت :پس از وقوع آتشســوزی در هتل چهارطبقه ضی الحسین
واقع در یکی از محلههای تجاری در خیابان الشــده در مرکز شــهر کربالی
مقدس ،تیمهای آتشنشــانی موفق شدند  ۷۸نفر را از میان آتش نجات دهند.
بر اســاس این بیانیه ،نیروهای آتشنشــانی با استفاده از نردبان مخصوص
ساختمانهای مرتفع که هم برای اطفای آتش و هم برای نجات جان قربانیان
از آن استفاده میشود ،موفق شدند شمار زیادی از افرادی را که در آتش گرفتار
آمده بودند نجات دهند .چندین خودروی آتشنشــانی با تمامی نیروهای خود
فورا برای نجات جان افراد گرفتار در آتش از طریق پنجرهها و پشــت بام هتل
و نیز مهار سریعتر آتش از چهار طرف وارد عمل شدند.
اداره دفاع مدنی کربالء در ادامه این بیانیه اعالم کرد که تیمهای امدادرسانی
با کمک تنفس مصنوعی آن دســته از افرادی را که به دلیل دود شــدید دچار
خفگی شده بودند ،احیا کردند و به بیمارستان نزدیک محل حادثه انتقال دادند
اما در این میان یک کودک با وجود انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

دست  کم  21کشته در پی باران موسمی
و رانش زمین در حومه بمبئی

در پی رانش زمین بعد از بارندگیهای شدید در حومه شهر «بمبئی» در هند،
چند خانه فرو ریخت و دست  کم  21نفر کشته و شماری زخمی شدند.
به گــزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،بــه گفته مقامهای محلی،
دست  کم  ۲۱نفر در پی رانش زمین در دو منطقه در حومه بمبئی جان باختند.
به گزارش رویترز ،رانش زمین ناشــی از بارندگیهای شدید موسمی باعث
فرو ریختن چند خانه در این مناطق شد.
طبق این گزارش ،در تصاویری که تلویزیون محلی نشان داده امدادگران
با دست مشــغول کندن زمین برای خارج کردن اجساد هستند و در عین حال
مقامها میگویند احتما ًال افراد بیشتری در بین آوارها گیر افتاده باشند.
مقامهای محلی اعالم کردند چهار نفر از کســانی که در جریان این حادثه
زخمی شده بودند هم به بیمارستانی نزدیک برده شدند.
در پی بارندگی شــدید در  ۲۴ساعت گذشته ،چند منطقه در بمبئی دچار آب
گرفتگی شــد و قطارهای حومه با اختالل مواجه گشت و پایتخت مالی هند را
فلج کرده است.
روزنامه «هندوســتان تایمز» به نقل از مقامهای ایالتهای «راجستان» و
«اوتار پرادش» خبر داد  ۲۸نفر شامل هفت کودک بر اثر اصابت رعد و برق و
بارش شدید باران کشته شدند.
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توقيف زانتيا و كشف  277كيلو ترياك

فرمانده انتظامي اســتان از كشف  277كيلو ترياك در بازرسي از سواري
زانتيا در عمليات ماموران پليس داراب خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :بامداد دیروز ماموران انتظامي شهرستان داراب در راستاي برخورد
با ســوداگران مرگ با اقدامات فني و تخصصي از تردد يك ســواري زانتيا
حامل مواد مخدر در محور مواصالتي بندرعباس-شيراز مطلع شدند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي با مقــام قضایی به محور مذكور
اعزام شــدند و سواري زانتيا را شناسايي و دســتور ايست صادر كردند كه
راننده بدون توجه به فرمان پليس متواري شد.
فرمانده انتظامي استان فارس با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و
گريز با توجه به تاريكي هوا و كوهســتاني بودن منطقه راننده خودرو را رها
و متواري شد ،گفت :در بازرسي از اين سواري  277كيلو ترياك كشف شد.
سردار حبيبي با اشاره به اينكه تالش براي دستگيري قاچاقچي متواري
با جديت ادامه دارد ،از شــهروندان خواســت هرگونه اخبار و اطالعاتی در
خصــوص تهیه و توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر و یا ســایر جرایم را در
اسرع وقت از طریق تلفن  110در اختیار پليس قرار دهند.

با تيزبيني پليس سرد كنندههاي قاچاق بر روي
خودرو نصب نشدند

وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع شدند اين مرد  67ساله
جهــت چرای گوســفندان به صحرا رفته و به علت شــدت بارش نزوالت
آسمانی قربانی سیالب شده و جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب با بيان اينكه در اين حادثه  170راس
گوســفند نيز تلف شدهاند ،به شــهروندان توصیه کرد :با توجه به نزوالت
آسمانی و شــدت بارشهای اخیر هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و
از رفتن به مکانهایی که احتمال باال آمدن آب وجود دارد ،پرهیز کنند.

دستگيري سارق حرفه اي با  22فقره سرقت
در سپيدان

فرمانده انتظامي ســپيدان از دســتگيري ســارق حرفهای با اعتراف به
 22فقره انواع سرقت در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد فــداکار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي وقوع چند فقره ســرقت از اماكن خصوصي ،شناســايي و
دســتگيري سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور كار پليس شهرستان
سپيدان قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي با اقدامات فني و تخصصي و گشتزنيهاي
هدفمند موفق شــدند در اين خصوص يك ســارق حرفهاي ســابقه دار را
شناسايي و وي را در مخفيگاهش دستگير كنند.
فرمانده انتظامي سپيدان با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه به  22فقره
سرقت از اماكن خصوصي ،مغازه و درون خودرو اقرار كرد ،گفت :اين سارق
حرفهاي پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

فرمانده انتظامي خرمبيد از توقيف يك دستگاه کامیون و کشف  4دستگاه
خنــك کننده خارجی قاچاق به ارزش  12میلیارد ريال در اين شهرســتان
خبر داد.
سرهنگ دوم علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در اجراي طرح مبارزه با قاچــاق كاال و جلوگيري از هدر رفتن
ســرمايههاي ملي ،ماموران انتظامي خرمبيد هنــگام نظارت بر محورهاي
مواصالتي به يک دســتگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران در بازرسي از اين کامیون موفق شدند  4دستگاه
ترموكينگ (خنــك کننده يخچال) خارجی قاچــاق و فاقد هرگونه مجوز
گمرکی كه بر روي خودرو جهت جابهجايي كاال نصب ميشود ،کشف کنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان خرمبيد با بيان اينكه ارزش كاالي قاچاق
مكشــوفه برابر نظر كارشناســان  12میلیارد ريال برآورد شده است ،گفت:
در اين راستا يك نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایی شد.

فرمانده انتظامی الرســتان از کشف  24کیلو و  400گرم مواد مخدر از
نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای اقدامات مبارزهای با عناصر اصلی قاچاق مواد
مخدر ،مأموران انتظامی الرســتان هنگام نظارت بر خودروهای عبوری به
یک سواری پژو  405مشکوک شدندو آن را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی با بيان اينكه در بازرسی از این خودرو ماموران موفق شدند  24کیلو و
 400گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانهای در باک ســوخت
جاســازی شده بود کشف کنند ،گفت :در این خصوص  2نفر (زن و شوهر)
دستگیر و پس از انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

كشف ماينر و پاور  12ميلياردي قاچاق

کشف  3دستگاه خودرو سرقتی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف 17دستگاه تولید ارز دیجیتال
و  17دســتگاه پــاور خارجي قاچاق به ارزش  12میلیــارد و  100ميليون
ریال خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پليس آگاهــي كازرون با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي بر روی پشت بام ســاختمانی در داخل یک کانکس
اقدام به نگهداری و استفاده از دستگاههای استخراج ارز قاچاق میکند كه
بالفاصله بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران به همراه نماينده اداره برق ضمن هماهنگی با مقام
قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند
 17دستگاه تولید ارز دیجیتال و  17دستگاه پاور خارجي قاچاق را کشف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با اشــاره به اینکه در این خصوص
يك نفر براي انجام مراحل قانوني تحویل مراجع قضایی شد ،تصريح كرد:
کارشناســان ارزش ماینرهای كشف شده را  12میلیارد و  100ميليون ریال
برآورد كردهاند.

کشف  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق
در گراش

فرمانده انتظامي گراش از کشف  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق
به ارزش  3ميليارد ريال در بازرسي از منزلي در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمدجواد اسالمي مهر در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در پي کســب خبري مبني بر اينکه فردي در منزل خود
در ســطح شهرســتان اقدام به نگهداري و قاچاق دســتگاههاي توليد ارز
ديجيتال ميكند ،بررســي موضوع در دستور کار ماموران كالنتري مركزي
قرار گرفت.
وي خاطر نشــان کرد :ماموران كالنتري مركزي پس از بررسي و تاييد
صحــت خبر و هماهنگي بــا مقام قضایی به محل مــورد نظر اعزام و در
بازرســي از آن منزل موفق شدند  11دستگاه استخراج ارز ديجيتال خارجي
قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي گراش با بيان اينكه برابر نظر كارشناسان ارزش اموال
مكشــوفه  3ميليارد ريال برآورد شده است ،گفت :در اين خصوص يك نفر
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

کشف بيش از  86كيلو حشيش در منزل مسكوني

فرمانده انتظامي شيراز از كشف  86كيلو و  550گرم حشيش و دستگيري
يك قاچاقچي در يكي از روستاهاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأموران يگان امداد شــيراز با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند فردي
مقداري مواد مخدر در منزل خود در يكي از روســتاهاي اين شهرســتان
دپو كرده اســت كــه موضوع را بــه صورت ويــژه در دســتور كار خود
قرار دادند.
وي بــا بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام شــدند ،گفت :در بازرســي از آن منزل  86كيلو و  550گرم حشيش
كشف شد و در اين خصوص يك نفر دستگير و پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شد.

مرد  67ساله در داراب قربانی سیالب شد
 170راس گوسفند تلف شدند

فرمانده انتظامی شهرســتان داراب گفت :روز شنبه مردی  67ساله که
برای چرای گوسفندانش به صحرا رفته بود در پی شدت بارش باران قربانی
سیالب شد.
سرهنگ علیرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر غرق شدن
یکی از شــهروندان در کانال ســیل بند در كوههاي اطراف روستاي سنگ
چارك ،بالفاصله ماموران انتظامــی داراب به همراه عوامل امدادي جهت
بررسي موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

پلیس ،پوشش خانوادگی در انتقال مواد مخدر را
ناکام گذاشت

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشــف  3دســتگاه خودرو سرقتی در این
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
اظهار داشت :عوامل گشت انتظامی این فرماندهی طی هفته گذشته هنگام
گشت زني هدفمند در سطح حوزه استحفاظي به  3خودرو پراید و پژو 405
که در نقاط مختلف اين شهرســتان در كنــار خيابان به صورت بالصاحب
پارک بود مشکوک شدند.
وي بيان داشت :با استعالم به عمل آمده توسط عوامل گشت مشخص
شد خودروهای یاد شده دارای سابقه سرقت از شهرستان های کوار و شیراز
را دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بيان اينكه خودروها به پاركينگ
داللت و تالش براي دســتگيري سارقان ادامه دارد ،از شهروندان خواست
در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سريعا از طريق تلفن
110به پليس اطالع دهند.

توقیف  34موتور سیکلت متخلف در طرح ارتقاء
امنیت اجتماعی در آباده

فرمانده انتظامی آباده گفت 34 :دستگاه موتورسیکلت متخلف در اجرای
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان توقیف و روانه پاركينگ شد.
سرهنگ ســید ابوالفضل مسعودی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در راســتاي پيگيري مطالبات مردمي و با توجه به
مزاحمتهای موتورســوران متخلف برای شــهروندان ،طرح ارتقاء امنیت
اجتماعــی با موضــوع برخورد با راكبان موتورســوار طي  72ســاعت در
شهرستان آباده اجرا شد.
وي افزود :در اين طرحها مأموران انتظامی شهرســتان آباده  34دستگاه
موتورســیکلت که بــا ايجاد صــداي ناهنجار ،حركــت در جهت خالف،
حركات نمايشــي ،حركت در پياده رو و عدم اســتفاده از كاله ايمني براي
خــود و شــهروندان ايجاد مزاحمــت و خطر میکردنــد را توقیف و روانه
پارکینگ کردند.
سرهنگ مسعودي با اشاره به ابراز رضايتمندي شهروندان از اين طرحها،
گفــت :امنيت و آرامش مردم خط قرمز ناجا اســت و قطعا پليس با افرادي
كه بخواهند در آرامش مردم خلل وارد كنند هيچ گونه مسامحه اي نخواهد
داشت و با آنها برابر قانون برخورد قانوني و قاطع خواهد كرد.

فرد گرفتار در سیالب جویم الرستان به همراه
گله شترش نجات یافت

ایرنا :یک نفر از اهالی منطقه عشایری کالیی بخش جویم الرستان که
به همراه گله شترش در گل والی ناشی از بارندگی های اخیر گرفتار شده
بود ،با تالش نیروهای مقاومت بسیج شهر جویم نجات یافت.
روابط عمومی ســپاه الرستان یکشنبه در همین زمینه اعالم کرد :عصر
روز شــنبه در پی تماس و درخواست کمک عشــایر منطقه کالیی بخش
جویم از حوزه مقاومت بسیج این بخش مبنی بر به خطر افتادن جان یکی از
اهالی و یک گلّه شــتر گرفتار در گل و الی ناشــی از سیالب ،جهادگران
بسیجی و سلحشــور حوزه مقاومت بسیج امام ســجاد(ع) جویم به همراه
فرمانده حوزه در صحنه حاضر شدند.
بســیجیان حوزه مقاومت جویم در قالب یک گــروه  ۲۲نفره به کمک
عشایر منطقه شتافتند که باتوجه به سخت گذر بودن مسیر به دلیل بارندگی
شدید و سیالبی شدن و همچنین عدم امکان تردد خودرو مجبور شدند پیاده
طی مسافت کنند.
بســیجیان ســرانجام پس از چند کیلومتر پیاده روی خود را به منطقه
مورد نظر رســاندند و ضمن امدادرسانی به عشایر سیل زده ،یکی از اهالی
منطقه به همراه  ۱۹شــتر گرفتار در گل و الی را که در آستانه تلف شدن
بودند نجات دادند.
هواشناسی استان فارس اعالم کرده که بارش های سیل آسا تا دوشنبه
هفته جاری در منطقه ادامه دارد و از مردم به ویژه عشــایر خواســته که از
رفتــن به کوه و نزدیک رودخانه های فصلی بــه دلیل رعد و برق و وقوع
ناگهانی باران و توفان شدید به جد پرهیز کنند.

اقتصاد
دوشنبه  28تیر    1400
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مشکل اقتصاد ایران احمدینژاد و روحانی نیستند!

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید دولت آینده
باید تالش کند با اصالح ســاختارها ،تکلیف رابطه
سیاســت و اقتصاد را روشن کند .این سادهاندیشی
اســت که همه اتفاقــات و مشــکالت اقتصادی
کشــور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری
منتسب کنیم.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی در نشست
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،بخش مهمی
از صحبتهای خــود را خطاب به رئیس جمهوری
منتخب که بناست ظرف هفتههای آینده کار خود
را آغاز کند ،ایراد کرد.
او که در هفتههای گذشــته نیــز بارها از لزوم
برنامه ریــزی کالن برای تغییر در سیاســتهای
راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود ،بار دیگر
تاکید کرد که همه معضالت اقتصاد ایران لزوما به
عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمیشود.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :شــروع
به کار هر دولــت جدیدی ،بارقههای امید به تغییر
در جهت حل مشکالت ازجمله مشکالت اقتصادی
را در دل مردم و فعاالن اقتصادی پدید میآورد ،اما
نگاهی تاریخی به کارنامه دولتهای پیشین نشان
میدهد که بهرغــم گرایشهای مختلف جناحی و
فکــری در هر یک از دولتهــا و زحمات فراوانی
که مســئوالن کشــور متقبل میشــوند ،در عمل
گرفتاریها و مشــکالت اساسی کشور حل نشده
اســت و با گذشــت زمان به تعداد آنها نیز افزوده
شده است.
وی افزود :بازخوانی تجارب تاریخی کشــور در
سیاســتگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان
میدهد مهمترین عامــل توضیحدهنده توفیق کم
در مســائل ،غفلــت از رعایت منطــق علمی در

سیاستگذاریها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی
بوده است.
شــافعی خطاب به رئیســی – رئیس جمهوری
منتخب کشــور – اظهار کرد :نه خواســت آقای
احمدینــژاد بود که کشــور را با میانگین رشــد
اقتصــادی حــدود  ۴.۵درصدی تحویــل بگیرد و
با میانگین رشــد  ۳.۳درصدی در طول دوره خود
تحویل بدهد .نه خواســت آقــای احمدینژاد بود
که کشــور را با تورم  ۱۵درصدی و نرخ دالر ۸۵۰
تومانــی تحویل بگیرد و با نرخ تورم  ۳۰درصدی و
نرخ دالر  3500تومانی تحویل دهد و نه خواســت
آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم
 ۴۲درصد و نرخ دالر حدود  ۲۵هزار تومان باشــد.
این سادهاندیشــی اســت که همه این اتفاقات را
فقــط و فقط به عملکرد یک شــخص یا یک تیم
منتسب کنیم.
او ادامــه داد :واقعیت آن اســت کــه اگر افراد

دیگــری که هنر مدیریــت بهتری دارنــد بازهم
در ســاختار تخصیص منابع موجود با ســنتهای
غلط تحکیم شده در آن بنشــینند ،وضعیت بهبود
نخواهد یافت.
وی اضافه کرد :به نظر میرسد مسائل اقتصادی
در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد،
بــه میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و
رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
رئیس اتاق بازرگانــی ایران بار دیگر خطاب به
رئیس دولت ســیزدهم ،تاکید کرد :کشور به لحاظ
رشــد اقتصــادی ،تــورم ،توزیــع درآمــد و فقر،
سرمایهگذاری ،کســری بودجه و ناترازی منابع و
مصارف بانکــی و نظام بازنشســتگی در وضعیت
نامناسبی است .به این اینها اضافه کنید مسائلی که
کشور در منابع پایه مانند آب ،خاک ،محیطزیست
و انرژی با آن روبرو اســت .از همه اینها مهمتر،
تنزل ســرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در

کشور اســت .اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت
برای حل مســائل و امید به آینده شرط کافی برای
اجرای اصالحات ســاختاری اســت که متأسفانه
چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
شــافعی با بیــان اینکه برون رفت از شــرایط
فعلــی دو راهکار دارد ،تشــریح کــرد :اول تعیین
تکلیف رابطه اقتصاد و سیاســت در سطح داخلی و
بینالمللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.
وی افزود :اگر اقتصاد اولویت اول کشــور است،
سیاست داخلی و سیاســت خارجی باید در خدمت
دســتیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شــود.
واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کالن
کشــور و بهبود وضعیت معیشــتی مردم ،تنها رفع
تحریمهــا و رفع اختالف با کشــورهای منطقه و
قدرتهای جهانی کافی نیســت؛ اما صادقانه باید
پذیرفت در شرایط تحریمی ،رشد اقتصادی پایدار و
ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
وی ادامــه داد :عملکرد اقتصاد کشــور بهطور
مستقیم و غیرمســتقیم از تحریمها تأثیر پذیرفته
اســت و بخــش زیــادی از انــرژی مســئوالن
تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده
از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای
صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و بهاصطالح
دور زدن تحریمها شده است .تصمیمگیری درست
درباره ایــن موضــوع یکــی از آزمونهای مهم
پیش روی دولت جدید است .حل مسائل کشور از
کمآبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بیبرقی
صنایع و معادن کشــور و از مبارزه با کرونا گرفته
تــا تأمیــن ســرمایه در گــردش بــرای تولید،
نیازمنــد بازیابی توان برنامهریــزی و توان اجرایی
کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

تالش برای پرورش ماهیان خاویاری در تمامی استانهای کشور
ایرنا :رییس ســازمان شــیالت ایران با اشاره
به پرورش ماهیان خاویاری در  ۲۱اســتان کشور،
از تالش برای تولید و پرورش این گونه ماهی در
تمامی استانهای کشور خبر داد.
به گــزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا« ،نبیا...
خــون میرزایی» دیروز (یکشــنبه) در ششــمین
همایش ملی و نمایشــگاه خاویار و صنایع وابسته
که به مناسبت روز خاویار ایرانی در محل صندوق
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد،
افزود :توسعه پرورش ماهیان خاویاری و حفاظت
از ذخایــر ژنتیکــی ماهیان خاویــاری همواره از
مســائل مهم و ارزشمند ایران اســت که باید در
این راســتا از تکنولوژی و ظرفیت شــرکتهای
دانش بنیان استفاده شود.
در تمامی بخشهای شیالتی نیاز به دانش روز
جهان احســاس میشود و بســیاری از مشکالت
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات گسترده و مؤثر
فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب گفت :اجرای
طرح انتقال پساب شهری برای استفاده در فرایند
تولید ،افزایش شدید ســطح بهداشتی محیط را
به همراه داشت و میزان تابآوری این شرکت را
نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داد.
بــه گزارش خبرنــگار فوالد ،جــواد نیلی در
برنامه گفتوگوی ویژه خبری شــبکه اســتانی
اصفهان ،اظهار کرد :فوالد مبارکه با سهم تولید
 ۴۵درصدی فوالد یکی از بزرگترین شرکتهای
فوالدی کشور و بزرگترین مجموعه فوالدی در
خاورمیانه و شمال آفریقاست.
فوالد مبارکــه؛ اولین شــرکت در
استفاده از پساب برای تولید
وی با بیــان اینکه برای تولید فوالد عالوه بر
انرژی و ســنگآهن به آب هم نیاز است ،افزود:
برای تأمیــن آب موردنیاز جهــت تولید فوالد،
ســالها از آب خام استفاده میشد ،ولی الزاماتی
که بــه دلیل مشــکالت کمبــود آب در فالت
مرکزی ایران به فوالد مبارکه تحمیل شــد ،این
شــرکت برای اولین بار به استفاده از پساب برای
چرخه تولید روی آورد.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فــوالد مبارکه گفت :این شــرکت در ابتدا و در
دهه  ۸۰از پســاب صنعتی تصفیهشــده شرکت
بــرای چرخه تولید اســتفاده کرد .بــا این اقدام
بخــش زیادی از نیــاز آبی به آب خــام خود را
کاهش دادیــم .در اوایل دهــه  ۹۰نیز بهعنوان
اولین شــرکت در حوزه خرید پســاب شهری از
مجموعه شهرهای مجاور وارد شدیم و با اجرای
شبکههای پساب شهری ،ایجاد تصفیهخانهها و
ایجاد خطوط انتقال از پساب شهری برای فرایند
تولید استفاده کردیم.
برنامه برای کاهش  ۵۰درصدی آب
در فوالد مبارکه از طریق پساب شهری
نیلی ادامه داد :در واقع این شرکت با این اقدام
موفق شــد نیاز آبی خود را تــا امروز  ۳۰درصد
کاهــش دهد ،امــا در افق باالتــری در تالش
اســت تا  ۵۰درصد آب موردنیاز خود را از طریق

موجــود در راه صنعت شــیالت بــدون ارتباط با
شرکتهای دانش بنیان و صاحب نظران داخلی و
خارجی برطرف نخواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه
اعتبار خاویــار ایران در جهان ،از دســتاوردهای
فرهنگی و اقتصادی کشــور است ،اظهار داشت:
ایــن ماهی ارزش افــزوده فراوانی برای کشــور
خواهد داشت.
خــون میرزایی بــا بیان اینکه بایــد عالوه بر
حفاظــت محیط زیســت ،باید از خاویــار ایرانی
دفــاع کنیم تا تنزل پیدا نکنــد ،گفت :با توجه به
ظرفیت  های موجود کشــور ،اکنون این ماهی در
 ۲۱اســتان در حال پرورش است و تالش داریم
پرورش این گونه را در تمامی اســتانهای کشور
داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد :ســازمان شیالت ایران

متعهــد به توســعه پــرورش ماهیــان خاویاری
اســت و تاکنون طبق برنامه توســعهای کشــور
پیش رفتهاست.
رییس ســازمان شــیالت ایران تصریح کرد:
افزایش تعداد مزارع پرورشــی ماهیان خاویاری و
میزان تولید این گونه در هشــت سال اخیر نشان
می دهد که افق روشــنی پیش روی این صنعت
قرار دارد.
خون میرزایی افــزود :امیدواریم با بهرهگیری
از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و حضور
ســرمایهگذاران ،تجار و بازرگانان در این عرصه
شــاهد توســعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری
ایران باشیم.
به گــزارش ایرنا ،ششــمین همایــش ملی و
نمایشــگاه خاویار و صنایع وابســته با محوریت
گرامیداشــت روز خاویــار ایرانــی ،تولید ماهیان

خاویاری در ایران و جهان ،صادرات بازارهای هدف
و چالشهــا ،مدیریت بهداشــت بیماری و تغذیه،
استانداردسازی در صنعت خاویاری ،تقلب ،قاچاق
خاویار ،خاویار فراوری و تضمین کیفیت در محل
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری
برگزار شد.
در این همایش از تمبر یادبود روز خاویار ایرانی
رونمایی شد.

جوالن تانکرهای آبرسان در اصفهان

توزیع  1/8../...لیتر آب به صورت سیار بین شهروندان و روستاییان

بیش از یک میلیون و  800هزار لیتر آب در هفته گذشــته از طریق آبرســانی سیار در استان
اصفهان توزیع شد.
مدیر ســامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد :با توجه به
گرمای شدید هوا در هفته گذشته و قطع آب برخی از نقاط شبکه توزیع ،از تاریخ  19تا  25تیر ماه
جاری ،آب مورد نیاز مردم با اعزام  227تانکر آبرسانی سیار به ظرفیت های  6تا  27هزار لیتر در
مناطق  6گانه شهر اصفهان ،فالورجان ،نجف آباد ،برخوار ،شاهین شهر ،نایین ،چادگان ،سمیرم،
اردستان ،زیار و تعدادی از روستاهای تابعه تامین شد.
عباس عباســی خاک با اشــاره به میانگین دمای  40درجه ای هفته گذشــته گفت :در دمای
 42درجه روز  19تیرماه جاری 73 ،درصد از تماس ها با شــماره (122سامانه ارتباط با مشتریان
آبفــا) مربوط به افت فشــار و قطعی آب بوده اســت ،در حالی که  25تیرماه کــه دمای هوا به
 37درجه ســانتی گراد کاهش یافت ،تماس های مربوط به قطعی آب  62درصد کل تماس ها را
شامل می شده است.
وی تعــداد کل تماس های ورودی به ســامانه  122در هفته گذشــته را در حدود  66هزار و
 700تماس عنوان کرد و گفت :آمارها نشــان می دهد تعداد ایــن تماس ها با دمای هوا ارتباط
مســتقیم دارد و میانگین تماس ها در گرم ترین روزهای هفته گذشته با دمای  42درجه ،بیش از
 10هــزار و  700مورد بــوده در حالی که در دمای  37درجه ،در حدود  3هزار و  900تماس ثبت
شده است.

سیمان  ۱۰۰هزار تومان شد!؟
تعطیلی کارگاههای ساختمانی

به دنبال کاهش  ۹۰درصدی برق کارخانجات ،قیمت ســیمان در تهران به پاکتی  ۷۰هزار تومان
رسیده و شنیدهها از برخی شهرستان ها حکایت از سیمان  ۱۰۰هزار تومانی دارد؛ سازندگان میگویند
که در حال حاضر بسیاری از کارگاههای ساختمانی به تعطیلی کشیده شدهاند.
به گزارش ایســنا ،قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب ســیمان و فوالد منجر
شــده ،قیمت هر پاکت ســیمان را به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از نرخ
 ۱۲۰هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر میدهند .قیمت میلگرد هم به کیلویی
 ۲۲تا  ۲۳هزار تومان رسیده است .در این شرایط تخمین زده میشود که هزینه میلگرد شامل خرید،
حمل و نقل و دستمزد  ۱.۶میلیون تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را به خود اختصاص میدهد.
اواخر ســال  ۱۳۹۸قیمت هر کیلوگرم میلگرد  ۴۲۰۰تومان بود که هم اکنون تقریبا شــش برابر
شــده است .قیمت هر پاکت ســیمان هم از  ۱۰تا  ۱۲هزار تومان به باالی  ۷۰هزار تومان رسیده و
هفت برابر شــده است .سازندگان میگویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام شده واحدهای اقدام ملی
مسکن تاثیر میگذارد.
امروز با یکی از شرکت های فروش سیمان در تهران تماس گرفتیم که قیمت هر پاکت سیمان تیپ
 ۲را  ۷۰هزار تومان اعالم کرد .البته فروشنده گفت که به دلیل کمبود  ۹۰درصدی برق کارخانجات،
سیمان به تعداد محدود وجود دارد و فقط به اندازه یک کامیون ،آن هم در شهر تهران توزیع میشود
و به شهرســتانها ارسال نداریم .علت عدم ارسال به شهرســتانها را نیز نگفت ،اما از بعضی مناطق
جنوبی کشور خبر میرسد که قیمت هر پاکت سیمان به  ۱۰۰و حتی  ۱۲۰هزار تومان رسیده است.
برخی ســازندگان مسکن مدعی هســتند که صاحبان کارخانجات از ســالها قبل با یکدیگر برای
تعیین محدوده هماهنگ هســتند .بدین صورت که هر کارخانه تا شــعاع مشخصی مجاز به تامین
سیمان است.
به هر ترتیب ،افزایش قیمت ســیمان و فوالد ظاهرا به شــکل تعطیلی بســیاری از کارگاههای
ســاختمانی بروز پیدا کرده است .در این خصوص دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا که فضای
رانتی در بازار نهادههای ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت :اگر به دلیل قطعی برق ،سیمان در بازار
وجود ندارد پس دالالن از کجا این محصول را تهیه میکنند؟ به اعتقاد من هماهنگیهایی در فرآیند
تولید و عرضه انحصاری سیمان وجود دارد.
فرشــید پورحاجت تاکید کرد :متاســفانه انحصار در نهادههای ســاختمانی حرف اول را می زند.
تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است .به طور مثال چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس
کاال از افراد شاغل در صنعت فوالد هستند و صدر تا ذیل این فرآیند ،تعارض منافع را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه ضربه خوردن صنعت ســاختمان نهایتا به ضرر اقتصاد کشــور تمام میشــود،
گفت :ایجاد انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چرا که
مســکن حوزه پیشران اســت و نه تنها تولیدکنندگان ،بلکه اقتصاد کشور نیاز به ارزان شدن و رونق
بازار مســکن دارد .نمیتوان با حوزه مسکن که باالترین ســهم را در سبد معیشت خانوارها به خود
اختصاص میدهد و  ۱۳۰۰شغل به آن وابسته است بازی کرد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مباركه اولین شركت در استفاده از پساب برای تولید
پساب شــهری تأمین کند .این مسئله پیامدهای
بسیار مثبتی داشته است که ازجمله آن میتوان
به افزایش ســطح بهداشــت محیط و وضعیت
محیطزیست اشاره کرد؛ به همین دلیل این اقدام
بهعنوان یک اقدام مثبت در مجموعه استان مورد
استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :همچنیــن اجرای این
پروژه توسط شرکت فوالد مبارکه باعث شد تا به
دســتور برخی وزارتخانهها ازجمله وزارت صمت
و وزارت نیرو در شــرکتهایی که پس از فوالد
مبارکه اقدام به اســتفاده از پســاب برای فرایند
تولید کردند ،اقدامات مشابه انجام گردد.
تعداد شــهرهای حاضر در طرح انتقال
پساب شهری به  ۱۱شهر افزایش مییابد
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکه اظهار کرد :در حال حاضر  ۹شهر در
پروژه انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه برای
استفاده در فرایند تولید حضور دارند ،اما بسیاری
از شــهرها برای بهبود شــرایط محیطزیست و
بهداشت محیط خود متقاضی شدند که اقدامات
مشــابهی را بهصورت مشــترک با فوالد مبارکه
انجام دهند .در همین راستا قصد داریم این تعداد
شــهر را به  ۱۱شــهر افزایش دهیم .باید توجه
داشت که بهکرات میتوان از پساب استفاده کرد.
نیلی دربــاره منافع اجرای پروژه اســتفاده از
پساب برای شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد :این
طــرح منافع زیادی به دنبــال دارد .ما ذینفعان
بسیاری داریم که اولین آنها جامعه صنعتگرانی
اســت که ورق فوالد ماده اولیه آنها محسوب
میشــود .بنابراین اولین نیاز آنها پایداری تولید
در مجموعه فوالد مبارکه اســت که این مسئله
یکی از بهترین پیامدهای اجرای این پروژه است.
پروژه  ۹۰سالهای که  ۵ساله انجام
شد
وی افــزود :اگر ما هماننــد قبل آب خام خود
را از منابــع دیگر تأمین میکردیــم با توجه به

شــرایطی که در چند ســال اخیر از نظر آبی رخ
داد ،متحمل توقفات بســیاری میشدیم ،ولی با
خرید پساب و استفاده از پساب شهری و صنعتی
این نیاز خود را بهشــدت محدود کردیم؛ بنابراین
باعث شــد تابآوری ما در زمینه تولید افزایش
یابــد و در نتیجه بهعنوان اولین نیاز ذینفعان ما
پایداری خط تولید برقرار شود .این مسئله منجر
به ثبات قیمــت و نبود وقفه در عرضه در بازارها
خواهد بود.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکــه ادامه داد :دومیــن انگیزه فوالد
مبارکــه برای حرکــت به این ســمت ،کاهش
وابســتگی این شــرکت به آب خام اســت که
با اجرای ایــن پروژه نیاز آب خام این شــرکت
بهشدت کاهش یافت .این مسئله انتظار بخشی از
جامعه ذینفعان فوالد مبارکه بود که انجام شد.
نیلی تصریح کــرد :نکته دیگری که میتوان
در این خصوص گفت تبعات اجتماعی است .این
اقدام فوالد مبارکه که اقدامی  ۳۰ساله یا به قول
دوستان آبفا  ۹۰ســاله بود ،در  ۵سال انجام شد
و شــرایط زیســتمحیطی و بهداشت محیط در
منطقه را بهشدت بهبود بخشید .پیشتر فاضالب
خــام وارد چرخــه رودخانه زایندهرود میشــد؛
درحالیکه اکنون این مســئله بهطورکلی در این
 ۱۱شهر عمال اتفاق نمیافتد؛ این پسابها کامال

تصفیه میشود و با خطوط انتقال به فوالد مبارکه
برای استفاده در صنعت منتقل میشود.
فــوالد مبارکــه در زمینــه آب
کممصرفترین فوالدساز جهان است
وی ادامه داد :فوالد مبارکه اقدامات بســیاری
را در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده است.
اولین اقدام کاهش نیاز آب مطلق ،چه از پســاب
و چه آب خام ،بوده که به میزان آبی اســت که
به ازای تولید هر تن فوالد مصرف میشــود .در
همین راســتا خطوط انتقال آب بــه دلیل وجود
نشــتی با هزینههای بســیار زیاد اصالح شد و
فرایندهای خنکســازی تجهیزات و محصوالت
را تغییر دادیم.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد :عالوه بر موارد
مطرحشــده برجهای خنککننده را نیز بهمنظور
کاهــش مقدار مطلق آب در چرخــه تولید تغییر
دادیم .اقدام بعدی هم استفاده از پساب صنعتی و
بازچرخانی مکرر آب است که باعث شده قسمت
عمده نیاز آبــی فوالد مبارکــه از محل تصفیه
پساب صنعتی شرکت فوالد تأمین شود .استفاده
از پساب شهری نیز ازجمله دیگر اقداماتی است
که در زمینه کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه
انجام شده است.
نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه
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در کشــور و جهــان نیز گفت :اکنون شــرکت
فــوالد مبارکه  ۴۵درصد از نیاز فوالدی کشــور
را تأمین میکنــد و بزرگترین تولیدکننده آهن
اسفنجی در جهان محسوب میشود .این شرکت
 ۸کوره فوالدســازی زیر سقف دارد که بهنوعی
بزرگترین کارخانه بــا این تعداد کوره قوس در
جهان به شــمار میرود .این شــرکت همچنین
کمتریــن مقدار مصرف آب به ازای تولید هر تن
فوالد خــام را در جهان دارد و بــه همین دلیل
برترین شــرکت در زمینه کاهش مصرف آب در
فرایند تولید نیز محسوب میشود.
پروژههای استفاده از پساب در تولید
مقرونبهصرفه است
وی افزود :شــاید اجرای پروژههای اســتفاده
از پســاب در وهله اول هزینهبر باشد ،اما میزان
هزینه توقف تولید نشــان میدهد این اقدام سود
بزرگی برای شــرکتها ازجمله فوالد مبارکه به
ارمغان میآورد .در همین راســتا شــرکت فوالد
مبارکه از سال  ۹۱اقدامات مربوط به این حوزه را
آغاز کرد و اکنون در حال بهرهبرداری از آن است.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت
فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد :درصورتیکه
مقایســهای بین هزینههای اجرای این پروژه و
ســودی که برای فوالد مبارکه به همراه داشته
است ،انجام شــود میبینیم که با پایداری تولید
در مجموعه فوالد ،این هزینهبرگشتپذیر بوده و
سایر شرکتها نیز میتوانند با ورود به این حوزه
نیاز آبی خود را تأمین کنند.
نیلی با بیان اینکــه دو نوع تصفیهخانه وجود
دارد ،گفت :نوعی از این تصفیهخانهها که توسط
سازمان آبفا تأســیس میشود ،فاضالب شهری
را به پســاب قابلاســتفاده برای آبیاری گیاهان
غیرمثمر تبدیل میکند .این در حالی اســت که
این آب برای فوالد مبارکه قابلاســتفاده نبوده و
الزم اســت در تصفیهخانههای تکمیلی ،این آب
به آب صنعتی تبدیل شــود کــه فرایند آن فارغ

از اســتفاده مواد شــیمیایی و انرژی زیاد ،بسیار
هزینهبر است.
وی درباره تأثیر این پروژه بر کاهش آلودگی
نیز اظهار کرد :اگر از منظر کالن حوزه زایندهرود
به این قضیــه نگاه کنیم متوجه میشــویم که
اولین ســود آن بهبود شــرایط زیســتمحیطی
در کل مجموعه زایندهرود اســت که عاید همه
بهرهبرداران این حوزه و مردم این منطقه میشود.
اجرای طرح انتقال آب از دریای آزاد
به اصفهان
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فــوالد مبارکه گفــت :افق دید فــوالد مبارکه
قطع وابســتگی به آب خــام و منابع آب جاری
یا زیرزمینی در منطقه اســت .در همین راستا دو
اقدام بزرگ انجام شده که اولین آنها استفاده از
پساب شــهری و صنعتی و دومین اقدام ،انتقال
آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ استان است.
نیلی با بیان اینکه امیدواریم این کار طی  ۳تا
 ۵سال آینده به نتیجه برسد ،افزود :با اجرای این
طرح ،وابستگی شرکت فوالد مبارکه به منابع آبی
داخل استان بهصورت کامل قطع میشود و نیاز
آن از طریق منابع نامحدود متصل به دریا تأمین
میشود ،اما ازآنجاکه این کار هزینه بسیاری دارد،
الزم اســت پیش از آن فرایند خود را بهگونهای
تغییــر دهیم کــه مصرف آب مطلــق در فوالد
مبارکه کاهش یابد.
وی ادامــه داد :پایداری خط تولید برای فوالد
مبارکه بسیار مهم است .در اوایل دهه  ۹۰شرایط
تابآوری بســیار کمی داشــتیم و در یک زمان
بســیار کوتاهی به دلیل اتفاقات رخ داده ،فعالیت
تولیدی این شرکت متوقف شــد ،اما در شرایط
حاضر با حداقل تأمین نیاز آبی ،این تابآوری در
مجموعه فوالد افزایش یافته است.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد :این شــرکت در
ســه ماه اول ســال جاری موفق به ثبت رکورد
تولید  2میلیون تن فوالد شــد که افتخاری برای
مجموعه کشــور محسوب میشود ،اما باید توجه
داشت که با اقدامات انجامشده در حوزه مصرف
آب به این هدف بزرگ دست پیدا کردیم.
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ایســنا :تیم محبوب ایل قشقایی باالخره در
فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت   ها توانست
خیــال هوادارانش را راحت و بقای خود را قطعی
کند و یکی از بازیکنانی که در این موفقیت نقش
پررنگی داشت ،مهاجم جوان و کازرونی این تیم
بود ،او تاکید دارد که ســال آینده این تیم برای
صعود به لیگ برتر می جنگد ،نه بقا در لیگ یک.
سرمربی قشــقایی در نیم فصل دوم ،بارها از
جوانی اسم برد که او را آینده قشقایی می دانست،
مهدی لیموچی مهاجم جوان و کازرونی قشقایی،
در نیــم فصل دوم به ترکیب تیم اضافه شــد و
روی چندگل مهم ،تاثیرگــذار بود .او در نهایت
موفق شــد گل تساوی بخش قشقایی را هم در
رشــت وارد دروازه چوکا کند .گلی که به تنهایی
تضمین کننده بقای این تیم بود ،اما قشقایی در
دقیقه  ۹۸یک گل دیگر هم به ثمر رســاند تا با
پیروزی به شیراز بازگردد.
مهدی لیموچی در خصوص این بازی به ایسنا
گفــت :ما از همان ابتدا هــم برای برد به میدان
رفته بودیم .با اینکه تســاوی هــم کار را تمام
می کرد ،اما فقط به قصد سه امتیاز به میدان رفتیم.
نیمــه اول را با شکســت به رختکــن رفتیم اما
همانجا هم قســم شــدیم که بــازی را ببریم و
باالخــره در آخرین ثانیه   های بــازی موفق به
کسب پیروزی شدیم.
وی درباره عملکرد خود در مسابقات این فصل
گفت :من از نیم فصل دوم به ترکیب تیم اضافه
ایسنا :مهاجم شمالی فجرسپاسی ،با اینکه
به واســطه حمایت های فرمانده سپاه فارس،
علیرغم چند شکســت ناامید نشــدند و برای
موفقیت تالش کردند ،پیروزی برابر تیم هوادار
را نقطه عطف بازی   های این فصل می داند و
نســبت به دست کم گرفتن حریف روز پایانی،
هشدار می دهد.
رضا آقابابایی که یکی از مهره   های تاثیرگذار
این فصل فجری   ها بوده و گل اول مهم او در
دقیقه  ۹۰بازی با آرمان گهر ســیرجان ،تاثیر
زیادی در صدرنشینی امروز این تیم داشته ،در
خصوص پیروزی هفته گذشــته مقابل شاهین
بوشهر به ایســنا گفت :بازی مقابل شاهین از
دو جهت برای ما ســخت بود .یکی حساسیت
جدولی که برای هر دو تیم حکم فینال داشت و
دیگر اینکه سرمربی حریف ،کسی بود که سال
گذشته هدایت فجر را به عهده داشت و با نحوه
بازی تعداد زیادی از بازیکنان ما آشنایی داشت،
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پدیده جوان قشقایی شیراز:

سال آینده برای صعود می جنگیم

شدم .اوایل به عنوان بازیکن تعویضی وارد بازی
می شدم و حدود یک نیمه بازی می کردم اما از
بازی با مس کرمان به بعد ،به بازیکن ثابت تیم
تبدیل شدم .ســه گل زدم ،سه پاس گل دادم و
دو پنالتی هم گرفتــم .در مجموع فکر می کنم
توانستم جواب خوبی به اعتماد مربیان بدهم که
البته ســایر بازیکنان تیم هم خیلی به من کمک
کردند تا بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم.

لیموچی دربــاره بازی پایان فصل قشــقایی
مقابــل پارس جنوبی نیز گفت :درســت اســت
خیالمان بابت بقا راحت شــده امــا باز هم برای
اثبــات خودمان و برای پیــروزی به میدان می
رویم .البته باید دید کادر فنی چه دیدگاهی دارد
و از چه ترکیبی استفاده خواهد کرد.
مهاجم کازرونی قشــقایی افزود :متاسفانه در
هفته   های ابتدایی فصل نتایج خوبی نگرفتیم .ما

سال بیست و    ششم

شماره 7246

تــا هفته یازدهم تنها یک برد داشــتیم و همین
باعث شد خیلی عقب بمانیم .در اواخر نیم فصل
اول چند پیروزی کســب کردیم که باعث شــد
جایگاهمان بهتر شــود .در نیم فصل دوم باز هم
بهتر شــدیم و بیش از  ۲۰امتیاز کسب کردیم.
فکــر می کنم اگــر همین تیم حفــظ و تقویت
شود ،سال آینده بتوانیم حتی برای صعود تالش
کنیــم .واقعا جایگاه قشــقایی و حق هوادارانش
این نیست.
لیموچی از سه مربی به عنوان مردان تاثیرگذار
در فوتبال خود نام برد و گفت :باید از آقای سید
امین حســینی مربی تیم لیدوما و همچنین آقای
علی دوستی مهر که در تیم   های ملی پایه مربی
من بودند و بیشترین تاثیر را در فوتبال و زندگی
من داشته اند ،تشــکر کنم .امسال هم که آقای
هرمزی بــا اعتمادی که به مــن کردند ،باعث
پیشرفتم شدند که از همگی این عزیزان ممنونم.
ایــن بازیکــن جــوان و آینــده دار ،درباره
آینده  پردازی   های خود گفــت :تمام تمرکز من
روی تمرین اســت .یا گروهی تمرین می کنم یا
به تمرینات اختصاصی می پردازم .من باید با تمام
وجود تالش کنــم تا به جایگاه خوبی در فوتبال
برسم و بتوانم زحمات خانواده و تمام کسانی که
کمکم کرده انــد را جبران کنم .امیدوارم به هر
جا لیاقتش را دارم برسم .تالش می کنم تا لیاقت
پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در فوتبال اروپا
را پیدا کنم ،دیگر هر چه خدا بخواهد.

حجتی؛ مربی فانکشنال ملیپوشان ورزش فارس شد

11

ایســنا :میثم حجتی ،بازیکن ســابق فوتبال فارس و
ملی و از مربیان بدنســازی ،به عنوان مربی فانکشــنال
ملیپوشان ورزش استان فارس انتخاب شد.
پایگاه ورزش قهرمانی فارس با هدف باالبردن آمادگی
ورزشــکاران این استان خصوصا ورزشکاران ملی  پوش در
رشــتههای مختلف ،میثم حجتی ،مربی جوان و با دانش
فارس را به عنوان مربی فانکشنال انتخاب و معرفی کرد.
میثم حجتی ،که مدتهاســت در کسوت مربیگری به
فعالیت در زمینه ورزش مشــغول اســت ،پیش از این در
تیمهای ملی و لیگ برتری فوتبال ،حضور داشته و از فعاالن رسانه و خبرنگاران ورزشی استان
فارس نیز محسوب میشود.
حجتی اکنون در پایگاه ورزش قهرمانی اســتان فارس ،تمرینات کاربردی ورزشی نخبگان،
ملی پوشــان و استعدادهای برتر ورزش فارس برای حضور در بازی   های آسیایی بزرگساالن و
جوانان ،المپیک .جوانان و المپیک پاریس را هدایت و نظارت خواهد کرد.
مدیر پایگاه ورزش قهرمانی اســتان فارس در این خصــوص گفت :این پایگاه که زیر نظر
معاونت توسعه اداره کل ورزش و جوانان این استان فعالیت میکند ،فعالیتهای علمی جامعی
را برای ورزشکاران رشتههای مختلف پیشبینی کرده است.
مظفر مرادی مدیر ،خاطرنشــان کــرد :پایگاه قهرمانی ورزش فــارس برای تحقق اهداف
برنامه ریزی شــده و علمی مورد نظر خود ،سعی کرده است که از مربیان مطرح و جوان فارس
استفاده مطلوبی داشته باشد.
به گزارش ایســنا ،ورزش فانکشنال ،رشــتهای نسبتا جدید است که به افزایش قدرت بدنی
و اســتقامت کمک می کند .استفاده از تمرین هایی که تمرکز در تناسب اندام را روی تمرینات
کاربردی تر تمام بدن متمرکز میکند ،فانکشــنال با ورزش دادن تمام عضالت در راه مشابه با
آنچه که بدن هر فرد در زندگی روزمره با آن مواجه است ،عمل میکند.

مهاجم فجرسپاسی شیراز :شکست ها ناامیدمان نکرد
اما خدا را شکر در طول مسابقه بچه   های ما آن
قدر خوب کار کردند که حریف اجازه خودنمایی
پیدا نکرد و با تدابیر کادر فنی موفق به کسب
امتیازات مهم مسابقه شدیم.
وی افزود :فکر می کنــم در نیمه اول کار
چندان راحتی نداشــتیم اما وقتی که در ابتدای
نیمه دوم گل دوم را به ثمر رســاندیم ،حریف
چــه از لحــاظ روحــی و چه از لحــاظ قوای
بدنی ،نتوانســت به بازی برگردد .حتی بعضی
بازیکنانشــان این نکته را عنوان می کردند که
از نظر بدنی خســته هستند و همین باعث شد
که هیــچ گاه نتوانند فشــاری روی دروازه ما
بیاورند.
این بازیکن  ۲۵ســاله مازندرانی درباره گل
ســه امتیازی که در هفته ســی و یکم به ثمر

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز:

بازی با تیم «گل ریحان» برای ما حکم فینال جام حذفی را دارد

رســاند ،گفت :خیلی خوشــحالم که توانستم
چنین گل با ارزشی را به ثمر برسانم .البته که
زحمــات کل بچه   های تیم بــود اما آن لحظه
حس بسیار خوبی داشتم .آقای کالنتری امسال
خیلی به من کمک کردند و خوشــحالم که با
این گل توانســتم جواب اعتمادشان را بدهم و
تیم را به کورس صعود برگردانم.
او که دومین فصل حضورش در فجرسپاسی
را سپری می کند ،درباره تفاوت   های این دو فصل
گفت :تفاوت زیادی بیــن این دو فصل وجود
داشــته که مهم ترین آن ،حضور سردار بوعلی
کنــار تیم بود .حضور ایشــان چه از نظر مالی
و چه از نظر روحیه بخشــی به تیم ،فوق العاده
مهــم بود .مخصوصــا در مقطعی از فصل که
سهشکستمتوالیکسبکردیموهمهناامیدبودند،

سردار بوعلی سر تمرین ما حاضر شدند و گفتند
اگر باز هم ببازید ،اشکالی ندارد .ایشان از کادر
فنــی هم حمایت قاطعی کردند و همین باعث
تحکیم همدلی در تیم شد .فکر می کنم همین
مساله باعث شــد تا بتوانیم بازگشت خوبی به
مسابقات داشته باشیم.
آقابابایــی ،پیروزی برابر تیم هوادار در هفته
سی و دوم را بهترین بازی فصل تیمش اعالم
و اضافه کرد :پیروزی مقابل هوادار خیلی اتفاق
خوبی بود و به همه ما چســبید .در دقایق آخر،
فشــار زیادی را تحمل کردیم و پس از سوت
پایان انگار بار بزرگی را از دوشــمان برداشته
بودند .حس خیلــی عجیبی داشــتیم و واقعا
شیرین ترین برد من در طول این چندسال بود.
بازیکن تیم فجر شهید سپاسی شیراز درباره

بازی آخر تیمش که دوشنبه  ۲۸تیرماه در کرج
برگزار خواهد شد نیز گفت :بازی آخر ما به نظر
بازی سادهای است و همینطور هم هست ،اما
زیبایی فوتبال به این اســت که تا دقیقه آخر
هیچ چیز معلوم نیست .نباید حریف را دست کم

راه صعود به لیگ برتر فوتبال برای فجر سپاسی ،شکست گل ریحان است

ســرمربی تیم فوتبال فجر شــهید سپاســی شــیراز گفت :بازی با تیم گل ریحان البرز برای
مــا حکم فینال جام حذفی را دارد و با تمام قدرت برای کســب پیــروزی و صعود به لیگ برتر
به میدان می رویم.
علی اصغر کالنتری در آســتانه دیدار حساس این تیم مقابل نماینده البرز در گفتگو با خبرنگار
مهر ،گفت :وضعیت فنی و روحی تیم ما بسیار خوب است و بازیکنانمان شرایط حساس این دیدار
را درک میکنند و به طور کامل آماده رویارویی با تیم گل ریحان البرز هستیم.
وی افــزود :هیچ بازیکــن محروم و مصدومــی نداریم و آرش ملک دروازه بــان تیم ما هم
که در آســتانه بازی قبلی مصدوم شــده بود ،مشــکل خاصی ندارد و میتواند در بازی فردا ما را
همراهی کند.
ســرمربی زردپوشــان در خصوص احتمال تبانی در هفته پایانی لیگ آزادگان بیان داشــت:
در خصوص این مسائل خود فدراسیون فوتبال ناظر مسابقات است و ما بدون در نظر گرفتن این
موارد و با این دیدگاه که گویی در فینال جام حذفی قرار اســت بازی کنیم ،با تمام قوا به مصاف
گل ریحان البرز میرویم و به هیچ عنوان این تیم را دست کم نمیگیریم و از همه هواداران تیم
فجر سپاسی میخواهم تا با دعای خیر خود به ما کمک کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم فجر شــهید سپاســی شیراز که از روز شنبه در تهران و در زمین
آکادمی ملی المپیک آخرین مراحل تمرینات خود را برای دیدار مقابل نماینده البرز پشــت ســر
میگذارد ،در هفته سی و چهارم و پایانی لیگ دسته یک فوتبال کشور ،از ساعت  ۱۹و  ۴۵دقیقه
روز دوشنبه در ورزشگاه انقالب کرج به مصاف تیم گل ریحان البرز میرود.

 ۲بازیکن شیرازی در اردوی تیم ملی پارابدمینتون دختران
حضور دارند

ایرنــا :رییس هیات بدمینتون فارس اعالم کرد :دومین مرحله اردوی تیم ملی پارا بدمینتون
جوانــان دختر ایران در حالی در شــیراز برگزار می شــود که  ۲بازیکن از فــارس در این اردو
حضور دارند.
ابراهیم راضی افزود :این اردو قراراســت از  ۲۹تیرماه لغایت یکم مرداد ماه درخانه بدمینتون
شیراز برگزار شود.
وی اضافــه کرد :مونا کامیابی از اصفهان به همراه شــادی جهان پناه و ثنا باقری از فارس
ســه بازیکن دعوت شده در این اردو هستند که زیر نظر منیژه سیاه سر مربی شیرازی تیم ملی
تمرین خواهند کرد.
راضی بیان داشــت :در اردوی قبلی پنج بازیکن حضور داشــتند که  ۲بازیکن خط خوردند و
تیم ملی باهمین ســه نفر روانه مســابقات آسیایی می شود و از آنجا که تا آبان ماه زمان شروع
ایــن رقابت   ها وقت داریم ،چند اردوی دیگر برگزار می شــود و احتماال شــیراز باز هم میزبان
خواهد بود.
رقابت   های پارابدمنیتون  ۲۰۲۱آسیا آبان ماه  ۱۴۰۰در کشور بحرین برگزار می شود.
گفتنی است رقابت   های پارابدمینتون مخصوص ورزشکاران دارای معلولیت است.

مسابقات والیبال انتخابی نوجوانان فارس برگزار شد

مسابقات والیبال انتخابی نوجوانان پسر  ۱۳تا  ۱۶سال استان فارس برگزار شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان المرد در گفتگو با مهر اظهار کرد :مســابقات والیبال انتخابی
نوجوانان پسر  ۱۳تا  ۱۶سال استان فارس از تاریخ  ۳۱خرداد به مدت  ۴روز در شهرستان ممسنی
برگزار شد.
صــادق فالی گفت :در این مســابقات که با هدف انتخاب بازیکنان نوجوان برای شــرکت در
مسابقات کشــوری برگزار شد از تیم نوجوانان المرد ،محمد ظریف و طاها شهامت برای شرکت
در اردوی تیم نوجوانان استان فارس دعوت شدند.
وی در پایان از هیأت والیبال شهرستان المرد که در اعزام این تیم به مسابقات انتخابی استان
همکاری و مساعدت داشتند نیز تشکر و قدردانی کرد.

بگیریم و امیدوارم برنده آن بازی ما باشیم تا به
لیگ برتر برویم .درســت است شانس بیشتری
نسبت به دو رقیبمان داریم اما امیدوارم همه چیز
طوری پیش برود که بتوانیم با قهرمانی در لیگ
یک راهی لیگ برتر شویم.

ایرنا :تیم فجر شهید سپاســی شیراز در آخرین هفته از رقابتهای
فوتبال لیگ آزادگان برای کســب عنوان قهرمانی و جشــن صعود به
لیگ برتر در کرج به مصاف تیم انتهای جدولی گل ریحان البرز میرود
و باید تیم البرز را شکست دهد.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنا تیم فجر امروز دوشــنبه  ۲۸تیر ماه در
ورزشــگاه انقالب کرج در ساعت  ۱۹/۴۵میهمان تیم گل ریحان این
شهر اســتٰ ،دیداری که در آن سرنوشت تیم فجر پس از هشت سال
برای صعود به لیگ برتر تعیین کننده است.
اگر بازی این دو تیم مســاوی شــود و یا فجر سپاســی ببازد ،تیم
شــیرازی برای صعود بســتگی به بازی تیم   های بــادران و هوادار با
حریفان خود دارد.
همچنین تیم قشقایی شــیراز هم درآخرین هفته در شیراز میزبان
پارس جم جنوبی اســت ٰو آنها به دنبال شکســت تیم متمول دیگری
هســتند تا سناریو خود را در لیگ با شکست مدعیان تکمیل کنند .این
تیم خیالش از ماندن در لیگ راحت است.
فجر سپاسی تیم حماسی
شاگردان علی اصغر کالنتری سرمربی تیم فجر به خوبی از اهمیت
دیدار با تیم گل ریحان البرز آگاه هســتند و قطعا این تیم سقوط کرده
از مدت   ها قبل را دســت کم نخواهند گرفت و همانند بازی دلچسب
خودشــان مقابل شاهین بوشهر برای فتح دروازه تیم گل ریحان بازی
منطقی را در دستور کار خود قرار می دهند.
اما تیم ســقوط کرده گل ریحان چیزی برای از دســت دادن ندارد
و بــه بازی دفاعــی رو نخواهد آورد زیرا می دانــد در برابر بازیکنان
با انگیزه و کامال آماده تیم فجر ٰ نمی تواند به دفاع مطلق بپردازد ،زیرا
توان دفاع با توجه به  ۷۱گل خورده ندارد.
بعید اســت تیم گل ریحان به بازی بســته رو آورد و این بهترین
فرصت برای زرد پوشــان فجر تشــنه صعود به لیگ برتر اســت تا
دروازه ایــن تیــم را به تــوپ بندند و در شــهر کرج جشــن صعود

به پا کنند.
فجری   ها این روزها مورد حمایت مسئوالن استان فارس قرار گرفته
اند و این امیدواری هم وجود دارد پس از صعود تقدیر شایســته ای از
دالوردان فجر شهید سپاسی انجام شود تا زحمات آنها پاسداری شود.
هواداران منتظر تیم   های اســتقالل و پرســپولیس در
شیراز هستند
هواداران تیم فجر هشت سال است انتظار چنین روزی را می کشند
تا تیم محبوبشــان به لیگ برتر صعود کند و دوباره تیم   های استقالل
و پرسپولیس به شیراز سفر کنند و هفته   ها موجی از شادی شور و امید
در دل هواداران به وجودآید.
هواداران فوتبال در فارس نگران نباشند
ســرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شــیراز با اشاره به اینکه
عالقه مندان به فوتبال در فارس نگران نباشند ،به خبرنگار ایرنا گفت:
بازیکنــان ما برای بازی مقابل تیــم گل ریحان البرز از آمادگی خوبی
برخوردار هستند و همانند بازیهای گذشته در این دیدار هم با جان و
دل به میدان می روند و ارزش آن را به خوبی می دانند.
علی اصغــر کالنتری ادامه داد :به هیچ عنوان کاری به این نداریم
کــه تیم حریف در کجای جدول قــرار دارد و این بازی برای ما حکم
فینال جام حذفی دارد که کســب جام در دســتان خودمان اســت و
می خواهیم بهترین بازی خود را برگزار تا دل مردم را شاد کنیم.
وی گفت :مردم برای موفقیت تیم شهرشــان دعا کنند تا با توکل
به خداوند در شیراز جشن صعود پس از هشت سال برگزار کنیم ٰضمن
اینکه دیدار مســئوالن استان به ویِژه حمایت معنوی آنها از بازیکنان
همه چیز را برای بر پایی جشن شادی فراهم کرده است.
تیم قشــقایی با تقویت درفصل آینده مدعی صعود به
لیگ برتر است
همچنین تیم قشقایی شــیراز که در این فصل بازیهای خوبی را
به نمایش گذاشته است و یقه تیم   های باالی جدول راگرفته با تجربه

خوبی که این تیم جوان شــده کسب کرده اســت قطعا در فصل بعد
لیگ دســته یک تیمش را تقویت خواهد کرد تا مدعی صعود به لیگ
برتر باشد.
بــا صعود تیم فجر به لیــگ برتر انگیزه مدیــران و بازیکنان تیم
قشــقایی بیشتر خواهد شــد تا در فصل آینده لیگ فوتبال دسته یک
مدعی شــوند تا همانند دوران خوش فوتبال  ۲تیم در لیگ برتر داشته
باشیم.
شــاگردان داریوش هرمزی ســرمربی تیم قشقایی در این فصل از
فوتبال هرگاه اراده کردند دســت به کار بزرگی زدند و به نام قشقایی
غول کش شــهرت یافتنــد و هفته گذشــته هم در تالــش یکی از
بازیهای سخت خود برابر تیم چوکا این شهر برگزار و سند سقوط این
تیم را به دسته دوم امضا کردند.
حریف تیم شهدای قشقایی پارس جم جنوبی است که سال گذشته
از لیگ برتر سقوط کرده بود و از ابتدای لیگ دسته یک هم به عنوان
مدعی ظاهر شد تا دوباره به لیگ برتر صعود کند.
امــا این تیم پس از اینکــه هفته   ها در باالی جدول قرار داشــت
به یکباره سیر نزولی پیدا کرد و تعویض چند باره مربیان هم برای این
تیم کار ساز نشــد تا این تیم خوب بوشهری از قافله صدرنشینان جدا
شود و تا رده هشتم جدول سقوط کند.
دیدار تیم   های قشــقایی و پارس جم جنوبی تاثیری در سرنوشــت
ســقوط و صعود آنهــا ندارد و قطعا یــک بازی تماشاگرپســندی را
به نمایش خواهند گذاشت هر چند تماشاگران اجازه ندارند در ورزشگاه
به دلیل شیوع کرونا حضور یابند.
این  ۲تیم دوشنبه  ۲۹تیر ماه در ساعت  ۱۹/۴۵در ورزشگاه پارس
شیراز به مصاف هم میروند.
جدول رده بندی ،سه تیم مدعی
هم اینک پس از انجام  ۳۳بازی تیم فجر شــهید سپاسی ،هوادار و
بــادران تهران با  ۵۷امتیاز به ترتیب با تفاضل گل زده به اضافه ، ۱۷
 ۱۵و  ۱۲در رده اول تا ســوم قرار گرفتند و باید برای مشخص شدن
 ۲تیم صعودکننده به لیگ برتر تا پایان هفته ســی و چهارم و به اتمام
رسیدن رقابتهای این فصل لیگ دسته یک صبر کرد.
به نظر می رسد تیم   های فجرسپاســی و هوادار تهران با توجه به
حریفان نســبتا آسان تری که در پیش دارند شانس زیادی برای صعود
به لیگ برتر دارندٰ.
حریف تیم هوادار تیم شــهرداری آستاراســت که خیالش از بابت
سقوط راحت است و نیاز به بْرد ندارد اما تیم بادران دیگر مدعی نیز در
انزلی یک بازی بســیار سخت با ملوان این شهر دارد از این رو شانس
صعود فجر و هوادار زیاد است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این  ۲تیم
در لیگ برتر دوره بیست و یکم حضور خواهند داشت.
همچنین تیم قشــقایی شــیراز با  ۴۱امتیاز در رده دوازدهم جدول
قرار دارد.
در رقابت   های فرسایشــی فوتبال دسته یک کشور  ۱۸تیم شرکت
دارند پــس از انجام  ۳۴بازی تیم   های اول و دوم جدول به لیگ برتر
دوره بیســت و یکم صعود خواهند کرد و ســه تیم انتهای جدول هم
راهی دسته دوم می شوند.
چــوکا تالش ،نــود ارومیــه و گل ریحان البرز هم به دســته دوم
سقوط کردند.
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نیمه ابری همراه با وزش باد

قهرمانی «قهرمان»
ِ

احمد     رضا سهرابی

فیلــم «قهرمــان» ســاختهٔ اصغــر
فرهــادی ،شــنبه شــب در اختتامیــهٔ
هفتــاد و چهارمین دورهٔ جشــنوارهٔ کن،
جایزه بزرگ هیأت داوران را بدست آورد.
فرهــادی پیش از این بــا فیلمهای
«جدایی نادر از ســیمین» و «فروشنده»
در جهان افتخارآفرینی کرده بود و حاال
موفقیت تازهای دســت
با «قهرمان» به
ِ
یافته است.
اصغر فرهادی پس از دریافت
جایزه کن چه گفت؟
اصغر فرهــادی پس از دریافت جایزه
بزرگ جشــنواره فیلم کن برای ساخت
فیلم "قهرمــان" ســخنان کوتاهی را
مطرح کرد.
بــه گزارش ایســنا ،ایــن کارگردان
سینمای ایران با تشکر از دست اندرکاران
جشنواره کن و هیات داوران در سخنانی
کوتاه از گروهش ،تهیه کننده فیلمش و
خانواده اش تشکر کرد و گفت :از دخترم
(سارینا) مخصوصا تشــکر می کنم که
ترغیب ام کرد که این داستان را بسازم.
این کارگردان برگزیده اسکار همچنین
خاطرنشان کرد :االن که اینجا ایستاده ام
به یاد  36سال قبل افتادم که یک بچه 13
ساله بودم و در شهری که به دنیا آمدم،
با کمترین امکانــات اولین فیلم کوتاهم
را ســاختم 36 .سال است که جز نوشتن

و فیلم ســاختن کار دیگــری نکردم و
باهمه محدودیت ها ،مشکالت و فشارها
و گرفتارهــای که می توانســت من را
از این مســیر که داشتم منصرف بکند و
این فیلم  ها را نسازم و شما هم نبینید اما
به امید اینکه با هر فیلمی که می سازم،
یک پرسش از شرایط تلخ اجتماعی که
اطرافم هست را با تماشاگران به اشتراک
بگــذارم و بــا فکر کردن آنهــا به یک
راه حل برسم؛ باز ادامه دادم.
اصغر فرهادی در پایان اظهار امیدواری
کــرد که با وجود همه مشــکالت ادامه
بدهم چون ایمــان دارم یکی از راه  های
نجات کشــورم ،آگاهی بخشــی است.

گفتنــی اســت مراســم اختتامیــه
هفتادوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم
کن برگزار شد و برندگان بخش رقابتی
این جشنواره اعالم شدند از بین  ۲۴فیلمی
کــه در این بخــش رقابــت میکردند،
نخل طالی امسال به فیلم تایتان ساخته
جولیا دوکرنا کارگردان و فیلمنامهنویس
 ۳۷ساله فرانسوی رسید ،فیلم قهرمان از
اصغر فرهادی و محفظه شــماره  ۶یوهو
کاسمانین به طور مشترک جایزه بزرگ
جشنواره را گرفتند و جایزه هیات داوران
هم مشــترکا به دو فیلم مموریا ساخته
آپیچاتپونگ ویراستاکول و زانوی احد از
نداو الپید اهدا شد.

اصغر فرهادی جمالت جنجالی اش در مصاحبه با ورایتی را تکذیب کرد :از کلمه «سرکوبگر» استفاده نکردم
اصغر فرهادی اعالم کرد که بخشی از صحبتهایش توسط ورایتی به اشتباه
به انگلیسی ترجمه شده است.
با انتشــار بخشــی از گفت و گوی اصغر فرهادی با ورایتی که در رسانههای
داخل کشور جنجال ساز شده ،خبرگزاری مهر این بخش از صحبتهای فرهادی
را اینطور نقل کرده« :ایران کشوری سرکوبگر است که در آن شما آزادی برای
سخن گفتن و بیان تفکراتتان ندارید ».اصغر فرهادی اما اعالم کرد این بخش
از صحبتهایش توسط ورایتی به اشتباه به انگلیسی ترجمه شده است.
به گزارش سینمادیلی کارگردان «قهرمان» در نشست خبری این فیلم گفت:
«پاســخ این سوال خیلی مفصل اســت ،این تصور در دنیا وجود دارد (البته نه
همه جا) که اصال شــبکه های اجتماعی در ایران وجــود ندارد .مصاحبه کننده
از این مســئله شــگفت زده شــد و من گفتم که بله حتی به نظرم بیشــتر در
میان جوانان ما حضور دارد تا کشــورهای غربی ،چون فضای بســتهای وجود
داشــته که در ترجمه زده شــده ســرکوبگر! اما حرف من «فضای بسته» بود،

فضای بســتهای بــرای بیان نظرات! وقتــی این فضا با شــبکههای اجتماعی
بــاز میشــود ،طبیعی اســت کــه نظــرات در آنجا مطرح می شــود .شــما
اگــر در کشــورتان انــواع رســانهها را داشــته باشــید و راحــت حرفتان را
بزنیــد اینقــدر همــه چیــز در شــبکه هــای اجتماعــی مطرح نمی شــود.
اولین باری که درباره اعدام بچه های زیر هجده سال بحث شد ،اولین فیلمی
که فکر می کنم بدون تاخیر درباره این مســئله ســاخته شد« ،شهر زیبا» بود.
تصور من در آن موقع این بود که شــاید باید به جای شهر زیبا یک بیانیهی تند
میدادم ،اما هنوز شــهر زیبا را آدمها میبینند و هنوز این پرسش هست که چرا
این آدم ها در ســن  14سالگی مرتکب قتل می شوند؟ اگر آن فیلم را نساخته
بودم و در آن زمان بیانیهای میدادم ،احتماال بیانیهی خوبی نمیشد .چون بیانیه
نویسی و مقاله نویسی شیوه ابراز من نیست بهتر است که با داستانم این حرف
را بزنم و این پرســش را ایجاد کنم که چرا این اتفاق دارد می افتد .به نظرم از
این طریق تاثیرگذارتر است»

گفت و گویی پیرامون نمایشگاه حجم های استیلیزه شده صالح موسویان

() ؛ انســـــــان

گذر به حجم از درگاه ادبیات
علی گزبلند   

هنر مجسمه ســازی مدرن تحت تاثیر دو نگاه به
عامل "هویت" در قامت نشــانگری جغرافیایی اهمیت
کمی داده است.
اول دیدگاه "باربارا هیپبورت" مجسمه ساز انگلیسی
که با این بیانیه به سراغ مجسمه سازی رفت" :مجسمه
سازی چیزی نیست جز مجسمه سازی و بس" ،عاملی
که دلیل جزم اندیشی در برخورد با مجسمه سازی شد.
دوم تغییــرات اجتماعی در دهــه هفتاد میالدی به
عنوان دوره ای که هنر بیشتر از هر دوره ای تحت تاثیر
سیاســت و بازار بود .دوره  ای که اگر چه آوانگاردیسم
با کثرت در فرم ،سبک و تجارب سعی در متمایز نشان
دادن خود با مدرنیزم پیشــین بود ،اما در عین حال این
هنر تحت تاثیر شــدید پاپ آرت و به عنوان هنر نافی
هویت بــود .ذهنیتی که در نهایت بــا تغییرات عمده
بعدی ،نگاهش را به هنر و فرهنگ به برداشــت های
خالقانه تر در بستر کانتکست های فرهنگی ،ورای ایده
جهان وطنی تغییر داد.
صالح موسویان مجســمه ساز و هنرمند قوچانی با
چیدمــان هفت اثر در مجموعه عمیق (پرانتز انســان)
در گالری رادین ،ســعی در ایجاد ارتباط و پیوند میان
درون  -بیرون حجم ( بخوانید بیرون از حجم و منظره
(که ایــن می  تواند یک منظره فرهنگی باشــد)) کرده
اســت .راهکاری برای آوردن قطعات اســاطیری به
دنیای مدرن.
برخورد او با حجم های مدرن اش در نهایت به ایجاد
برداشــتی از نوع نزدیکتر با تم و زمینه ای ایرانی  تر در
مخاطب می شــود .کارهایی که به شدت نشان از دل
بســتگی او به کانتکســت ایران فرهنگی و اساطیری
دارد .کارزاری کــه در نهایت به پیــروزی او در خلق
و بازآفرینی ماده خام فرهنگــی برمبنای ذائقه امروز
شده است.

در عیــن حال که ترکیب هــای او ذهنیتی تحمیل
شده بر حجم نیست ،آن گونه که "پل ناش" می گوید:
آثاری اســت که :ذات خود را در حجــم برگزیده و از
درون و بــرون چون طفلی که در رحم رشــد می کند،
بارور شده است.
پارادایم فکری و فرهنگــی او خود حاصل کنش و
واکنش انســان و محیط فرهنگی اوست ،آن گونه که
در این نمایشگاه مخاطب (انسان امروز) را به دیالوگ
با اثر (تاریخ ،فرهنگی و اسطوره ) فرا می خواند.
موسویان؛ در تشریح اثر سیـــمرغ ربانی می گوید:
" سيمرغ ،پرنده اساطيري است که از دير  باز حضوري
پر  رنــگ در فرهنــگ ايراني داشــته اســت ،پيش از
اســام در اوســتا و آثار پهلوي و بعد از اسالم ابتدا در
حماسه هاي پهلواني ،ســپس در حماسه هاي عرفاني
از آن یاد شــده .نظر بســياري از عرفاي صاحب  ذوق
را به خود جلب کرده و در ادب عرفاني شخصيتي واال
و ارجمند يافته اســت .عطار و جــال الدين بلخی ،از
سيمرغ برداشت هاي عرفاني بسيار نموده است .سيمرغ
در آثار موالنا گاه کنايه از انسان کامل و عارف و اصل
است و گاه کنايه از ذات احديت.
با این هنر مند لختی به گفتگوی نشستم تا بیشتر
از ایده ها و کارهایش بگوید.
لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و بگویید
چگونه به حجم و تندیس عالقه مند شدید؟
صالــح موســویان هســتم ،زاده  ۱۳۵۲قوچان .از
دوران نوجوانی به نقاشــی و طراحی عالقه مند شدم و
بخاطر نبود اســتاد در اطرافم به   صورت جسته گریخته
از دانشــجویانی که در تهــران درس میخواندند بهره
می گرفتم .در نهایت این مســیر در تجربه های فردی
به ســوی مجسمه و حجم پیش رفت و من به صورت
خود آموخته وارد دنیای مجسمه شدم.
نمایشــگاه پرانتز انسان در  بر دارنده چند

فریدون بدرهای درگذشت

فریدون بدرهای در  ۸۵سالگی
از دنیا رفت.
عبدالکریم جربــزهدار ،مدیر
نشــر اســاطیر ،با تاییــد خبر
درگذشت این نویسنده و مترجم
پیشکسوت به ایسنا گفت :حدود
ساعت پنج صبح دیروز یکی از
دوستان این خبر ناراحتکننده را به من داد .او دیشب (شنبه ۲۶ ،تیرماه)
در آمریکا از دنیا رفته است.
«فریــدون بــدرهای» متولــد  ۱۹دی  ۱۳۱۵در کرمانشــاه،
نخســتین مدیرکل کتابخانه ملی ایران پس از انقالب است که
از  ۵فروردیــن  ۱۳۵۸تا  ۱۵فروردیــن  ۱۳۶۰این نهاد فرهنگی
را اداره کرد.
او دارای دکتری زبانشناســی و زبانهای باستانی از دانشگاه
تهران در سال  ۱۳۵۰و فوقلیسانس کتابداری از همین دانشگاه
در سال  ۱۳۵۱بود.
بدرهای اســتاد پارهوقت گروه زبانشناسی در دانشکده ادبیات
و علوم انســانی دانشگاه تهران از ســال  ۱۳۵۰تا  ،۱۳۵۷معاون
کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران از سال ۱۳۴۸
تا  ،۱۳۵۰پژوهشــگر فرهنگستان زبان و بعدها مدیر پژوهشکده
واژههای فارسی و با حفظ سمت ،سرپرست کتابخانه فرهنگستان
زبان ایران از ســال  ۱۳۵۰تا  ،۱۳۵۷رایــزن فرهنگی ایران در
پاکســتان از سال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۸و نایبرییس انجمن کتابداری
ایران از سال  ۱۳۵۲تا  ۱۳۵۳بود.
اولین اثر او که مجموعه  ۹داســتان بود ،با نام «ناشــناخته»
در ســال  ۱۳۳۳منتشر شد .از جمله آثار این نویسنده میتوان به
«واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران»« ،واژهنامه بسامدی
داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی»« ،کورش کبیر در
قرآن مجید و عهد عتیق» و «بین انقالب و دولت :مسیر تشکیل
دولت فاطمی قاضی نعمان و توجیه مشروعیت حکومت فاطمی»
اشاره کرد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس:

مهلت شرکت در جشنواره شهودقدسی
تمدید شد

ایســنا :معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی اســتان فارس از
تمدیــد مهلت دریافت آثــار برای پنحمین دوره جشــنواره ملی
"شهودقدسی" خبر داد.
محمدرضــا غالمپور یکشــنبه  ۲۷تیر به خبرنــگاران گفت:
پنجمین دوره جشنواره سراسری دانشجویی تجسمی قرآن و هنر
با عنوان "شهود قدسی" تا پایان تیرماه امسال ،تمدید شده است.
او گفت :این دوره از جشــنواره ملی دانشــجویی تجســمی
قرآن و هنر در ســه رشته پوســتر ،تصویرسازی و لوگوتایپ و با
موضوعاتی نظیر شــواهد و مصادیق قرآنــی مرتبط با بیانیه گام
دوم انقالب ،آیات امر به احســان و کمک بــه نیازمندان ،آیات
مربــوط به عدالت ،آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر،
آیات مربوط به نماز ،تصویرسازی قصههای قرآنی ،آیات مربوط
به جهاد و طراحی لوگوتایپ برای اســامی سورهها و سوگندهای
قرآنی برگزار میشود.
معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی فارس با یادآوری اینکه به
دلیل شیوع همهگیری کووید  ،۱۹این جشنواره نیز بر بستر فضای
مجازی ،اجرایی خواهد شد ،دلیل تمدید مهلت ارسال آثار را استقبال
خوب مخاطبان و درخواســت دانشــجویان هنرمند ،اعالم کرد.
غالمپور گفت :اطالعات کامل این دوره جشنواره شهود قدسی،
در سایت جهاددانشگاهی به نشــانی؛ fars.acecr.ac.ir/
 ۵۴۵۵/fa/pageبارگذاری شده است و عالقهمندان میتوانند
اطالعات مورد نیاز خود را در این نشانی ،جست و جو و دریافت کنند.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی فارس خاطرنشــان کرد:
دانشجویان عالقهمند به شرکت در پنجمین دوره جشنواره شهود
قدســی ،میتوانند آثار خود را تا پایان تیرماه به نشــانی اینترنتی
 cul.fr@acecr.ac.irارسال کنند.

فراخوان دوساالنه داستان کوتاه نارنج
تا اوایل مرداد منتشر می شود

اثر و شامل چه تکنیک  هایی است؟
در نمایشــگاه «پرانتز؛ انســان» هفــت اثر ارائه
شــد که این هفت فیگــور از لحاظ فیگور انســانی،
اســتیلیزه شــده بــه شــکل مجســمه  -چیدمان
اســت که جزییات و وضــوح از کارها گرفته شــده
حتی شــاهد هســتید که انگشــت دســت و پا دیده
نمی شــود ،کارها فاقد جزییات هستند و تنها چشم ها،
کمی وضــوح دارند و آن هم تاکیــد و توجه به درون
دارند .با این ایده ،این فرم فیگور انسانی در این سری
کارها شکل گرفت.
کارها تا حد زیادی تعاملی و با مخاطب _ اثر
در ایــن مجموعه روبرو بودیــم که هر فرد
بخشی از تجربه های دیداری بقیه مخاطب ها
را تشکیل می دهد ،ارتباط این موضوع با اسم
و هدف نمایشگاه را توضیح بدید؟
در نمایشگاه دغدغه گمگشــتگی انسان معاصر در
نظرم بود .در نام گذاری سعی ام این بود که مخاطب را
از همــان لحظه اول درگیر کنم و گمان هم نمیکردم
با توجه به پیچیدگی و غامض بودن عنوان ،استقبالی
زیادی ببینم .ذهــن مخاطب برای نمایشــگاهی که

عنوان انســان را به همراه دارد به   نظر اول شاید گنگ
بود اما با ورود به فضا تغییراتی می کرد.
تجربه های مخاطب و برخورد با سبک روایت
غیر خطی این نمایشــگاه را چگونه ارزیابی
می کنید آیا به هدف نمایشگاه دست پیدا کردید؟
همانطور که گفتم هدفم درگیر کردن مخاطب از
لحظه تصمیم گیری برای رفتن به نمایشــگاه و بعد
دیدن آثار نمایشگاهی که آثارش با حجم و فیگورهای
انسانی دیگر شــباهتی ندارد بود .آرایه های معماری
در کالبد همین فیگورها توانست بیشتر ذهن مخاطب
را در گیــر کند .مخاطبین فشــردگی و تراکم کالبد را
به راحتــی درک می کرد بازخورد خوبی داشــت که
این بازخوردها روند شــکل گیری نمایشگاه بعدی را
ترسیم کرد.
برنامه ای برای گسترش حس تعامل با محیط
و مخاطب در این مجموعه دارید؟
در صــورت همکاری مســئولین عالقــه دارم این
حجم ها را در فضای بیرونــی آرامگاه حافظ و مولوی
 ..چیدمــان کنــم .امیدوارم کــه ایــن کار را بتوانم
انجام دهم.

فراخوان هشتمین دوساالنه داستان کوتاه نارنج در شهرستان
جهرم تا اوایل مردادماه  ۱۴۰۰منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،دبیر دوســاالنه داستان کوتاه نارنج
یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعالم انتشار فراخوان هشتمین
دوساالنه داستان کوتاه نارنج در روزهای ابتدایی مردادماه امسال
گفت :همزمان با انتشــار فراخوان از پوســتر این دوســاالنه نیز
رونمایی خواهد شد.
محمد بادپر با تاکید بر اینکه  ۱۶سال از برگزاری اولین دورهی
این دوســاالنه میگذرد ،افزود :هدف اصلی این برنامه کمک به
شناخت و معرفی بهتر نویسندگان جوان ادبیات داستانی است که
با دوری از حواشی ،آرام و پیوسته عمل کردن ،آزاد بودن موضوع،
سالمت داوری و البته نوع برگزاری مراسم پایانی تا حدود زیادی
توانستهایم اعتماد اهالی داستان را جلب کنیم.
وی با اشاره به اینکه بررسی سابقهی نارنج نشان از همراهی
و همدلی بسیاری از نویسندگان شاخص کشور با آن دارد ،تاکید
کرد :ســامت در داوری داستانهای کوتاه ارسالی همواره مورد
تاکید گروه اجرایی این دوســاالنه بوده؛ هرچند برای رسیدن به
آن سختیهای زیادی هم متحمل شده است.
بادپر یادآور شــد :هشتمین دوساالنه داســتان کوتاه نارنج به
وسیله مؤسســهی فرهنگی هنری نارنج ،کارگاه داستان باران و
انجمن اهل قلم شهرســتان جهرم و با حمایت و همراهی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،دفتر رئیس کمسیون
عمران و نمایندهی مردم شهرســتان جهرم در مجلس شــورای
اســامی و اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ســایر نهادهای
شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

