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گالیه رهبر انقالب از رعایتنشدن توصیههای

متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضالب اهواز

2

مخالفت نماینده فیروزآباد
با شتابزدگی برای
گشایش سد «هایقر»

وال استریت ژورنال:

نظامیان آمریکایی تا پایان سال
جاری میالدی عراق را
ترک میکنند

4

ازدواج بیش از ۷۳۰۰
دختر  ۱۰تا  ۱۴ساله در
پاییز ۹۹

شمخانی:

احساس تبعیض دردناکتر از
خشکسالی و بیآبی است

9

کابل:

ادعای کنترل طالبان بر  ۹۰درصد
مرزها «کذب محض» است

امام جمعه المرد:

مسائل درمانی و
بهداشتی المرد را نباید
سیاسی کرد

ند پرایس:

آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات
وین برای احیای برجام است
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واردات برنج ممنوع شد

 ۱۹شهرستان فارس در
وضعیت قرمز کرونایی

رژه کاروان ایران در افتتاحیه المپیک توکیو با لباس رسمی

3

سازمان هواشناسی هشدار داد احتمال وقوع طوفان شن در  ۱۰استان
سـازمان هواشناسـی نسـبت بـه وزش بـاد شـدید و
احتمـال وقـوع طوفـان شـن در  ۱۰اسـتان هشـدار
داد و از مـردم خواسـت از تـردد غیرضـروری در ایـن
اسـتانها خـودداری کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا سـازمان هواشناسـی بـا صـدور
هشـدار زرد رنـگ آورده اسـت :وزش بـاد شـدید،
خیـزش گـرد وخـاک و کاهـش کیفیـت هـوا فـردا (۲
مردادماه) برای اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان،
خراسـان جنوبـی ،سـمنان ،خراسـان رضـوی ،یـزد،
شـرق اصفهان ،شرق کرمان ،یکشـنبه ( ۳مردادماه)
بـرای اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان ،خراسـان
جنوبـی ،خراسـان رضـوی ،سـمنان ،اصفهـان،
یـزد ،قـم ،مرکـزی و شـرق کرمـان و دوشـنبه (۴
مردادمـاه) برای اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان،

یـزد ،کرمـان ،خراسـان جنوبـی ،خراسـان رضـوی،
فـارس ،سـمنان ،اصفهـان ،قـم و مرکـزی پیشبینی
میشـود.
در ایـن شـرایط جـوی وقـوع طوفـان شـن ،کاهـش
دیـد ،تاخیـر در پـرواز احتمالـی  ،اختلال در تـردد
جـادهای و وارد شـدن خسـارت بـه سـازههای موقـت
و محصـوالت کشـاورزی دور از انتظـار نیسـت

بنابرایـن سـازمان هواشناسـی نسـبت بـه خـودداری
از تـردد غیـر ضـروری بـرای تمـام گروههـا ،احتیـاط
در تـردد جـادهای ،محکـم کـردن سـازههای موقـت،
تابلوهـای تبلیغاتـی ،احتیـاط در عبـور از مجـاورت
سـاختمانهای نیمـه کاره توصیـه میکنـد.
بـه گـزارش ایسـنا هشـدار زرد رنـگ بـه معنـای ایـن
اسـت کـه پدیـدهای جـوی رخ خواهـد داد کـه ممکن
اسـت در سـفرها و انجـام کارهای روزمـره اختالالتی
را ایجـاد کنـد .این هشـدار بـرای آگاهی مـردم صادر
میشـود تـا بتواننـد آمادگـی الزم را بـرای مواجهـه بـا
پدیـدهای جـوی داشـته باشـند کـه از حالـت معمـول
کمی شـدت بیشـتری دارد .از سـوی دیگر مسـئوالن
نیـز در جریـان ایـن هشـدارها قـرار میگیرنـد تـا اگـر
الزم باشـد تمهیداتـی را بیندیشـند.

رژه کاروان ایران در افتتاحیه المپیک توکیو با لباس رسمی
کاروان ایـران بـا نـام «سـتارگان ایـران زمیـن»
در مراسـم افتتاحیـه المپیـک توکیـو  ۲۰۲۰بـا
پرچمداری هانیـه رسـتمیان و صمدنیکخـواه
بهرامـی رژه رفـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،مراسـم افتتاحیـه سـی و دومیـن
دوره بازیهـای المپیـک در توکیو از سـاعت ۱۵:۳۰
وقـت ایـران و  ۲۰بـه وقـت محلـی برگـزار شـد و
کاروان ایـران بـا پرچمداری هانیـه رسـتمیان ،ملـی
پـوش تیرانـدازی و صمدنیکخـواه بهرامـی ،کاپیتـان
تیـم ملی بسـکتبال ایران در جایگاه بیسـت و یکمین
کشـور رژه رفـت .لبـاس کاروان ایـران همـان لبـاس
رسـمی بود کـه در مراسـم بدرقـه از آن رونمایـی
شـده بـود .انتقاداتـی بـه ایـن لبـاس وارد شـده بـود

و حاشـیه هایی بـه دنبـال داشـت کـه پـس از آن
صحبـت از تغییر لباس بانوان شـده بـود اما در نهایت
بانـوان بـا همـان لبـاس فیـروزه ای رنـگ رژه رفتنـد.
کاروان یونـان بـه عنـوان میزبـان اولیـن دوره
بازیهـای المپیـک به ماننـد تمام دورههای گذشـته
اولیـن تیمی بـود کـه در مراسـم افتتاحیـه در رژه
حضـور داشـت.
بـر خالف دوره هـای قبل هیچ رییس فدراسـیونی در
ترکیـب تیم رژه ایران حضور نداشـت.
اسـامی افراد ایرانـی کـه در مراسـم افتتاحیـه رژه
رفتنـد ،بـه شـرح زیـر بـود:
ورزشکاران:
*  ۱۲ملی پوش بسکتبال ایران

*هانیه رستمیان و نجمه خدمتی از تیراندازی
*میرهاشم حسینی و ناهید کیانی از تکواندو
*دانیال شه بخش و شاهین موسوی از بوکس
*نازنین مالیی از قایقرانی
* ثریا آقایی از بدمینتون
اعضای کادر:
*نصراللـه سـجادی سرپرسـت کاروان ایـران در
المپیـک توکیـو
*الهام هاشمی سـرمربی تیرانـدازی و مهـرو کمرانـی
سـرمربی تکوانـدو زنان
*افشین فرزام سرمربی قایقرانی رویینگ
* علیرضا استکی سرمربی بوکس
*جمیل لطف الله نسبی سرمربی تنیس روی میز

کشور در ماههای آینده با کمبود شدید دام و گوشت مواجه میشود
مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامـداران با اشـاره به کشـتار گسـترده برهها ،گفت:
بیـن سـه تـا  6مـاه آینـده بـا کمبـود شـدید در حـوزه عرضـه دام و گوشـت مواجـه
میشـویم.
مجتبـی عالـی ،مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامـداران کشـور در گفتگـو بـا
خبرنـگار مهـر با اشـاره به کشـتار گسـترده برههـا و دامهای مولد در کشـور ،گفت:
خشکسـالی منجـر بـه فقـر شـدید مراتع و کمبـود علوفه شـده و این مسـأله در کنار
گرانـی نهادههـای دامـی ،تأمیـن خوراک برای دامها را بسـیار دشـوار کرده اسـت.
وی قیمـت تمـام شـده تولیـد هر کیلوگرم گوشـت گوسـفند زنـده را بـرای دامداران
 ٨٠هـزار تومـان عنـوان کرد و افـزود :در حال حاضـر حداکثر قیمتی که گوسـفند
را از دامـداران می خرنـد ،کیلویـی  ۵٠هـزار تومان اسـت.
عالـی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـتار گسـترده برهها منجـر به این شـده کـه عرضه دام
در حـال حاضـر مناسـب باشـد ،گفت :در سـه تا شـش مـاه آینـده ما در ایـن زمینه
بـه مشـکل برمیخوریـم و با کمبـود شـدید مواجه خواهیم شـد.

ایـن فعـال بخـش خصوصـی دربـاره اینکـه چـه راهـکاری بـرای بـرون رفـت از
شـرایط فعلـی وجـود دارد؟ ،تصریـح کـرد :دولتمـردان بایـد از خـواب بیدار شـوند،
هـم اکنـون دولـت روزهـای آخـر خـود را سـپری میکنـد و کسـی کاری انجـام
نمیدهـد و همـه چیـز را بـه دولـت بعـد حوالـه میکننـد.
عالـی دربـاره اینکـه آیا فکـر میکنید دولـت بعد بتوانـد همه چالشهـای موجود را
سـاماندهی کنـد؟ ،افـزود :ایـن کار بسـیار دشـواری اسـت کـه انجام آن بـه راحتی
امـکان پذیـر نیسـت مگـر آنکـه همه دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد و اراده کنند که
احتماال بتوانیم شـرایط فعلی را پشـت
از ایـن وضعیـت خـارج شـویم در این صورت
ً
سـر بگذاریم.
وی تاکیـد کـرد :شـرایط بـه گونهای شـده که دیگـر باید بـرای نجات کشـور کاری
کـرد ،وضعیـت بـد اقتصـادی گریبـان تولیدکننـدگان و مـردم را گرفتـه و همـه باید
بـا هـم بـرای بـرون رفـت از وضعیـت فعلـی همـکاری کننـد ،در غیـر ایـن صـورت
عواقـب سـنگینی در انتظـار همـه مـا خواهـد بود.
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سرنوشت مبهم اقتصاد
در دولت آینده
10

جهانگیری:

آنچه در توان دولت و کشور باشد برای خوزستان انجام میدهیم
معـاون اول رییـس جمهـور عصـر امـروز جمعـه بـا
اسـتقبال اسـتاندار ،امـام جمعـه دزفـول و جمعـی از
مقامـات محلـی وارد فـرودگاه دزفـول شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،اسـحاق جهانگیـری بـه منظـور
بررسـی و پیگیـری مشـکالت کـم آبـی اسـتان
خوزسـتان و اتخاذ تصمیمات مناسـب و بـه نمایندگی
از رییـس جمهـور بـه اسـتان خوزسـتان سـفر کـرده
اسـت.
معـاون اول رییـس جمهـور را در این سـفر وزیر نیرو و
وزیـر جهاد کشـاورزی همراهـی می کند.
جهانگیـری در بـدو ورود بـه فـرودگاه دزفـول و در
جمـع خبرنـگاران به بیـان اینکه بسـیار خوشـحالم به
خدمـت مـردم عزیـز ،قهرمـان ،فرهنگـی و همیشـه
در صحنـه اسـتان خوزسـتان رسـیده ام تاکیـد کـرد:
مـردم اسـتان خوزسـتان در طول هشـت سـال جنگ
تحمیلـی و دوران انقلاب اسلامی دین خـود را بـه
بهتریـن نحو بـرای پایـداری جمهوری اسلامی ایران
و ایـران عزیـز ادا کـرده انـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه همیشـه در هـر فرصتی پیش
آمـده در طـول هشـت سـال تصـدی معـاون اول
رییـس جمهـوری از فرصـت اسـتفاده کـرده و بـه این
اسـتان سـفر کرده ام افزود :متاسـفانه یا خوشـبختانه
برخـی سـفرها در اوج بحران هایـی هماننـد ریزگردها
و گـرد و غبـار در سـال  ۹۵سـیالب های عیـد  ۹۸که

مـردم ایـن اسـتان شـرایط سـختی را داشـتند در کنار
آنهـا حاضـر شـدم و در پایـان دولـت و بحـران بی آبی
و خشکسـالی خدمـت مـردم عزیز این اسـتان رسـیده
ام.
جهانگیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه در تـوان
دولـت و کشـور باشـد طبـق فرمایشـات مقـام معظـم
رهبـری ،رییـس جمهـور و رییـس جمهـور منتخـب
و بـه نمایندگـی از ارکان کشـور و نظـام پیگیری هـا
را در ایـن سـفر انجـام خواهـم داد ،گفـت :در ایـن
سـفر مشـکالت بررسـی و راهکارهـا ارائـه می شـود
تـا دغدغه هـای مـردم خوزسـتان بـه حداقـل ممکـن
برسـد.

معـاون اول رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه واقعیـت
کـم آبـی کنونـی در کشـور و مشـکالت کشـاورزی
تصریـح کـرد :امـروز تامیـن آب مـورد نیـاز مـردم یک
مسـئله و تامیـن آب در فصـل پاییـز مسـئله ای مهـم
تـر اسـت کـه بایـد در ایـن خصـوص همـه ابعـاد و
جنبه هـای مختلـف درنظـر گرفتـه شـود.
وی همچنیـن بـه اهمیـت تامیـن آب شـرب مـردم و
جبـران خسـارت های مـردم بـه احشـام و کشـت و
کار آنهـا در ایـن بحـران خشکسـالی اشـاره و تاکیـد
کـرد :بـا برگـزاری جلسـات در این سـفر و بررسـی راه
حل هـا بـه مـردم اسـتان اطمینـان خاطـر می دهیـم
کـه مشـکالت قابـل حـل اسـت.
جهانگیـری در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص
تـداوم رهـا سـازی آب سـدها بـرای مـردم اسـتان
خوزسـتان تصریـح کـرد :بایـد در ایـن زمینـه بـه همه
محدودیت هـا فکـر کـرد و در نظـر داشـت کـه آب
بـرای مـردم خوزسـتان اسـت و هیـچ کـس دیگـری
بـرای ایـن آب برنامـه نـدارد و آب شـرب و کشـاورزی
مـورد نیـاز پوشـش گیاهـی و جانـوری و همچنیـن
نیازهـای مـردم اسـتان اسـت بایـد بـه گونـه ای
مدیریـت شـود کـه در هیـچ مقطـع و روزی در گوشـه
ای از ایـن اسـتان ایـن احسـاس بوجـود نیایـد کـه بی
آبی خسـارت هایی به همراه داشـته اسـت و اطمینان
یابیـم کـه ایـن مشـکالت بـه زودی حـل می شـود .

اتحادیه اروپا:

باید هرچه سریع تر به مذاکرات وین بازگشت
یـک سـخنگوی اتحادیـه اروپـا مدعـی اسـت کـه گذشـت زمـان بـه نفـع مذاکرات
ویـن نیسـت و طرفیـن بایـد هـر چـه سـریعتر و بـا انعطافپذیـری الزم دور هفتـم
گفتگوهـا را آغـاز کننـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از دویچه ولـه ،یک سـخنگوی اتحادیـه اروپا
در مسـائل سیاسـت خارجـی و امنیتـی میگویـد گذشـت زمـان بـه نفـع مذاکـرات
هسـتهای وین نیسـت.
ایـن سـخنگو کـه نـام او فـاش نشـد ،افـزود :فرصـت دادن بـه دیپلماسـی امـری
مهـم اسـت امـا گـذر زمـان بـه نفـع کسـی نیسـت.
وی در ایـن بـاره مدعـی شـد :بایـد از تأخیرهـای بیمـورد جلوگیری شـود و هر چه
سـریعتر و بـا انعطافپذیـری الزم بـه مذاکرات بازگشـت.
ایـن سـخنگو ایـن اظهارات را در پاسـخ به پرسشـی درباره تماس تلفنی چهارشـنبه
«محمـد جـواد ظریـف» بـا «جوزف بورل» مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا
و اینکـه آیـا تاریخـی برای از سـرگیری مذاکرات مطرح شـده اسـت ،عنـوان کرد.
وی در ایـن بـاره گفـت :ما مذاکره درباره مسـیر آتی برجام و تحوالت در افغانسـتان
را تأییـد میکنیـم اما جزئیات بیشـتری از آن را نمیتوانیم به اشـتراک بگذاریم.
بـه گفتـه ایـن سـخنگو هنـوز تاریـخ مشـخصی بـرای از سـرگیری مذاکـرات ویـن
مشـخص نشـده و هماهنـگ کننـده ارشـد سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا ،بـه

عنـوان هماهنـگ کننـده مذاکـرات ،همچنـان در تمـاس نزدیـک با همـه طرفین
از جملـه ایـران و همچنیـن ایـاالت متحـده اسـت تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه
مذاکـرات در اسـرع وقـت از سـر گرفتـه میشـود.
پیشبینـی میشـود کـه دور هفتـم مذاکـرات ویـن اواخـر مـاه مـرداد و بعـد از روی
کار آمـدن دولـت جدیـد در ایـران آغـاز شـود .ایـن در حالـی اسـت کـه دور ششـم
مذاکـرات روز  ۳۰خـرداد بـه پایـان رسـید و این بـه معنای وقفـهای دو ماهه خواهد
بود.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

فرزندان فرزندان ما
طالبـان در حـال پهـن کـردن بسـاط خـود در
افغانسـتان اسـت  .ایـن قـوم نیمـه وحشـی کـه
کاردسـتی آمریکایی هـا بـه حسـاب می آینـد
و سـردرآخور دالرهـای نفتـی عربـی و مـواد
مخـدر دارنـد در پوسـت شـیر رفتـه و ادای
غیرتمنـدان وطـن دوسـت را در می آورنـد و برای
آمریکایی هایـی کـه آنهـا را در برابر اشـغالگران
روسـی تجهیـز کردنـد شـاخ و شـانه می کشـند
در حالـی کـه بـا همیـن آمریکایی هـا دور یـک
میـز نشسـتند و بـا آنها بـه توافق رسـیدند  .آنچه
طالبـان از اسلام فهمیـده اند خانه نشـین کردن
زنـان و بمب گذاری در مـدارس دخترانه و مجبور
کـردن مـردان بـرای ریـش گذاشـتن و ظاهـر
سـازی و به نمایش گذاشـتن پوسـتی بـی مغز از
اسلام اسـت  .ولـی همین موجـودات پلیـد برای
تامیـن پول خرید اسـلحه افغانسـتان را به کانون
تولیـد و توزیـع مـواد مخـدر تبدیـل کـرده اند و
مدعـی هسـتند کـه می خواهنـد اسلام را زنـده
کننـد  .البتـه ناگفته نمانـد که تنهـا راه معرفی این
گـروه سـلفی و بنیادگرا به افغانسـتان این اسـت
کـه چند صباحـی حکومت کننـد تا توخالـی بودن
طبـل پـر سـر و صـدای آنهـا بـرای مردمشـان
مشـخص شـود  .مسـلما چند سـال دیگـر ماهیت
اصلـی ایـن موجودات بیگانـه با تمدن که توسـط
آمریکایی هـا بـاد شـده انـد  ،بـر همگان آشـکار
می شـود  .شـعار اصلـی طالبـان احیـای سـنت
پیامبر  ،بیگانه سـتیزی و اسـتقالل طلبی اسـت در
حالـی کـه از ابتدا تا کنـون هر کاری کـرده اند در
جهـت خشـن جلوه دادن اسلام و تبلیغ سـبعیت
و درنـده خویـی و وابسـته نگه داشـتن افغان ها و
چـرب کردن سـفره بیگانـگان بوده اسـت  .هدف
اصلـی آمریکایی هـا از روی کار آوردن طالبـان
جمع کردن بسـاط مسـلمانی و اسـتحاله فرهنگی
در ایـن کشـور اسـت  .زیـرا چنیـن افـرادی تا به
قـدرت نرسـند و ویرانگـری و بـی نظمی بـه بـار
نیاورنـد ماهیتشـان پنهـان می مانـد امـا وقتـی
مسـت از باده قدرت انسـانیت را زیر پا گذاشـتند
دیگـر حرفی بـرای گفتـن نخواهند داشـت  .روی
کار آمدن بنیادگرایان مدعی مسـلمانی بخشـی از
پروسـه ی اسـتعمار جدید است تا اسلام واقعی
که بـر شایسـته سـاالری و عدالت طلبی اسـتوار
اسـت همچنـان ناشـناخته باقی بمانـد  .این طرح
اسـتعماری نزدیـک بـه نیـم قـرن پیـش کلیـد
خـورده و تکمیـل کننـده پـازل جنگ هـای صلیبی
اسـت  .ماموریتـی که بـرای طالبان تعریف شـده
متنفـر کـردن افغانی هـا از دیـن  ،فـراری دادن
نخبـگان افغانـی بـه کشـورهای توسـعه یافتـه ،
بـه لجن کشـیدن اقتصـاد نیمـه جان افغانسـتان
و گـرم کـردن بـازار اسـلحه فروشـی و تولیـد و
توزیـع مواد مخدر اسـت از ایـن رو زمانی خواهد
رسـید کـه افغانی هـا بـرای پناهنـده شـدن بـه
بیگانـگان بـه تغییـر دیـن روی بیاورنـد و عطای
افغانسـتان طالبانـی را بـه لقای آن ببخشـند  .بی
شـک بـا تهـی شـدن انبـان مدعیـان مسـلمانی
از معنویـت آنچـه بـرای افغانی هـا می مانـد
اقتصـادی از هـم پاشـیده  ،ملتی با غرور شکسـته
و پشـیمان از خوشـامد گویـی بـه ارتجـاع و
آمادگـی بـرای تـن سـپردن بـه اجـرای نقشـه
بیگانـگان اسـت  .لـذا بـه نظـر می رسـد مـردم
افغانسـتان تا رسـیدن بـه نقطه ای کـه به ماهیت
پلیـد این گروه سـلفی پـی ببرند نیازمند گذشـت
زمـان هسـتند  .تـا آن روز افاغنـه باید چند سـال
زورگویـی را از سـر بگذرانند و به شـعارهای صد
مـن یـک غـاز دل خـوش کننـد و بـه امیـد واهی
ایجـاد مدینـه ی فاضلـه اسلامی هزینه های مالی
و جانـی فراوانـی بپردازنـد و بـا چشـم بسـتن بر
عبرت هـای تاریخـی که تجربـه کرده اند شـاهد
اضمحلال بخشـی از میـراث فرهنگی سـرزمینی
باشـند کـه خاسـتگاه انسـان های آزاد اندیشـی
چـون حضـرت موالنا بوده اسـت  .در حـال حاضر
سرنوشـت اغلـب مسـلمانانی کـه بـه اسـتقبال
گروه هـای تنـدرو رفتـه انـد بـه دالرهـای نفتی و
نقشـه های اسـتعماری گـره خورده و عـده ای که
نـه از اقتصـاد چیزی می داننـد و نه قـادر به درک
مناسـبات سیاسـی در عـرف بیـن المللی هسـتند
جلـو افتاده و خـود را سـخنگوی مردمی عقب نگه
داشـته شـده می دانند  .کسـانی که از اسلام جز
ظاهـر سـازی  ،تحقیر و خانه نشـین کـردن زنان
و سنگسـار آنها و شلاق زدن مـردان فاقد ریش
چیـزی نمی داننـد  .بـه نظـر می رسـد غربی هـا
خصوصـا آمریـکا راهـی مناسـب بـرای مدرنیـزه
کـردن بخش هایـی از آسـیای مسـلمان نشـین
پیـدا کـرده انـد و قصـد دارنـد بـا ذبـح کـردن
اسلام توسـط گروه هـای تنـدرو و بنیادگـرای
مدعـی مسـلمانی نظیـر داعـش و طالبـان افـکار
عمومی کشـورهای مـورد هجمـه قـرار گرفتـه را
بـرای پذیـرش الگوهـای زندگـی غربـی آمـاده
کننـد  .تضعیـف دولت مرکـزی در سـوریه و عراق
و افغانسـتان نمونه هـای بـارزی بـرای اثبات این
مدعاسـت چـرا کـه مـردم ایـن مناطـق پـس از
چنـد دهـه تحمـل انـواع شـداید آماده می شـوند
تـا بـه تجزیـه شـدن کشورشـان تـن دهنـد .
بـی شـک فرزنـدان فرزنـدان سـاکنان برخـی از
سـرزمین های اسلامی در کتاب هـای تاریخـی
آینده به اسـرار افشـا شـده ی چنیـن توطئه هایی
پـی برده و بر سـاده لوحـی پدران و مـادران خود
افسـوس خواهنـد خورد .
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گالیه رهبر انقالب از رعایتنشدن توصیههای متعدد قبلی
درباره آب خوزستان و فاضالب اهواز
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه
مشــکالت مــردم خوزســتان افزودنــد :اکنــون
کــه دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی
مشــغول بــه کار شــدند ،و همچنیــن دولــت
بعــدی کــه بــر ســر کار خواهــد آمــد ،کارهــا
را بــه صــورت جــدی دنبــال کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رهبــر معظــم انقــاب
اســامی پیش از ظهــر دیــروز پــس
از دریافــت نوبــت دوم واکســن کــوو
ایــران برکــت بــا تشــکر از مجاهدتهــای
مجموعههــای بهداشــت و درمــان در
مقابلــه بــا بیمــاری و بخصــوص از زحمــات
دانشــمندان و محققــان در تولیــد واکســن
داخلــی ،بــر لــزوم اســتمرار رعایــت کامــل
شــیوهنامههای بهداشــتی تــا توقــف شــیوع
بیمــاری تأکیــد کردنــد و در ادامــه بــا اشــاره
بــه مشــکالت عمیق ـ ًا دردآورد مــردم وفــادار
اســتان خوزســتان در زمینــه آب ،مســئوالن
دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی را موظــف
کردنــد بــه صــورت جــدی رســیدگی بــه
مشــکالت و مســائل مــردم خوزســتان را
دنبــال کننــد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای اختــال ایجــاد
شــده در دسترســی مــردم بــه واکســن
را عمدتــ ًا ناشــی از بدقولــی فروشــندگان
خارجــی واکســن خواندنــد و گفتنــد:
ایــن مســئله یــک بــار دیگــر بــه مــردم
و مســئوالن کشــور یــادآوری کــرد کــه
تکیــه بــه دیگــران موجــب بــروز مشــکالت
میشــود بنابرایــن بایــد بتوانیــم در همــه
مســائل روی پــای خــود بایســتیم.

ایشــان افزودنــد :البتــه در کنــار تولیــد
داخــل ناگزیــر از تولیــد خارجــی مطمئــن
نیــز اســتفاده میکنیــم امــا بایــد بــا تمرکــز
و تــاش بــر روی تولیــد داخــل جلــوی
منتظــر و معطــل مانــدن مــردم را گرفــت
و امیدواریــم بــا توجــه مســئوالن ،توزیــع
واکســن بــه آســانی و روانــی کامــل در بیــن
مــردم انجــام شــود.
رهبــر انقــاب اســامی همچنین بــا اشــاره
بــه جهشهــای پــی در پــی ویــروس و
باقــی مانــدن خطــرات آن ،مــردم را بــه
اســتمرار رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی
فراخواندنــد و گفتنــد :طوالنــی شــدن قضیــه
بیمــاری نبایــد موجــب کاهــش حساســیتها
شــود و در همــه جــا از جملــه مراســمهای
گوناگــون مذهبــی و غیرمذهبــی نیــز بایــد
اصــل را بــر رعایــت کامــل شــیوهنامههای
توصیهشــده از طــرف مســئولین ماننــد
ماســک و فاصلهگــذاری قــرار داد.

ایشــان خاطرنشــان کردنــد :اگــر مــردم
بــرای یــک دوره ،زحمــت رعایــت کامــل
شــیوهنامهها را قبــول کننــد ،بیمــاری
ریشــهکن یــا حداقــل شــیوع آن و ادامــه
خطــرات جانــی و خســارات مالــی متوقــف
میشــو د .
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای خطــاب بــه
مســئوالن تأکیــد کردنــد :دســتگاههای
دولتــی بــه صــورت جــدی از تولیــد
واکســنهای داخلــی پشــتیبانی کننــد تــا
ایــن کار بــه بهتریــن وجــه انجــام شــود.
رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از
سخنانشــان بــه مشــکالت مــردم خوزســتان
اشــاره کردنــد و گفتنــد :در روزهــای اخیــر
یکــی از نگرانیهــای واقعــ ًا دردآور ،مســئله
آب خوزســتان و مشــکالت مــردم بــود.
ایشــان بــا گالیــه از رعایــت نشــدن
توصیههــای متعــدد قبلــی دربــاره آب
خوزســتان و فاضــاب اهــواز افزودنــد :اگــر

آن توصیههــا مــورد توجــه قــرار میگرفــت
مســلم ًا ایــن وضــع ایجــاد نمیشــد کــه
مــردم وفــادار خوزســتان را بــا وجــود
اینهمــه امکانــات و اســتعدادهای طبیعــی
و کارخانجــات در اســتان ،ناراضــی و ناراحــت
کنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای خاطرنشــان
کردنــد :مــردم ناراحتــی خــود را بــروز
دادنــد امــا هیــچ گلــهای از آنهــا نمیتــوان
داشــت چراکــه مســئله آب آنهــم در آن
آبوهــوای گــرم خوزســتان مســئله کوچکــی
نیست.
ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور وفادارانــه و
فداکارانــه مــردم خوزســتان در خــط مقــدم
مشــکالت هشــت ســال دفــاع مقــدس،
گفتنــد :ایــن مــردم نبایــد دچــار مشــکالت
باشــند و اگــر بــه در وقــت خــود بــه کار
مــردم رســیدگی میشــد ،ایــن وضعیــت
ایجــاد نمیشــد.
رهبــر انقــاب اســامی افزودند :اکنــون کــه
دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی مشــغول به
کار شــدند ،و همچنیــن دولــت بعــدی کــه بر
ســر کار خواهــد آمــد ،کارهــا را بــه صــورت
جــدی دنبــال کننــد.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای همچنیــن مــردم
را بــه مراقبــت در مقابــل توطئههــای دشــمن
توصیــه کردنــد و گفتنــد :دشــمن بــه دنبــال
آن اســت کــه از هــر چیــز علیــه انقــاب
و کشــور و مصالــح مــردم اســتفاده کنــد
بنابرایــن بایــد مراقبــت شــود کــه بهان ـهای
بــه دســت آن داده نشــود.

ند پرایس:

آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات وین برای احیای برجام است
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا بــر
آمادگــی واشــنگتن مبنــی بــر بازگشــت بــه
گفتوگوهــای ویــن جهــت احیــای توافــق
هســتهای بــا ایــران تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،نــد پرایــس ،ســخنگوی
وزارت خارجــه آمریــکا روز پنجشــنبه در
کنفرانســی خبــری در پاســخ بــه پرسشــی
در خصــوص مذاکــرات ویــن بــرای احیــای
برجــام گفــت :همانطــور کــه میدانیــد
تاریــخ برگــزاری دور هفتــم مذاکــرات
مشــخص نشــده اســت .مــا بارهــا و بارهــا
اعــام کردهایــم کــه آمــاده پیشــروی
در مســیر احتمالــی بازگشــت بــه پاینــدی
مشــترک بــه برجــام هســتیم و عــزم الزم
را داریــم.
وی ادامــه داد :بــاور داریــم کــه دیپلماســی
موثرتریــن ابــزاری اســت کــه در اختیــار
داریــ م و بــا کمــک شــرکای  ۵+۱تــاش

میکنیــم تــا بــار دیگــر مطمئــن شــویم
کــه ایــران بــه طــور دائــم و قابــل اطمینــان
از دســتیابی بــه ســاح هســتهای محــروم
خواهــد مانــد.
پرایــس افــزود :مــا میدانیــم کــه دولــت

ایــران در دوره انتقالــی اســت .آنهــا
بایــد تصمیمهایــی در درون سیســتم
خــود اتخــاذ کننــد .مــا در خصــوص ایــن
تصمیمــات و اثــرات آنهــا گمانهزنــی
نخواهیــم کــرد .همانطــور کــه گفتیــم

کارهــای زیــادی وجــود دارد کــه هیــأت
آمریکایــی میتواننــد از واشــنگتن انجــام
دهنــد و نماینــده ویــژه رابــرت مالــی و
تیمــش اینجــا در وزارت خارجــه مشــغول
هستند.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در
پاســخ بــه اینکــه آیــا ضربالعجلــی بــرای
مذاکــرات ویــن وجــود دارد؟ تکــرار کــرد :مــا
پیشتــر نیــز گفتیــم کــه بــاور داریــم کــه
دیپلماســی موثرتریــن ابــزار بــرای جلوگیــری
از دســتیابی ایــران بــه ســاح هســتهای
اســت امــا ایــن رونــد نمیتوانــد بیانتهــا
باشــد .ایــن تعلــل بــر روی محاســبات مــا
درخصــوص مزایــای بازگشــت دوجانبــه
احتمالــی بــه برجــام تاثیــر خواهنــد گذاشــت.
مــا چارچــوب زمانــی تعییــن نمیکنیــم امــا
مســئلهای اســت کــه از نزدیــک آن را تحــت
نظــر داری ـم.

امتیازات خط لوله فروش نفت از سواحل مکران از نگاه نماینده زابل
نماینــده مــردم زابــل در مجلــس شــورای اســامی ،تاکیــد

کــرد :پــروژه خــط لولــه فــروش نفــت از ســواحل مکــران
بــر مبنــای تخصــص نیروهــای بومــی و در شــرایط
تحریمی اجرایــی شــده و قطعــا بــرای مــا آورده خوبــی بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
محمــد ســرگزی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
امتیــازات افتتــاح خــط لولــه فــروش نفــت از ســواحل مکــران
بیــان کــرد :ایــن پــروژه یکــی از پروژه هــای مهمی اســت
کــه در حــوزه نفــت و گاز کشــور رقــم خــورده اســت ،بــر
اســاس ایــن پــروژه مــا شــاهد انتقــال نفــت از پاالیشــگاه ها
بــه ســمت ســواحل مکــران و صــادرات آن از ایــن بخــش
هســتیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه چندیــن امتیــاز در ایــن پــروژه

درخواست دیدهبان حقوق بشر
از بایدن برای تحریم تسلیحاتی
ناقضان حقوق بشر

دیدهبــان حقــوق بشــر از بایــدن خواســت تــا فــروش اســلحه بــه ناقضــان حقــوق بشــر را
متوقــف کنــد .بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از عربــی  ،۲۱دیــده بــان حقــوق بشــر از دولــت
جــو بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا خواســت فــروش اســلحه بــه کشــورها و احــزاب دخیــل در
نقــض حقــوق بشــر از جملــه مصــر و دولــت اســرائیل را متوقــف کند.الیســا اپســتین ،نماینــده
ایــن ســازمان در واشــنگتن در مقالـهای کــه توســط روزنامــه "واشــنگتن پســت" منتشــر شــد
 ،نوشــت کــه دولــت بایــدن در مــاه ژوئــن اطالعیـهای را بــه کنگــره ارســال کــرد کــه قصــد
دارد  ۲.۵میلیــارد دالر اســلحه بــه فیلیپیــن بفروشــد.
ایــن ابالغیــه کمتــر از دو مــاه پــس از آن صــادر شــد کــه دادســتان خواســتار تأییــد دادگاه
کیفــری بیــن المللــی بــرای آغــاز تحقیقــات رســمی در مــورد جنایــات علیــه بشــری در جنــگ
فیلیپیــن علیــه مــواد مخــدر شــد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه ایــن معامــات بــه رغــم تعهــدات بایــدن و وزیــر امــور خارجــه
او اســت مبنــی بــر اینکــه دولــت جدیــد ،مســاله حقــوق بشــر را در قلــب سیاســت خارجــی
ایــاالت متحــده قــرار خواهــد داد.

حائــز اهمیــت اســت ،اظهــار کــرد :اول اینکــه هزینه هــای
انتقــال و صــادرات نفــت بــر اســاس ایــن پــروژه کاهــش
می یابــد ،از ســوی دیگــر دسترســی کشــورهای پاکســتان،
افغانســتان و ترکمنســتان بــه نفــت و فــرآورده نفتــی مــا
آســان تــر می شــود.
نماینــده مــردم زابــل در مجلــس تصریــح کــرد :همچنیــن
در مســیر ایــن پــروژه شــاهد اشــتغال زایــی خواهیــم بــود .از
ســوی دیگــر شــبکه انتقــال بــه ســواحل مکــران کــه بســیار
حائــز اهمیــت اســت بــر مبنــای تخصــص نیروهــای بومــی و
در شــرایط تحریمی اجرایــی شــده و پــروژه بزرگــی اســت
کــه اجرایــی شــده و قطعــا بــرای مــا آورده خوبــی بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
آگهي مناقصه عمومي
1400-365

نوبت اول ۱۴۰۰/۰۴/29 :روزنامه افسانه
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰5/2 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري شــیراز (اداره کل مهندســی و ایمنی و ترافیک) در نظر
دارد نســبت به خرید تابلوهــای راهنمائی و رانندگی جهت ســطح
شــهر شــیراز از طریق مناقصه عمومي وبراساس مشخصات مندرج
در اســناد مناقصه اقدام نماید .لذا از از کلیه پیمانكاران واجد شرایط،
دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه
به آدرس :شــیراز ،خیابان انقالب – خیابان هدایت – پارکینگ هدایت
طبقه چهــارم واحد قراردادهای معاونت حمل و نقل و ترافیک مراجعه
نمایند .ضمن َا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 323۰۴۱59
داخلی  ۱7۴آماده پاسخ گویي ميباشد.
شرایط شــرکت کنندگان :کلیه تولیدکنندگان یا فروشندگان دارای
پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن تجارت یا صنف مربوطه
همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه ۱۰۱,۱3۴,75۶,23۴ :ریال بر اســاس فهرســت بهاء
راهداری پایه سال ۱۴۰۰
 مدت قرارداد ۶ :ماه از تاریخ انعقاد
 محل تحویل کاال  :انبارمرکزی یا مكان مورد نظر خریدار در ســطح
شهر شیراز
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5,۰57,۰۰۰,۰۰۰ریال بصورت ضمانت
نامه بانكی یا فیش واریزی نقدی بحســاب ســپرده بانک شهر شعبه
کریم خان شــماره حســاب  7۰۰۱۸۴9۶57۰۱۱بنام معاونت حمل و نقل
ترافیک شهرداری شیراز

شمخانی:

2

احساس تبعیض دردناکتر از
خشکسالی و بیآبی است
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در توییتــی بــا اشــاره بــه
شــرایط امــروز خوزســتان تاکیــد کــرد :ثــروت خوزســتان
ســرمایه ملــی اســت و بــرای حفــظ آن ،آبادانــی و رفــاه
مردمانــش اجتنــاب ناپذیــر اســت .علــی شــمخانی دبیــر
شــورای عالــی امنیــت ملــی در توییتــی نوشــت :احســاس
تبعیــض دردناکتــر از خشکســالی و بیآبــی اســت.
تاکنــون ســهم مــردم خوزســتان از شــرکتهای نفتــی و
واحدهــای صنعتــی بــزرگ اســتان ،فخــر فروشــی مدیــران
و کارکنــان غیربومــی و پــروازی و حســرت بــوده اســت.
ثــروت خوزســتان ســرمایه ملــی اســت و بــرای حفــظ آن،
آبادانــی و رفــاه مردمانــش اجتنــاب ناپذیــر اســت.
کابل:

ادعای کنترل طالبان بر  ۹۰درصد
مرزها "کذب محض" است
وزارت دفــاع افغانســتان روز جمعــه اعــام کــرد کــه ادعــای
طالبــان دربــاره کنتــرل بــر بیــش از  ۹۰درصــد از مــرز
افغانســتان "کــذب محــض" اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،فــواد امــان ،ســخنگوی وزارت دفــاع
افغانســتان بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت کــه چنیــن
ادعاهایــی "تبلیغــات بــی اســاس" اســت.وی گفــت کــه
نیروهــای دولتــی بــر مرزهــا کنتــرل دارنــد و چنیــن
ادعایــی کــذب محــض اســت.پیش از ایــن ذبیــح اهلل
مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان بــه اســپوتنیک گفــت :طالبــان
حــدود  ٪۹۰مــرز افغانســتان بــا کشــورهای همســایه را
تحــت کنتــرل دارد.وی گفــت :مرزهــای افغانســتان بــا
تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان و ایــران .حــدود ٪۹۰
مرزهــا تحــت کنتــرل مــا اســت.مجاهد افــزود :مــرز بــا
ترکمنســتان و مــرز بــا ایــران کامــا تحــت کنتــرل مــا
اســت .مرزهــای پاکســتان (بــه اســتثنای چنــد بخــش
کوچــک) نیــز تحــت کنتــرل مــا هســتند.
وال استریت ژورنال:

نظامیان آمریکایی تا پایان سال
جاری میالدی عراق را
ترک میکنند
روزنامــه "وال اســتریت ژورنــال" نوشــت کــه مســئوالن
ارشــد آمریکایــی و عراقــی بــرای صــدور بیانی ـهای دربــاره
عقــب نشــینی نیروهــای آمریکایــی در اواخــر ســال
میــادی جــاری برنامــه ریــزی میکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســئوالن عراقــی و آمریکایــی بــه
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال گفتنــد :ایــن بیانیــه بــه
مناســبت ســفر روز دوشــنبه مصطفــی الکاظمــی ،نخســت
وزیــر عــراق بــه واشــنگتن و دیــدارش بــا جــو بایــدن،
رئیــس جمهــور آمریــکا منتشــر خواهــد شــد.
هــدف ایــن بیانیــه کاهــش فشــار گروههــای شــیعی
کــه خواهــان خــروج نیروهــای آمریکایــی هســتند بــر
الکاظمی اســت .همچنیــن هــدف بیانیــه حفــظ حمایــت
آمریــکا از نیروهــای امنیتــی عــراق اســت.
یکــی از مســئوالن آمریکایــی اعــام کــرد :واشــنگتن
بــرای بــرآورده کــردن شــروط ایــن بیانیــه از طریــق تغییــر
نقــش برخــی نیروهــای آمریکایــی در عــراق و نــه از طریــق
کاهــش تعــداد افــراد برنامــه ریــزی میکنــد .ایــن یــک
ارزیابــی کمی نیســت بلکــه روشــن شــدن وظایفــی اســت
کــه ایــن نیروهــا براســاس اولویتهــای اســتراتژیک مــا
انجــام میدهنــد.
مایــکل نایتــس ،کارشــناس مرکــز سیاســت خاورمیانــه
واشــنگتن گفــت :هــدف ایــن اســت کــه بــه
الکاظمی کمــک شــود کــه بــا یــک دســتاورد بــه عــراق
بازگــردد بــدون اینکــه کمپیــن مبــارزه بــا تروریســم
متوقــف شــود .نیروهــای آمریکایــی در عــراق تنهــا در
صورتــی کــه در معــرض حمــات قــرار گیرنــد در عملیــات
جنگــی شــرکت میکننــد.
ایــن روزنامــه بــه نقــل از فــواد حســین ،وزیــر خارجــه
عــراق نوشــت :مــا بــه نیروهــای بیشــتر نیــاز نداریــم چراکه
خودمــان نیــرو داریــم امــا بــه همــکاری در زمینــه اطالعات
و کمــک بــه آمــوزش نظامــی و کمــک بــه نیــروی هوایــی
نیــاز داریــم.
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 ۱۹شهرستان فارس در وضعیت قرمز کرونایی
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت کرونا گفت :هماینک از مجموع ۳۶
شهرستان استان ۱۹ ،شهرستان از جمله شیراز در ...

امامجمعه شیراز:

ایرنـا :نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امام جمعه شـیراز گفت :باید پشـت سـر جوان هایی کـه میخواهند
وارد عرصـه بشـوند بایسـتیم و آنهـا را حمایـت کنیـم؛ دولـت سـیزدهم هـم الزم اسـت کـه جوانهـای پـر انگیزه را
بـه کار بگیرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،آیتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه شـیراز افـزود :رعایت حال اقشـار ضعیف
و توجـه بـه روسـتاها از دیگـر توقعاتی اسـت کـه از دولت پیـشرو داریم.
تولیـت آسـتان مقـدس حضـرت احمـد بـن موسـی شـاهچراغ (ع) اظهـار داشـت :بایـد کاری بکنیـم کـه مـردم
بتواننـد در روسـتا بـه خوبـی زندگـی کننـد؛ اگـر ایـن مهاجرتهـا از روسـتا بـه شـهر ادامـه یابـد مـا گرفتاری هایی
هـم در شـهر خواهیـم داشـت و هـم اینکـه تولیـد کـه در روسـتا هسـت تعطیـل می شـود.
دژکام .گفـت :تحقـق عدالـت و مبـارزه بـا فسـاد و رفـع بیکاری و مبارزه با فسـاد از دیگر مواردی اسـت کـه ما باید
مطالبـه کنیـم ،هـم آمـاده باشـیم و فکـر کرده و مطالعـه کرده دنبـال آن را بگیریم که هـم افزایی بـا دولت انجام
بگیـرد و دشـمنان مـا متوجـه بشـوند کـه دیگـر از نظر اقتصـادی هـم نمیتوانند به ما لطمـه بزنند کـه آن روز دور
نخواهـد بـود و بـه برکـت امام زمـان (عج) همه ما شـاهد آن عـزت و قـدرت خواهیم بود.
امـام جمعـه شـیراز ادامـه داد :حـدود  ۱۲روز دیگـر مراسـم تحلیـف و تنفیـذ حکـم رئیسجمهـوری منتخـب بـه
واسـطه ولـی امـر مسـلمین اسـت و سـپس تحلیـف در مجلـس بایـد انجـام بشـود و دولـت جدیـد روی کار بیایـد.
وی گفـت :دشـمنان جمهـوری اسلامی تالش میکننـد فضـای ملتهبـی بـه وجـود بیاورنـد و هـر بهانـهای را
میخواهنـد بـزرگ بکننـد ولـی مـردم مـا الحمدللـه بیـدار هسـتند و میداننـد کـه مـزد زحمتـی کـه بـرای حفـظ
نظـام کشـیده انـد ،نـزد خداوند اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه نقشآفرینـی روحانیـت بـرای حـل اختلاف در برخـی شـهرها
گفـت :ایـن حضـور بـرای ایـن اسـت که نظـام بـرای ما از همـه چیـز مهمتر اسـت ،همینجـا از حضـور جمعی از
روحانیون محترم و ائمه محترم جماعات شـیراز که امروز حضورشـان برای دفاع از والیت اسـت تشـکر میکنم.
دژکام در ادامـه بـا اشـاره به نتیجه انتخابات سـیزدهمین ریاسـت جمهـوری گفت :مردم در ایـن انتخابات گفتند
کـه ابـر قدرت هـا را بایـد سـر جـای خودشـان بنشـانیم و تجربه هم نشـان داده اسـت که غیـر از ایـن راهی وجود
نـدارد یـا بایـد آنها را سـر جای خودشـان بنشـانیم یا اینکـه آنها می خواهنـد ما را نابـود کنند.
وی اظهارداشـت :ایـن تصمیمی اسـت کـه مـردم بـه صورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم اعلام کردهانـد؛ وقتی که
اینگونـه اسـت مـا هـم بایـد دفـاع بکنیـم راهـی بـرای مـا وجـود نـدارد حـاال ایـن مسـیر را کـه میخواهیـم برویم
بایـد در جنـگ اقتصـادی و جنـگ تبلیغاتـی و رسـانهای انشـاالله در این دوره که شـروع می شـود پیـروز از میدان
بیـرون بیاییم.
وی ادامـه داد :بـرای ایـن پیـروزی بایـد خودمـان را آمـاده کنیـم دولـت کار کنـد و مـا هم همـکاری کنیـم؛ آنچه
کـه مسـلم اسـت و رهبـر معظـم فرمودهانـد کار و تلاش پرانگیزه توقع اسـت و کار اندیشـیده و فکر شـده .این را
انشـاالله بایـد دنبـال کنیـم و مطالعـه نماییـم و بـه جوان هـا اطالع رسـانی کنیم.
خطیب جمعه ،حکم ولی امر دارد
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه مناسـبت پنجـم مـرداد سـال  ۵۸سـالروز برپایـی نخسـتین
نمازجمعـه پـس از انقلاب اسلامی گفت :کـه ایـن روز بزرگی اسـت برای ما که یک سـنت مهم دینـی به صورت
والیـی احیـا شـد.دژکام اظهـار داشـت :کسـی که نمـاز جمعـه می خواند حکم ولـی امـر دارد این غیر از آن اسـت
کـه مـا بگوییـم یـک نفـر خـودش خوانـده اسـت نه ایـن با حکـم ولـی امـر دارد اقامـه میکند.
وی گفـت :در ایـن روزهـا از آیـت اللـه سـید عبدالحسـین دسـتغیب امـام جمعـه و شـهید محـراب شـیراز کـه
شـخصیت عالـم وارسـته بـود ،تجلیـل میکنیـم.
وی بـا اشـاره بـه کتـاب ایـن عالـم فقیـد بـا عنـوان گناهان کبیـره ،بر تلاش بـرای توسـعه فرهنگی شـیراز تاکید
کـرد و گفـت :اگـر در شـهر صحنههـای نازیبـا میبینیـم ،اینها در مکتب شـهید دسـتغیب گناهان کبیره اسـت؛
ایـن گناهـان را بشناسـیم و جلـوی آن را بگیریم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان فـارس گفـت :کتـاب گناهـان کبیـره باید بـه مطالعه و مسـابقه گذاشـته
شـود و مـا در سـطح شـیراز حداقـل گرچه باید در سـطح ملی این کار را بکنیـم بتوانیم انجام بدهیـم و تبلیغ کنیم.
لزوم گرامیداشت عید غدیر
امـام جمعـه شـیراز در خطبـه نخسـت نمازجمعـه نیز بـا گرامیداشـت دهه والیـت و امامـت حدفاصل عیـد قربان
و عیـد غدیـر از شـهروندان خواسـت در ایـن ایـام در مسـاجد ،تکیه هـا ،موکب هـا بـا پذیرایـی در حد مقـدورات به
گرامیداشـت ایـن مناسـبت بپردازند.
دژکام گفـت :ایـن روزهـا میدانیـم و مـا هـم رنـج عزیـزان و مومنیـن را تحمـل میکنیـم کـه یـک مقـدار دسـت
مـردم تنـگ اسـت امـا خرجـی کـه بـرای امیرالمومنیـن میشـود بـه شـما برمی گـردد ،بهتـر و چنـد برابر به شـما
بـر می گـردد.

 ۵پروژه وزارت نیرو در فارس با دستور رئیسجمهوری گشایش می یابد
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :در ادامـه پویـش هـر هفتـه الـف – ب – ایـران ،روز شـنبه دوم مردادمـاه جـاری پنج
طـرح حـوزه وزارت نیـرو در ایـن اسـتان بـه شـکل ویدئـو کنفرانس توسـط رئیـس جمهـوری افتتاح میشـود.
عنایتاللـه رحیمی جمعـه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود :ایـن طرحهـا شـامل آبرسـانی بـه حاجـی آبـاد مرکـز
شهرسـتان زریـن دشـت  ،اتمـام عملیـات اجرایـی سـد هایقر فیروزآبـاد و افتتـاح سـه طـرح نیـروگاه بـرق مقیاس
کوچـک جمعـا بـه ظرفیـت  ۱۹و سـه دهـم مـگاوات در شـهرک صنعتـی شـیراز و شـهرک صنعتی جهرم اسـت.
وی ادامه داد :برای اجرای این طرحها جمعا  ۶۲۷میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
ویژگیهای سد هایقر
اسـتاندار فـارس دربـاره ویژگیهـای سـد مخزنی هایقـر گفـت :ایـن سـد بـه حجـم کل مخزن سـد معـادل ۲۲۷
میلیـون متـر مکعـب در فاصلـه حـدود  ۴۵کیلومتـری جنـوب شـرق شـهر فیروزآبـاد فـارس در محلـی بنـام تنگ
عربهـا یـا تنگ هایقـر بـر روی رودخانـه فیروزآبـاد احداث شـده اسـت.
رحیمی افـزود :ایـن سـد بـا طـول تـاج  ۲۳۵متر از نوع سـد بتنـی غلطکی بوده و هـدف از احداث این سـد کنترل
و ذخیـره سـازی سـیالبها  ،تنظیـم جریـان و ذخیـره سـازی آب رودخانـه قبـل از شـور شـدن و بهـره گیـری از
آن بـرای شـرب  ،صنعـت و کشـاورزی و تأمیـن نیـاز آب شـرب شـهرهای جنوبی اسـتان فـارس و تأمیـن نیاز آب
اراضـی پایاب اسـت.
آبرسانی به شهر حاجی آباد
طرح آبرسـانی به شـهر حاجی آباد مرکز شهرسـتان زرین دشـت طرح دیگری اسـت که روز شـنبه دوم مردادماه
بـا دسـتور ویدئـو کنفرانس رئیسجمهـوری به بهرهبرداری میرسـد.
اسـتاندار فـارس گفـت :ایـن طـرح شـامل انتقـال و تصفیه خانه از سـد رودبـال به شـهر حاجی آباد و روسـتاهای
مسـیر اسـت و افزون بر  ۳۵هزار نفر از جمعیت این شـهر و روسـتاهای مسـیر از مواهب آن بهرهمند میشـوند.

پیشروی کرونا زیر سایه بیتفاوتیها
مدیر روابط عمومی و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،موج پنجم
شیوع کروناویروس را بسیار سهمگین دانست که ...

 ۱۹شهرستان فارس در وضعیت قرمز کرونایی

دولت سیزدهم و گام دوم انقالب

دولت سیزدهم ،جوانان پرانگیزه را به کارگیرد
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دولت سیزدهم ،جوانان پرانگیزه را به کارگیرد
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :باید پشت سر جوان هایی
که میخواهند وارد عرصه بشوند بایستیم و آنها را ...

یاد داشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

نکته اول و آخر)
گام اول انقلاب ( چهـل سـال نخسـت ) هـر آنچه بود و هر آنچه شـد با
تمـام فـراز و فرود هایـش بـه پایان رسـید و چند سـالی اسـت  ،انقالب در
ایران وارد گام دوم خود شـده اسـت .
نتیجه گیری اخالقی )
اگـر قـدری منصفانـه بـه چهـل سـال نخسـت انقلاب در ایـران نـگاه
کنیـم–در حوزه هـای مختلف–گام هـای بلنـدی برداشـته شـده اسـت کـه
می تـوان بـه آن افتخـار کـرد امـا اگـر قـدری صریـح و صادقانـه بخواهم
بگویـم و قـدری از تعارفات روزمره و شـاید روزنامه نـگاری فاصله بگیرم ،
زخم هایـی از فسـاد  ،تبعیـض  ،بـی عدالتی  ،اختالس  ،تـورم و گرانی از
چهـار دهـه گذشـته بر روح و جسـم مـردم مانده کـه انقلاب در گام دوم
خـود چـاره ای جـز دلجویـی و تلاش در جهـت جبـران مافات نـدارد !
یکـی از ایـن زخم هـای کاری ،روزگار سـپری شـده ملـت مظلـوم خوزسـتان اسـت  .ملتـی کـه در دوران هشـت
سـال دفـاع مقـدس پیشـانی مقاومـت بـود و در دوران پـس از آن  ،پیشـانی بـی مهـری و غفلـت و فراموشـی !
دولـت سـیزدهم نخسـتین دولـت در گام دوم انقلاب اسـت  .دولتـی کـه در چارچـوب دلجویـی و تلاش در
جهـت جبـران مافـات  ،چـاره ای جـز نزدیـک شـدن بـه مردم نـدارد تا شـاید زخم هـای یاد شـده را قـدری التیام
بخشد .
دولت جدید کمتر از یک ماه آینده سـکان امور کشـور را در دسـت خواهد گرفت و شایسـته اسـت در گذر روزگار
سـپری شـده ملـت مظلـوم خوزسـتان و همچنیـن وقایـع اخیـر  ،نخسـتین جلسـه هیأت دولـت را در خوزسـتان
بـر گـزار کنـد و ضمـن ابـراز همـدردی بـا مـردم  ،رسـیدگی واقعـی و نـه فرمایشـی بـه مسـایل و مشـکالت ایـن
اسـتان و اسـتان هایی چـون سیسـتان و بلوچسـتان را بـه عنـوان نمـادی از " خدمـت بـی منـت بـه مـردم " در
دسـتور کار گام دوم انقلاب قـرار دهـد .

فارس

3

ایرنـا :جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا گفـت:
هماینک از مجموع  ۳۶شهرسـتان اسـتان ۱۹ ،شهرسـتان از جمله شـیراز در
وضعیـت قرمـز کرونایـی قـرار دارنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،عبدالرضـا قاسـمپور جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران
افـزود ۱۳ :شهرسـتان اسـتان فـارس نیـز در وضعیـت نارنجـی و چهـار
شهرسـتان نیـز در وضعیـت زرد اسـت.
وی ادامـه داد :هماینـک تعـداد مراجعـان و بسـتری در بیمارسـتانها رو بـه
افزایـش اسـت و درصـد مثبت تسـتهای کرونا در اسـتان هـم  ۳۷درصد و در
شـیراز  ۴۰درصد اسـت.
او اظهـار داشـت :ایـن در حالی اسـت کـه در برخی شهرسـتانهای اسـتان از
جملـه فسـا بـا  ۵۰درصـد و جهـرم بـا  ۴۵درصـد ،درصـد مثبت شـدن تسـتها
بیـش از میانگین اسـتان و شـیراز اسـت.
کرونا در فارس جان پنج هزار و  ۲۴نفر را گرفته است
جانشـین اسـتاندار فارس در سـتاد اسـتانی کرونا گفت :از ابتدای شـیوع کرونا
تاکنـون پنـج هـزار و  ۲۴نفـر جـان خـود را از دسـت دادهانـد و درصـد بهبـود
یافتـگان نیـز  ۹۵درصـد مبتالیان اسـت.
قاسـمپور ،بـا اشـاره بـه افزایـش تعـداد مراجعـان و بسـتری در پیـک پنجـم
افـزود :روز پنجشـنبه یـک هـزار و  ۹۳۰مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتانها و
مراکـز درمانـی اسـتان داشـتهایم کـه بـه طـور میانگیـن از مجمـوع مراجعـان
روزانـه افـزون بـر  ۳۵۰نفـر بسـتری میشـوند.
او ادامـه داد :در مجمـوع هماینـک یـک هـزار و  ۸۴۸نفـر در بیمارسـتانها و
مراکز درمانی اسـتان بسـتری هسـتند.
وی گفـت :علاوه بـر ایـن  ۶۶۶نفـر هـم بسـتری موقـت داریـم کـه پـس از
دریافـت دارو و تزریقهـای اولیـه جهـت ادامه بسـتری در منزل از بیمارسـتان
مرخـص میشـوند.

جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا ،ضریـب اشـغال
تختهـای عـادی بیمارسـتانی را  ۶۳درصـد و ضریب اشـغال تختهـای ویژه
را نیـز در اسـتان  ۵۴درصـد برشـمرد.
وی اضافـه کـرد :درصـد رعایـت دسـتورالعملها در اسـتان نیـز بـه رغـم اینکه
نسـبت بـه هفتـه اخیـر بهتر شـده اما همچنـان با نقطـه مطلوب فاصلـه دارد و
اگـر درصـد رعایـت دسـتورالعملها بـه بـاالی  ۹۰درصـد نرسـد شـرایط روز به

روز وخیـم تـر خواهد شـد.
قاسـمپور در خصـوص محدودیتهـای فعالیـت صنـوف هـم گفـت :فعالیـت
صنوفـی ماننـد رسـتوارنها ،تاالرهای پذیرایـی ،کافی شـاپها و قهوه خانهها،
نمایشـگاههای عمومی و تخصصی ،پاسـاژها و بازارهای سربسـته ،سـالنهای
سـینما و تئاتـر ،اسـتخرهای سرپوشـیده ،شـهربازی و باغ وحشهـا در فضای
سربسـته ممنـوع اسـت و بـا متخلفان بـا جدیت برخورد میشـود.

پیشروی کرونا زیر سایه بیتفاوتیها
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومـی و عضـو هیئـت
علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،مـوج پنجـم
شـیوع کروناویـروس را بسـیار سـهمگین دانسـت کـه
زیـر سـایه بیتفاوتیهـا و سـهلانگاریها ،بـر شـمار
قربانیـان خـود میافزایـد.
دکتـر سـید روحالله حسـینی ،متخصص طـب اورژانس
و مدیـر روابـط عمومی علـوم پزشـکی شـیراز ،در
یادداشـتی ،افزایـش عـدد مبتالیـان و جـان باختـگان
کروناویـروس در کشـور و فـارس را بسـیار نگـران کننده
توصیـف و تاکیـد کرد کـه فائق آمدن بر ایـن همهگیری
تنهـا بـا مشـارکت آگاهانـه همـه گروههـا امـکان پذیـر
خواهـد بود.
حسـینی؛ متخصـص طـب اورژانـس و عضـو هیئـت
علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در این یادداشـت،
نوشـته است؛
"کرونـا در حالـی در ایـران در گـذر از  ۱۷ماهگـی اسـت
کـه سـایه سـرخ فامـش ،بـر پیکـر شـهرهای عزیزمـان
سـنگینی می کنـد .گونه هـای جدیـدی کـه بـه سـرعت
در حـال شـیوع اسـت و ارقامی کـه هـر روز بزرگتـر
می شـود ،بـه بهـای جان هایـی کـه هـر روز بیشـتر بـه
شـماره می افتـد ،نفس هایـی کـه در ریه هـا سـنگین تـر

می شـود و عزیزانی که میهمان تخت های بیمارسـتانی
می شوند.
آمارهایـی کـه خبـر از موج پنجـم کرونا ،سـهمگین تر از
موج هـای پیشـین می دهنـد ،امـا گویـا اعـداد برایمـان

رنـگ باختـه اند...
سـرخی کرونـا دیگـر گویا بی رنگ شـده و ماسـک هایی
کـه از چهره هـای بسـیاری کـوچ کـرده ،مهمانـی و
سـفرهایی کـه بـی سـر و صـدا بـه زندگی هـا بازگشـته و
اجتماعاتـی کـه گویـا در روزهـای پیـش از کرونـا برگـزار
می شـوند؛ بـی هیچگونـه مراعاتـی.
ایـن در حالیسـت کـه ایـران تـا کنـون داغـدار بیـش از
 ۸۷هـزار هموطـن شـده و شـمار قربانیـان کرونـا در
فـارس ،بـه مرز پنج هزار نفر رسـیده اسـت؛ اعـدادی به
بهـای جان ،که شـوربختانه در سـایه سـهل انگاری ها،
معنـای گذشـته را ندارنـد.
اگـر چـه آمارهـا نشـان می دهـد تاکنـون بیـش از ۶
میلیـون دوز واکسـن علیـه کرونـا در کشـور تزریـق
شـده و ایـن گسـتره بـه صـورت روزانـه در حـال تسـری
بـرای سـایر گروه هـای سـنی کشـور اسـت ،امـا آنچـه
مسـلم اسـت ،بـه واسـطه چالش هایـی کـه بـه ویـژه
بـا تحریم هـای کشـور مـا مرتبـط اسـت ،هنـوز تـا مـرز
ایمنـی عمومـی در سـطح جامعـه فاصله بسـیاری داریم
و حتـی افـرادی کـه واکسـن دریافـت کـرده انـد نیـز
الزم اسـت همچـون گذشـته بـه رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی پایبنـد باشـند.

روایـت همکارانم در مجموعه بهداشـت و درمان کشـور
و اسـتان فـارس از  ۱۷مـاه گذشـته ،سـخن از روزهـای
جنـگ اسـت و دفـاع در سـنگرهایی کـه گویـا از دو
جانـب مـورد حملـه بودنـد ،ایثارگرانـه بـر بالیـن بیماران
و از سـویی دیگـر متعهدانـه و مسـووالنه در مقابلـه بـا
بی توجهی های عمومی.
ماه هایـی کـه بـی شـک هیچـگاه از خاطـره تاریخـی ما
زدوده نمی شـود و اگرچـه تجربیـات گرانبهایـی بـا خـود
برایمـان داشـت ،امـا مشـاهده تلـخ تریـن صحنه هـا از
داغ عزیزترین هـا بـر روزهـا و شـب هایمان تحمیل شـد
کـه فشـار روحـی و جسـمی غیرقابل وصفـی را بـا خـود
بـه همراه داشـت.
در گـذر از ایـن روزهای سـخت ،اکنون اگرچـه مدافعان
سلامت ،همچنـان قهرمانانـه در دفـاع از کیـان
سلامت من و شـما اسـتوار ایسـتاده اند ،امـا یکایک ما
در برابـر خـود و دیگـران ،مسـوولیت خطیـری بـر عهده
داریـم تـا کرونـا از یکـه تـازی بازمانـده و عزیزانمـان زیر
بـار موج هـای پـی در پی ایـن ویروس مهلـک ،کمر خم
نکنند .
بـی شـک بـدون ایـن مشـارکت آگاهانـه ،کرونـا سـایه
شـومش را از ایـران کـم نمی کنـد".

خطیب نماز جمعه فیروزآباد مطرح کرد:

رفع معضل بیکاری و کمک به معیشت از انتظارات مردم است
مهر:فیروزآباد–امـام جمعـه فیروزآبـاد گفـت :انتظارمردم
از دولـت جدیـد رفع معضل بیـکاری و اشـتغال جوانان و
کمک به معیشـت اسـت.
حجـت االسلام محسـن رضـا بشـارت در خطبههـای
عبـادی ،سیاسـی نماز جمعـه این هفتـه فیروزآباد ضمن
عیـد غدیـر اظهـار داشـت :عید غریـر خم یکـی از اعیاد
بـزرگ مـا اسـت کـه از چنـد منظـر به ایـن عید ارزشـمند
میتـوان نـگاه کرد.
وی بـا اشـاره بـه جایـگاه و عظمـت ایـن عیـد بـزرگ
مسـلمان افـزود :عیـد غدیـر خم تکمیـل کننده رسـالت
انبیـا و بیانگـر  ۲۳سـال رسـالت پیامبـر بـزرگ اسلام و
سلسـله انبیـای الهـی در طـول تاریخ بشـریت به دسـتور
چشم شیشه ای

خداونـد اسـت و تکمیـل آن در روز عیـد غدیـر خـم رقـم
خـورده اسـت.
امـام جمعـه فیروزآباد بـا بیان اینکه امامـت تکمیلکننده
رسـالت انبیـا بـوده و بـرای آنکـه هدایـت در بیـن مـردم
تکمیـل شـود خداونـد امامت را قـرار داده اسـت ،گفت:
در هـر جامعـه و تجمعی مردم نیازمند رهبری هسـتند تا
حرکتهـا هـم جهـت ،همـدل و همـراه شـده و وحدت،
همراهـی و هماهنگـی در ایـن جامعـه اتفـاق بیفتد.
حجت االسلام بشـارت با اشـاره به پنجم مرداد سـالروز
نخسـتین اقامـه نمـاز جمعـه در ایـران اسالمی توسـط
آیـت اللـه طالقانـی بیـان داشـت :نمـاز جمعـه ،یکـی از
نهادهـای پـر برکـت نظـام اسالمی اسـت و امـام (ره)

مؤسـس برپایـی اولیـن نمـاز جمعـه در کشـور بعـد از
انقلاب بـود و ایـن نهاد را سـنگر مسـتحکم بـرای نظام
اسلامی قرار داد.
او بـا بیـان اینکه نمـاز جمعه یک نهاد عبادی و سیاسـی
اسـت ،افـزود :آگاهـی بخشـی و بصیـرت افزایـی در
سـنگر نمـاز جمعه ضروری اسـت و در تبییـن برنامهها و
دسـتاوردهای نظام اسلامی در سـنگر نمـاز جمعه نقش
اساسی دارد.
امـام جمعـه فیروزآبـاد اضافـه کـرد :نمـاز جمعـه آئیـن
وحدت بخشـی اسـت کـه میتـوان آن را به عنـوان یکی
از ارکان خودسـازی ،جامعـه پـردازی و تمـدن سـازی
مـورد تاکیـد مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم

ذبح احشام در حاشیه خیابان های شیراز برخالف تاکید سازمان های ذی ربط

برشـمرد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی شهرسـتان فیـروز آبـاد
همچنیـن نمازجمعـه را کانـون نشـاط ،وحـدت ،توصیه،
حماسـه ،امیـد و عـزت ملی دانسـت.
حجـت االسلام بشـارت در بخـش پایانی سـخنان خود
بـا اشـاره بـه اسـتقرار دولـت جدیـد طـی دو هفتـه آینـده
خاطرنشـان کـرد :انتظـارات مـردم از دولـت جدیـد رفـع
معضـل بیـکاری و اشـتغال جوانـان ،کمـک به معیشـت
مـردم بـه خصـوص طبقـه ضعیـف ،رفـع مشـکالت
اقتصـادی ،نـگاه بـه ظرفیـت داخلـی کشـور و حـذف
مافیـای وارداتـی کـه کمر تولیـدات داخلی را شکسـته از
جملـه توقعـات و انتظـارات مـردم اسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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دریافت واکسن کرونا در سالمندان تا  ۹۰درصد از مرگ جلوگیری میکند
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جهرم با بیان اینکه دریافت واکسن کرونا بهخصوص
در سالمندان تا  ۹۰درصد از مرگومیر جلوگیری میکند ...

مسائل درمانی و بهداشتی المرد را نباید سیاسی کرد
امام جمعه المرد گفت :اجازه نمیدهم مسائل درمانی و بهداشتی المرد سیاسی شود.
حجت االسالم علی حسین زاده در خطبههای نماز جمعه المرد ضمن ...

در نامه ای به مسئوالن وزارت نیرو اعالم شد؛

مخالفت نماینده فیروزآباد با شتابزدگی برای گشایش سد «هایقر»
مهر:نماینـده مـردم فیروزآبـاد ،قیروکارزین و فراشـبند در مجلس ،طی نامه ای
بـه مسـئوالن وزارت نیـرو مخالفـت خـود را نسـبت بـه شـتاب زدگـی در افتتاح
سـد ناتمـام «هایقـر» در فیروزآباد اعلام کرد.
محمدمهـدی فروردیـن طی نامـهای خطاب به مسـئوالن وزارت نیرو و اسـتان
فـارس بـا ارائـه دالیلـی مخالفت خود را افتتاح شـتاب زده سـد هایقر نشـان داد
و خواسـتار اجتنـاب از بهـره بـرداری از ایـن طـرح بـه دلیل نا تمام بودن شـد.
وی بـا بیـان دالیـل مخالفـت خـود از افتتـاح ایـن سـد اظهـار کـرد :بازدیـد
نکـردن و اعلام نظـر تیـم کارشناسـی وزارت نیـرو و اقـدام نکـردن بـه اعلام
اتمـام عملیـات اجرایـی ،وجـود نواقص طـرح در سـالهای آتی از نظـر اعتباری
کـه با مشـکل مواجه میشـود ،عـدم تکمیـل راه ورودی و مسـیر جدیدالحداث
ایـن سـد کـه بـه محـور قیـر -فیروزآبـاد کـه مسـدود اسـت از جمله ایـن دالیل
محسـوب میشـود.
نماینـده مـردم شهرسـتانهای فیروزآبـاد ،قیروکارزیـن و فراشـبند همچنیـن
فراینـد تملـک اراضـی بسـتر دریاچـه سـد هایقر کـه هنـوز بـه اتمـام نرسـیده و
عـدم اتمـام کانالهـای پایـاب برای آب شـرب و کشـاورزی را از دیگـر دالیل این
مخالفـت عنـوان کرد.
بـه گـزارش مهـر ،شهرسـتان فیروزآبـاد یکـی از شهرسـتانهای
اسـتان فـارس اسـت کـه جمعیتـی افـزون بـر  ۱۲۱هـزار و  ۴۱۷نفـر
دارد و در  ۹۶کیلومتـری جنـوب شـیراز مرکـز اسـتان فـارس واقـع
شده است.

امام جمعه المرد:

مسائل درمانی و بهداشتی المرد را نباید سیاسی کرد

مهر:امـام جمعـه المـرد گفت :اجـازه نمیدهم مسـائل
درمانی و بهداشـتی المرد سیاسـی شـود.
حجـت االسلام علـی حسـین زاده در خطبههـای نمـاز
جمعـه المـرد ضمـن دعـوت همـگان بـه رعایـت تقـوی
الهـی ،بـه سـالروز والدت امام هـادی (ع) اشـاره کـرد و
گفـت :امام هـادی (ع) در  ۱۴ذی الحجـة و در سـال
 ۲۱۲هجـری قمـری در مدینـه متولـد شـد ،کـه برههای
بسـیار سـخت از دوران عباسـی بـه شـمار میآیـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عباسـیها حـرم سیدالشـهدا را
شـخم زده و تخریـب کردنـد ،افـزود :در آن دوران کـه
متـوکل عباسـی بـه نماد مقاومت و شـهادت بـا آن خوی
وحشـی گری حمله میکرد ،رشـد تشـیع نیـز درآن زمان
ً
آغـاز شـد ،زیـرا شـیعیان مرتبـا با امـام در تمـاس بودند.
امـام جمعـه المـرد همچنیـن بـه پنجـم مردادمـاه ۶۷
سـالروز عملیـات مرصـاد ،و روزی که منافقین خواسـتند
دو روزه تهـران را تسـخیر کننـد اشـاره کـرد و گفـت:
نیروهـای اسلام و شـهید صیادشـیرازی در اسلام آبـاد
غـرب ،کمیـن گاهی را درسـت کردنـد که کمـر منافقین
را شکسـت ،و تـا بـه امـروز بیـان جـرأت ایـن عملیـات را
ندارند.

حجـت االسلام حسـین زاده بـه برگـزاری اولیـن
نمازجمعه کشـور اشـاره کـرد و گفت :در پنجـم مردادماه
 ۵۸اولیـن نمازجمعه کشـور توسـط ابـوذر زمان ،حضرت
آیـت اللـه طالقانـی اقامـه شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دین اسلام ،یک دیـن اجتماعی
اسـت ،تصریـح کـرد :نمازجمعـه میعـادگاه مسـلمانان
بـرای تصمیـم گیـری امـور و تجمـع مسـلمانان اسـت
و مـردم در اجتمـاع روزانـه در مسـاجد بـا برپایـی
نمازجماعـت خود را نشـان میدهنـد ،و اجتماع هفتگی
نیـز در دل نمازجمعـه و اجتماع سـاالنه در مناسـک حج
بـه دسـت میآیـد.
وی بـه اهمیـت نمازجمعـه و اینکـه برپایـی نمازجمعـه
پشـتوانه اسـتمرار حاکمیـت حـق ،و تقویـت کننـده
جمهوریـت و اسلامیت اسـت ،تصریـح کـرد :در
نمازجمعـه امام ،مردم را نسـبت به مسـائل و رویدادهای
مهـم داخلـی و خارجـی آگاه میکنـد.
خطیـب جمعـه المـرد بـه عیـد غدیـر اشـاره کـرد گفت:
هـم اکنـون در دهـه والیـت هسـتیم ،و عیـد غدیـر عیـد
امامت اسـت.
وی در همیـن زمینـه گفـت :عیـد غدیـر عیداللـه اسـت

کـه حیـات طیبـه و معقول انسـان را درسـت کنـد و همه
مـا بـرای سـعادت و آخـرت آمـده ایـم .بایـد بـه مسـئله
غدیـر توجـه جدی شـود.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه آغـاز طـرح
بـزرگ لولـه گـذاری خـط انتقـال آب خلیـج فـارس بـه
جنـوب اسـتان فـارس و احـداث آب شـیرین کـن کـه
بـا زحمـات مسـؤلین و نماینـده المـرد و مهـر در هفتـه
گذشـته آغـاز شـده ،اشـاره کـرد و گفـت :باتوجـه بـه
صنعتـی شـدن المـرد ،و نیـاز مبـرم بـه آب ،قـرار اسـت
ایـن طـرح  ۶۷کیلومتـری طی دوسـال آینـده در فاز اول
بـه بهـره بـرداری برسـد.
خطیـب جمعـه المـرد در پایـان خطبههـای امـروز
نمازجمعـه المـرد از تالشهـای شـبانه روزی کادر
درمـان تشـکر و قدردانـی کـرد و گفـت :در شـرایط
سـخت کرونایـی ،پرسـتاران زحمـات فراوانـی را متحمل
میشـوند ،کـه بعضـی از آنـان قریب به  ۱۲ماه اسـت که
حقوقـی دریافـت نکـرده انـد امـا بـا جـان و دل در حـال
خدمـات دهـی بـه بیمـاران هسـتند.
وی گفـت :بنـده بـه عنـوان امـام جمعـه المـرد اجـازه
نمیدهـم مسـائل درمانـی و بهداشـتی سیاسـی
شـود ،زیـرا مقولـه بهداشـت جامعـه ،چـپ و راسـت را
نمیشناسـد ،و همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیم تا
بیمارسـتان المـرد تقویـت شـود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

دریافت واکسن کرونا در سالمندان تا  ۹۰درصد از مرگ جلوگیری میکند
ایرنـا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم بـا بیـان
اینکـه دریافت واکسـن کرونـا بهخصوص در سـالمندان
تـا  ۹۰درصـد از مرگومیـر جلوگیـری میکنـد .گفـت:
مراجعـه هـر چـه سـریعتر افراد باالی  ۶۰سـال ،شـرایط
را بـرای واکسینهشـدن گروههـای سـنی پایینتـر
تسـهیل میکنـد.
محمـد رحمانیـان جمعـه در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایرنـا
افـزود :بـا توجـه بـه شـرایط ،تعلـل در دریافت واکسـن،
خطـر ابتلا و درگیـری را بـرای ایـن افـراد بـاال میبـرد.
ضمـن اینکـه ایـن افـراد همچنـان جزئـی از زنجیـره
انتقـال کرونـا باقـی میماننـد.
وی اظهـار کـرد :هـر چنـد درصـد باالیـی از گروههـای
سـنی فراخـوان شـده تاکنـون واکسـن خـود را دریافـت
کردهانـد ،امـا هـر نفـری کـه واکسـینه نشـود ،خطـر
انتقـال ویـروس را بـاال میبـرد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم ابـراز کـرد :ایـن
روزهـا دانشـگاه در تأمیـن و تزریـق واکسـن بـا هیـچ
مشـکل خاصـی مواجه نیسـت و آماده تزریق واکسـن به
تمـام مراجعیـن طبـق برنامـه اسـت.

رحمانیـان بیـان کـرد :نکتـه ای کـه بسـیار نگرانکننده
اسـت و باعـث شـده شـرایط سـختتر شـود ،تعلـل افراد

فراخوانشـده بـرای دریافت واکسـن اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وضعیت ابتلا به کرونـا در منطقه تأکید
کـرد :کار از هشـدار گذشـته اسـت و مـن بـرای جهرم و
ً
خفر شـدیدا احسـاس خطـر میکنم.
وی ادامـه داد :اگـر وضـع بـه همیـن صورت ادامـه پیدا
کنـد ،قطعـا تعـداد مـرگ و میرهـا هـر روز بیشـتر خواهد
شـد .مرگهایـی غیرقابل باور .متأسـفانه هر چه هشـدار
میدهیـم کسـی توجـه نمیکنـد و عادیانگاریهـا
همچنـان ادامـه دارد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم گفـت :شـمار
بیمـاران بسـتری در پیمانیـه از  ۱۰۰نفـر هـم گذشـته و
روزانـه هـم ایـن تعـداد در حال افزایش اسـت و شـامگاه
چهارشـنبه سـه بیمـار در بیمارسـتان پیمانیه بـر اثر ابتال
بـه کرونـا جـان خـود را از دسـت دادنـد.
وی ادامـه داد :یکـی از آنهـا یـک جوان  ۲۹سـاله اسـت
کـه دو روز پیـش بـا تنگـی نفـس مراجعـه میکنـد ،در
حالـی کـه ۱۰۰درصـد ریـه ایـن بیمـار درگیـر کرونـا بوده
اسـت .دو بیمـار عزیـز دیگـری نیز  ۶۲سـاله و  ۶۴سـاله
بودنـد که متأسـفانه بـرای دریافت واکسـن اقـدام نکرده

بودند.
وی افـزود :هـر سـه بیمـار از شهرسـتانهای اطـراف
هسـتند کـه بـه همیـن دلیـل در آمـار فوتیهـای جهـرم
قـرار نمیگیرنـد.
ایـن شـرایط در حالـی اسـت کـه مـوج کرونای دلتـا تمام
کشـور را فراگرفتـه و ظرفیـت تختهـای بسـتری در
بیشـتر شـهرها بهخصـوص مراکـز اسـتانها تکمیـل
شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :ایـن ویـروس بـا تأثیـر عجیـب خـود،
بـه سـرعت ریـه بیمـار را درگیـر میکنـد و اگـر بیمـار بـه
موقـع مراجعـه نکنـد ،کار را بـه آیسـییو میکشـاند .در
حالـی کـه در مرحله اولیـه درگیری با این ویـروس ،بیمار
فقـط عالئمی سـاده از بیماری گوارشـی و سـرماخوردگی
را دارد.
رحمانیـان گفـت :از مـردم عزیـز مصرانه خواهشـمندیم
در هیـچ دورهمـی و تجمـع از هـر نوعـی کـه اعـم از
عروسـی ،عـزا و ...شـرکت نکننـد ،تمـام هشـدارها را
جـدی بگیرنـد و بهخصـوص ماسـکزدن را بـه هیـچ
عنـوان فرامـوش نکننـد.

جذب  ۴۰۰۰نفر در آموزش و پرورش فارس
ایسـنا:مدیر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس بـا
یـادآوری اینکـه مسـیرهای جـذب نیـروی انسـانی
در ایـن نهـاد مشـخص شـده اسـت ،اعلام کـرد کـه
امسـال در فـارس حداکثـر حـدود  ۴هـزار نیـروی
انسـانی جـذب خواهـد شـد.
فرهاد اسـماعیلی ،جمعه اول مرداد در حاشـیه بازدید
از محـل برگزاری آزمـون اسـتخدام نیروهای آموزش
و پـرورش در شـیراز ،بـا قدردانـی از جهاددانشـگاهی
فـارس گفـت :بـی تردیـد امـروز شـاهد برگـزاری یـک
آزمـون کاملا اسـتاندارد بـا رعایـت  ۱۰۰درصـدی
پروتکلهـای بهداشـتی در شـیراز بودیـم.
قدردانی از جهاددانشگاهی فارس
اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد :برگـزاری منظـم،
دقیـق و اسـتاندارد آزمـون اسـتخدامی معلمان در
شـیراز ،نشـان دهنـده تجربـه ،تـوان و تخصـص
جهاددانشـگاهی بـوده اسـت کـه جـای قدردانـی و
تشـکر دارد.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش فـارس با بیـان اینکه برای
شـرکت در این آزمون  ۶۶۵نفر واجد شـرایط دراستان
وجود داشـت ،گفـت :این آزمون مخصـوص معلمان

قرآنـی ،مدرسـان طـرح امیـن و آموزشـیاران نهضـت
سـواد آمـوزی کـه در آزمونهـای قبـل امـکان جذب
آنهـا فراهم نشـده بود ،اسـت.
اسـماعیلی بـا یـادآوری اینکـه میـزان نیـاز آمـوزش و
پـرورش بـه نیـروی انسـانی در بخشهـای مختلـف
اعـم از آموزشـی ،اداری و خدماتـی ،فراتـر از ایـن
تعـداد اسـت ،گفـت :امـروز و در ایـن آزمـون حـدود
 ۴۱۲نفـر معلـم قرآنـی و مـدرس طـرح امیـن و حدود
 ۲۵۰آموزشـیار نهضت سـوادآموزی شـرکت داشـتند.
او بـا اشـاره بـه مصوبـه مجلـس در خصـوص جـذب
ایـن نیروهـا ،گفـت :بـرای جـذب معلمـان قـرآن
سـازوکار بسـیار دشـواری تعیین شده که شـامل نحوه
رابطـه مالـی ،شـرایط تدریـس و  ...بـود امـا بـا تالش
همـکاران در سراسـر اسـتان ،خوشـبختانه فـارس در
شـرکت باالتریـن رقـم معلـم قـرآن شـرکت کننـده در
آزمـون را داشـته اسـت.
مشـخص بـودن مسـیرهای اسـتخدام در
آمـوزش و پـرورش
اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه براسـاس فرمایشـات مقام
معظـم رهبـری در  ۱۱شـهریور  ،۱۳۹۹مسـیر جـذب

نیـرو در آمـوزش و پـرورش ،دانشـگاه فرهنگیـان و
تربیـت دبیـر شـهید رجایـی اسـت ،گفـت :مـا اگـر
بـه تعالـی آمـوزش و پـرورش فکـر میکنیـم ،بایـد بـه
دنبـال اجـرای کامـل سـند تحـول بنیـادی باشـیم
و اجـرای ایـن سـند بـدون وجـود نیروهـای جـوان،
متخصـص ،متعهـد ،شـاداب و کارآمـد ،امکانپذیـر
نخواهـد بـود.
او بـا بیـان اینکـه جـذب نیـروی انسـانی مـورد نیـاز
آمـوزش و پـرورش ،خارج از آنچه مقـام معظم رهبری
و سـند تحـول بنیـادی مشـخص کردهانـد ،مسـیر را
بـرای تعالـی این نهـاد سـخت و ناهموار خواهـد کرد،
گفـت :معلـم در هـر سـطحی از آمـوزش بایـد دارای
چنـد مهـارت هنری ،زیبایی شناسـی ،تسـلط حداقلی
بـه نـرم افزارهـا و  ...را داشـته باشـد.
کمبود  ۳۰۰هزار نیروی انسانی در کشور
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه آمـوزش و
پـرورش در کشـور بالـغ بـر  ۳۰۰هـزار نیـروی انسـانی
کمبـود دارد ،ایـن عـدد در اسـتان فـارس را بین  ۱۱تا
 ۱۵هـزار نفـر اعلام و اضافـه کـرد :علـت مشـخص
نبـودن دقیـق عـدد کمبـود آنسـت کـه تعـداد دقیـق
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نیروهـای متقاضـی بازنشسـتگی مشـخص نیسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا بیـان اینکـه
آمـوزش و پـرورش فـارس بـا کمبـود  ۴۰۰۰نیـروی
خدماتـی نیـز مواجه اسـت ،گفت :اگر تمام کسـانیکه
امـروز در آزمـون اسـتخدامی معلمان قرآن ،مدرسـان
طـرح امیـن و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی،
شـرکت کردهانـد ،جـذب شـوند ،هنـوز فاصلـه زیادی
تـا تامیـن کامـل کمبـود نیـروی انسـانی داریـم.
جذب حدود  ۴هزار نفر در فارس
او بـا اشـاره بـه اینکـه نیروهـای شـرکت کننـده در
آزمـون امـروز ،همگـی از افـراد متخصـص ،متعهـد
و توانمنـد و دارای تجربـه مفیـد تدریـس هسـتند،
خاطرنشـان کـرد :افرادیکـه موفـق بـه کسـب نمـره
قبولـی در ایـن آزمون شـوند ،بـرای تدریـس در مقطع
ابتدایـی بـه کار گرفتـه خواهنـد شـد.
اسـماعیلی همچنیـن یـادآور شـد کـه امسـال بـا
توجـه بـه برگـزاری ایـن آزمـون و از محـل نیروهـای
فار غالتحصیـل دانشـگاه فرهنگیـان و تربیـت معلـم
شـهید رجایـی ،بالـغ بـر  ۴۰۰۰نفـر در همـه بخشها
جـذب آمـوزش و پـرورش اسـتان فارس خواهند شـد.

مخالفت نماینده فیروزآباد با شتابزدگی برای گشایش سد «هایقر»
نماینده مردم فیروزآباد ،قیروکارزین و فراشبند در مجلس ،طی نامه ای به مسئوالن
وزارت نیرو مخالفت خود را نسبت به شتاب زدگی در ...

مهارتآموزی زندانیان فارس در دستورکار است
ایرنـا :مدیـرکل زندانهـای اسـتان فـارس گفـت :در آییـن نامـه جدیـد سـازمان زندانهـا ،ظرفیتهـای خوبـی در
راسـتای اصلاح و تربیـت زندانیـان به معنای واقعی و بازگشـت آنها بـه جامعه درنظر گرفته شـده و مهارتآموزی
آنها در دسـتور کار اسـت.
روابـط عمومـی ادارهکل زندانهـای اسـتان فـارس در مطلـب ارسـالی روز جمعـه از قـول اسـحاق ابراهیمـی در
بازدیـد از زنـدان مرودشـت افـزود :زندانـی بـرای دریافـت تسـهیالت قضایـی بایـد ضمـن حضـور فعـال در
برنامه هـای اصالحـی و تربیتـی ،مطالبـه گـر باشـد.
وی خطـاب بـه محکومـان اظهارداشـت :اگـر  ۲۰نفـر از شـما عزیزان ،تمایـل دارد در دوره آموزشـی آرایشـگری
یـا هـر دوره ای کـه زنـدان شـرایط برگـزاری آن را دارد شـرکت کنـد از رئیـس زنـدان مطالبـه گـری کنیـد تـا دوره
مدنظـر برگزار شـود.
مدیـرکل زندان هـای فـارس بـا تاکیـد بـر مشـارکت زندانیـان در برنامه هـای حرفـه آمـوزی و اشـتغال و کسـب
درآمدزایـی بـرای خـود و خانواده هایشـان و پرکـردن اوقـات فراغـت خـود ،بـه مسـئولین و کارکنـان زندان هـا نیز
تاکیـد کـرد کـه زمینـه ایجاد اشـتغال زندانیـان را با کمک خیریـن و بخش خصوصـی و بنیاد تعـاون فراهم کنند.
ابراهیمی همچنیـن بـا اشـاره بـه تغییـرات در آییـن نامـه جدیـد سـازمان زندان هـا گفـت :آییـن نامه جدیـد ابالغ
شـده و مـوادی کـه مرتبـط بـا اعطـای تسـهیالت بـه زندانـی اسـت زندانی بایـد بـه آن پایبند باشـد و زندانیـان نیز
بایـد تغییـرات را مدنظـر داشـته باشـند و از این تغییـرات به نفع خود اسـتفاده نماینـد تا بتوانند تسـهیالت دریافت
کنند .
مدیـرکل زندان هـای فـارس اظهـار داشـت :در آییـن نامـه قبلـی ،زندانـی برابـر بـا قانـون بـا گذراندن یک ششـم
حبـس از تسـهیالت قضایـی بهـره منـد میشـد اما در آییـن نامه جدید بـرای اعطـای مرخصی ،شـرایطی در نظر
گرفتـه شـده اسـت و زندانـی بایـد در تمامی برنامه هایی کـه در قالب فرایند اصالح و تربیت اجرا می شـود شـرکت
و نمـره اعتبـاری الزم را کسـب کند.
ابراهیمی تاکیـد کـرد :اگـر زندانی نسـبت بـه اجرای برنامه هـای فرهنگی ،حرفه آمـوزی ،اشـتغال و ...بی تفاوت
باشـد یقین داشـته باشـد که امتیازی شـاملش نمیشـود چون در شـورای طبقه بنـدی باید رئیس زنـدان ،مددکار
و سـایر اعضـا رفتـار و عملکـرد زندانـی را تایید کنند تا از تسـهیالت قضایی بهره مند شـود.
مدیـرکل زندان هـای فـارس همچنیـن در بازدیـد از زنـدان کازرون بـر تالش برای اشـتغال  ۸۰درصـدی زندانیان
اسـتان تـا پایـان سـال جـاری تاکید کرد و گفـت :با برگـزاری دوره های مهارت آمـوزی و اسـتفاده از ظرفیت های
بخـش خصوصـی زمینه اشـتغال پایـدار زندانیان را فراهم میشـود.
وی در ادامه بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در زندان و رسیدگی به پرونده زندانیان مالی تأکید کرد.
شهرسـتان مرودشـت در  ۴۵کیلومتری شـمال شـیراز و شهرسـتان کازرون در  ۱۲۰کیلومتری غرب مرکز اسـتان
فارس واقع اسـت.

آزادراه شیراز-اصفهان ،فرصتهای توسعه آباده را تقویت میکند
ایرنـا :فرمانـدار و نماینـده مـردم شهرسـتان آبـاده در مجلس شـورای اسلامی با اشـاره بـه بهرهبـرداری از آزادراه
شـیراز-اصفهان در آینـده نزدیـک تاکیـد کردنـد که بهرهبـرداری از ایـن آزادراه و اتصال آباده بـه آن ،فرصتهای
توسـعه این شهرسـتان را تقویـت میکند.
فرمانـدار آبـاده در حاشـیه بازدیـد از آزادراه شـیراز -اصفهـان گفـت :بـا اتصـال ایـن شهرسـتان بـه آزادراه و توجه
ویـژه بـه حوزه هـای صنعتـی ،فرهنگی و گردشـگری آبـاده ،این شهرسـتان نه تنها به حاشـیه نخواهـد رفت بلکه
آزادراه موجـب رونـق اقتصـادی منطقه نیز خواهد شـد.
زیـن العابدیـن نیـک مرام افزود :روسـتای خسروشـیریندر شهرسـتان آبـاده کـه آزادراه از کنار آن .عبـور میکند،
علاوه بـر پتانسـیل گردشـگری در حـوزه پرورش آبزیـان و کشـاورزی نیز حرف های بسـیاری بـرای گفتن دارد.
وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل گردشـگری منطقه خسروشـیرین و نزدیکـی آن بـه آزادراه گفت :با اسـتفاده از ظرفیت
ایـن روسـتاها می تـوان مجتمع هـای بـزرگ گردشـگری را در ایـن منطقه احـداث کرد.
نماینـده مـردم آبـاده ،بوانـات ،خرمبیـد و سـرچهان در مجلـس شـورای اسلامی نیز در ایـن بازدیـد بـا اشـاره
بـه ظرفیتهـای خـوب ایـن شهرسـتان در حوزههـای گردشـگری ،کشـاورزی و صنعتـی گفـت :میتـوان بـا
بهرهگیـری از ظرفیـت آزادراه در حـال سـاخت شـیراز-اصفهان بـه اعتلای اقتصـاد منطقـه کمـک کـرد.
رحیـم زارع افـزود :بـا بهرهگیـری از آزادراه اصفهان-شـیراز می تـوان صـادرات میـوه و کاشـی و سـرامیک ایـن
شهرسـتان را رونـق بخشـید.
وی تصریـح کـرد :بـا بهـره بـرداری از ایـن آزادراه علاوه بـر ایـن که مسـیر ۶سـاعته شـیراز تـا اصفهان بـه چهار
سـاعت کاهـش مییابـد ماهانـه ۱۳۵میلیـون لیتـر در مصـرف سـوخت خودروها صرفـه جویی میشـود و روند جا
بـه جایـی بـار و مسـافر از جنوب به شـمال کشـور تسـهیل خواهد شـد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه تاثیر سـاخت ایـن آزادراه بر شهرسـتان آباده گفـت :با توجـه به عبـور آزادراه در
حـال سـاخت شـیراز – اصفهـان از مناطـق عشایرنشـین ،شـهرک های عشـایری ،دامـداری و کشـاورزی در کنـار
ایـن آزادراه ایجـاد خواهـد شـد کـه رونـق گردشـگری و اقتصادی ایـن شهرسـتان را در پی خواهد داشـت.
بازدیـد از تمامی محور هـای مواصالتـی منطقـه خسـرو شـیرین ،شـاه نشـین ،محمـد آبـاد و فتـح آبـاد ،از دیگـر
برنامه هـای ایـن سـفر یکـروزه مسـئوالن شهرسـتان آبـاده بـود.
شهرستان آباده در  ۲۷۶کیلومتری شمال شیراز واقع است.

تبلتها را برای ثبت رجیستری روشن کنید
ایرنـا :دبیـر کمیسـیون برنامـه ریـزی ،هماهنگـی و نظـارت بـر مبارزه بـا قاچاق اسـتان فـارس از دارنـدگان تبلت
خواسـت کـه بـا توجـه بـه تمدیـد نشـدن مهلت رجیسـتری ،نسـبت بـه روشـن کردن دسـتگاه خـود بـرای ورود به
شـبکه ارتباطـی کشـور اقـدام کنند.
سـید احمـد احمـدیزاده ،جمعـه در گفـت و گـو بـا ایرنـا افزود :فـاز دوم رجیسـتری کـه از دوم مردادمـاه جاری و
بـا رجیسـتری تبلتهـا آغاز میشـود.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه مزایـای گسـترده طـرح
رجیسـتری بـرای سـاماندهی بـازار گوشـی ،بهرهگیـری از آن بـرای سـاماندهی بـازار سـایر دسـتگاههای
سـیم کارت خـور از جملـه تبلـت کـه بـه ویـژه در ایـام کرونـا در سـطح گسـترده مـورد اسـتفاده دانـش آمـوزان،
دانشـجویان ،معلمـان و اسـتادان دانشـگاه قـرار میگیـرد در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
احمـدیزاده ادامـه داد :بـر ایـن اسـاس ،تبلتهـای بـا نشـان تجـاری لنـوو از روز شـنبه دوم مردادمـاه  ۱۴۰۰و
سـایر نشـانهای تجـاری تبلـت از نهـم مردادمـاه  ۱۴۰۰مشـمول ایـن طـرح خواهنـد شـد و پـس از تاریخهـای
مذکـور صرفـا تبلتهایـی امـکان اسـتفاده از خدمـات اپراتوری را خواهند داشـت که به شـکل قانونی وارد کشـور
شـده باشـند و بـه منظـور جلوگیـری از بـروز مشـکل بـرای دسـتگاههای موجـود نـزد کاربـران در سـطح کشـور،
دارنـدگان تبلـت بایـد پیـش از تاریخهـای مذکـور اقـدام بـه رجیسـتری دسـتگاه خـود کنند.
وی ،در خصـوص نحـوه رجیسـتری نیـز گفـت :بـرای ایـن منظـور دارندگان تبلـت ابتدا باید سـیم کارتـی را درون
تبلـت خـود قـرار داده و سـپس نسـبت بـه برقـراری تماس تلفنـی و ارسـال پیامک اقـدام کنند.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فارس ادامه داد :سـپس برای حصول اطمینان از رویت شـدن
کـد  IMEIتبلـت در شـبکه کشـور ،از طریـق سـایت همتا بـه نشـانی  hamta.ntsw.irو یا اجرای کد دسـتوری
 *۷۷۷۷#و وارد کـردن شناسـه  IMEIکـه از طریـق اجرای کد دسـتوری  *#۰۶#بدسـت میآیـد اقدام کنند.
احمـدیزاده تصریـح کـرد :دارنـدگان تبلتهـا بایـد توجـه داشـته باشـند کـه صـرف اسـتفاده از  WIFIو اتصـال
بـه شـبکه دسـتگاه را در شـبکه اپراتـوری قابـل رویـت نمیکنـد و قـراردادن سـیم کارت در دسـتگاه و انجـام
فرایندهـای مذکـور بـرای رویـت در شـبکه ضـروری اسـت.
وی افـزود :همچنیـن بـه خریـداران تبلـت پـس از تاریخهـای فـوق نیز توصیه میشـود پیـش از خرید نسـبت به
اسـتعالم اصالـت دسـتگاه مـورد نظـر اقدام کـرده و در صـورت قانونی بـودن اقدام به خریـد کنند.
او اظهـار داشـت :بـا اجـرای طـرح رجیسـتری کـه از سـال  ۹۶و بـه منظـور مقابلـه با قاچاق دسـتگاههای سـیم
کارت خـور آغـاز شـد ۶۳ ،میلیـارد دالر از حجـم قاچـاق در کشـور کاسـته شـده و درآمد  ۱۰هـزار میلیـارد تومانی
را نیـز بـرای دولـت بـه دنبـال داشـته اسـت.احمدیزاده گفـت :هماینـک واردات گوشـی منـوط به تاییـد اصالت
و گذرانـدن اسـتانداردهای سلامت آن در آزمایشـگاههای سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اسـت
و علاوه بـر ایـن ،خدمـات پـس از فـروش گوشـی نیـز سـاماندهی شـده و از طریـق اسـتعالم اصالـت گوشـی،
شـرکت وارد کننـده ،شـرکت گارانتـی کننـده و تاریـخ و آغـاز گارانتـی ،بـه شـکل الکترونیکـی بـه اسـتعالم کننده
اعلام میشـود و ضمـن حـذف ضمانتهای (گارانتـی) تقلبـی ،هرگونه شـکایت از کیفیت خدمات شـرکتهای
ضمانـت کننـده نیـز از طریـق مراجـع نظارتـی قابل پیگیری اسـت.

سالگرد درگذشت امام جمعه فقید خفر و خاوران برگزار شد
مهر:پنجمیـن سـالگرد ارتحـال آیـت اللـه سـید محمـد علی هاشـمی امام جمعـه فقیـد خفـر و خـاوران بـا حضور
جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی برگزار شـد.
پنجمیـن سـالگرد رحلـت آیـت اللـه سـید محمـد علی هاشـمی امام جمعـه فقیـد خفـر و خـاوران دیـروز جمعـه بـا
سـخنرانی حجـت االسلام سـید فخـر الدین هاشـمی نماینده اسـبق مجلس شـورای اسلامی ،حجت االسلام
صحرائیـان امـام جمعـه خـاوران و صمـد فتوحـی رئیس نهاد امامت جمعه و مسـئول سـتاد نمازجمعـه خاوران در
محـل مـزار آن مرحـوم بـا رعایـت دسـتور العمل های بهداشـتی برگزار شـد.
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نکاتی که هنگام دویدن باید رعایت کنید

باشگاه خبرنگاران :شاید شما هم عادت به دویدن داشته باشید؛ اما شاید ندانید که دویدن
آهسته به همراه خم کردن بدن میتواند خطر زانو درد و کمردرد را افزایش دهد.
بر اســاس یک پژوهش ،دویدن در حالی که تن شما بسیار به سمت جلو خم شده است،
میتواند خطر آسیب های مرتبط با ورزش مانند کمردرد و زانودرد را افزایش دهد.
محققان دانشــگاه کلرادو در شــهر دنور آمریکا تأثیرات دویدن  ۲۳ورزشکار جوان را از
زوایــای مختلف انحنای بدن مورد بررســی قرار دادند .این پژوهش از ســوی «آنا وارنر»
آنتروپولوژیست (انسان شناس) در دانشگاه کلرادو و نیز «دنیل لیبرمن» از دانشگاه هاروارد
به انجام رســید .آنا وارنر می گوید :از آنجایی که ســر ،بازوها و تن انســان ۶۸ ،درصد از
جرم بدن را تشــکیل میدهد ،تغییر خمیدگی تن انسان میتواند بر حرکت اندام تحتانی و
«نیروهای واکنش زمین» نیز تأثیر بگذارد.
بر پایه برخی پژوهشها که در گذشته به انجام رسیده ،مشخص شده بود دوندگان زاویه
انحنایی به میزان منفی  ۲درجه تا  ۱۵درجه را گزارش کرده اند.
محققان دانشــگاه کلرادو در پژوهش خود از  ۲۳دونده که آســیبی نداشته و سنینی ما
بین  ۱۸تا  ۲۳ســال داشتند ،اســتفاده کردند .این محققان دویدن آنها را در  ۴دویدن ۱۵
ثانیهای به ثبت رســاندند؛ به طوری که هر کدام درجه متفاوتی از انحنای تنه به نسبت به
خط عمومی داشتند؛ انحناهای  ۱۰درجه ۲۰ ،درجه ۳۰ ،درجه و...
طبق اعالم نشــریه دیلی میل ،یکی از چالشهای اساســی کــه محققان با آن در این
پژوهش روبرو بودند ،اطمینان از این مسأله بود که هر کدام از دوندگان ،زاویه مناسب برای
هر آزمون را رعایت کنند .محققان در این پژوهش دریافتند اگر انحنای تن از خط عمودی
بــه هنگام دویدن به  ۳۰درجه افزایش یابد ،میانگین طول گام دونده نیز به میزان  ۵.۱اینچ
( ۱۳ســانتیمتر) کاهش مییابد .این در حالی اســت که تعداد گامهای فرد از  ۸۶.۳گام در
دقیقه به  ۹۲.۸گام افزایش مییابد.
در مقایسه با دوندههایی که زاویه تن طبیعی داشتند ،زاویه باال به خم شدن مفصل ران و
زانو منجر میشود .این مسئله همچنین سبب تغییراتی در شکل قرارگیری پا و اندام تحتانی
شده و به افزایش تأثیر نیروهای واکنش زمین بر روی بدن منجر خواهد شد.
به گفته این تیم تحقیقاتی ،تمامی این تغییرات که در نتیجه انحنای بیش از حد تن بوده،
میتواند به دویدنی ضعیف و آفزایش آسیب دیدگی بدن منجر شود.
این تیم تحقیقاتی دریافت افزایش خم شــدن از یک زاویه طبیعی و کم (مطابق عکس
سمت راست) به یک حالتی با زاویه بیشتر ( مطابق عکس سمت چپ) می تواند سبب آسیب
پذیری شود .تقریبا نیمی از دوندگان تفریحی  -صرف نظر از سن شان -دست کم یک بار
در سال به خود آسیب میرسانند.

بیتوته :یکی از تعلیمات طب ســنتی ،عســل درمانی می باشد .به طور
کلی عســل مایعی شیرین است که به وسیله ی زنبور ها از شهد گل تولید
می شود.
عســل از نظر رنگ و شــفافیت ظاهری ،عطر و طعم خاصی دارد و بر
اساس شــهد گل هایی که به دست آمده است ،در دسته های مختلف قرار
می گیرد .عســل از نظر شهد تولید شده شامل عسل شــبدر ،اقاقیا ،گندم
سیاه ،مانوکا ،زیرفون ،وحشی ،کنار ،توپلو ،آویشن ،گون ،ریحان ،کوهستانی،
گشــنیز ،هویج ،زرشک ،جعفری ،سیب ،شکوفه پرتقال ،یونجه ،مرکبات و...
می شود.
دو نوع عســل خام و پاستوریزه در دســترس همگان است .عسل خام
عســلی است که به طور مستقیم در دســترس عامه قرار می گیرد و دارای
اندکی مخمر ،موم و گرده می باشد .این در حالی است که عسل پاستوریزه
شده را به موجب حذف ناخالصی ها در معرض گرما قرار می دهند.
امروزه خاصیت درمانی بی نظیر عسل در علم پزشکی مدرن اثبات شده
اســت و این علم در تالش است تا از عســل در خصوص بهبود و مبارزه با
عفونت و زخم های پوستی بهره بگیرد.
تاریخچه عسل درمانی
در قدیم االیام یعنی در دوره ی مصر باستان ،یونان ،روم ،آشور و چینی ها
از مــاده ی غذایی عســل با هدف درمان بیماری هــای روده و زخم های
پوســتی بهره می گرفتند .به عبارتی انســان ها از حدود  8000سال قبل
فرایند تولید و بهره گیری از عسل را آغاز کردند .قدیمی ترین عسل برجای
مانده از گذشته در کشور گرجستان یافت شده است.
ترکیبات عسل
عسل دارای تمامی عناصر طبیعی از قبیل کلر ،آهن  ،فسفر ،سدیم ،روی،
کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،گوگزد ،مس ،سلیس ،سلنیوم کروم و کلر می باشد.
ســطح  pHاسیدی عسل معادل  3/2الی  4/5است .این میزان از سطح
 pHدر راســتای کاهش باکتری کمک شــایانی می کند .درواقع خاصیت
آنتی اکسیدانی عسل در حذف رادیکال های آزاد موجود در بدن نقش دارد.
از دیگر مرکبات تشــکیل دهنده ی عسل می توان به مواد معدنی ،قند
(فروکتوز ،مالتوز ،گلوکز ،دکسترین ،ساکارز و پروتئین) آب یا رطوبت ،نمک
اسیدی ارگانیک ،آنزیم و پلی فنل می باشد .الزم به ذکر است عسل دارای
مقادیر بســیار کمی از ویتامین های K، H، C، ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1
 E، Pو  Aاست.
فواید عسل درمانی
در میــان خواص متعــدد و منحصر به فردی که عســل دارد ،خاصیت
ضدباکتری آن بسیار مورد توجه محققان است .این خاصیت برای نخستین
بار در سال  1892توسط « فان کتل» کشف شد.
خاصیت درمانی عسل به گونه ای است که از تمدن های گذشته تاکنون
همواره به عنوان غذا و دارو مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه ی مطلب چند مورد از مهمترین خاصیت های درمانی عســل را
بیان می کنیم:
 .1ارتقای انرژی با عسل درمانی
نوعی روش درمانی با عنوان «آپی تراپی» وجود دارد .در واقع آپی تراپی
شامل درمان هایی می باشد که باعث ارتقای مقاومت بدنی ،بهبود عملکرد
سیســتم ایمنی بدن و ارتقای سطح انرژی می گردد .بنابراین در سال های
اخیــر متخصصان رژیم غذایی همواره توصیه می کنند که ورزشــکاران در
وعده های غذایی قبل ورزش از عسل خام استفاده کنند.
 .2التیام زخم با عسل درمانی
همانطور که بیان کردیم در دوره های باســتانی و قدیمی نیز از عســل
برای درمان زخم های موضعی بهره می گرفتند .در واقع عسل باکتری های
موجود بــر روی زخم را اســتریل می کند و میــزان  pHزخم را کاهش
می دهد .در نتیجه با کاهش التهابات مزمن ،روند بهبود زخم تسریع می یابد.
در ایالــت متحده ی آمریکا از عســل مانوکا در راســتای بهود زخم ها
استفاده می کنند .عســل مانوکا از نوعی گیاه دارویی منحصر به فرد به نام
گل های بوته مانوکا تولید می شود.
بررســی ها حاکی از آن دارد که عسل مانوکا بیش از  250نوع باکتری
مقــاوم به آنتی بیوتیک ها را از بین می برد .این مقادیر نســبت به ســایر
عسل ها بسیار باالتر است و بیانگر خاصیت قوی ضد میکروبی عسل مانوکا
می باشد.
 .3ارتقای سالمت قلب با عسل درمانی
تحقیقات حاکی از آن دارد که عسل میزان کلستول کلی و کلسترول های

 13ذیالحجه 1442

Jul 24، 2021

سال بیست و ششم شماره 7249

معجونی شگفت انگیز که از کم خونی جلوگیری میکند
باشــگاه خبرنگاران :برخی ترکیبات غذایی که
جزو رژیمهــای غذایی محبــوب در میان مردم
هستند ،فواید شگفت آوری برای بدن انسان دارند.
از میان این ترکیبات غذایی ،فواید خوردن خرما با
شــیر و یا به طور خاص ،خوردن خرمای مخلوط
شده در شیر است .خرما از میوههای خشکی است
که منبع خوبی برای آنتی اکســیدانهای حیاتی،
به خصوص فنولیکها و کاروتنوئیدها محســوب
میشــود .این مواد به همراه مواد مغذی فراوانی
مانند آهن ،پتاسیم ،سلنیوم ،منیزیم ،مس ،ویتامین
ب کمپلکس ،ویتامیــن  ،Cفیبر غذایی ،پروتئین
و نیز انرژی فــراوان و قندهای طبیعی میوه مانند
فروکتوز و گلوکز در خرما وجود دارد.
از ســوی دیگر ،شــیر سرشــار از کلســیم،
ریبوفالوین ،آهن ،ویتامین ب  ،۱۲روی ،فســفر،
پتاســیم ،ویتامین  ،Aمنیزیم و ویتامین  Dاست.
بر اساس یک پژوهش انجام شده ،حدود  ۴۴ماده
مغذی در شیر وجود دارد که شامل  ۱۸اسید آمینه،
 ۹ماده معدنــی ۱۰ ،ویتامین ،چربیهای ســالم،
پروتئین و کربوهیدراتها میشود.
برخی از مزایای موثر خرمای مخلوط
شده با شیر:
 -۱بهبود شمار هموگلوبین
آهن یک ترکیب حیاتی در خرماســت که برای
تولید هموگلوبین ( پروتئینــی در گلبولهای قرمز)
ضروری است .بر اساس یک پژوهش صورت گرفته،
افراد ســالم باالی  ۱۸و زیر  ۵۵ســال اگر هر روز
صبح با معده خالی جوشــانده شیر و خرما را مصرف
کنند ،ســطح هموگلوبین خون این افراد در دورهای

 ۱۰روزه افزایــش مییابد .ایــن مخلوط به درمان
برخی مشکالت مانند کم خونی کمک میکند.
 -۲مفید برای زنان باردار
بر اساس یک پژوهش ،خرمای مخلوط شده در
شیر گاو میتواند به عنوان یک تقویت کننده برای
زنان باردار عمل کرده و برای آنها و جنین شــان
فوایــد فراوانی را به همراه آورد .این پژوهش بیان
میکند که مصرف مرتب خرما و شــیر میتواند به
تولید استخوان و خون در جنین کمک کند.
تمام کاری که شــما باید انجام دهید این است
که  ۵تا  ۶عدد خرما را در یک شیر تازه گاو خیس
کــرده و صبح روز بعد این مخلوط را با کمی پودر

هل بــه همراه یک قاشــق چای خوری عســل
مخلوط و میل کنید.
 -۳از چین و چروک خالص شوید
شــیر و خرما دارای مقادیــر فراوانی ترکیبات
آنتی اکسیدانی هستند که برای از بین بردن عالئم
پیری به ماننــد چین و چروکها مفید هســتند؛
به خصــوص خرمــا دارای خاصیت ضــد پیری
تســکین دهنده و خواص بازسازی کننده است که
برای پوست عالی به شمار میرود.
شما میتوانید چند عدد خرما را در شیر در طول
شــب خیس کرده و صبح روز بعد به آن عســل
بیافزایید؛ با این کار ،یک خمیر نسبتا غلیظ درست

پیشگیری و بهبود بیماریها با عسل درمانی

بد را کاهش می دهد .بهتر اســت بدانید که کلســترول های بد موجب بی
نظمی و اختالل در ضربان قلب می شوند .عسل با کاهش میزان کلسترول
ها مانع تجمع پالکت و انعقاد خون می شود .لذا از عامل اصلی بیماری های
قلبی ممانعت می کند .آنتی اکسیدان های موجود در عسل از قلب محافظت
می کنند .این ماده ی پرخاصیت ،شــکل موادی که موجب انســداد شریان
هــای قلبی می شــوند را تغییر می دهد و از بروز حمــات قلبی جلوگیری
می کند.
 .4بهبود سرفه با عسل درمانی
در طی مطالعه ای محققان به این باور رســیدند که اســتفاده از عســل
سرفه های شــبانگاهی و خشک را بهبود می بخشد .خاصیت درمانی عسل
به گونه ای اســت که می تواند مانند داروی ضد سرفه ی دکسترومتورفان
اثر بخش باشد.
ترکیــب آب لیمو با عســل ،یکی از روش های خوراکی مناســب برای
کاهش ســرفه است که با از بین بردن احتقان و مخاط گلو سرماخوردگی را
بهبود می بخشد .درواقع عسل با محتوای مواد معدنی و عناصر طبیعی مانند
اســید های آمینه ،منکنز ،منیزیم و سلنیوم در تسکین و پاک سازی ریه ها
از هرگونه آلودگی نقش دارد.
 .5پیشگیری از سرطان با عسل درمانی
ســرطان روندی چند مرحله ای است که چندین عوامل در شکل گیری
آن دخیل هستند .عسل با تعدیل سازی سیستم بدنی انسان و فعالیت های
ضد التهابی از بروز سرطان های مختلف جلوگیری می کند.
عالوه بر این عسل دارای ترکیب فنولیکی می باشد .این ترکیب ویژگی
ضد سرطانی دارد و در راستای کاهش احتمال ابتال به سرطان موثر است.
 .6رفع بیماری های معده با عسل درمانی
یکی از قوی ترین مهارکنندگان التهابات گوارشــی و زخم معده ،عسل
اســت .زخم معده از باکتری هلیکوپیلوری نشات می گیرد .عسل سرشار از
مواد آنتی اکســیدان اســت و قابلیت حذف رادیکال های آزاد را دارد .لذا با
مبارزه با میکروب های فعال از شــکل گیری زخــم معده و رفالکس معده
ممانعت می کند.
توصیه می شــود برای درمان زخم معده ،از عسل آویشن استفاده کنید.
زیرا از آنتی اکسیدان های قوی برخوردار است و بهتر می تواند باکتری های
موجود در معده را از بین ببرد.
در خصوص سایر مشکالت معده نیز می توانید از عسل مالیم تری مانند
عســل گون بهره بگیرید .برای تعدیل سازی اسید معده و کاهش حمالت
معده ،شــما می توانید عسل را با آب ولرم ترکیب کنید .سپس شب ها قبل

از خواب یک لیوان از این محلول را میل کنید.
 .7پیشگیری از دیابت با عسل درمانی
بدن انســان غذاهای مصرفی را به گلوکز تبدیل می کند .گلوکز نوعی
قند اســت که در راســتای تولیــد و تامین انرژی بدن نقــش دارد .بدن با
انســولینی که در لوزالمعده تولید می شــود ،میزان قند خون موجود در بدن
را تنظیم می کند.
در مواردی اختالالتی در کارکرد لوزالمعده ایجاد می شود و بدن قابلیت
تولید انســولین را از دست می دهد .در طی این فرایند میزان قند خون فرد
باال می رود و به دیابت مبتال می شود.
با بررســی های متعدد ثابت شده است که عسل خام و ژل رویال طبیعی
دارای مواد اکســید کننده ای می باشــد که روند جذب قند در خون را باال
می برد و مانع شکل گیری دیابت می گردد.
 .8بهبود تبخال با عسل درمانی
عسل حاوی اکسید گلوکز اســت .پس از قرارگیری عسل بر روی زخم
تبخال ،نوعی اکســید هیدروژن آزاد می شود که خاصیت ضد میکروبی را
منتشر می سازد .در نتیجه زخم تبخال خشک و کوچک می گردد .همچنین
قند موجود در عســل از رشد میکروارگانیســم های فاسد کننده جلوگیری
می کند.
 .9تغذیه الیه های محافظتی سطح پوست با عسل درمانی
عســل با خاصیت آب رســانی از بروز پیری زودرس جلوگیری می کند.
این ماده ی غذایی با پاک ســازی ســلول های مرده نوعــی الیه بردار و
درخشــان کننده پوست محسوب می شــود .در قسمت موضعی و سطحی
پوســت باکتری هایی وجود دارند که جوش ها را با قســمت های مختلف
پوست منتقل می ســازند .همانطور که گفتیم عسل ضدعفونی کننده است
لذا باکتری ها را ازبین می برد و مانع شیوع جوش در نواحی دیگر می شود.
بدین جهت اســت که در تولید ماسک های خانگی و حتی ماسک های
صنعتی از عسل به عنوان بهترین پاک کننده استفاده می کنند.
 .10کاهش حساسیت با عسل درمانی
با آغاز فصل بهار و تابســتان گیاهان روند گرده افشانی را آغاز می کنند.
برخی افراد به گرده های منتشر شده در هوا حساسیت دارند و عالئمی شبیه
به سرماخوردگی از قبیل آبریزش بینی ،عطسه و پف های چشمی را تجربه
می کنند .این اختالل به تب یونجه نیز شهرت دارد.
مصرف خوراکی عســل از منظر تئوری با تحریک و فعال سازی سیستم
ایمنی بدن قادر به کاهش حساســیت فصلی است .البته توجه داشته باشید
که حتما باید خام و ارگانیک باشد.

کرده و آن را به مدت  ۲۰-۱۵دقیقه روی پوســت
(به منظور رفع چین و چروک) صورت قرار دهید.
این کار را هفتهای یکبار انجام دهید.
 -۴تقویت بنیه بدن
 ۱۰۰گــرم خرما حــدود  ۱۵درصد انرژی کلی
روزانه مورد نیاز بدن را تأمین میکند ،این در حالی
است که شیر در حدود  ۹.۱درصد از انرژی توصیه
شــده برای بدن را تأمین میکند .مخلوط خرما و
شیر میتواند به عنوان یک ماده غذایی غنی عمل
کرده و ســطح انرژی بــدن را افزایش داده و بنیه
فرد را تقویت کند.
 -۵تقویت قدرت بــاروری در زنان و
مردان
خرمای مخلوط شــده در شــیر میتواند قدرت
باروری در زنان و مــردان را به دلیل وجود برخی
ترکیبات شیمیایی گیاهی بهبود ببخشد .این مواد
شیمیایی گیاهی مشــکالت باروری نظیر افزایش
تولید اســپرم ،حفاظت از عملکرد بیضهها و کمک
به تشکیل تخمکهای بالغ را بهبود میبخشد.
برخی مزایای اثبات نشده شیر و خرما
شیر ممکن اســت بتواند به رفع بلغم و درمان
ســرفههای طوالنی کمک کند؛ بنابراین خرما را
در شــیر مخلوط کرده و آن را جوشــانده و سپس
مصرف کنید.
ایــن ترکیب همچنین ممکن اســت به درمان
بی خوابی کمک کند؛ بنابرایــن چند عدد خرما را
با شیر گرم مصرف کنید .برای کاهش فشار خون
نیز میتوانید خرما را به مدت  ۳۰دقیقه در شــیر
خیسانده و پیش از وعده غذایی تان مصرف کنید.

شما می توانید چند ماه قبل از شروع فصل حساسیت زا ،در طول روز یک
قاشــق چای خوری عســل را نوش جان کنید و بدن خود را آماده ی تولید
مواد ضد حساسیت کنید.
از دیگر فواید عســل درمانی می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
• جلوگیری از چین و چروک پوستی
• خاصیت ضد عفونی کننده
• درمان التهاب کولیت یا ورم مخاطی روده بزرگ
• بهبود دهنده ی گردش عمومی خون در بدن
• تقویت بینایی
• تقویت کننده عضالت و ماهیچه ها
• دفع سنگ کلیه
• ارتقای رشد کودکان
• تقویت لثه
• درمان روماتیسم
• کاهش دهنده ی درد دندان
• درمان یبوست
• تقویت حافظه
• چربی سوز
مزایای عسل در دوران بارداری
اسپور های موجود در عسل مسمومیت کودکان زیر یک سال را به دنبال
دارد .بــا این حال خانوم های باردار می توانند بدون هیچ نگرانی از عســل
بــرای کاهش آلرژی های فصلی ،تقویت سیســتم ایمنــی و بهبود خواب
استفاده کنند.
اکثر خانوم های باردار با اختالل بی خوابی و اســترس به ســر می برند.
عسل حاوی اسید آمینه تریپتوفان و هورمون سروتونین می باشد .این قبیل
هورمون با تسکین و آرام سازی مغز خوابی عمیق را به ارمغان می آورد.
عالوه براین ،اسید آمینه با بی خوابی های مزمن مقابله می کند و نوعی
داروی خواب آور محســوب می شود .ترکیب یک قاشق عسل با یک لیوان
شــیر گرم (صرفا داغ نباشــد) می تواند در راســتای بهبود خواب به آن ها
کمک کند.
در دوران بارداری مصرف هرگونه داروی شیمیایی ممنوع است .بنابراین
بایــد در طول این دوران بدن آن ها در مقابل بیماری های مختلف در امان
باشد تا سالمت مادر و نوزاد به خطر نیوفتد.
عسل با تحریمک سیستم ایمنی ،بدن را مقاوم می سازد .لذا متخصصان
زنان معموال به مصرف عسل در دوران بارداری (در حد اعتدال) تاکید دارند.
خاصیت عسل های تک گل
عسل ها با توجه به منبع گیاهی که زنبور از آن تغذیه کرده است ،در دو
دسته ی تک گل و چند گل قرار می گیرند.
در ادامه ی مطلب برخی از عســل های تک گل و خواص درمانی آن ها
را بیان می کنیم:
• عسل آویشــن :درمان زخم و عفونت های بدن ،کاهش دهنده ی
درد عادت ماهیانه ،درمان سرفه
• عســل کنار :فعال کننده ی حافظه ی کودکان ،تقویت پوست و مو،
حذف کننده ی کرم روده و معده
• عسل گشنیز :تقویت کننده ی ماهیچه ی قلب ،درمان تنگی نفس،
تسکین دهنده ،اشتهاآور و درمان آفت دهان
• عسل گون :خون ساز ،تقویت کننده ی معده ،بهبود عملکرد مجاری
ادرار ،کلیه و مثانه
• عسل لعل کوهستان :تسکین دهنده ی درد قاعدگی ،ضد باکتری،
ضد ویروس ،ضد قارچ و ضدعفونی کننده ی دستگاه گوارش و معده
ممنوعیت های مصرف عسل
استفاده از عسل برای کودکان زیر دو سال ممنوع است .زیرا احتمال بروز
بوتولیسم برای اطفال وجود دارد و عوارضی از قبیل فلج اطفال و اختالالت
عصبی را در پی خواهد داشــت .همان گونه که عســل در راستای درمان و
پیشگیری چاقی و دیابت موثر است؛ مصرف بی رویه از آن احتمال ابتال به
دیابت را تا چندین برابر افزایش می دهد.
همچنین اســتفاده ی نامتعارف از عســل در دوره ی بارداری با افزایش
قند خون ،ســامت مادر را به خطر می اندازد .در نتیجه در مصرف عســل
حــد اعتدال را رعایت کنید و میزان نیاز بدن بــه این ماده پرخاصیت را در
نظر بگیرید.
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راهکارهایی مناسب برای تقویت یادگیری کودکان

باشگاه خبرنگاران :هدف یکی از شرایط موثری است که موجب بر انگیختن
کودک و نوجوان به یادگیری میشود .وقتی کودک یا نوجوان به خوبی بداند
که هدف از آموختن درس و یا هنر و یا رشته ورزشی چیست ،عالقه او به
یادگیری افزایش پیدا میکند و تالش او نیز بیشتر میشود .البته باید گفت که
والدین نباید بنا به خواست خود یا بر پایه هوس ،هدفهای دشوار و ناممکن
را برای فرزندشان تحمیل کنند ،زیرا در چنین شرایطی او با شکست مواجه
خواهد شد.
آسیه اناری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه درباره بهبود یادگیری کودک
و نوجوان گفت :به طور کلی مهمترین و موثرترین کاری که والدین برای
یادگیری کودک یا نوجوان باید انجام دهند ،ایجاد انگیزه در اوست .اگر فرزند
بخواهد با اجبار و تنش چیزی را یاد گیرد ،مقاومت خواهد کرد و یاد نمیگیرد.
وی در ادامه بیان کرد :این نکته بسیار مهم است که کودک همراه والدین
باشد .با انتخاب معلم مناسب میتوان همراهی را ایجاد کرد .معلمی که
بداخالق نباشد ،کودک را سرکوب نکند ،به کودک فضا دهد و برای جبران
اشتباهات کودک فرصتی قائل باشد ،نقش بسزایی در رشد او دارد.
این روانشناس گفت :دومین نکته این است که والدین بهتر است که اهل
یادگیری چیزهای جدید باشند .زمانی که کودک ببیند پدر و مادرش برای
یادگیری موضوعی تمرین میکنند ،تاثیر زیادی بر او گذاشته و انگیزه اش
بیشتر میشود .حال اگر فرزند ببیند پدر و مادرش دنبال چیزهای جدید نیستند،
انگیزه و عالقه ای برای یادگیری در او ایجاد نخواهد شد.
این روانشناس گفت :نقش یادگیری در همه صحنههای زندگی نمایان است.
یادگیری تنها آموختن مهارتی خاص با مطالب درسی نیست؛ بلکه در رشد
هیجانی ،رشد شخصیتی ،تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد .فرد یاد میگیرد
که از چه چیزی بترسد ،چه چیزی را دوست بدارد و کجا چگونه رفتار کند.
اناری در ادامه افزود :سومین مسئله این است ،آیا موضوعی که والدین به
کودک برای یادگیری تاکید میکنند ،جزء عالیق و استعدادهایش است یا
خیر .اگرموضوعی ،مورد استعداد و عالقههای فرزند نباشد نمیتوان او را
مجبور به یادگرفتن کرد .باید زمینه و شرایط را برای کودک و نوجوان ایجاد

کرد و با فراهم کردن شرایط اجازه داد که تجربه کند و نباید اجبار و زور به
کار گرفته شود.
وی تصریح کرد :بسیاری از بچهها مخصوصا در سنین نوجوانی ،به یک
موضوعی عالقه مند میشوند برای مثال میخواهند نواختن سازی را یاد
بگیرند و بعد ممکن است رهایش کنند .پدر و مادر از این موضوع بسیار

بیتوته :اُرف در واقع نام «کارل اُرف» دانشمند و موسیقیدان آلمانی است که
سیستم آموزشی خیلی کارآمدی برای آموزش موسیقی به کودکان تهیه کرد
و کالسهای موسیقی کودکان در اصطالح «اُرف» نامیده می شود .امروزه در
ایران به همه کالسهای موسیقی کودک (حتی کالسهایی که از سیستم ارف
نیز تبعیت نمی کند) ارف می گویند.
سن مناسب برای آغاز موسیقی چه سنی است؟
محققان دانشگاه برکلی اعتقاد دارند سن مناسب برای آغاز موسیقی  2سال
تا  3/5سال بوده و سن آغاز نواختن سازهای ابتدایی از  3/5سال تا  5سال
بوده و سن آغاز نواختن سازهای جدی از  5سال به باال می باشد .کالسهای
گروه سنی  2تا  3/5سال اغلب تنها جنبه آشنایی با موسیقی دارد و جنبه
آموزشی ندارد .حتی خیلی از دانشمندان اعتقاد دارند که آشنایی کودک با
موسیقی از دوران بارداری مادر هم می تواند شروع شود.
سازهای مورد استفاده در موسیقی ارف چیست؟
شایع ترین سازهای مورد استفاده در موسیقی ارف عبارتند از :زایالفون،
متاالفون ،فلوت ریکوردر ،آواز ،خاشخاشک ،طبلکها ،ویبرافون ،درامز ،پیانو،
طبل ،مثلث ،تامبورین ،کاستانت ،ماراکا ،چلستا ،گلوکن اشپیل ،ملودیکا ،دایره
زنگی و...
اهداف دوره های ارف
به وجود آوردن فضایی دوست داشتنی برای کودکان
چنانچه بخواهیم تا کودکان آمادگی بهتری برای آموزش داشته باشند باید
ابتدا جوی صمیمی و دوست داشتنی را برای آن ها به وجود آوریم.
چنانچه قرار باشد کودک با زور یا بدون عالقه وارد کالس موسیقی شود پس
دیگر تفاوت موسیقی با دیگر مقوله ها چیست؟
کالس موسیقی کودکان آموزشگاه موسیقی
موسیقی تماما حس است و برای آموزش آن به کودکان هم باید تا از همان
آغاز زمینه این فضایی احساسی را برای آن ها به وجود آوریم تا در آینده
بتوانند این مقوله را به درستی درک کنند و منتقل کنند.
به وجود آوردن این فضا در دوره های موسیقی ارف نکته ای اساسی و مهم
است که اساتید موسیقی کودک باید از همان آغاز و در بین کالس ها این
مسئله را در نظر داشته باشند.
همه ی موضوعات موسیقی در این کالس ها طوری طراحی شده تا به جز
آموزش آن به کودک در شکلی متفاوت به کودک منتقل شود که هم برای

والدین به خاطر یاد نگرفتن ،نباید فرزند خود را از حقوق طبیعی اش محروم
کنند .یعنی والدین نباید فرزند خود را به خاطر ضعف در یادگیری درس ،تنبیه
سفت و سخت کنند.
وی ادامه داد :اگر قرار باشد سر مسائلی مانند درس ،فرزند تنبیه شود باید
والدین از قبل به او بگویند ،مثال اگر نمره درست زیر  ۱۷باشد حق بیرون
رفتن با دوستانت را نداری و یا یک روز از تبلت استفاده نمیکنی و ...والدین
نباید وقتی به فرزند از قبل این موضوع را طی نکرده اند و عملکرد خوبی
نداشتند را تنبیه کنند.
وی افزود :تمرکز داشتن دانش آموزان بسیار ضروری است .تنها راه برای
آموختن ،تمرکز داشتن بر آن موضوع است ،دانش آموزان باید این نکته را
بدانند که موقع یادگرفتن درس اگر به موسیقی پر سرو صدا گوش دهند یا
خیالبافی کنند یا به چیزهای نامربوط به درس فکر کنند ،چیزی یاد نمیگیرند.
اناری تاکید کرد :با کودک و نوجوان نباید قهر کرد ،این مسئله بسیار مهمی
است .از همه مهمتر به استعدادیابی فرزندان نیز توصیه میشود .والدین آگاه
باشند ،فرزندان به چیزهایی که عالقهمند هستند آنها را به کالسهای
متفاوت ثبت نام کنند.
این روانشناس در پایان گفت :اگر فرزندی در زمینه یادگیری مشکل داشت
و با ایجاد انگیزه ،فضا و معلم خوب پیشرفتی حاصل نشد حتما باید تستهای
اختالالت یادگیری و تستهای عدم توجه و تمرکز دهند تا والدین متوجه
شوند ،مسئله بنیادی در او وجود ندارد .در غیر این صورت با فراهم کردن
محیط یادگیری درست و مناسب فرزند پیش میرود و چیزهای جدیدی را
یاد میگیرد.
این روانشناس گفت :احترام به هوش فردی و سبکهای یادگیری به این
معنا است که انواعی از راههای مختلف برای یادگیری را به فرزندتان ارائه
دهید .در واقع برای آموزش هر مطلبی میتوان با شیوهای که به هوش اصلی
ارتباط دارد به خوبی عمل کرد .توجه به نقاط قوت کودک سبب افزایش
کارایی و سرعت آموزش مهارتهای مختلف میشود و در کودک نوعی
عالقه به یادگیری پدید میآورد که همواره همراه او خواهد ماند.

شاکی میشوند و این را مسئله منفی میدانند و فرزند را سرزنش میکنند.
به خاطر عوض کردن رشته مورد عالقه و چیزی که فرزند دارد یاد میگیرد
نباید سرزنش کرد ،این مسئله نشان دهنده پویایی فکری او است و میتواند
تصمیم گیرد.
این روانشناس خاطرنشان کرد :مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد،

آموزش نوازندگی روی سازهای ابتدایی
در آخر در دوره های موسیقی ارف کودکان آموزش نوازندگی ساز بلز را هم
یاد می گیرند.
در این ساز نت های موسیقی به شکلی جذاب تر و با ضربه روی تیغه های
مخصوصی به صدا در می آید که برای کودکان جذاب تر است انواع دیگر
صدا هاست و در آموزش نت های آن نیز از رنگ ها و نیز از حروف انگلیسی
استفاده می شود تا کودکان آموزش نوازندگی را به شکلی آسان تر و بهتر یاد
بگیرند .بعد از آن هم کودکان نوازندگی ساز فلوت ریکوردر را خواهند داشت.
نوازندگی ساز های بادی هم برای کودکان خیلی جذاب است ضمن این که
آموزش اولیه این ساز هم بسیار سخت نیست و کودکان به آسانی می توانند
آموزش های اولیه نوازندگی را روی این ساز به آسانی یاد بگیرند.
آشنایی با سازهای مختلف و انتخاب ساز تخصصی
در انتها می رسیم به قسمت انتخاب ساز که در این دوره ها نیز در بین
کالس ها و هم در پایان دوره سازهای گوناگون به کودک معرفی می شود
و حتی امکان شنیدن صدای آن از نزدیک و یا حتی تست ساز برای کودک
فراهم است تا بعد از پایان دوره فرد آسان تر بتواند به انتخاب ساز تخصصی
بپردازد.
فواید روش ارف در موسیقی کودکان
کمترین زمان الزم برای دوره موسیقی کودک یک سال و نیم می باشد.
الزم به گفتن است که این زمان باتوجه به عوامل گوناگون (مخصوصا سن
کودک و صالح دید گفتنی است این کالس ها دستاوردهای با ارزشی دارند
که هرچند شاید مستقیما به موسیقی مربوط نباشد اما بی تردید اثر زیادی
در یادگیری موسیقی و پیشرفت زندگی افراد خواهد داشت .بعضی از این
تاثیرات عبارتند از:
 کاهش وابستگی کودک به مادر زمان حضور در کالس تقویت ارتباطات اجتماعی توانایی و مهارت انجام کارهای گروهی باالبردن شادی و نشاط باالبردن مهارت های شنوایی ،حافظه و یادگیری باالبردن تمرکز و هماهنگی دو نیم کره مغز افزایش اعتماد به نفس -استعدادیابی

موسیقی ارف چیست و چه مزایایی دارد؟

آن ها جذاب باشد و هم خوب در ذهن آن ها بماند.
استفاده از مسائل یا مواردی که برای کودکان جذاب است می توانند خیلی
به پیشرفت آموزش کمک کند.
آموزش اصطالحات موسیقی در قالب بازی
بازی یکی از بهترین شکل هایی است که می توان در میان آن آموزش های
مخصوص را به کودکان داد.
بازی دائما برای کودکان جذاب است و در کودک در قالب بازی همگی
نقش های اجتماعی ،احساسات ،مفاهیم و دیگر مقوله ها را آسان تر و بهتر یاد
می گرد به همین علت می توان از بازی های موسیقایی که کم هم نیستند
برای آموزش موسیقی درست به کودکان استفاده کرد.

به وجود آوردن انگیزه و روحیه در کودک برای آموزش موسیقی
هر چقدر که کودکان با شوق و انگیزه باالتری وارد کالس های موسیقی
شوند به همان اندازه هم آموزش ها ماندنی تر و موثرتر خواهد بود .ضمن
این که چنانچه مورد انگیزه در کودکان درست تحلیل و انجام شود بعدا شاهد
سرخوردگی یا بی میلی به موسیقی در کودک نخواهیم بود.
درک ریتم در قالب بازی
ریتم از موارد اساسی در موسیقی است که اتفاقا در بازی های گوناگون
گروهی درک آن برای کودکان خیلی آسان تر خواهد بود کاری که در
کالس های موسیقی بزرگساالن شاید کمی دشوارتر تر باشد را اینجا با بعضی
بازی های آسان می توان به کودک یاد داد.
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افقی:
-1پهناورترین کشور جهان -طنز تصویری
-2تعجب زنانه -دانشمندان -نوشیدن آن حرام
است
-3نادانی -همدم -از پیمان های نظامی
-4مرکز اتریش -صدای گاو -از ســوره های
قرآنی -محافظ قدیمی برای بدن
-5پارچه خشــک کننده بدن -جشــنواره ای
سینمایی -از ظروف بزرگ قدیمی
-6رشد و نمو تدریجی -مهربان
-7آرامش و سکون -مرکز اردن -با کشته شدن
بازرگانــان مغول در این شــهر جنگی ویرانگر بر
ایران تحمیل شد
-8سگ شــکاری -درهم -ضمیر اول شخص
مفرد -آماس
-9روزنامه ژاپنی -مخفف نگاهی -زیرکی
-10مسافر -نام یکی از جنگ های درگرفته بین
ایران و اعراب -از حشرات انگلی
-11هــزار کیلو -عالمت مفعول بی واســطه-
االغ -جام اسطوره ای
-12آرزو -پراکندن -ظلــم -دعایی که به بازو
می بستند
-13بخشی از دستگاه گوارش -مخفف نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران -اعتراف
-14رها -محل فرود هواپیما -رایحه
-15خبازی -نام جنگــی که بین ایران و یونان
اتفاق افتاد
عمودی:
-1آزرده -کنایه از کار بزرگی انجام دادن و غوغا
به پا کردن
-2از ادات تنبیه -همســر چندین مرغ -کشتی
جنگی
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نوبت سینمایی
-10پودر کشنده -محل مالقات -اثری
پیرامون جنگ تحمیلی
-11کاشف سل -نورانی -من و تو
-12به عربی یعنی ایمان آورد -بی بها-
صندوقچه -مسجدی در اطراف مدینه
-13هم رتبه و هم ســطح -شهری در
نزدیکی سنندج -تحریم شده
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داستان
شنبه  2مرداد 1400

برختی ناخدا ،یکی از بزرگان سیراف بود و نزد هم کیشان خود -مجوسیان
ابوزهر
ِ
هند -به امانت شهرت داشت .سپس دین اسالم را قبول کرد و به زیارت مکه رفت و
زنی از زنان جزیره ی نساء را به زنی گرفت.
وی حکایت کرد که :مردی با کشتی بزرگ او همراه دیگر بازرگانان و مسافران،
روانه ی سفر دریا شد .چون گذارشان به دریای مالتو افتاد ،و به سرزمین چین نزدیک
شدند ،قلل کوه های آن را از دور می دیدند ،ناگاه توفانی وزیدن گرفت ،تالطم دریا
مسافران را بی تاب کرد ،باد کشتی را به طرف ستاره ی سهیل کشانید -هر کس
در دریا به نقطه ای بیفتد که سهیل باالی سر او قرار گیرد ،فالح و نجاتی برای او
نیست -کشتی در امواج متالطم دریا که به سوی جنوب جریان داشت ،گرفتار آمد و
هرچه جلوتر می رفت امواج خروشان دریا از عقب کشتی باال آمده در جلوی آن سرازیر
می شد .جریان امواج به قدری قوی و شدید بود که هیچ گونه باد تندی قادر نبود
کشتی را از مسیر امواج برگرداند و کشتی همچنان در این جریان شدید به سوی ژرفای
هول انگیز دریا رانده می شد.
همین که ساکنین کشتی دریافتند که به طرف ستاره ی سهیل روانند و شب تیره
و تاری آنها را در بر گرفته است به کلی دست از جان شسته و از زندگانی خود ناامید
گشتند .امواج عظیم دریا چندان مضطرب و پرهیجان بود که گاهی کشتی را به ابر
برده و زمانی به قعر دریا فرو می برد .تمام شب را در ظلمت و تیرگی مه غلیظ دریا
گذرانیدند .چون روز برآمد هیچ یک از مردم کشتی نتوانستند روز را از شب ظلمانی
تمیز دهند ،زیرا سیاهی دریا و مه بی پایان فضا و بادهای کدر و غبارآلود ،عالم را چنان
در نظر آنان تیره و تار ساخته بود که روز را از شب نمی شناختند.
چون بدین گونه روز آنها به شب تار مبدل شد و کشتی آنان را به سوی مرگ و فنا
می برد و خویش را از هر طرف در چنگال توفان های شدید و امواج سهمگین و دریایی
هول انگیز گرفتار دیدند ،با هم به وداع پرداختند و هر یک بر وفق آیین خویش نماز
گزارده ،آماده ی مرگ شدند.
دو شبانه روز بدین منوال گذشت .شب سوم از دور شعله های آتش عظیمی را در
مقابل خود مشاهده کردند .ترس و وحشت فوق العاده بر آنان مستولی گشت ،نزد ناخدا
رفتند و بنای ناله و استغاثه گذاشتند و گفتند« :ما غرق شدن در آب را از سوختن در
آتش گواراتر می دانیم .تو را به خدایی که می پرستی قسم می دهیم کشتی را در میان
امواج دریا غرق کن تا ما از مشاهده ی جان کندن دوستان خود در آتش رنج نبریم».
ناخدا جواب داد« :شما باید بدانید که کلیه ی مسافران و بازرگانان همیشه به
مخاطرات و بالیایی دچار می شوند که این حادثه پیش آن خیل سهل و ناچیز است،
گذشته از آن ما ناخدایان وظیفه دار می باشیم که کشتی خود را تا زمانی که باقی است و
به حادثه ی شومی دچار نشده است ،هیچ گاه در معرض خطر قرار ندهیم ،زیرا ما گروه
رانندگان کشتی از روزی که قدم در کشتی گذاشته ایم ،رشته ی حیات ما و مقدرات
ما به مقدرات کشتی بسته شده است ،زنده ایم تا کشتی سالمت است ،و می میریم
هنگامی که کشتی نابود شود .پس صبر و شکیبایی داشته باشید و خود را به خداوند
بادها و دریاها بسپارید تا هرچه میل و رضای اوست درباره ی ما رفتار کند».
همین که این سخنان را از ناخدا شنیدند و از انجام درخواست خود مأیوس گشتند،
بنای گریه و زاری و شیون گزاردند ،چنان هنگامه ای برپا شد که فرمان های ناخدا
برای عملیات نجات و بستن و باز کردن طناب ها به گوش هیچ یک از ملوانان کشتی
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جزیره ی زنان زیادی!
ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی
ترجمه :محمد ملک زاده

نمی رسید .تالطم دریا و غرش امواج و نفیر باد و توفان که در بادبان های کشتی
پیچیده بود و بدتر از همه شیون و هیاهوی مردم نمی گذاشت که ملوانان فرمان ناخدا
را شنیده به نجات کشتی قیام کنند .این اوضاع و زمام گسیختگی مردم و از کار افتادن
اسباب و ابزار کشتی عالوه بر خطرات توفان باعث دیگری برای غرق کشتی شده بود.
پیرمردی مسلمان از اهالی قادسیه ی اسپانیا در کشتی بود .این مرد هنگام به راه
افتادن کشتی و سوار شدن مسافران در میان ازدحام مردم و بدون این که ناخدای
کشتی بداند ،خود را در کشتی انداخته بود و از بیم این که مبادا مورد مؤاخذه قرار گیرد،
تمام مدت را در گوشه ای دور از انظار می زیست .چون اوضاع کشتی را بدین منوال
دید و مشاهده کرد که مردم خودشان دارند موجبات غرق کشتی و هالک خویش را به
دست خود فراهم می سازند و با توفان و انقالب دریا در فنای خود کمک می کنند ،انزوا
را بیش از این جایز نشمرد و مصمم شد که خود را در میان جمعیت آشکار سازد .پس
از مکان خود بیرون آمد و به جمعیت متوجه شد و گفت« :ای مردم ،چه می گویید؟
آیا کشتی شکسته است؟» گفتند نه «آیا سکان کشتی خراب شده است؟» گفتند نه.
«آیا دریا شماها را گرفته است؟» باز گفتند نه گفت« :پس چه می گویید» مردم گفتند:
«مثل این است که تو در این کشتی با ما نیستی و انقالب دریا و تالطم امواج و تیرگی
هوا و ناپدید بودن خورشید و ماه و ستارگان را که راهنمای ما بودند ،نمی بینی و
مشاهده نمی کنی که ما اکنون زیر ستاره ی سهیل قرار گرفته ایم؟! طغیان دریا و توفان
هوا ما را محاصره کرده اند و بدتر از آن شعله های آتشی است که افق را فرا گرفته و
ما داریم به طرف آن آتش رانده می شویم .با این حال غرق در دریا برای ما بسی بهتر
از سوختن در آن آتش است .ما از ناخدای کشتی تمنا کردیم ،کشتی را میان ظلمت در
آب واژگون کند تا غرق شویم و هیچ یک از ما هالک دیگری را نبیند و این بهتر از
آن است که در آتش سوخته و با چشم خود رنج و عذاب یاران خودمان را که در آتش
سوزان جان می دهند ،نظاره کنیم».
پیرمرد گفت« :مرا نزد ناخدا ببرید ».چون که او را پیش ناخدا بردند ،به زبان هندی
به ناخدا سالم کرد .ناخدا که از مشاهده ی این مرد ناشناس در عجب بود ،جواب سالم
او را داد و از او پرسید« :تو کیستی؟ از بازرگانان می باشی یا از کسان آنها؟ زیرا ما تو را
در میان مسافران خود هنگام سوار شدن به کشتی ندیده و نمی شناسیم».
مرد جواب داد« :من نه بازرگانم و از کسان آنها ».ناخدا سئوال کرد« :پس تو کیستی
و چه کسی تو را به کشتی سوار کرده است؟» جواب داد« :هنگامی که مسافران سوار
کشتی می شدند ،من خودم را به درون کشتی انداخته ،در گوشه ای پنهان شدم».

پرسید« :در این مدت نان و آب از کجا به دست می آوردی؟» گفت« :مالحان کشتی
هر روز ظرفی از برنج و سرشیر و سطلی آب برای ارواح خیر در مجاورت مکان من
می گذاشتند و من از آن تغذیه می کردم و اما متاع من عبارت است از یک خیک خرما».
ناخدا از این مرد همچنان در تعجب بود ،از طرفی هم اهالی کشتی سرگرم شنیدن
گفت وگوی او با ناخدا شده از جنجال و هیاهو دست کشیدند .کارکنان کشتی نیز از
فرصت استفاده کرده ،فرمان های الزم را صادر کردند و ملوانان به اصالح خرابی ها
پرداختند ،شراع کشتی و بادبان ها مرتب شد و کشتی دوباره به اختیار درآمد و به راه
افتاد.
پیرمرد از ناخدا پرسید« :گریه و وحشت این مردم برای چه بود؟» ناخدا گفت:
«ندیدی که انقالب دریا و توفان هوا و ظلمت فضا چه به سر این مردم آورد؟ و
امواج دریا چگونه ما را به سوی شعله های آتشی که سراسر افق را پوشانیده است،
می کشانید؟ به خدا قسم از وقتی که من در سنین کودکی با پدرم که تمام عمر خود
را در کشتی گذرانیده ،سورا کشتی شده ام تا امروز که  80سال از عمرم می گذرد،
هرگز نشنیده ام که کشتی ای از این نقطه عبور کرده باشد و خبری هم از چنین
مکانی نداشته ام».
پیرمرد گفت« :آقای ناخدا ،مطمئن باش و نترس که خدای تعالی به قدرت کامله ی
خود شما را نجات خواهد داد .اما آنچه را که در مقابل خود می بیند جزیره ای است
که اطراف و سواحل آن را کوه ها احاطه کرده و امواج عظیم اقیانوس حین برخورد به
کوه های جزیره متالشی شده و به دریا برمی گردد و شب هنگام چنین به نظر می رسد
که آتش هولناکی برافروخته اند و باعث ترس و وحشت مردم نادان می شود .هنگام روز
و طلوع آفتاب منظره ی آتش به کلی ناپدید گشته و آب نمایان می گردد .این منظره ی
آتش از اسپانیا نیز دیده می شود .من یک مرتبه از این جا عبور کرده ام و این دومین
دفعه است که به این جا می آیم».
گفتار آن مرد موجب آرامش و نشاط اهالی شد و در سرتاسر کشتی اطمینان و
خوشحالی برقرار گشت و هر کس به خوردن و آشامیدن مشغول شد .ترس و وحشت
به کلی از میان رفت .در این هنگام باد و توفان نیز تسکین یافت و دریا آرامش خود را
از سر گرفت .کشتی هنگام طلوع آفتاب به جزیره نزدیک شد .در آسمان صاف و هوای
روشن ،خشکی در انظار کشتی نشینان پدیدار گشت.
کشتی در محل مناسبی لنگر انداخت و تمام مسافران از کشتی پیاده شده با
خوشحالی فراوان روی شن های ساحل که از دیدار آن بی اندازه شادمان شده بودند،
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به غلتیدن و آسایش مشغول شدند و در کشتی احدی باقی نمانده بود .ناگاه از درون
جزیره جمعیت انبوهی از زنان -که خدا می داند عده ی آنها چقدر بود -سر رسیدند به
قسمی که هر یک مرد به دست متجاوز از هزار زن گرفتار شد.
کسی که در میان مسافران کشتی باقی ماند ،همان مرد اسپانیولی بود که در آن
هنگامه ی زنان فقط یک زن به او دست یافته و در سپیده ی صبح او را در نزدیکی های
دریا مخفی ساخته بود و برایش خوراک می برد.
چندی گذشت تا جریان باد تغییر کرد و باد از جانب جزیره به طرف نقطه ای از
هندوستان که کشتی از آنجا به راه افتاده بود ،وزیدن گرفت .مرد اسپانیولی یکی از
قایق های کشتی را که «فلو» نامیده می شد ،انتخاب کرد و شبانه آب و آذوقه ی کافی
در آن جای داد .وقتی که زن از قصد او آگاه شد ،دست او را گرفته به مکانی راهنمایی
کرد که معدن خاک طال بود .زن با دست خود مقداری زمین را کاوید ،سپس هر دو
با هم به قدری که می توانستند از آن خاک به قایق حمل کردند ،آن گاه سوار قایق
شده پس از  10شبانه روز به همان بندری رسیدند که کشتی از آنجا به راه افتاده بود.
مرد اسپانیولی در آن جا سرگذشت کشتی و پیشامد آن را برای اهالی نقل کرد .آن
زن نیز همچنان با او زندگی می کرد .رفته رفته زبان او را یاد گرفت و به دین اسالم
درآمد و چند اوالد برای او آورد.
روزی مرد درباره ی چگونگی جزیره و زنانی که در آنجا بدون مرد زندگی می کردند
از او پرسید ،زن چنین حکایت کرد :ما زنانی از اهالی کشور وسیعی هستیم که دارای
شهرهای بزرگی می باشد و به آن جزیره احاطه دارند .مسافت میان هر یک از شهرها
تا جزیره سه شبانه روز راه است .تمام مردم کشور ما از شاه تا گدا آتشی را که
شب ها در جزیره مشاهده می شود ،می پرستند و آن جزیره را خانه ی خورشید می نامند،
زیرا می بینند که خورشید از سمت مشرق آن برآمده و به سمت مغرب فرو می رود.
بدین جهت گمان می کنند که خورشید شب ها را در جزیره می خوابد .وقتی که صبح
می شود و آن آتش ناپدید می گردد و خورشید طلوع کرده در آسمان اوج می گیرد،
همه می گویند« :آن است ،آن است!» و همچنین هنگام غروب خورشید و ظاهر شدن
شعله های آتش باز می گویند« :آن است ،آن است!» و به عبادت و نماز به جانب آتش
مشغول می شوند .باید دانست که به خواست خدای متعال زنان کشور ما در شکم اول
یک پسر می زایند و در شکم دوم دو دختر و به همین قسم تا آخر عمر ،بدین سبب
است که در این کشور عده ی مردان کم و عده ی زنان زیاد است و همین که تعداد
زن ها رو به فزونی می گذارد و می خواهند بر مردها غلبه کنند ،بالدرنگ کشتی هایی
ساخته و هزاران زن را در کشتی ها سوار می کنند و می برند به جزیره و به خدای
خود خورشید می گویند« :خدایا! تو سزاوارتری که این زنان را که خود خلق کرده ای،
نگاهداری کنی ،زیرا ما طاقت نگاهداری آنها را نداریم».
بدین طریق زن ها در جزیره می مانند و به تدریج می میرند .قبل از ورود شما هیچ
شنیده و دیده نشده است که کسی را در جزیره و در میان زنان عبور افتد؛ حتی از
نزدیک جزیره نیز کسی عبور نکرده است ،زیرا این جزیره در وسط دریای عظیم قرار
گرفته و زیر ستاره ی سهیل واقع شده است و هیچ کس قادر نیست به سوی جزیره
آمد و شد کند و نیز کسی را جرأت آن نیست که جزیره را ترک کرده و از سواحل آن
دور شود ،زیرا بیم آن است که در اقیانوس غرق شده و طعمه ی امواج دریا گردد و
ذلک تقدیر العزیز العلیم.

آگهی
آگهی مزایده عمومی
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شهرداری خاوران در نظر دارد به استناد
مصوبه شــماره  11مــورخ 1399/9/16
شــورای اسالمی شــهر خاوران و براســاس دادنامه شماره
 9909977119300271مــورخ  1399/3/26از طریــق مزایده
عمومی نســبت به فروش یک واحد آپارتمــان دو خوابه با
مشــاعات -پارکینگ و ملحقات و سایر مشاعات مشترکات با
جزئیات مندرج در اســناد مزایده واقع در شهر شیراز بلوار
امیرکبیر بلوار میثم شــمالی سروش شرقی کوچه  3ساختمان
آیدا ،1طبقه دوم واحد  6بــا قیمت پایه  10/136/100/000ریال با
مشخصات ذیل اقدام نماید.
-1مساحت اعیانی  75/64مترمربع -مساحت پارکینگ 12/50
مترمربع
-2واریــز مبلغ  507/000/000ریال بابت ســپرده شــرکت در
مزایده به حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی به نام
شهرداری خاوران
-3برندگان اول و دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4مدت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/5/16می باشد.
-5به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-6متقاضی می بایست پیشــنهاد خود را در پاکت الک و مهر
شده تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
-7شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار
می باشد.
-8هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
-9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد
قیمت درج می گــردد که متقاضیان جهت دریافت اســناد
مزایده در مهلت تعیین شــده به دبیرخانه شهرداری خاوران
مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان در مزایده جهت اطالع بیشــتر با شماره
تلفن های  09178375443-07154517300تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی1165551 :
/3174م الف
محمدامین گرامی
شهردار خاوران

آگهی تجدید مزایده

نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری اقلید در نظر دارد نســبت به
فروش سهام خود از معدن شن و ماسه دین قیچی از طریق
مزایده کتبی اقــدام نماید؛ لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و
حقوقی که دارای صالحیت الزم از ادارات ذیربط می باشند
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر
 10روز پس از چــاپ آگهی نوبت دوم به شــهرداری اقلید
مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده باشــد ترتیب اثر دادهنخواهد شد.
هزینه چاپ آگهی و کارشناسی قیمت سهام به عهده برندهمزایده می باشد.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ  70/000/000ریال را به یکیاز طرق ،نقد واریز به حساب  0107313704004سپرده اشخاص
شــهرداری -چک بانکی تضمین شــده و یا ضمانتنامه بانکی
بابت سپرده شرکت در مزایده ارائه نماید.
قیمت کارشناسی سهام شــهرداری به مبلغ 1/374/000/000ریال می باشد.
ســپرده نفرات اول تا ســوم در صورت انصــراف به نفعشهرداری ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرجمی باشد.
شناسه آگهی1164061 :

آگهی مزایده
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری خنج به اســتناد مصوبه شماره
/738د 5/مورخ  1400/3/4شــورای محترم اسالمی شهر
خنج در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه ( CNGمدیریت،
نظارت ،بهره برداری و نگهداری) تحت مالکیت شهرداری
واقع در شهر خنج به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به
مدت یک سال به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت
با شرایط ذیل اقدام نماید:
-1قیمت پایه اجاره ساالنه مبلغ  1/400/000/000ریال می باشد.
-2شهرداری به تقاضاهای مخدوش ،مشروط و ارائه شده
پس از مهلت مقرر ،فاقد امضاء ،آدرس و تلفن ترتیب اثر
نخواهد داد.
-3پیشــنهاددهندگان می بایست معادل  5درصد قیمت
پایه ( 70/000/000ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک
تضمین شده بانک و یا واریز وجه به حساب 3100002415008
یا شــماره شــبا بانک ملی IR190170000003100002415008
ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداری تسلیم نمایند.
-4شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
است.
-5هزینه حــق الدرج آگهی بــه عهده برنــده مزایده
می باشد.
-6قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه
مورخ  1400/5/12می باشد.
-7بازگشــایی پاکت ها در ساعت  12روز چهارشنبه مورخ
 1400/5/13در محل شهرداری انجام خواهد گرفت.
-8حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.
-9لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر ده
روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات
بیشتر و اخذ فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری
خنج مراجعه نمایند.
شناسه آگهی1165302 :
/3166م الف
شهرام محمودپور
شهردار خنج

آگهی مزایده
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد
به اســتناد مصوبه شورای محترم
اسالمی شــهر داراب و نظریه اخذ
شده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برگزاری
مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک
آیت ا ...نسابه مشــهور به هفت و نیم هکتاری به شرح
زیر اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید
با توجه به موارد زیر جهت اخذ اســناد مزایده و تحویل
پیشنهاد قیمت از تاریخ  1400/5/2تا تاریخ  1400/5/13به
شهرداری داراب واقع در خیابان شهید مدرس مراجعه
و یا با شماره تلفنهای  07153525066-53520980تماس
حاصل نمایند.
-1ســپرده شــرکت در مزایده باید به صورت فیش
نقدی واریز شــده به شماره حساب سپرده شهرداری
 0105801087000نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی ارائه
گردد.
-2برنده اول مزایده هرگاه حاضــر به انعقاد قرارداد
نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم
و سوم نیز به همین منوال رفتار خواهد شد.
-3هزینــه درج آگهی به عهده برنــدگان مزایده به
نسبت مساوی و شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار می باشد.
-4اشخاصی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت
دولتی می باشند حق شــرکت در مزایده را نخواهند
داشت و چنانچه مشــخص گردد برابر مقررات رفتار
خواهد شد.
-5کلیه هزینه های نقل و انتقال و سندنویسی بر عهده
برنده مزایده می باشد.
-6تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده1400/5/16 :
شناسه آگهی1165541 :
/3172م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب

آگهی تجدید مناقصه
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد
به استناد مجوز شــورای اسالمی
شــهر داراب نســبت به اجرای
محوطه ســازی میدان کوثر با اعتبار و برآورد اولیه به
مبلغ  10/679/720/481ریال به شرکتهای واجدالشرایط
و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه از طریق
برگــزاری مناقصه عمومــی اقدام نمایــد .متقاضیان
می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات
از تاریخ  1400/5/2تا پایان وقت اداری مورخ 1400/5/13
با توجه به شــرایط زیر به شــهرداری داراب واقع در
خیابان شهید مدرس به شماره تماس  07153520051و
کدپستی  7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه 550/000/000
ریال که بایــد به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز
نقدی به حساب شــماره IR940170000000105801087000
نزد بانک ملی به نام شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد
درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهــی در دو نوبت بــه عهده برنده
مناقصه خواهد بود.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7تاریخ گشایش پیشنهادها1400/5/16 :
شناسه آگهی1165543 :
/3173م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب

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  140060311035001559مــورخ  1400/3/23موضوع
پرونده کالسه شماره  1397114411035001026هیأت 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 خانم سمانه دباغ منش فرزند هوشنگ به شماره
شناســنامه  170کدملی  2290803702صادره از شیراز در ششدانگ
یک قطعه باغچه محصور (باغشــهری) با بنای احداثی به مساحت 1040
مترمربع به پالک  8/41875مفروز و مجزی شــده از پالک  8/17به
آدرس شیراز صدرا باغ شهر دادگستری فاز  2واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی تعاونی
مسکن کارکنان دادگستری شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1846م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001564مــورخ  1400/3/23موضوع
پرونده کالسه شماره  1397114411035001047هیأت 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 خانــم زهرا دلجو فرزند قدرت اله به شــماره
شناسنامه و کدملی  2281020479صادره از شیراز در ششدانگ یک
قطعه باغچه محصور (باغشهری) با بنای احداثی به مساحت 848/59
مترمربع به پالک  8/41877مفروز و مجزی شــده از پالک  8/17به
آدرس شــیراز صدرا باغشهر دادگستری فاز  2واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی تعاونی
مسکن کارکنان دادگستری شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1845م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035001848مــورخ  1400/4/14موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000636هیأت 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 خانم مریم صالحی فرزند محمد به شماره
شناســنامه  2کدملی  2300042878صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه بــه مســاحت  116/50مترمربع که برابر نامه شــماره
-400/148ز مورخه  1400/3/31موازی  17/79مترمربع از عرصه مذکور
وقفی شیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1873مفروز و مجزی
شده از پالک  16/741واقع در بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی آقای حجت الــه زارعی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1843م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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آگهی
شنبه  2مرداد 1400
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034002957مورخ  1400/4/19هیأت 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 متقاضــی آقای غالمرضا رضوانی فرزند
کاکاجان به شــماره شناســنامه  52صادره از اردکان در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مساحت  171/50مترمربع پالک  14192فرعی از
 2070اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2070اصلی واقع در بخش
 4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه
ملک از مالک رســمی به واســطه اجاره نامه عادی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1841م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1400بخش 13
فارس شهرستان استهبان

برابر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده
 59آیین نامه اجرایی قانون مذکور اســامی اشخاصی
که امالک آنها در سه ماهه اول سال  1400مبادرت به درخواست ثبت
شده اســت به ترتیب ذکر شماره به شرح ذیل جهت اطالع عمومی
آگهی می گردد:
-1پالک  -4061آقای غالمرضا قاعد فرزند حسین ششدانگ یک قطعه
زمین به مســاحت  9962مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان-
محل مشهور به صحرای سریش
-2پالک  -4259/3آقای علی اکبر حق گو فرزند درویش ششــدانگ
یک قطعه انجیرســتان به مساحت  13332مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -محل مشهور به تل مرو
-3پالک  -7281/25خانم صدیقه قنبری فرزند ابراهیم ششــدانگ
یک قطعه انجیرســتان به مســاحت  12000مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -محل مشهور به محمودآباد
-4پالک  -8987/1آقای محمدحسین پیروی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه انجیرستان به مســاحت  4622مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -محل مشهور به روبروی مسجد گرداب
-5پالک  -11027/2آقای مجید طاهــری حقیقی فرزند میرزا محمد
ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  27082مترمربع واقع در
بخش  13فارس استهبان -محل مشهور به توبش غربی
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعــوی نموده و در دادگاه
مطرح اســت می تواند از زمان انتشــار این آگهی به مدت  90روز از
تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهی های نوبتی و مدت سی روز نسبت
به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشعر به طرح دعوی خود را
به اداره ثبت اسناد و امالک استهبان تحویل نماید معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست
به مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد این آگهی در
دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/2 :
شناسه آگهی1161318 :
/3105م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

 13ذیالحجه 1442

خالصه آگهی مزایده
آقای شهاب ذوالعطاء وکیل متولیه موقوفه برف فروش در نظر دارند
یک قطعه زمین وقفی با کاربری آموزشــی بــا تراکم  1736مترمربع
زیربنای مفید در سه طبقه بخشــی از پالک ثبتی  2434/1/2واقع در
ابتدای بزرگراه آیت اله حســینی الهاشمی را با اعطاء حق تملک اعیان
از طریق مزایده تفصیلی شــماره  1400-198مورخ  1400/4/29به اجاره
واگذار نمایند .لذا داوطلبان مــی توانند حداکثر تا تاریخ  1400/5/17با
مراجعه به دفتر موقوفه برف فروش نسبت به دریافت آگهی مزایده
فوق و اطالع از مفاد آن اقدام و در مزایده شرکت نمایند .متقاضیان
جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره های  36327047و
 36327057تماس حاصل نمایند.
شهاب ذوالعطاء
وکیل متولیه موقوفه برف فروش
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  140060311034002876مورخ  1400/4/17هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم زینلی فرزند
قربانعلی به شــماره شناسنامه  9588صادره از تهران در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  140/66مترمربع پالک  4588فرعی
از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  46فرعی از  2071اصلی
واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و
اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1842م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای جان محمد روستا با وکالت مع الواسطه از خانم جهانتاب کشاورز
به شــماره وکالت  36758مورخ  1400/3/24دفترخانه  202شیراز با
تســلیم دو برگ استشهادیه به شــماره یکتای 140002155290000077
مورخ  1400/3/24دفترخانه  202شــیراز و اقرارنامه شــماره 36760
مورخ  1400/3/24که در دفترخانه اســناد رســمی  202شیراز تنظیم
گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت کاداستری
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری به پالک  36319فرعی از
 8اصلی واقع در بخش  3شیراز که با دفتر امالک  857و صفحه 284
به نام خانم جهانتاب کشاورز ثبت و سند مالکیت کاداستری به شماره
چاپی  550857سری د سال  93صادر شده که طبق سند انتقال قطعی
شماره  66371مورخ  1395/3/22دفتر اسناد رسمی  124شیراز سه
دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان آن به آقای عبدالرحیم
اکبرزاده انتقال یافته است به علت آتش سوزی از بین رفته است و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5مــاده  120اصالحی آییــن نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا 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 ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی
و ســوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد 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.
/1836م الف
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آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده اجرائی به شماره  139704011166000173/1له بانک کشاورزی رونیز علیا علیه لیال عزیزی (متعهد) و جواد حق دل و محمود جوکار
دهویی و محمد جوکار و حمید اشــرف العقالیی و لیال عزیزی (همگی راهن) که پالکها ثبتی به شماره های  2812/237و  2812/415و 2812/277
و  2812/155و  281/244و  2812/243مورد وثیقه ســند رهنی شــماره  30949مورخ  1390/10/7تنظیمی دفترخانه  67استهبان به انضمام کلیه
مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکی نامبردگان که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری پالک به شماره  2812/237و
 2812/415به نام لیال عزیزی به مبلغ  3361880000ریال (ســه میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال) حدود اربعه
پالک به شــماره  2812/37به صورت شماال به طول  75/08متر دیواری اســت به پالک  2812باقیمانده شرقا به طول  38/5متر به پالک 240
فرعی جنوبا به طول  72/26متر به پالکهای فرعی  239و  338و کوچه بن بســت و غربا به طول  58/5متر به دیوار پالک  235از اصلی مذکور
وصل است .مساحت عرصه مطابق با سند  3530مترمربع می باشد اعیانی موجود عبارتست از حدود  100متر ساختمان اداری و کارگری با اسکلت
بنایی حدود  60متر مربع زایشــگاه گاو حدود  180متر اصطبل مســقف حدود  60متر ابخوره و حدود  100متر شیردوشی موجود است با توجه به
شرایط محلی حاکم ملک ســهل البیع نمی باشد و همچنین حدود و مشــخصات پالک  2812/415به نام لیال عزیزی با حدود و مشخصات شماال
دیواری است به طول  29/51متر به پالک  2812باقیمانده شرقا به طول  20/52متر به پالک  237فرعی جنوبا به طول  25/4متر به پالکهای فرعی
 235و غربا به طول  31/89متر به دیوار پالک  232از اصلی مذکور وصل است مساحت عرصه مطابق با سند  692/03مترمربع می باشد اعیانی
موجود عبارت از حدود  170مترمربع اصطبل مســقف حدود  30متر ابخوره می باشد با توجه به شرایط محلی حاکم ملک سهل البیع نمی باشد و
تأسیسات پالک  2812/237و  2812/415به نام لیال عزیزی به مبلغ  1700000000ریال (یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال) و درختان دو پالک مذکور
به مبلغ  1808000000ریال (یک میلیارد و هشــتصد و هشت میلیون ریال) و ششدانگ خانه عرصه و اعیان به نام جواد حق دل به پالک 2812/277
به مبلغ  1904719000ریال (یک میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و نوزده هزار ریال) حدود اربعه شماال به طول  12/08متر دیواری است به
پالک  275فرعی شرقا به طول  37/2متر درب و دیواری است به شارع جنوبا به طول  13/7متر دیواری است به پالک  280فرعی و غربا به طول
 17/49متر به دیوار پالک  278از اصلی مذکور وصل اســت مساحت عرصه مطابق با سند  486/63مترمربع می باشد .اعیانی موجود عبارتست
از یک واحد مســکونی یک طبقه با زیربنای حدود  165متر مربع با اسکلت بنایی فاقد کالفهای افقی و قائم نوع سقف تیرچه بلوک و طاق ضربی
پوشــش داخلی دیوارها و سقف سفید و کف و بدنه از آشپزخانه سرامیک می باشــد و حدود  15متر مربع انباری با سازه بنایی فاقد کالف در
حیاط موجود است ،ساختمان با نمای خارجی سرامیک می باشد .ملک دارای انشعابات آب ،برق و گاز می باشد و سیستم سرمایش و گرمایش به
ترتیب کولر آبی و بخاری گازی می باشد با توجه به شرایط محلی حاکم ملک سهل البیع نمی باشد و ششدانگ خانه به پالک  2812/155به مبلغ
 2674395000ریال (دو میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و نود و پنج هزار ریال) حدود اربعه شماال به طول  10/8متر دیواری است
به شــارع شرقا به طول  36/20متر دیواری است به شارع جنوبا به طول  10/75متر درب و دیواری است به شارع و غربا دیواری به دیوار پالک
 2812/156وصل است .مساحت عرصه مطابق با ســند  386/93مترمربع می باشد .اعیانی موجود عبارتست از یک واحد مسکونی یک طبقه با
زیربنای حدود  130مترمربع با اسکلت بنایی دارای کالفهای افقی و قائم نوع سقف طاق ضربی پوشش داخلی دیوارها و سقف سفید و کف و بدنه
آشــپزخانه سرامیک می باشد و حدود  20مترمربع انباری با سازه بنایی در حیاط موجود است .ساختمان با نمای خارجی سنگ نما می باشد .ملک
دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد و سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب کولر آبی و بخاری گازی می باشد با توجه به شرایط محلی
حاکم ملک سهل البیع نمی باشد و ششدانگ خانه به پالک  2812/244به مبلغ  1834000000ریال (یک میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون ریال)
حدود اربعه شــماال به طول  +9/89متر دیواری است به شارع شرقا به طول  37/79متر دیواری است به پالک  2812/243جنوبا به طول 10/07
متر درب و دیواری اســت با شارع و غربا در دو قســمت اول به طول  18/88متر به دیوار پالک  246فرعی و دوم به طول  18/51متر به دیوار
پالک  245از اصلی مذکور وصل است .مساحت عرصه مطابق با سند  376متر مربع می باشد اعیانی موجود عبارتست از یک واحد مسکونی یک
طبقه با زیربنای حدود  115مترمربع با اســکلت بنایی دارای کالفهای افقی و قائم نوع سقف تیرچه بلوک پوشش داخلی دیوارها و سقف سفید و
کف و بدنه آشــپزخانه سرامیک می باشد و حدود  18متر مربع انباری با سازه بنایی فاقد کالف در حیاط موجود است .ساختمان با نمای خارجی
آجر نما می باشد .ملک دارای انشعابات آب ،برق و گاز می باشد و سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب کولر آبی و بخاری گازی می باشد .با
توجه به شرایط محلی حاکم ،ملک سهل البیع نمی باشد و ششدانگ عرصه و اعیان حمید اشرف العقالیی به پالک  2812/243به مبلغ 3064550000
ریال (ســه میلیارد و شصت و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابی گردیده ،حدود اربعه شماال  10متر به شارع شرقا به طول 37/35
متر به دیوار پالک  2812/242جنوبا به طول  10متر درب و دیواری اســت به شــارع و غربا به طول  37/79متر دیوار به دیوار پالک  242فرعی
از اصلی مذکور وصل اســت .مساحت عرصه مطابق با سند  375/7مترمربع می باشد اعیانی موجود عبارتست از یک واحد مسکونی یک و نیم
طبقه با زیربنای همکف مســکونی حدود  100متر مربع پیلوت و انباری  50متر مربع و نیم طبقه  50متر مربع با اسکلت بنایی دارای کالف های افقی
و قائم نوع سقف تیرچه بلوک پوشش داخلی دیوارها و سقف سفید و کف و بدنه آشپزخانه سرامیک می باشد .ساختمان با نمای خارجی آجرنما
می باشــد .ملک دارای انشعابات آب ،برق و گاز می باشد و سیستم ســرمایش و گرمایش به ترتیب کولرآبی و بخاری گازی می باشد .با توجه
به شــرایط محلی حاکم ،ملک سهل البیع نمی باشد .همه امالک واقع در استان فارس شهرستان استهبان بخش رونیز روستای علی آباد از طریق
مزایده به فروش می رســد .مزایده از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/5/18در محل اداره ثبت اسناد و امالک استهبان از مبلغ ارزیابی
فوق الذکر آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده
روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .ضمنا همگی پالکها
فاقد بیمه می باشند.
/796م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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سال بیست و ششم شماره 7249

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت هوندا  125CCبه رنگ
مشکی مدل  1392به شماره پالک  84962-692به نام عباس
میرزایی به شماره موتور  90800624-156FMINCSو شماره
تنــه  9214333- NCS ***125Aمفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

کارت شناســایی مخصــوص وکال متعلق به آقای
محمدرضا ابراهیمی فرزند غالمرضا به شــماره
پروانه  3263مفقود گردیده اســت لذا از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034003062مورخ  1400/4/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم مریــم دهقانی فرزند
جمشید به شــماره شناسنامه  370صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  115مترمربع پالک  1495فرعی از  2079اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی آقای علی بخش
دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1847م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034002856مــورخ  1400/4/16هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم مریم زائری فرزند محمد
به شماره شناســنامه  645صادره از المرد در ششدانگ اعیانی یکباب
ساختمان به مساحت  93/88مترمربع پالک  10026فرعی از  2052اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  64فرعی از  2052اصلی واقع در بخش 4
شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رسمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/17 :
/1844م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

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

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

ردﻳﻒ
1

اﻗﻼم ﻣﺰاﻳﺪه

ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﻘﺎﻃﻲ

ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

 9500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
 87/000رﻳﺎل

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
 41/325/000رﻳﺎل

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

محمدحسن نعمت اللهی
شهردار سورمق

آگهی نوبتی سه ماهه اول  1400شهرستان نی ریز بخش  22فارس

حســب ماده  12قانون ثبت و  59آئین نامه قانون مذکور رقباتی که در سه ماهه اول سال  1400در حوزه ثبتی شهرستان نی ریز واقع
در بخش بیســت و دو فارس تقاضای ثبت شده با ذکر شماره پالک ،نام و نام خانوادگی متقاضی ،نوع ملک و محل وقوع آن به شرح
ذیل آگهی می گردد.

قطعه 2
 -1947/2لیال دیدگاه فرزند قنبر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  146/67مترمربع متخذه از  1947اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور
به محله چنار سوخته
قطعه 4
 -3440/5فاطمه کافی فرزند عســکر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  192/32مترمربع متخذه از  3440اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به قلعه محمود خان سابق
 -3475/24محدثه راهوار فرزند خداداد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  195/86مترمربع متخذه از  3475اصلی واقع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به زمین دشت کتون
 -3553/91یوســف بیگی فرزند محمد موازی چهار سهم مشاع از پنج سهم سهام ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  212/27مترمربع متخذه از
 3553اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس نی ریز خیابان نواب کوچه  22سمت راست درب سوم
 -3784/261مهین رنجبر فرزند جابر ششــدانگ یک قطعه زمین محصور جای معبر متروکه به مساحت  25/77مترمربع متخذه از  3784/2واقع
در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ رزی
 -3871/17محمدحســن قدیمی فرزند علی محمد موازی چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت  200مترمربع متخذه از
 3871اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس نی ریز بلوار شهید محالتی سمت راست کوچه شب بو
 -3871/18ابراهیم شاهسوند حسینی فرزند مهدی موازی چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  178/11مترمربع متخذه
از  3871اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس نی ریز بلوار شهید محالتی سمت راست کوچه شب بو
قطعه 5
 -4286/1فهیمه جعفرنژاد دارابی فرزند محمدحسین ششــدانگ یک قطعه زمین جای معبر متروکه به مساحت  90/71مترمربع متخذه از 4286
اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به قلعه حاج حسین
قطعه 9
 -7361/135ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  217/67مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/136ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  203/86مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/137ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  214/70مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/138ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  84مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش 22
فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/139ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ عرصه یک قطعه زمین محصور به مساحت  239/08مترمربع متخذه از  7361/1واقع
در نی ریز بخش  22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/140ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  215/70مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/141ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  172/42مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/142ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  231/82مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/143ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت  291/40مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/144ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  213/03مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/145ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  267/50مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/146ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  159/33مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
 -7361/147ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  215/02مترمربع متخذه از  7361/1واقع در نی ریز بخش
 22فارس انتهای بلوار شهید سلیمانی
لذا طبق ماده  16قانون ثبت و ماده  86اصالحی آیین نامه هرکس نسبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نموده
و در دادگاه مطرح است می تواند اعتراض خود را یا گواهی مشعر بر طرح دعوی ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به اداره
ثبت اسناد و امالک نی ریز ارائه نماید و سپس بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست خود را
به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تحویل نماید در غیر این صورت با ارایه گواهی عدم
تقدیم دادخواســت از سوی متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
ضمنا مهلت اعتراض به حدود پالک های  3553/91و  3871/17و  3871/18به مدت یک ماه از تاریخ انتشار نوبت اول می باشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
الف
/3416م
شناسه آگهی1168352 :
حوزه ثبت ملک نی ریز
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کرونا جان  ۲۱۰بیمار دیگر را هم گرفت
شناسایی  ۲۱هزار و  ۸۱۴بیمار جدید

بنابر اعــام مرکــز اطالع رســانی وزارت
بهداشت ،از روز پنجشــنبه تا دیروز ( ۱مردادماه
 )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۱هزار و  ۸۱۴بیمــار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناســایی شدند و متاسفانه  ۲۱۰بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۷میلیون و  ۴۴۶هزار و  ۵۱۰نفر ُدز اول واکسن
کرونا و دو میلیون و  ۳۵۳هزار و  ۹۷۶نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های
تزریق شده در کشــور به  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار
و ُ ۴۸۶دز رسید.

در عیــن حال در اطالعیه شــماره  ۱۱مرکز
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت
در خصوص برنامه ملی واکسیناسیون کووید۱۹
تاکید شــده اســت که «نظر به ارتقای ظرفیت
واکسیناسیون روزانه در سراسر کشور و فراهمی
واکســن مورد نیاز برای تکمیل واکسیناســیون
گروههــای اعالم شــده و با توجه بــه دریافت
واکسن در بخش قابل توجهی از هموطنان ثبت
نام شــده ،مستدعی اســت به منظور تداوم روند
روزهای اخیر و پیشــگیری از کندشــدن فرآیند
واکسیناســیون ،افراد تحت شمول در گروههای
ســنی اعالم شده در اولین فرصت ممکن نسبت
به ثبت نام در سامانه واکسن به نشانی اینترنتی

 salamat.gov.irو اخذ نوبت اقدام کنند».
همچنین بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،روز پنجشنبه تا
دیروز ( ۱مردادماه  )۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۲۱ ،هزار و  ۸۱۴بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که ۲۴۳۲
نفر از آنان بستری شدند.
بر این اســاس مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به ســه میلیون و  ۶۴۵هزار و  ۶۵۴نفر
رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۲۱۰ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختــگان این بیماری به  ۸۸هزار و  ۲۷۳نفر
رسید.
خوشــبختانه تاکنون ســه میلیــون و ۲۲۰
هــزار و  ۴۴۵نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴۶۹۶نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۲۵میلیــون و  ۴۰۰هــزار و ۴۹۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
در حال حاضر  ۲۳۲شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۱۷ ،شــهر در وضعیت نارنجی و  ۹۹شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

بین الملل

 ۶۵کشته و زخمی بر اثر برخورد  ۲اتوبوس
در هند

برخورد  ۲اتوبوس در ایالت پنجاب هند منجر به کشــته شــدن حداقل
 ۵نفر از جمله  ۳عضو حزب کنگره و زخمی شدن  ۶۰نفر دیگر شد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک،
در اثر برخورد دو اتوبوس در شــهر موگا واقع در ایالت پنجاب هند حداقل
پنج نفر از جمله ســه عضو حزب کنگره کشــته و نزدیک به  ۶۰نفر دیگر
زخمی شدند.
بالدو ســینگ ،یک مقام ارشد پلیس اعالم کرد :بر اثر این حادثه دو نفر
در دم جان باختند و سه نفر دیگر که از اعضای حزب کنگره بودند ،در حالی
که برای معالجه به بیمارستانی در موگا منتقل شدند ،جان خود را از دست
دادند .حدود  ۶۰نفر نیز زخمی شدند که حال  ۳۰نفر از آنها وخیم است.
عماریندر ســینگ ،رئیــس ایالت پنجاب ، ،با ابراز ناراحتی از کشــته و
زخمی شدن اعضای کنگره و مردم ،در توئیتر خود نوشت :همه کمکهای
پزشکی الزم به افراد آسیب دیده در این حادثه ارائه میشود.
هارمانبیر سینگ گیل ،ناظر ارشد پلیس موگا ،به اسپوتنیک گفت :به نظر
میرسد که راننده اتوبوس با سرعت باالیی در حال رانندگی بوده و کنترل
ماشین را از دســت داده است .تحقیقات بیشتر در باره دلیل این حادثه در
حال انجام است.
به گفته رســانه های محلی سه عضو حزب کنگره که برای شرکت در
مراســم تحلیف ناجوت سینگ سیدهو ،که به عنوان رئیس جدید حزب در
پنجاب منصوب شده به شــهر چندیگر می رفتند ،در این حادثه جان خود
را از دست دادند.

برخورد دو فروند هواپیما در فرودگاه بینالمللی دبی

رســانه ها از برخورد دو فروند هواپیما در باند فرودگاه بین المللی دبی
خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،دو فروند هواپیمای مســافربری شرکت های "فالی
دبی" و "گلف ایر" در باند فرودگاه بین المللی دبی با یکدیگر برخورد کردند
که این حادثه مصدومی نداشته است.
شرکت هواپیمایی "فالی دبی" اعالم کرد :یک فروند هواپیما که عازم
قرقیزستان بود روز پنجشنبه دچار حادثه شد و مجبور به بازگشت به جایگاه
خود شده است.
این شرکت هواپیمایی اعالم کرد :کارشناسان در حال بررسی علت این
حادثه هستند .در این حادثه نوک بال یکی از هواپیماها آسیب دید.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از  ،irishexaminerدر این حادثه
هواپیمای شرکت "گلف ایر" نیز از ناحیه دم آسیب دیده است.

واژگونی مرگبار چندین قایق ماهیگیری
در اندونزی

در پی واژگونی چندین قایق در مرکز اندونزی دســت کم  ۲۴تن کشته
شده و تعدادی دیگر ناپدید شدند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رســانه های محلی اندونزی چندین قایق
به دلیل وقوع توفان دچار حادثه شــدند که نیروهای امداد توانسته اند جسد
 ۲۴تن را شناسایی کرده و از سرنوشت  ۳۱نفر دیگر نیز خبری در دست نیست.
بنابــر اعالم مقامات محلی عملیات امداد و جســتجو بــرای یافتن ۳۱
ناپدیــد این حادثه ادامــه دارد .همچنین در جریان عملیات امداد رســانی
نیروهای امداد توانسته اند  ۸۳نفر از سرنشینان این قایق های ماهیگیری را
نجات دهند.
به گزارش ایســنا به نقل از هندوستان تایمز ،به گفته مقامات محلی به
منظور اجرایی شــدن هر چه بهتر عملیات امــداد و نجات تعدادی بالگرد
و هواپیما نیز به کار گرفته شــده است اما شــرایط نامناسب آب و هوایی
تالش ها برای یافتن ناپدیدشدگان این حادثه را با مشکل روبرو کرده است.

افزایش شمار قربانیان سیل در چین

دهها هزار نفر از ســاکنان مناطق سیل زده مرکز چین مجبور به ترک
محل زندگی خود شــده و به گفته مقامات محلی تاکنون  ۳۳نفر جان خود
را از دست داده اند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانه های محلی بارش شدید باران استان
هنان در چین را به زیر آب فرو برده و به زمین های کشــاورزی خســارت
وارد کرده است .برآوردها حاکی از آن است این حادثه تاکنون  ۱۸۹میلیون

دالر خسارت اقتصادی به جا گذاشته است.
اداره هواشناسی استانی چین روز پنجشنبه در اطالعیه ای هشدار داد که
توفان در حال حرکت به ســمت شمال استان هنان است و در این مناطق
زنگ هشدار به صدا درآمده است.
تاکنون بر اثر وقوع ســیالب در اســتان هنان  ۳۳نفر کشته شده اند که
 ۱۲نفر آنان به دلیل وارد شــدن جریان سیل به ایستگاه مترو جان خود را
از دســت داده اند .همچنین در جریان وقوع این حادثه طبیعی هشــت تن
ناپدید شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،رسانه های محلی اعالم
کردند :بیش از  ۷۳هزار نفر از ساکنان شهر آنیانگ در استان هنان به دلیل
بارش بیش از  ۶۰۰میلی متری باران از روز دوشنبه گذشته مجبور به ترک
خانه های خود شده اند.

آتشسوزی گسترده در غرب کانادا؛
هزاران نفر مجبور به ترک منطقه شدند

صدها نظامی در غرب کانادا برای مقابله با آتشســوزی گسترده مستقر
شــدهاند و هزاران نفر از ساکنان این مناطق نیز مجبور به فرار از خانههای
خود شدهاند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رســانههای غربی گزارش
کردند که آتشســوزی مهیب و زودهنگام امســال که ویرانیهای بسیار
زیادی را در سراســر بخشهایی از غرب آمریکای شمالی به وجود آورده،
صدها نظامی را بر آن داشته است تا برای مقابله با این فاجعه بزرگ مستقر
شــوند و همچنین هزاران نفر از ســاکنان غرب کانادا نیز به دنبال تسریع
پیشروی آتش مجبور به فرار از خانههای خود شدهاند.
شــبکه فرانس  ۲۴در این خصوص گزارش کرد« ،مارگو ونگر» رئیس
منطقهای در استان غربی «بریتیش کلمبیا» در کانادا که به دنبال گسترش
آتش مجبور به ترک خانه خود شــده ،گفت« :من یک کانکس در پشــت
تریلی خود دارم که هماکنون به خانه جدید من تبدیل شده است».
طبق این گزارش ،در جنوب مرز میان کانادا و آمریکا ،شماری از جوامع
در ایاالت متحده در معرض آتشســوزی قرار دارند و شــرایطی به وجود
آمده که شعلههای آتش به خودی خود آب و هوای خاص خود را به وجود
آورده است.
گزارشهای منتشــر شده حاکی از آن اســت که حدود  ۸۰آتش بزرگ
در حال حاضر صدها هزار هکتــار را در کالیفرنیا ،اورگن ،مونتانا و نوادا در
برگرفته است.
طبق گزارش شــبکه فرانــس  ،۲۴بزرگترین آتــش در بین آتشهای
گســتردهای که ایاالت آمریکا را هدف قرار داده ،آتش «بوتلگ» در ایالت
اورگن است که ظرف دو هفته ،منطقهای را به بزرگی شهر «لس آنجلس»
سوزانده است.
از طرف دیگر ،در کالیفرنیا نیز چندین شــهر در پی گسترش شعلههای
آتش موسوم به «دیکسی» تخلیه شده است.
طبق این گزارش ،شــدت آتش در غــرب کانادا به انــدازهای بود که
مقامهای بریتیش کلمبیا روز دوشــنبه گذشــته اعالم وضعیت اضطراری
کردند و بیش از پنج هزار و  ۷۰۰نفر دســتور تخلیه دریافت کردند و بیش
از  ۳۲هزار نفر دیگر نیز هشدار تخلیه دریافت کردند و به آنها دستور داده
شد که برای تخلیه در زمان ضروری آماده باشند.
طبق این گزارش ،ســایر مناطق همجوار نیز برای بدترین شــرایط آب
و هوایی از جمله وزش باد و باال رفتن شــدید دمای هوا آماده میشــوند و
حدود سه هزار آتشنشــان در حال تالش برای مهار این آتشسوزیهای
گسترده هستند.
طبق این گزارش ،تغییرات اقلیمی ،خشکســالی را تشــدید میکند و در
نتیجه آن شرایط برای وقوع آتشســوزی در غرب کانادا و ایاالت متحده
فراهم میشود.
بر اســاس این گزارش ،نیروهای مســلح کانادا آماده میشوند تا ۳۵۰
نظامــی دیگر را در بریتیــش کلمبیا و  ۱۲۰نظامی را در اســتان مرکزی
«مانیتوبا» مستقر کنند.
خبرگزاری دویچه وله آلمان نیز گزارش کرده است که جنگلهای غرب
ایاالت متحده بار دیگر دســتخوش آتشسوزی گسترده شده و دود غلیظی
به ساحل شرقی نیویورک رسیده است و ساکنان این منطقه هشدار آلودگی
هوا دریافت کردهاند.
ســال گذشــته میالدی نیز آتشســوزی در جنگلهای ساحل غربی
آمریکا بســیار بیســابقه بود به طوری که  ۶آتشســوزی جزء بزرگترین
آتشســوزیهای تاریخ کالیفرنیا از زمان شروع ثبت سوابق این حوادث از
سال  ۱۹۳۰تا آن زمان به ثبت رسید.
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زلزله منطقه «خشت» در فارس را لرزاند

زلزله ای با قدرت  ۳.۸ریشتر منطقه خشت در استان فارس را لرزاند.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری فــارس در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهار داشت :این زلزله ساعت  ۹:۰۸دیروز جمعه به وقوع پیوست.
رحیم آزادی عنوان کرد :زلزله مذکور در عمق  ۱۰کیلومتری زمین و در
فاصله  ۲۱کیلومتری خشت رخ داده است.
وی بیان کرد :تاکنون گزارشی از خسارات زلزله اعالم نشده و نیروهای
امدادی در آمادهباش کامل به سر میبرند.

کشف  23دستگاه ماینر قاچاق درکازرون

فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از کشف  23دستگاه ماینر خارجي
قاچاق به ارزش  10میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :ماموران انتظامي كازرون با اقدامات فني و تخصصي
از وجــود تعدادی ماینر خارجي قاچاق در ســردخانهای در يكي از محالت
اين شهرســتان مطلع شدند و رســیدگی به موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.
وی ادامه داد :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه نماینده
اداره بــرق به محل مذکور اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند
 23دستگاه استخراج ارز قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با بيان اينكه برابر نظر کاشناسان
ارزش اموال مكشــوفه  10میلیارد ریال برآورد شــده است ،گفت :در این
خصوص یک نفر دســتگير و بــراي انجام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایي شد.

كشف  47کیلو تریاک در شیراز

فرمانده انتظامي شیراز از كشف  47کیلو و  371گرم تریاک و دستگيري
 4متهم در يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأموران کالنتری  24ابوذر شهرســتان شــيراز با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند افــرادی در يك منزل مســكوني اقدام بــه خرید و فروش
مواد مخدر به صورت گســترده میکنند كــه موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شــدند و در بازرســي از آن منزل 47 ،کیلو و  371گرم مواد مخدر از نوع
تریاک كشف كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان شیراز با بيان اينكه در اين خصوص  4متهم
دســتگير و تحويل مرجع قضایي شدند ،از شــهروندان خواست در صورت
اطالع از فعاليت سوداگران مرگ گزارش آن را به پليس  110اعالم كنند.

واژگوني پژو و كشف  57كيلو ترياك در جهرم

فرمانــده انتظامــی جهرم از كشــف  57كيلــو ترياك در بازرســي از
يك سواري پژو  405در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامــي بخش كرديان شهرســتان جهرم حين
گشــت زني در محورهاي مواصالتي به يك سواري پژو  405كه واژگون و
در حال سوختن بود مشكوك شدند و آن را مورد بررسي قرار دادند.
وي افزود :ماموران در بازرســي از اين خودرو كــه به داليل نامعلومي
واژگون شده بود موفق شدند  57كيلو ترياك كشف كنند.
فرمانده انتظامی جهرم با بيان اينكه تــاش براي راننده متواري ادامه
دارد ،گفت :برخورد با ســوداگران مرگ به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي قرار دارد.

عملکرد پليس آباده در تيرماه سال جاري

فرمانــده انتظامی آباده در تشــریح عملکرد پلیس در تيرماه ،از کشــف
 66فقره سرقت و کشف  67كيلو انواع مواد مخدر در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :پليس شهرســتان آباده با بسيج همه امکانات و جلب
مشــارکت مردمي در راســتاي ارتقاء امنيت اجتماعي ،مبارزه با سارقان و
سوداگران مرگ را به صورت مستمر در دستور كار خود قرار داده است.
وی ادامه داد :ماموران پليس در تيرماه سال جاري 20 ،سارق را دستگیر
و  66فقره ســرقت اعم از اماکن خصوصی ،منزل ،احشــام ،موتورسیکلت،
مغازه ،خودرو و قطعات آن را کشف كردند.
فرمانده انتظامی آباده به دســتگیری  5متهم توســط پلیس فتا و کشف
 25فقــره پرونده اعم از کالهبرداری رایانه ای ،هتک حیثیت و دسترســی
غیرمجاز نیز اشــاره کرد و گفت :دستگيري  23خرده فروش و جمع آوري
14نفر معتاد ،كشف  67کیلو انواع مواد مخدر 6 ،هزار و  500ليتر گازوئيل،
 3دستگاه اسپيلت 4 ،دستگاه موتورسيكلت160 ،راس احشام 245 ،قلم انواع
داروهاي دامي117 ،عدد قفل كتابي و يك دســتگاه اره برقي و دستگيري
 9نفر در این رابطه از ديگر نتايج اين طرحها بود.
سرهنگ مســعودي با قدرداني از همکاري و مشــارکت خوب مردم با
پليس ،گفت :تلفن  110در تمامی ســاعات شبانه روز آماده دريافت هرگونه
گزارش از سوي شهروندان ميباشد.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی با  17فقره سرقت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری  2سارق و کشف  17فقره سرقت
از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر بيان كرد :در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی
در بخش انتظامی سیدان ،موضوع شناسايي و دستگيري سارقان در دستور
کار ماموران انتظامي این فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریــح کرد :ماموران انتظامی بخش ســیدان بــا انجام اقدامات
پلیسی و گشت زنی های هدفمند ،موفق شدند در اين خصوص  2سارق را
شناسايي و آنان را در مخفيگاهشان دستگير كنند.
وی با بيان اينكه متهمان در بازجویی اوليه به  17فقره سرقت از اماکن
خصوصی در نقاط مختلف بخش سیدان اقرار كردند ،گفت :سارقان پس از
انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در الرستان

فرمانده انتظامي الرســتان از اجراي طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي طی
 48ساعت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدي در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مأموران انتظامی الرســتان در راستاي برخورد با خرده فروشان
مواد مخدر و مخالن نظم و امنيت و همچنين قاچاق کاال و ارز با بهرهگيري
حداكثري از توان انتظامي و عملياتي خود طرح ارتقا امنيت اجتماعي را طی
 48ساعت با قدرت و جديت اجرا كردند.
وي گفت :كشــف  14كيلو تریاک و دســتگیری  6خرده فروش ،كشف
 30راس گوســفند قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی 230 ،ثوب انواع پوشاک،
 5دســتگاه ماینر ،توقیف  21دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف ،کشف
 4دستگاه موتورسیکلت ســرقتی به همراه راكبان ،دستگيري  4نفر سارق
اماکن خصوصی و كشف  5هزار و  300ليتر گازوئیل قاچاق از دستاوردهای
این طرح بوده است.
فرمانده انتظامي الرســتان با تقدير از تعامل و همراهي مردم در اجراي
طرحهاي انتظامي ،خاطر نشــان كرد :هدف پليس از اجراي اين طرحها را
افزايش امنيت ،آسايش و آرامش شهروندان برشمرد.

ازدواج بیش از  ۷۳۰۰دختر  ۱۰تا  ۱۴ساله در پاییز ۹۹
طبق آخرین گزارش منتشــره مرکز آمار ایران
در حالی  ۷۳۱۷دختر بچه  ۱۰تا  ۱۴ساله در پاییز
 ۹۹ازدواج کــرده اند که در همین بازه ســنی و
زمانی  ۱۹۲ازدواج به طالق ختم شده است.
به گزارش ایسنا ،مطابق با جدیدترین گزارش
مرکز آمار ایران ،طی پاییز ســال گذشــته (،)۹۹
 ۷۳۱۷ازدواج دختــر بچه  ۱۰تا  ۱۴ســاله و پنج
ازدواج پســر بچه کمتر از  ۱۵سال به ثبت رسیده
اســت .مطابق با این گــزارش در پاییز  ۹۹آمار
ازدواج دختــران کمتر از  ۱۰ســال صفر اســت.
همچنین در همیــن بازه زمانی  ۳۶۹۵۲دختر ۱۵
تا  ۱۹ساله و  ۵۱۳۹پســر  ۱۵تا  ۱۹ساله ازدواج
کرده اند.
آمار طالق در میان این دختران و پســران نیز
قابل توجه است .خوشــبختانه در این بازه زمانی
تعداد طالق ثبت شــده دختران زیر  ۱۰ســال و
پســران زیر  ۱۵ســال صفر است اما  ۱۹۲طالق
دختر بچه  ۱۰تا  ۱۴ســاله در پاییز  ۹۹ثبت شده
است .همچنین  ۳۵۹۰طالق برای دختران  ۱۵تا
 ۱۹ســال و  ۱۷۶طالق برای پســران  ۱۵تا ۱۹
سال نیز در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است.
آمارها درحالی خبر از به دنیا آمدن  ۳۶۴نوزاد در
پاییز  ۹۹می دهند که مادران این نوزادان کمتر از
 ۱۵سال داشــته اند .در همین بازه زمانی و سنی
تنها یک والدت برای پدران کمتر از  ۱۵سال به
ثبت رسیده است.
همچنین  ۱۶۸۷۰والدت برای مادران و ۷۳۱
والدت برای پدران  ۱۵تا  ۱۹ساله در پاییز  ۹۹به
ثبت رسیده است.

اما در این میان اگر نگاهی به آمار ارائه شده در
گزارش های فصل بهار و تابســتان  ۹۹مرکز آمار
بیاندازیم و آن را با آمار کنونی این مرکز مقایســه
کنیم؛ درمــی یابیم که آمار ازدواج و طالق فصل
های بهار و تابســتان  ۹۹در گزارش جدید مرکز
آمار افزایش یافته است که بنا بر اعالم مرکز آمار
علت این تفاوت آماری از سوی ثبت احوال اینطور
بیان شــده است که «طبق مصوبه کمیته بخشی
جمعیت کمیســیون تخصصی شورای عالی آمار،
سازمان ثبت احوال کشور تا زمان کاهش فاصله
رخداد تا ثبت رویدادهای ازدواج و طالق وفق بند
 ۲۶۱اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی
(ســازمان ملل متحد )۲۰۱۳ ،اقــدام به بازبینی
( )reviseشمار رویدادها می کند».
بنابرایــن ،مطابق با جدیدتریــن گزارش ارائه
شده توسط مرکز آمار ،مجموعا در  ۹ماهه نخست
ســال  ،۹۹تعــداد  ۲۳هــزار و  ۷۹۷ازدواج برای

دختران  ۱۰تا  ۱۴ســال ،یــک ازدواج دختربچه
کمتــر از  ۱۰ســال و  ۱۴ازدواج برای پســران
کمتر از  ۱۵ســال به ثبت رسیده است .همچنین
در همین بازه زمانی  ۵۲۲مــورد ازدواج دختران
 ۱۰تا  ۱۴ســال نیز به طالق ختم شــده است.
در مورد تعداد والدت های ثبت شــده در بازه
زمانی  ۹ماهه نخســت ســال  ۹۹نیز ،دو والدت
برای پــدران کمتر از  ۱۵ســال و  ۱۰۷۴والدت
برای مادران کمتر از  ۱۵سال ثبت شده است.
به گزارش ایســنا ،به طور کلی آنچه از آمارها
بر می آید آن اســت که علیرغم اطالع رســانی
رســانه ها و سخنان کارشناسان و صاحب نظران
در خصوص تبعاتی که ازدواج کودکان برایشــان
در پی خواهد داشت ،همچنان شاهد روند کودک
همسری هستیم و تا زمانی که همتی عالی برای
اصالح قوانین و فرهنگ و شــرایط وجود نداشته
باشد ،این روند ادامه خواهد داشت.

دختر سفیر سابق پاکستان در قزاقستان به قتل رسید
پلیس پاکستان از کشته شدن دختر  27ساله
دیپلمات سابق این کشور خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار دفاتــر منطقهای
خبرگزاری فارس؛ پلیس پاکستان از کشته شدن
«نور مقدم» دختر  27ســاله «شــوکت مقدم»

دیپلمات ســابق این کشــور خبر داد« .شوکت
مقدم» سفیر سابق پاکســتان در کره جنوبی و
قزاقستان بوده است.
بر اساس اعالم پلیس ،مقتوله در خانهای در
منطقه  7-Fاســامآباد با یک شیء تیز مورد

حمله قرار گرفته و کشته شده است.
شــخص متهم به قتل «نور» دستگیر شده و
گفته می شود پسر یک سرمایهدار است .پلیس
اعالم کرده پروندهای علیه متهم تشکیل شده و
تحقیقات در حال انجام است.

اقتصاد
شنبه  2مرداد    1400

مدت ها اســت که زمزمه فروش مســکن در
بورس کاال به گوش می رسد ،اقدامی که با هدف
حفظ ارزش پول مردم در برابر گرانی مســکن در
حال انجام بوده و طبق آخرین اخبار ،تاییدیه های
اولیه نیز از ســازمان بــورس و اوراق بهادار برای
اجرای این طرح گرفته شده است.
به گزارش ایســنا ،حدود یک ســال است که
به گفته مســئوالن قرار اســت در بازار ســرمایه
بســتری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی
مســکن پیش خرید کنند .در واقع قرار است این
امکان فراهم شــود که افراد بتوانند حتی به اندازه
یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید
خانه انجــام دهند تا از این طریــق قدرت خرید
پسانداز خــود را نگه دارند؛ بنابراین مســکن به
قطعات کوچک تبدیل شــده و امکان فروش آن
و نیز امکان انجام معامالت ثانویه فراهم میشود.
به عبارت دیگر ،بورس کاال به دنبال آن اســت
که بتواند مســکن را به شــکل متری و در قالب
اوراق سلف اســتاندارد مسکن پیش فروش کند و
این کار را در بســتری که تضامین الزم از سازنده
گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید
کند ،انجام دهد.
پیش از این ،مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش
ریســک بورس کاالی ایران به ایسنا توضیح داده
بود که برای طرح مذکور به هیات پذیرش سازمان
بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیات پروپوزال
را به کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار
ارجــاع داد .در نهایــت این کمیته نیــز پروپوزال
را بررســی و تایید کرد .پــس از آن پیش نویس
دســتورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هیأت
مدیــره بورس کاال تقدیم کمیتــه تدوین مقررات
ســازمان بورس شــد که در ایــن کمیته در حال
بررسی است و پس از تایید کمیته باید به تصویب
هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و
سپس قابلیت اجرایی خواهد یافت.
اما اخیرا مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران
در مجمع ساالنه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه
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بورس میزبان مسکن می شود

اندازی معامالت اوراق سلف مسکن در بورس کاال
داده بود و در این راستا مهدی مساحی ،سرپرست
مطالعــات اقتصادی و ســنجش ریســک بورس
کاالی ایران عملکرد این بازار و نحوه کارکرد آن
را در گفــت و گویی که در پایگاه اطالع رســانی
بازار سرمایه منتشر شده است تشریح کرد.
معرفی اوراق سلف مسکن
بر این اســاس برای راه اندازی معامالت سلف
مسکن از همان ابزار سلف استاندارد استفاده شده
اســت .این ابــزار با توجه به اینکــه امکان انجام
معامالت ثانویه را دارد می تواند برای قراردادهای
ســلف بلند مدت نیز مورد اســتفاده قــرار بگیرد.
البته با توجه به ماهیت متفاوت مســکن نسبت به
کاالهایی که تاکنون به عنوان دارایی پایه این ابزار
قرار گرفتند ،بورس کاالی ایران با همکاری دیگر
ارکان بازار سرمایه اقدام به تدوین مقررات خاصی
در این حــوزه کرده که به عنوان یک فصل جدید
به دســتورالعمل قبلی معامالت ســلف استاندارد

افزوده شــده است ،در این مقررات جزئیات مربوط
به فرایند تســویه و تحویل که در بخش مســکن
اهمیــت ویژه ای دارد و متفاوت از ســایر کاالها
است به دقت مدون شده است.
به منظور انتشــار اورق سلف مسکن ،شخص
حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت
قابل اتکایــی نیز در این حــوزه دارد پس از اخذ
مجوزهای اولیه ســاخت و احــراز صالحیت ،در
زمان دلخواهی پیش از اتمام ســاخت ،بخشی از
واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر
به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش
حدودی واحدهای منتخب ،تضامینی نزد شــرکت
سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.
پــس از آن بــا توجه به متــراژ کل واحدهای
منتخــب ،تعداد اوراق قابل انتشــار تعیین شــده
و پیــش از عرضه اولیه اوراق ســلف اســتاندارد
مسکن ،جزئیات مربوط به مکان ،سازه ،تاسیسات،
تجهیــزات و ســایر مــوارد تاثیرگــذار در قیمت

سال بیست و    ششم

شماره 7249

واحدهای ساختمانی به طور رسمی و برای اطالع
عموم منتشر خواهد شد.
البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در
مرحله عرضه اولیه ،مشخصات همه اوراق استاندارد
و یکسان اســت و تفاوتی میان اوراق عرضه شده
در یک مرحله عرضه نیســت .ایــن اوراق معرف
یک متــر مربع از یک واحد ســاختمانی مبنا می
باشند و برای ســایر واحدها و یا طبقات ساختمان
بر اســاس واحــد مبنا ضرایب تعدیــل کننده ای
در نظر گرفته شده است.
متقاضیــان پیش خرید واحدهای ســاختمانی
مــی توانند با مشــارکت در مرحله عرضه اولیه به
خرید اوراق بپردازند ،البته بدیهی اســت که افراد
می توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق
با یک واحد ســاختمانی را نیز خرید کنند و از این
نظر امکان خرید متری مســکن برای متقاضیان
دارای پــس اندازهای اندک نیز فراهم اســت .در
طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ســاخت واحدها
و آماده تحویل شــدن آنها امکان معامالت ثانویه
نیز برای این اوراق فراهم اســت و سرمایه گذاران
در صورت لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران
واگذار کنند.
با نزدیک شــدن به سر رســید و اعالم انجام
پروژه از ســوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل
واحدها آغاز خواهد شــد که جزییات زیادی دارد.
اجماال باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته
انــد به اندازه واحد ســاختمانی دلخواه خود اوراق
خریداری کنند ،اقدام بــه انتخاب واحد مورد نظر
کــرده و در یک فرایند منصفانــه واحدها به آنها
تخصیص پیدا خواهد کرد ،سایرین که نتوانسته اند
حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی
را از بازار خریداری کننــد یا باید اوراق خود را در
بــازار ثانویه به فروش برســانند و یــا واحدهای
ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد
به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب
اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تســویه نقدی
بهره مند می شوند.

واردات برنج ممنوع شد
ممنوعیت فصلی واردات برنج از دیروز همزمان
با اول مردادماه آغاز شــده و تــا پایان آبان ماه،
گمرک مجاز بــه ترخیص برنجهــای وارداتی
نیست مگر طبق شرایط تعیین شده.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس آنچه در کتاب
مقررات صادرات و واردات مشــخص شده است
هر ســاله جهت حمایت از محصــول داخل ،از
ابتدای مــرداد تا پایــان آبان مــاه ،ممنوعیت
فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو
میشــود ،در این فاصله ترخیص آن از گمرک
ممنوع است.
اما برای سال جاری درخواست هایی از سویی

انجمن واردکنندگان برنج بــرای لغو ممنوعیت
مطرح بود و حتی در جلســه ســتاد تنظیم بازار
نیز مورد بررســی قرار گرفت ،ولی به طور کلی
لغو نشد.
این در حالی اســت که طبق ابالغیه وزارت
صمت به گمرک ایران ،مقرر شــد که ممنوعیت
فصلی واردات برنج از ابتــدای مردادماه اعمال
شــود ولی صرفا آن بخش از محمولههای برنج
وارداتی که قبل از  ۳۱تیرماه دارای اعالمیه ورود
و قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت
سفارش باشند ،امکان ترخیص خواهند داشتند.
با این وجود طی روزهای اخیر اعالم شــد که

حدود  ۱۰کشــتی حاوی برنج از مبدا بارگیری و
در مســیر ایران قرار دارند کــه عمده آنها بعد از
 ۳۱تیرماه به بنادر رســیده و در این حالت تاریخ
ورود بعد از شروع ممنوعیت بوده و دیگر امکان
ترخیص نخواهند داشــت ،از این جهت با توجه
بــه نیاز داخل و ذخائر فعلــی ،رایزنی هایی بین
گمرک و وزارت صمت جهت به تعویق انداختن
یــک ماهه ممنوعیــت فصلی صــورت گرفت
ولی ظاهرا بررســی مجدد در ســتاد تنظیم بازار
به نتیجه نرسیده است.
طبق آخرین آمار گمرک ایران ،در سال جاری
و تــا نیمه تیرماه فقــط  ۸۶.۳هزار تن به ارزش

 ۷۸.۱میلیون دالر برنج وارد و از گمرک ترخیص
شده است .در حالی که در مدت مشابه سال قبل
میزان برنج چندین برابر بوده است؛ به طوری که
 ۲۲۷.۶هزار تن بــه ارزش  ۲۴۹.۱میلیون دالر
وارد کشــور شده بود .بر این اساس واردات برنج
در سال جاری از نظر وزنی  ۶۹درصد و ارزش نیز
به همین میزان کاهش داشته است.
همچنیــن میــزان برنج وارداتــی موجود در
گمرک و بنادر به حدود  ۳۷.۱هزار تن میرسد و
تا نیمه تیرماه ،فقط یک شناور با حدود  ۱۵.۱تن
برنــج وارداتی در حال تخلیــه این کاال در بندر
چابهار بوده است.

سازندگان مسکن ملی یکلگنهپا معطل ارزانی سیمان
بازار سیمان در قبضه  ۳۰نفر!
به دنبال صعود قیمت هر پاکت ســیمان به
 ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومــان ،پروژههای اقدام ملی
مسکن دچار اختالل شده و سازندگان امیدوارند
با وصل شــدن برق شبانه کارخانجات سیمان و
تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کارها را
از سر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان
از چنبره زدن  ۳۰نفــر در بازار محصوالت خود
سخن میگویند.
به گزارش ایســنا ،قطعی بــرق کارخانجات،
کاهش عرضه سیمان و افزایش قیمت از حدود
 ۳۵هــزار تومان به  ۷۰تــا  ۱۰۰هزار تومان به
شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی
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پس از درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری مراجعه یا
با شماره تلفن  07144428771تماس حاصل فرمائید.
شناسه آگهی1165550 :
/3177م الف
محمدجواد شریفی
شهردار حسامی

رضا جمارانیان با تقســیمبندی قیمت سیمان
به قبل و بعد از قطع برق گفت« :در زمســتان
 ۱۳۹۹قیمت هر پاکت سیمان  ۵۰کیلویی طبق
مصوبه  ۱۶هــزار تومان بود که با همین نرخ از
در کارخانه به بازار بورس میرســید ،اما به دلیل
آنکه عوامل توزیع و واسطهها آن را میخریدند
تا به مصرف کننده میرســید به  ۵۰تا  ۶۰هزار
تومان افزایش پیــدا میکرد» .این عدد ما را به

دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل کاال کسری ترابر سهامی خاص
ثبت شده به شماره  13409شناسه ملی  10530257500جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت
 10مورخ  1400/5/17در آدرس شــیراز ،رکــن آباد ،بزرگراه
امام خمینی خیابان (پایانه بــار) ،پالک  ،0طبقه هکف ،واحد 39
کدپستی  7149615447تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه-1 :انتخاب اعضای هیأت مدیره -2انتخاب
بازرسین هیأت مدیره شرکت
آگهی مزایده
نوبت اول :شنبه مورخ 1400/4/26
نوبت دوم :شنبه مورخ 1400/5/2
شــهرداری حســامی در نظر دارد براساس

یک مبلغ  ۶۰۰۰میلیارد تومانی میرساند که به
جیب دالالن روانه شد.
با اینکه سیمان در بورس کاال عرضه میشود
و همه افراد دارای کد بورسی میتوانند دست کم
 ۱۰تن خریداری کنند ،به دلیل ماهیت ســیمان
هنوز قیمتگذاری ســنتی سیمان در بازار وجود
دارد .هماکنون  ۴۴شــرکت سیمانی در بورس
کاال پذیرش شــدهاند که ایــن تعداد  ۷۰درصد
ظرفیت تولید سیمان کشــور را در اختیار دارند.
اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی ـ معاون بورس
کاال ـ منافــع  ۳۰درصد باقی مانده به اندازهای
است که نمیخواهند وارد بورس شوند .بنابراین
توافق شــده ســایر شــرکت ها طی هفتههای
آینده در بورس پذیرش شــوند اما وزارت صمت
همراهــی نکرده؛ چــون بخشــی از وزارتخانه
مخالف و بخشی دیگر موافق عرضه سیمان در
بورس هستند.
در حــال حاضر حدود  ۳۰۰۰نفــر کد برای
خرید سیمان دریافت و  ۱۴۰۰نفر خرید کردهاند.
ســازمان بورس موافقت کرده هر فردی که کد
بورســی در اختیار دارد میتواند حداقل  ۱۰تن
ســیمان خریداری کند کــه از هفتههای آینده
اعالم خواهد شد تا مشتریان برای خرید سیمان
مشکل نداشته باشند .البته خرید باید در سامانه
جامع تجارت و ســامانه انبار رصد شود تا فردی
کــه خرید انجــام داده کاال را به کجا برده و در
زنجیره چه اتفاقی برای کاال افتاده است.
ایــن موضوع که تا چه حد باید به برگشــت
قیمت ســیمان به نرخ های قبــل از قطعیهای
برق امیــدوار باشــیم یک موضوع اســت اما
وجــود دالالن و واســطهها هنــوز این بخش
را آزار میدهــد؛ تــا جایی که رضــا جمارانیان
ـ رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان ـ
در یک برنامه تلویزیونی از وجود ۳۰نفر واسطه
ســیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود
کردهاند صحبت کرد.
به گفته جماران ،این عده بیش از  ۱۵ســال
است که بازار سیمان را در دست دارند.

سرنوشت مبهم اقتصاد در دولت آینده
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نگاهی گذرا بر رکود حاکم بر بســیاری از فعالیتهــای اقتصادی و توقف برخی چرخهای
اقتصادی در ســایه شــیوع گســترده بیماری کووید  19در ایران ،این پرســش مهم را در ذهن
دغدغهمنــدان جامعه ایجاد میکند که به راســتی رئیسجمهور آینــده و اعضای کابینه وی چه
کارهایی را باید به انجام رسانند و چه روشهایی را باید برای ساماندهی این آشفته بازار اقتصادی
در نظر گیرند؟
آب کرزه؛ آخر دولت سیزدهم است
یک کارشــناس اقتصادی در ابتدای گفتوگوی خود به خبرنگار ما تاکید میکند تا قید شود
که همه صحبتهای وی نســبی است ،وی نقبی به فرهنگ عامیانه شیرازیها زده و بر این باور
اســت که آب کرزه آخر دولت سیزدهم است .یعنی هر سیاســت اقتصادی که قرار باشد در نظر
گرفته شود باید توســط همه جناحها و مکاتب مورد پذیرش قرار گیرد تا سوءمدیریتهای انجام
شــده در برخی دســتگاههای اقتصادی که منجر به ایجاد بحران اقتصادی در کشور شده است،
برطرف شود.
جلیل خداپرستشیرازی گفت :وزنه اصلی اقتصاد ما محیطزیست است .چون عدس و نخود
و خطکشــی خیابان و غیره و هر چه فکر کنید در ارتباط با محیطزیســت است .بنابراین توسعه
پایدار اقتصادی ،معطوف به حاکمیت اصول زیست محیطی بر کلیه عرصههای اقتصادی است.
وی تصریح کرد :در حال حاضر ،اقتصاد فشــار سنگینی را تحمل میکند و به اصطالح فلج
شــده است که این متأثر از عوامل مختلف میباشد که برخی از این عوامل عبارتند از :تنش آبی،
ورشکســتگی منابع آبی ،حفر بیرویه چاهها ،اصرار به کشت محصوالت پر مصرف آبی ،صادرات
گرسنگی محور (دومینو و دور باطل فقر؛ بدین صورت که محصوالتی از کشور صادر میشوند که
هنوز نیاز داخلی به این محصوالت مرتفع نشــده است) ،بیماری ایرانی (تالش برای تخریب چند
مدل کلیدی ســازنده اقتصادی در جهت حفظ یک مورد آن) و معافیتهای مالیاتی (عدم شمول
مالیات برای پیمانکاران دولتی در حالی که کل جامعه باید خود را مجبور به پرداخت مالیات بدانند
و استثنایی وجود نداشته باشد).
اســتاد دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شیراز با اشــاره به اینکه طبق آمار جهانی که در مجله
فورس به چاپ رســیده است ،ما چهاردهمین کشــور به غایت ثروتمندیم و منابع گرانبها و غنی
بســیاری در هر گوشه از خاک زرخیز ایران وجود دارد .یکی از آنها منابع نفتی است که میتواند
الگوی رشــد جامعه باشــد .طبق همین آمارها 30 ،درصد بر ثروت ثروتمندان ایرانی افزوده شده.
این در حالی اســت که رکود ،تورم و بیکاری در کشــور بیداد میکند و نشــان میدهد که تنها
عالج اقتصاد بیمار ما اخذ مالیات به نســبت درآمد از همه افراد جامعه اســت و اســتثنائاتی نباید
در میان باشد.
وی تاکید کرد :البته 16ســال طول خواهد کشید تا بتوان زیرساختهای تولیدی و صنعتی که
تعطیل و یا ورشکسته شدهاند را در جهت تقویت اقتصادی به سوی الگوی رشد هدایت نمود.
خداپرســت با پررنگ جلوه دادن نقش محیطزیست در تمامی ابعاد جامعه از حجتاالسالم
ابراهیم رئیســی خواست که اهتمام ویژهای ورزیده و بر اساس نقشــههایی هوایی سال ،1359
بررسی شود در کدام قسمتهای ایران در آن سال کشت و زرع صورت میگرفته است .اطالعات
همان دوره زمانی مبنا قرار گیرد و تنها به اراضی مربوطه به شــرط ارتقای سیســتم آبیاری اجازه
فعالیت داده شــود و سایر زمینهای کشاورزی از بهره برداران خریداری شود تا کشت غیراصولی
متوقف شود و تخریب جنگلها و مراتع به حداقل رسد.
وی در پایــان  12نکته کلیدی را اســاس رهایی اقتصاد و محیطزیســت از بحران کنونی
دانســت و بیان کرد :برقراری دوباره مذاکرات و توســعه مراودات بینالمللی اقتصادی ،استفاده از
نیروهــای با تجربه و قدیمی در امور کلیدی اقتصاد در کنار بهرهگیری از نیروی جوان برای امور
اجرایی ،محاکمه مدیرانی که اقتصاد را به تباهی کشاندند ،ممانعت از فرسایش خاکها ،کاهش و
تثبیت نرخ دالر به مرز 12هزار تومان ،متالشــی کردن مافیای خودروسازی ،استفاده از نفت فقط
در جهت الگوی رشــد ،نظارت دقیق بر تولیدکنندگان ،رایگان شدن بهداشت و درمان و آموزش،
آزادســازی واردات و کاهش ســود بازرگانی ،عدم نادیدهانگاری هوش سیاسی و اقتصادی مردم،
توقف موضوع تصمیم به خروج از ارز دولتی  4200تومانی و در نهایت برداشــتن موانع از جلوی
پای سرمایهگذاران خارجی و داخلی.
رئیس بانک مرکزی آینده ،مستقل و فراتر از جناحها عمل کند
یک کارشــناس اقتصادی فعال در عرصه رســانه اعتقاد دارد :رئیسجمهور منتخب ما باید
برای بانک مرکزی رئیســی را انتخاب کند که مســتقل و فراتر از جناحها رفتار کند و از طرفی
اقتصاددان خبره باشد.
غالمرضا مالکزاده در ادامه گفت :برای چنین پستی ،شخصی باید منصوب و گماشته شود
که آشنایی کامل با سیاستهای پولی داشته ،از چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه خودداری کند،
روابط حسنه با دنیا داشته باشد ،تحریمها را دور بزند و مدیریتهای ناکارآمد که مثل زالو میمانند
را از سیستم بانکی کشور حذف کند.
وی از رئیسجمهور منتخب درخواســت کرد :تکلیف واکسیناســیون تمامی اقشار جامعه را
تعیین و مشخص کند چون موجهای پنجم و ششم کووید 19با عناوین مختلف در راه ایران است
و مایه تأسف است .در حالی که بیشتر مردم دنیا جشن پیروزی مقابله و مهار ویروس کرونا را برپا
داشتهاند ،کارهای تولیدی و اقتصادی ایران ،متأثر از بیماری قرن ،فلج شده است.
این کارشناس بر این باور است که افرادی کاردان باید پا به عرصه نهند تا شاید اقتصادمان از
تاریکی که بدان دچار گشته ،رهایی یابد و معتقد است نزدیک به دو دهه طول میکشد تا اقتصاد
نحیفمان جان بگیرد و راه رشد و تعالی را بپیماید.

رئیس اتاق بازرگانی پاسخ داد

چرا بحران آب در ایران به نقطه جوش رسید؟

هر چند موقعیت جغرافیایی و وضعیت بارندگی ایران باعث شــده در تمام تحلیلهای دهههای
گذشته ،این کشور در فهرست کشورهای کم آب طبقه بندی شود ،اما به نظر میرسد این وضعیت
امروز به یک بحران رسیده است.
به گزارش ایســنا ،در طول ماههای گذشــته موضوع کم آبی به عنــوان یکی از اصلیترین
دغدغههای اقتصاد ایران مطرح بوده و از قطعی برق در خرداد ماه گرفته تا مشــکالت تامین آب
در تعدادی از استانهای کشور به خصوص خوزستان در روزهای اخیر ،کاهش منابع آبی کشور به
عنوان یک نگرانی جدی مطرح شده است.
هرچند بخش قابل توجهی از تولیدات برق ایران مستقیما با نیروگاههای برق آبی ارتباط ندارد
اما نبود بارندگی و اســتفاده بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی باعث شده در فصل گرم سال از
تامین برق الزم برای خانهها و واحدهای صنعتی گرفته تا تامین آب کشاورزی ،دامپروری و حتی
شرب مردم با اما و اگرهای فراوانی مواجه باشد ،موضوعی که علت اصلی آن از سوی رئیس اتاق
بازرگانی ایران ،نبود آینده پژوهی و نهایی نکردن تصمیمات بلندمدت بوده است.
غالمحسین شافعی گفته :در قریب به سه دهه گذشته ،هر بار در جلسات ،نوبت به گزارشدهی
مسئوالن رسید ،تالش کردند تا شرایط را مطلوب نشان دهند چنانکه انگار همهچیز ایده آل بوده
و وضعیت ما رو به تعالی است تا کارنامه عملکردی آنها درخشان جلوه کند .آن نگاه معطوف به
حال بود و نسبت به آینده اغماض داشت .همین رویه باعث شد تا مکرر دچار افول شویم و امروز
بحران در بخش منابع و انرژی دامنگیر ما باشد.
وی ادامه داد :امروز کشورهایی در حال حرکت به سمت روشهای نوین آبیاری و حفظ منابع
آبی هســتند که از قضــا رنگ بحران ندیدهاند و در مناطق پرآب واقع شــدهاند .آنها خالف ما،
ســالهای بسیار و منافع نســلهای آینده را مدنظر دارند .در کشور ما متأسفانه ابتدا باید مشکلی
بروز کند و به مرحله بحران برسد تا مسئوالن برای آن چارهای بیاندیشند.
وی با اشــاره به تالشهای مطالعاتی پارلمان بخش خصوصی در جهت عمل به مســئولیت
اجتماعی خود و با هدف هشــدار دادن نســبت به چالشهای آینده ،عنوان کرد :موضوع اصالح
الگوی کشــت یک دغدغه جدی به شــمار میآید که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بخش
خصوصی بارها نامه نوشته و تقاضا داده که زعفران در مناطق سردسیر که منابع آبی خوبی دارند
مثل استانهای شمال غربی کشت نشود و اولویت با مناطق خشک باشد اما به این موضوع توجه
نشد .نتیجه آن است که امروز در تربتجام خربزه کشت میشود و در اردبیل زعفران.
شــافعی با طرح این ســؤال که چرا باوجود بحران در منابع آبی ،موضوع کشت فرا سرزمینی
توســعهنیافته ،بیان کرد :با تداوم خشکســالیها و بیتدبیریها ،قطع ًا مردم به خاطر تشــنگی از
روستاها مهاجرت خواهند کرد .مسئله خشکسالی و آب برای استان ما بسیار مهم است و فردا به
چالشی غیرقابلحل تبدیل خواهد شد و باید از هماکنون فکری اساسی کنیم.
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برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو

مراسم افتتاحیه المپیک توکیو  ۲۰۲۰آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایســنا به توکیو ،پس از یکسال تعویق،
مراســم افتتاحیه المپیک توکیو  ۲۰۲۰در نهایت به صورت رســمی از
دیروز ســاعت  ۱۵:۳۰به وقت ایران و از ساعت  ۲۰به وقت محلی ،در
ورزشگاه ملی شهر توکیو آغاز شد.
نبود تماشــاگران و خالی بودن سکوها به دلیل شیوع ویروس کرونا،
شــرایط متفاوتی را برای این دوره از بازی ها به وجود آورده اســت و
تنها عوامل برگزاری ،کاروان اعزامی کشورها و اهالی رسانه به منظور
پوشش خبری در ورزشگاه حضور دارند.
ادای احترام باخ و امپراطور ژاپن به یکدیگر
در ابتدای مراســم نمایشــی کوتاه برگزار شد و سپس گوینده سالن
حضور توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک و امپراطور ژاپن را
تبریک گفت و آن دو نیز هم به یکدیگر ادای احترام کردند.
اهتزاز پرچم ژاپن در افتتاحیه المپیک
ســپس شش نفر از قهرمانان المپیک ژاپن پرچم این کشور را حمل
کردند .پرچم کشــور ژاپــن به جایگاهی که پرچــم میزبان و المپیک
به اهتزاز در می آید ،حمل شــد و ســپس همه به احترام پخش سرود
ملی کشور ژاپن ایستادند و در نهایت پرچم میزبان در افتتاحیه بازی ها
به اهتزاز در آمد.
یک دقیقه سکوت برای جان باختگان ویروس کرونا
پس از پخش سرود ملی کشور ژاپن ،از افراد حاضر در سالن خواسته
شد برای ادای احترام به جان باختگان ویروس کرونا در سراسر جهان،
یک دقیقه سکوت کنند.
رونمایی از نماد چوبی المپیک
در ادامه مراسم ژاپن به این مسئله که زمانی خانه های آنها از چوب

برای فجر شهید سپاسی

ســاخته شده بود اشاره داشــت و حتی پنج حلقه المپیک که بسیار زیبا
از چوب ساخته بودند را در نمایشی از این نماد چوبی رونمایی کردند.
اعتراض در بیرون ورزشگاه
در حالی که مراســم افتتاحیه المپیک در حــال برگزاری بود ،تعداد
زیــادی از معترضان به برگزاری این بازیها در شــرایط کرونا ،بیرون
ورزشگاه تجمع کردند.
آغاز زودهنگام رژه تیم ها
در حالی که  ۴۰دقیقه از آغاز مراســم افتتاحیه گذشــته است ،ابتدا
پرچم یونان اولین میزبان المپیک وارد ورزشــگاه شــد و بعد از پرچم
المپیک ،سپس رژه کشورها آغاز شد.
رژه ایران با پرچمداری هانیه رستمیان و صمد نیکخواه
بهرامی
کاروان ایــران با پرچمداری هانیه رســتمیان ،ملی پوش تیراندازی
و صمدنیکخــواه بهرامی ،کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران در جایگاه
بیست و یکمین کشور رژه رفت .لباس کاروان ایران همان لباس رسمی
بود که در مراسم بدرقه از آن رونمایی شده بود .انتقاداتی به این لباس
وارد شــده بود و حاشیه هایی به دنبال داشت که پس از آن صحبت از
تغییر لباس بانوان شده بود اما در نهایت بانوان با همان لباس فیروزه ای
رنگ رژه رفتند.
کاروان یونــان به عنوان میزبان اولیــن دوره بازیهای المپیک به
مانند تمام دورههای گذشــته اولین تیمی بود که در مراسم افتتاحیه در
رژه حضور داشت.
بر خالف دوره های قبل هیچ رییس فدراسیونی در ترکیب تیم رژه
ایران حضور نداشت.
اسامی افراد ایرانی که در مراسم افتتاحیه رژه رفتند ،به شرح زیر بود:

ایرنا :توفان زرد ایران ،امروز پس از  ۸سال دوباره به سطح اول فوتبال باز گشت.
یک ،دو ،ســه ،چهار ،شــلیک های پیاپی توپخانه فجری ها به دروازه پرسپولیس در قلمرو
خودشــان و خداحافظی همیشگی ســلطان «پروین» از رهبری سرخپوشان در پنجمین دوره
لیگ برتر سال  ۸۴در حافظه تاریخی مردمان پارس ماندگار است.
قهرمانی در جام حذفی ایران و حضور در جام باشــگاههای آســیا در ســال  ،۸۰دو نایب
قهرمانی درســال های  ۸۱و  ۸۲به رهبری «غالمحســین پیروانی» شاغالم پرتالش فوتبال
فارس ،بخشی دیگر از افتخارات این باشگاه است.
مرحوم علی انصاریان ،سید مهدی رحمتی ،محمود فکری ،داوود سید عباسی ،علی سامره،
سیاوش اکبرپور ،فراز فاطمی ،مهدی رجب زاده ،سروش رفیعی ،مهرزاد معدنچی و بسیار دیگر
نام هایی هستند که در این باشگاه بازیکن ساز در فوتبال ایران پرورش یافتند.
در کنــار اهمیت به ارتقــای کیفیت فنی بازیکنان ،پرداختن به اصــل بازی جوانمردانه در
سرلوحه کار این باشگاه قرار دارد.
مکتب سپاســی در جهان می تواند بازیکنی بسازد جوانمرد« ،امین متوسل زاده» ای که در
سال  ،۸۹سنگر بی سنگربان را نشانه نگرفت و توپ را به بیرون از زمین فرستاد تا دل «حمید
نشاطجو» دروازه بان مصدوم استیل آذین نهراسد.
حتی اگر این نزدن گل تاوانی باشــد برای هشت ســال دوری از سطح اول فوتبال در این
خطه از سرزمین.
فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) ،همان سال رسم معرفت بجا آورد و متوسل زاده را به عنوان
جوانمردانه ترین بازیکن در جهان معرفی کرد.
در رویدادی مشــابه در ســال  ،۹۱هنگامی که مدافع سپاهان اصفهان به علت مصدومیت
بر زمین افتاده بود« ،مهدی نظری» مهاجم سپاســی که در موقعیت آشکار گلزنی قرار داشت،
بازی را ادامه نداد و رسم عیاری به جا آورد.
ادامه این راه که ســینه به ســینه به نسل های بعدی باشگاه منتقل می شود .حتی تا بازی
در برابر گل ریحان البرز.
پرچمــی زرد رنگ از ارتفاعات «بل» تا ســواحل خلیج فــارس و از «دریاچه بختگان» تا
«بابامیدان» به نام شکوهت به اهتزاز درآمده است.
از سرزمینی که سنگینی نام قدیمی ترین باشگاه فوتبال در ایران را یدک میکشد.
از باشــگاه «برق شیراز» می گویم که در خاموشی به سر می برد و انگار کلید روشنایی اش
سالها گم شده است.
از «مرصــاد» فراموش شــده« ،کما»یی که همچنان در کماســت ،و نبوغی بنام «خلیج
مرودشت» که در نبود حمایت خشکید.
اما اینک سپاســی آمده اســت که نام بزرگان را دوباره زنده کند و از ریشه های برجا مانده
درختی تنومند و سرسبز بسازد.
امروز سوغات فجری ها از ارتفاعات البرز ،چیدن دسته های گل ریحان برای مردم فارس
بود.
روح بلند استاد «محمود یاوری» و «پرویز خان پور حیدری» بر فراز ورزشگاه انقالب کرج
نظاره گر شکوه قهرمانیت بودند و از آسمانها برایت دست زدند.
شبی طالیی در آسمان فارس و فروغی دیگر در سرزمین کهن با قهرمانی زرد پوشان شهید
سپاسی شیراز در لیگ آزادگان و صعود غرورآفرین به لیگ برتر فوتبال ایران.
یاران «اصغرکالنتری» با  ۶۰امتیاز از  ۳۴بازی و تفاضل گل مثبت  ،۲۰دوباره تاریخ ســاز
شدند.
کالنتری که  ۱۰ســال پیش نیز فجر سپاسی را به لیگ برتر بازگرداند امسال نیز با صعود
سپاسی نشان داد که در صعود تیم ها به لیگ برتر یک متخصص تمام عیار است.
دوباره نام شــهید وطن دالور عبدالمجید سپاسی در ســطح اول فوتبال این سرزمین می
درخشد.
پس از مدت ها همه یکصدا در گوشه گوشه فارس یک نام را فریاد زدند..
فجر شهید سپاسی.

کریمیان:

فجر باید برای لیگ برتر تقویت شود

ورزشکاران:
*  ۱۲ملی پوش بسکتبال ایران
*هانیه رستمیان و نجمه خدمتی از تیراندازی
*میرهاشم حسینی و ناهید کیانی از تکواندو
*دانیال شه بخش و شاهین موسوی از بوکس
*نازنین مالیی از قایقرانی
* ثریا آقایی از بدمینتون
اعضای کادر:
*نصرا ...سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو
*الهام هاشمی سرمربی تیراندازی و مهرو کمرانی سرمربی تکواندو زنان
*افشین فرزام سرمربی قایقرانی رویینگ
* علیرضا استکی سرمربی بوکس
*جمیل لطف ا ...نسبی سرمربی تنیس روی میز
ثبت صورت پوشیده از ماســک ورزشکاران در تاریخ
المپیک
ورزشــکاران در حالی که مراسم افتتاحیه رژه رفتند که مجبور بودند
به دلیل شــیوع ویروس کرونا صورت خود را با ماســک بپوشــانند و
قطعا در تاریخ بازی های المپیک تصاویر پوشــیده از ماسک المپیکی
ها ثبت می شــود کــه در المپیک  ۲۰۲۰ورزشــکاران مجبور بودند با
ماســک شرکت کنند کاروان قرقیزســتان اما در حین رژه خود ماسک
بر صورت نداشتند.
کاروان برخی کشــورها نظیر آرژانتین ،استرالیا بسیار پر تعداد بود و
برخی ها هم ترجیح داده بودند با تعداد کمتری در مراســم رژه شرکت
کنند .کشور گینه با یک ورزشکار در افتتاحیه شرکت کرد.
با توجه به اینکه در المپیک توکیو تاکید بر برابری جنســیتی است،
بنابراین اکثر کشورها با دو پرچمدار زن و مرد در رژه حضور داشتند.
رژه روسیه زیر پرچم المپیک
کاروان روســیه که بدلیل نمونه های زیاد دوپینگ دچار محرومیت
شده ،حق ندارد پرچم خود را در بازی  های المپیک برافراشته ببیند و با
پرچم المپیک در مسابقات شرکت میکند و سرود این کشور نیز نواخته
نمیشود .ســوفیا ولیکایا شمشیرباز ســابر زنان و ماکسیم میخایلوف
والیبالیست سرشناس روسی ،پرچمداران این کشور بودند
ورزشکاران خسته از مراسم رژه روی زمین نشستند
طوالنی بودن مر اسم رژه تعدادی از ورزشکاران را خسته کرد و آنها
ترجیح دادند که روی زمین بنشینند و اینگونه استراحت کنند.
پوشــش عجیب پرچمدار تونگا در المپیک ریو بازهم
تکرار شد
باید خاطرنشــان کرد ،بدون ماسک بودن ورزشکاران تاجیکستان و
قرقیزستان بر خالف مقررات بوده است.
زمانی که تیــم آلمان رژه رفت ،توماس بــاخ رییس آلمانی کمیته
بین المللی المپیک به احترام پرچم کشــورس ایســتاد و ورزشکاران را
تشویق کرد.
پیتا نیکوالس از تونگا که پرچمدار المپیک ریو بود و طرز پوشــش
وی ســوژه رسانه ها شده بود ،دوباره با همان پوشش در المپیک توکیو
هم پرچمداری کرد.

نقطه قوت تیم همدلی بازیکنان بود

کاپیتان اسبق فجر معتقد است این تیم الیق بازگشت به لیگ برتر بود.
مهرداد کریمیان ،بازیکن و کاپیتان سابق فجر سپاسی در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص
صعود این تیم به لیگ برتر گفت :با این که فجر رقیب ما به حساب میآمد اما خوشحالم
که توانست بعد از  ۹سال به لیگ برتر برگردد .قابل باور نبود که فجر امسال لیگ برتری
شود اما تغییرات این تیم در نیمفصل جواب داد و این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد :نقطه عطف تیم ،تقویت شــدن در نیمفصل بود و دیگر اتفاق خوب تیم
علیاصغــر کالنتری همدل بودن بازیکنان و انســجام تیمی بود .شــاید بتوان گفت فجر
امســال بازیکنی نداشــت که از لحاظ فنی ،متفاوتتر از بقیه باشــد و همه در یک سطح
بودند و همین باالنس تیم را حفظ کرده بود .خوشــحالم که سال بعد ،تیمی در لیگ برتر
حضور دارد که سازنده بسیاری از تاریخسازان لیگ برتر بوده و امیدوارم مسئواان استانی با
حمایت از این تیم ،باعث شــوند تا فجر آسانسوری نشود و با ثبات در گرفتن نتایج خوب،
حتی به ســهمیه آسیا هم برســد .البته فجر باید برای نتیجه گرفتن و حداقل بقا در لیگ
برتر ،تقویت شــود و مدیران تیم باید برای آن هزینه کنند زیرا شــرایط لیگ یک و لیگ
برتر ،کامال باهم متفاوت است.
کریمیــان اضافه کرد :کالنتری پیش از این و در ســال  ،۸۹در تیمی که من کاپیتان
آن بودم ،بازگشــت به لیگ برتر را رقم زده بود و بــه نوعی تاریخ را تکرار کرد .او دوباره
رســالتش را برای فجر انجام داد و به نوعی در تاریخ این باشگاه قدیمی و پرطرفدار اسم
خود را جاودانه کرد .مردم شیراز الیق این صعود و حضور دوباره تیمی از این شهر در لیگ
برتر بودند و مطمئن هســتم فوتبال شیراز با برگشــت فجر به لیگ برتر ،دوباره به مسیر
صعود باز میگردد.

با حضور مدیر کل ورزش و جوانان فارس انجام شد:

افتتاح و آغاز عملیات احداث چندین پروژه ورزشی
در جنوب فارس

 ۲زمین چمن مصنوعی در شهرســتان های الرســتان و گراش افتتاح و عملیات زمین
چمن مصنوعی بزرگ محبی شهر گراش و  7زمین چمن مصنوعی کوچک در جنوب فارس
نیز آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،عصر روز
پنجشــنبه  ۳۱تیر ماه با حضور مهدی فروردین رییس فراکســیون ورزش مجلس شورای
اســامی ،عباس حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان اســتان ،حســین زاده نماینده مردم
شهرستان های الرستان ،خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی زمین چمن مصنوعی
دهســتان باالده از توابع شهرستان الرستان و روستای زینل آباده از توابع شهرستان گراش
به بهره برداری رسید.
هر یک از این پروژه های ورزشــی در زمینی به مســاحت یک هزار و صد متر مربع و با
اعتباری بالغ بر  ۸۵۰میلیون تومان ساخته شده است.
در ادامه این ســفر ،عملیات ســاخت زمین چمن مصنوعی بزرگ مجموعه محبی شهر
گراش در مســاحتی بالغ بر  ۸هزار و دویســت و پنجاه متر مربع آغاز شد .همچنین عملیات
احداث  7زمین چمن کوچک در جنوب فارس آغاز شد.
رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی و مدیر کل ورزش و جوانان در ادامه از
مجموعه های ورزشــی رییس عبدالجلیل کوره و بیدشهر شهرستان اوز ،زمین های چمن
مصنوعی روستاهای حســین آباد ،لب اشکن ،کنگ ،محمد زینا و ریشه شهرستان گراش،
زمین چمن مصنوعی شــهدای بیرم شهرستان الرستان بازدید و جهت تسریع روند تکمیل
آنان تصمیماتی اتخاذ کردند.

رسانه لهستانی:

والیبال ایران میتواند دردسرساز شود
رســانه لهستانی معتقد اســت اگر تیم ملی
والیبال ایران شــرایط ایدهآلی داشــته باشــد،
میتواند برای لهستان دردسرساز شود.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال ایران با
هدایت والدیمیر آلکنو ترکیب  ۱۲نفره خود را در
المپیک شناخته و قرار است ایران در اولین بازی
خود در المپیک امروز شــنبه  ۲مرداد از ساعت
 ۱۵:۱۰به وقت تهران به مصاف لهستان برود.
رسانه ورزشی لهستان درباره بازی این کشور
با ایــران در اولین گام از بــازی های المپیک
نوشــت" :والدیمیر آلکنو مربی معروف روس
هدایت والیبالیست های ایران در المپیک ۲۰۲۰
توکیو را برعهده دارد.
آلکنو مربــی باتجربه ای اســت که طالی
المپیک لندن  ۲۰۱۲را به نام خود کرده اســت.
تیــم ملی والیبــال ایران درحالی پــا به میدان
ایــن رقابت ها خواهد گذاشــت کــه در لیگ
ملت  های والیبال نتایج خوبی نگرفت و در این
مســابقات به کلی نا امید شــد .در رقابت  های
لیگ ملت  هــای والیبال کــه در ریمینی ایتالیا
پیگیــری شــد تیــم ملــی والیبال ایــران به
پنــج پیروزی و  ۱۰شکســت دســت یافت" .
این رســانه لهســتانی با اشــاره به شکست
ایــران مقابــل لهســتان در لیــگ ملت های
والیبال ادامه داد" :در ســت سوم دیدار ایران و
لهستان در لیگ ملت های والیبال آلکنو بر سر
بازیکنــان فریــاد زد :خجالــت نمی  کشــید؟
همســران ،فرزندان و والدین شما این بازی را

تماشا نمی کنند!؟
البتــه ایــن صحبت هــا بی تاثیــر بود و
ایران در آن بازی شکســت خورد .بعد از لیگ
ملت  هــای والیبال تیم ملی والیبال ایران درگیر
حاشیه های رسانه ای شد چرا که فرهاد قائمی
ملی پوش ایرانی با صحبت هایی در رســانه ها
علیــه آلکنو جو تیم ملی ایران را متشــنج کرد.
باید دید که جو متشنج شده در تیم ملی والیبال
بر عملکرد والیبالیست های ایران در توکیو تاثیر
خواهد گذاشت یا خیر؟
لهستانی ها در ســه مسابقه اخیر با ایران به
پیروزی رســیدند .البته تیم ملــی والیبال ایران
در صــورت برخــوردار بودن از شــرایط خوب

می تواند برای لهستان دردسر ایجاد کند" .
برنامه مســابقات تیم ملی والیبال ایران در
مرحله گروهی المپیک توکیو به وقت تهران
شنبه  ۲مرداد ،ساعت ۱۵:۱۰
ایران  -لهستان
دوشنبه  ۴مرداد ،ساعت ۴:۳۰
ایران  -ونزوئال
چهارشنبه  ۶مرداد ،ساعت ۴:۳۰
ایران  -کانادا
جمعه  ۸مرداد ،ساعت ۱۵:۱۰
ایران  -ایتالیا
یکشنبه  ۱۰مرداد ،ساعت ۱۵:۱۰
ایران  -ژاپن

میالد وزیری بین  ۶۴کماندار المپیکی در جایگاه  ۶۳مرحله مقدماتی
قرار گرفت
در اولیــن روز از رقابت  هــای تیروکمان
بازی  های المپیک و در مرحله مقدماتی که در
ژاپن در حال برگزاری است ،میالد وزیری تنها
نماینده ریکرو انفرادی مردان در پایان مرحله
تعیین رنکینگ بازی  هــای المپیک ،در بین
 ۶۴ورزشــکار در جایگاه شــصت و ســوم
قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به ژاپن ،در
اولین روز از رقابت   های تیروکمان بازی   های
المپیــک توکیو و در مرحلــه مقدماتی ریکرو

انفرادی مردان که با حضور  ۶۴ورزشــکار در
ژاپن در حال برگزاری اســت ،میالد وزیری
تنهــا نماینده تیروکمان ایــران ،دیروز جمعه
یکــم مرداد به مصاف حریفان خود رفت و در
پایان ایــن رقابت   ها که برای تعیین رنکینگ
است با کسب  ۶۲۹امتیاز در جایگاه ششصت
و سوم قرار گرفت .تنها کماندار کشور ماالوی
پایینتر از وزیری ایستاد.
وزیری در مرحله حذفی روز سهشنبه مسابقه
میدهد .وزیــری به   دلیل اینکــه در جایگاه

11

یکــی مانده بــه آخر قرار گرفتــه ،در مرحله
حذفی با نفــر دوم دور مقدماتی یعنی بردی
الیسون از آمریکا مسابقه میدهد.
همچنیــن در پایان مرحله مقدماتی ریکرو
انفــرادی مــردان کیــم جه دئــوک از کره
جنوبی با کســب  ۶۸۸امتیاز اول شد ،بردی
الیســون از آمریکا بــا  ۶۸۲امتیاز دوم و اوه
جیــن هیک از کره جنوبی بــا  ۶۸۱امتیاز در
جایگاه سوم جدول ردهبندی مرحله مقدماتی
قرار گرفتند.

بانوان مچ انداز فارس مدالهای کشوری
به دست آوردند

ایرنا :بانوان مچ انداز استان فارس در رقابت های کشوری
که در شــهر سرعین اســتان اردبیل برگزار شد چندین مدال
رنگارنگ به دست آوردند.
نایب رییس هیات بدنســازی و پرورش اندام استان فارس
پنجشــنبه به ایرنا گفت :سیده پریا موسوی در وزن به اضافه
 ۷۰کیلوگرم جوانان مدال نقره چپ دســت و راست دست را
به خود اختصاص داد ،فاطمه سلطانی مطلق در رده سنی امید
و در همین وزن نشــان نقره چپ دست و راست را گرفت و
راضیه آشــوری هم نشان طال راست دست و چپ دست را بر
گردن آویخت.
فرزانه کریمــی ادامه داد :همچنین ســحر حیدر زاده در
وزن  ۶۰کیلوگرم در دســت راســت مدال طال کسب کرد و
در دســت چپ هم مدال نقره گرفت ،مریم پارســانیا در وزن
منهای  ۵۰کیلوگرم نیز مدال نقره دســت چپ و راست را به
خود اختصاص داد.
وی اضافه کرد :در رده ســنی بزرگساالن نیز زینب رجبی
در وزن  ۹۰کیلوگرم مدال برنز در دســت چپ گرفت ،طیبه
فریدزادگان در وزن  ۸۰کیلوگرم مدال نقره در دست چپ و
دست راست را کسب کرد ،سولماز رحیمی در وزن به اضافه
 ۹۰کیلو گرم مدال نقره در دســت چپ و دست راست را به
خود اختصاص داد و شــهال مرادی هم در وزن  ۷۰کیلوگرم
مدال برنز در دست راست را کسب کرد.
در پایان چهارمیــن دوره رقابتهای مچ انــدازی بانوان
کشــور که در سرعین اردبیل برگزار شــد ،تیم های تهران،
فارس و گلســتان هر کدام  ۲عنوان قهرمانی تیمی را به خود
اختصاص دادند.

محرومیت داور لیگ برتری از همه
فعالیت های فوتبالی به مدت ۲۰روز

کمیته اخــاق از محرومیت داور دیــدار ملوان بندرانزلی
و بــادران تهران به علت اشــتباهات ایــن داور در این دیدار
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،بعد از اشتباه محرز رضا کرمانشاهی در
دیدار سرنوشت ساز ملوان و بادران ،کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال او را از هر گونه فعالیت محروم کرد.
در بیانیه این کمیته آمده است« :مستنداً به مواد  ٦٥آئین نامه
اخــاق و بند الف مــاده  ٧٣مقررات انضباطــی با توجه به
گــزارش واصله مبنی بــر رفتارهای غیرحرفــه ای داوری،
رضا کرمانشــاهی (داور دیدار ملوان بندرانزلی و بادران) ،نظر
به اینکه تمام اشــخاص تابع اساســنامه فدراسیون فوتبال و
مقررات آئین نامه اخالق متعهد و مکلف هستند که از ارتکاب
هرگونه رفتاری که به ســامت مسابقات لطمه وارد میکند
خــودداری نمایند ،لذا رضا کرمانشــاهی از کلیه فعالیت های
فوتبالی به مدت بیســت روز محروم است .جلسه رسیدگی به
تخلف وی متعاقبا اعالم میشود».
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انجمن نویســندگان کودک و نوجوان در حمایت
از مردم خوزســتان نامهای را خطاب به کودکان این
استان منتشر کرد.
به گزارش ایسنا ،در نامه این انجمن آمده است:
به نام پروردگار کودکی
فرزندان پاره
خوزســتان قهرمان سالم،
بچههای
ِ
ِ
تن ایران عزیز سالم!
ِ
میخواهیم به رســم نامههای قدیم برای شــما
بنویسیم ،به رسم روزهایی برایتان نامه بنویسیم که
از هر شهر و روســتای میهن پهناورمان ،هممیهنان
برای رزمندههای جبههها در خوزستان و دیگر مرزهای
کشــور نامه مینوشــتند و با آنها سخن میگفتند.
میخواهیــم بــه رســم نامههای قدیــم بگوییم
نامههایتان رســید ،ما هم صدایتان را شــنیدیم
و راســتش اگــر از احوال مــا جویا باشــید ،در این
خشکســالی وقتی صدای تشــنگی خوزستان یعنی
پاره تن میهنمان را شــنیدیم ،وقتی تصویر رودهای
بیآب را دیدیم ،وقتی عکس و فیلم تاالب خشکیده
هورالعظیــم را تماشــا کردیم ،وقتی رنجکشــیدن
گاومیشها را از خشــکی تاالبها دیدیم ،وقتی خبر
احتمال از بیــن رفتن نخلها را شــنیدیم ،وقتی،...
وقتی ...دیگر حالمان خوب نیست.
در بخشهای دیگری از این نامه میخوانیم:
حالمان خوب نیســت و میخواهیــم بگوییم ما
نویســندگان حوزه کودک و نوجوان کشــور نیز ،از
هرجای ایران عزیز باشــیم با شما همدردیم .هرچند
ممکن است ظاهراً برای چنین روزهای سختی ،کار
چندانی از دســت ما برنیاید ،ولی میخواهیم بگوییم
ما نیز همراه شــماییم و همصدا با شما از مسئوالن
کشــور میخواهیــم راه چارهای فــوری برای حل
مشکل بیآبی خوزستان بیابند و حل این مسئل ه مهم
و حیاتی را به آیندههای ناپیدا وانگذارند .ما نیز همراه
شما از مسئوالن کشور میخواهیم در کنار اندیشیدن
راه چاره فوری برای بیآبی خوزستان ،از تجربههای
رویارویی درست
این همه سال درس بگیرند و برای
ِ
و منطقــی با معضــل بیآبی و کمآبی همه کشــور
برنامهریزی کنند.
بچههای خوزستان عزیز ،ما هم مثل شما حالمان
خوب نیست؛ اما میخواهیم همدلیهایمان را به یاد
هم بیاوریم و به همدیگر بگوییم مردم ایران عزیز و
خوزستان قهرمان ،در طول هزاران سال نشان دادهاند
دل از میهنشــان نمیبرند و دست از سرزمینشان
نمیکشند .میخواهیم بگوییم به تعبیر شاعر ،تسلیم
بادهای ناموافق نخواهیم شــد؛ بلکــه هنگامی که
الزم باشــد خود باد میشــویم و باز هم کشتیمان
را در دریای خروشــان زندگی پیش میبریم :تجری
الریاح کما تجری ســفینتنا /نحن الریاح ونحن البحر
والســفن /فأقصد إلی قمم األشیاء تدرکها /..تجری
الریــاح کما رادت لها الســفن (بادهــا میوزند و در
جنبشاند ،همچنانکه کشتی ِ ما در حرکت است /ما
خود ،بادهاییم و ما خود ،دریاییم و کشــتی /قلهها را
در نظر بگیرید که بدانها میرســید /...بادها چنان
میوزند که کشتیها میخواهند).
همتتان بلند و خدا یار و نگهدارتان
دوستانتان در انجمن نویسندگان کودک و
نوجوان ایران
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امام علی (ع)

صاف دربعدازظهر بتدریج ابری و وزش باد

مدیرکل میراث فارس عنوان کرد:

احمد     رضا سهرابی

یک پنجم هنرمندان صنایع دستی فارس بیمهاند
ایســنا :مدیــرکل میــرا 
ث
فـــرهنگی ،گــــردشگری و
صنایعدســتی فارس اعالم کرد
که اکنون بالغ بر  ۲۰هزار هنرمند
صنایع دستی در این استان فعال
هستند و  ۲هزار نفر از آنان بیمه
شدهاند.
هادی شهدوســت شــیرازی
در دیدار بــا نماینده ولیفقیه در
فارس ،امام جمعه شیراز و تولیت
آســتان مقدس شاهچراغ(ع) ،به
ارائه گــزارش در خصوص فعالیتها و
برنامههای این ادارهکل پرداخت.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی
فارس ،شهدوســت شیرازی گفت :حرم
مطهر شاهچراغ (ع) یکی از مهمترین
اماکن مذهبی کشور و به فرموده مقام
معظم رهبری سومین حرم اهلبیت (ع)
بهعنــوان یکی از مقاصد گردشــگران
شهر شــیراز اســت و این حرم مطهر
نقشی بسیار مهم در توسعه گردشگری
مذهبی و زیارتی شهر شیراز دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی فارس با اشاره به توسعه
صنعت گردشــگری مذهبــی و تأثیر
مهمی که در توسعه فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی شیراز دارد ،عنوان کرد :نام

نامهای به کودکان خوزستان

تلفن سرپرستی های عصر مرد     م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
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کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
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رتبه43:

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

ســومین حرم اهلبیت (ع) ،شــیراز را
بهعنوان یکقطب مذهبــی و زیارتی
مطرح کرده و وجــود امامزادگان الزم
التکریــم در کنار حــرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) فرصتی ارزشمند را برای
توســعه گردشــگری مذهبی و زیارتی
فراهم ساخته است.
شهدوســت با اشــاره بــه جایگاه
شــیراز ب ه عنوان قطب پزشکی کشور،
بیان کرد :شــهر شــیراز سالهاســت
کــه بهعنوان قطب پزشــکی کشــور
شــناخته میشــود و هرســاله میزبان
هزاران بیمار داخلی و خارجی اســت و
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی فارس بهعنوان متولی
گردشگری ســامت و دانشگاه علوم
پزشــکی شــیراز بهعنوان ارائه دهنده
خدمات پزشــکی باید باهم افزایی بین

دســتگاهی زمینه جــذب هرچه
بیشــتر این نوع گردشــگران را
تسهیل کنند.
او به ظرفیتهــای بیبدیل
فارس در گردشــگری تاریخی،
طبیعی نیز اشــاره کرد و افزود:
اســتان فارس با توجه به وجود
بیــش از  ۳هزار اثر ثبتشــده
تاریخــی و  ۹۰اثــر ثبتشــده
ناملموس و  ۱۱اثــر در قالب ۵
پرونده ثبــت جهانی و همچنین
 ۴۰۰اثــر شناختهشــده طبیعی جایگاه
ممتازی در بین گردشــگران داخلی و
خارجی دارد ،امید اســت با پایان یافتن
بیماری کرونا زمینه استفاده هرچه بیشتر
از این مواهب خدادادی فراهم شــود.
ث فرهنگی ،گردشگری
مدیرکل میرا 
و صنایع دســتی فارس به ثبت جهانی
شــهر منبــت آبــاده و شــهر جهانی
صنایعدســتی شیراز هم اشــاره کرد و
گفت :شــیراز خاستگاه هنرهای سنتی،
چون خاتم ،کاشی هفترنگ و قلمزنی
است که همواره مورد توجه گردشگران
قرار داشته و شهرت ملی و جهانی دارند
و در شیراز  ۲۰هزار هنرمند صنایعدستی
و  ۹۵۰کارگاه فعــال وجــود دارد که
حدود  ۲هــزار نفر از ایــن هنرمندان
بیمه شدهاند.

ت خیابانی است
مدیرعامل انجمن موسیقی عنوان کرد :االن زمان توجه به کنسر 
علیرضا نیکنام ،مدیرعامل انجمن موســیقی
ایران ،شرایط فعلی را فرصتی مناسب برای توجه
به کنســرتهای خیابانی دانســت و از پیگیری
آن در مذاکره با دفتر موســیقی و معاونت هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی
خانه هنرمندان ایران ،دهمین گفتوگوی برخط
«آهنگ» از سری الیوهای حوزه موسیقی خانه
هنرمندان ایران با موضوع «بررسی کنسرتهای
آنالین در دوران پاندمــی کرونا» با حضور علی
نیکنام مدیرعامل انجمن موسیقی ایران ،نوشین
پاســدار آهنگســاز و نوازنده عود و ســما بابایی
مجری کارشــناس در صفحه اینســتاگرام خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.
سما بابایی در ابتدای این الیو عنوان کرد که
سابقه کنســرتهای آنالین تنها به دوران کرونا
برنمیگردد و چند ســال قبــل علیرضا قربانی
برای اولین بار در سامانهای اجرای یک کنسرت
آنالین را برعهده داشــت اما این روند به دالیلی
ادامه نیافت.
وی ســپس از نوشین پاســدار نوازنده عود و
آهنگساز آلبوم «چله نشین» به خوانندگی حسین
علیشــاپور دعوت کرد تا دربــاره این اثر توضیح
دهد.
پاســدار توضیح داد :این آلبوم در اســفند ۹۹
منتشــر شد و خوشبختانه اســتقبال خوبی از آن
صورت گرفت« .چلهنشــین» برای ســاز عود و
خواننده آوازی تنظیم شــده اســت و عود نقش
اصلی و محوریت در کار داشت.
وی در پاســخ به این سوال که چرا ایام کرونا
را برای انتشار این آلبوم انتخاب کرده است ،بیان
کرد :اولین قطعه آلبوم در آبان  ۹۸پیش از کرونا،
ساخته شــد اما از اواخر آن سال که وارد دوران
قرنطینه شــدیم ،چند ماهی اســتودیو و کارمان
تعطیل شــد و بعد از آن در سال  ۹۹به این فکر
بودم که بایــد آلبوم باالخره گردآوری شــود و
به هدفی که چند ســالی در ســر داشتم ،تحقق
ببخشم .خوشــبختانه با همراهی دوستان آلبوم
نهایی و منتشر شــد .به لطف همکارانم در این
آلبوم و حسین علیشاپور آلبوم به مرحلهای رسید
کــه بتوانم هم خودم را باور کنم و هم یک اثر با
محوریت ساز عود گردآوری و ارائه شود.
چرا عود کمتــر مورد اقبال هنرمندان
است؟
نوشــین پاســدار درباره علت اقبال کمتر از
ســاز عود توسط نوازندگان پاســخ داد :اساتیدی
نظیر اســتاد منصــور نریمان از  ۵۰ســال پیش
آهنگســازی برای ساز عود را شــروع کردهاند.
وقتی من در هنرستان موســیقی این ساز را فرا
میگرفتم سازندگان و نوازندگان عود تعدادشان
کم بود و به مرور اساتیدی نظیر حسین بهروزی
نیا و محمد فیروزی فعالیت بیشتری در دهه ۷۰
درباره این ساز داشــتند و در دهه  ۸۰رفته رفته
جوانان به این ســاز عالقهمند شدند .صدای عود
بســیار درونی و آرام بخش است و ارتباط قلبی و
احساسی با مخاطب و نوازنده برقرار میکند .ساز
بسیار تاثیرگذاری است و در همه دنیا نوازندگان

ماهری آن را مینوازند و با توجه به ســابقه چند
هزار ســالهاش میتواند دوباره احیا شــود و در
ارکستر حضور داشته باشد.
نوازنــده و آهنگســاز آلبــوم «چلهنشــین»
دربــاره وضعیت فعلی موســیقی اصیــل ایرانی
ادامه داد :این نوع موســیقی در حال حاضر فرم
و شــکل بهروزتــری گرفته اســت .در بیش از
 ۲۰۰ســال اخیر نغماتی ثبت و جمعآوری شده
اســت که هر یک از ما در نسلهای جدید سعی
کردهایم به نوعی از آنها بهره برده و موســیقی
اصیل ایرانــی را معرفی کنیم .حال اینکه ضربی
شنیدن موسیقی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته
است ،به نظرم یک مساله سلیقهای است.
تفــاوت کنســرتهای آنالیــن و
حضوری؟
ســما بابایی دربــاره تفاوتهــای برگزاری
موســیقی آنالین با کنســرتهای حضوری از
مهمان برنامه پرسید و پاسدار عنوان کرد :من در

به صورت حضوری با تعداد کمتر تماشــاگران و
رعایت اصول بهداشتی به جریان بیفتد.
ســوال بعدی به فرهنگســازی خرید بلیت
کنســرت آنالین مرتبط بود؛ پاسدار در پاسخ به
این ســوال که چه راهکارهایی را برای حمایت
از موســیقی توسط مردم پیشنهاد میدهد ،گفت:
موزیســینها برای ارتقای خود و کارشان هزینه
کردهانــد و از نظر مالی هم باید تامین شــوند.
کاش میشــد در شرایط ســخت کرونا از آنها
بــه نحوی حمایت کرد .به ویــژه هنرمندانی که
در حال حاضر اهل شــهرهای دیگر هســتند و
دسترســی برای برگزاری کنســرتهای آنالین
ندارند تا دیده شوند .کاش حمایتهایی به لحاظ
مالی از هنرمندان موســیقی وجود داشــت .زیرا
کنســرتها به کار هنرمندان پیش از این رونق
میداد و اکنون شرایط برای هنرمندان موسیقی
سخت شده است .میتوانیم اسپانسرهای زیادی
را برای حمایت از گروههای موســیقی تهران و

دو دوره از کنسرتهای آنالین حضور داشتم که
باید از بنیاد رودکی برای این منظور تشکر کنم.
به نظرم دوره جالبی بود و اگرچه شــور و هیجان
تماشــاگران را به این شیوه حس نمیکنیم اما با
توجه به شرایط امروز کنسرتهای آنالین حداقل
توانســتند هنرمندان را دور هــم جمع کنند تا از
فضای موسیقی دور نباشــیم .اگر همین اجراها
نباشــد ،دیدن اجرای هنرمندان در کنار شنیدن
موسیقی ،لذت از این هنر را برایمان رقم نمیزند.
وی با بیان این که کنســرتهای آنالین باید
به امری روزمره در زندگی انسانها تبدیل شود،
خاطرنشــان کرد :در دنیای امــروز میتوانیم از
اپلیکیشنها برای عرضه هنر هنرمندان استفاده و
کم کم به این شیوه عادت کنیم .به نظرم نتیجه
استفاده از فضای مجازی و آنالین برای هنر نیز
در همین مدت درگیری با کرونا بد نبوده است.
در ادامه پاســدار درباره تاثیر کرونا بر زندگی
فردی و حرفهای هنرمندان موسیقی توضیح داد:
برگزاری کالسهای آموزشی آنالین فاصله بین
هنرجویان و اســاتید موسیقی را دور کرده است.
در کوک کردن ســازها و جریان آموزش و نحوه
دقیق آن دچار مشــکل شدهایم و هنوز درگیر آن
در آموزشگاهها هســتیم .امیدوارم اوضاع بهبود
یابد و فرآیندی ایجاد شود تا به تدریج کنسرتها

شهرستانها دعوت کنیم و ناگزیر به درآمدزایی
برای تامین معیشت خود هستیم.
علیرضا نیکنام ،مدیرعامل انجمن موســیقی
ایران مهمان بخش دوم گفتوگوی برخط بررسی
کنسرتهای آنالین در دوران پاندمی کرونا بود.
وی در پاسخ به ســوالی درباره تجربه برگزاری
و اهداف کنسرت آنالین توسط انجمن موسیقی
ایران بیان کرد :ویروس کرونا مســالهای جدی
بود که به همه رشتههای هنری به ویژه موسیقی
آســیبهای زیادی وارد کرد .انجمن موسیقی با
حمایت دفتر موســیقی به دنبال راهکاری برای
راهانــدازی دوباره کنســرتهای تعطیل شــده
به دنبال شیوع کرونا بود و به راهکار کنسرتهای
آنالین رسید .این کنسرتها از  ۱۶مرداد سال ۹۹
اولیــن دوره خود را در بنیــاد رودکی آغاز کرد و
 ۲۳مرداد دوره دوم به موسیقی نواحی اختصاص
یافت و ســومین دوره نیــز در آذر ماه  ۹۹برگزار
شد .به دنبال استقبال از این اتفاق فراخوانی را در
اســفند  ۹۹منتشر کردیم که خرداد ماه امسال با
عنوان «برخط ماه و نوا  »۲برگزار شــد و بازتاب
خوبی داشــت .دوره دوم و ســوم کنسرتهای
آنالین امسال نیز  ۲۹و  ۳۰تیر برگزار شد.
نیکنام در پاســخ به این سوال که در صورت
پایــان همهگیری کرونا همچنان کنســرتهای

آنالین برگزار خواهند شــد یا نــه ،توضیح داد:
هدف از برگزاری این کنسرتها حمایت از جامعه
موسیقی و استفاده از فضای مجازی برای تامین
نیاز مخاطبان به شــنیدن و تماشــای اجراهای
موسیقی اســت .امیدواریم با سرعت گرفتن روند
واکسیناسیون بتوانیم در آبان و آذر کنسرتهای
حضوری را از سر بگیریم .زیرا لذت اصلی شنیدن
و تماشای اجراها به حضور مخاطبان و هنرمندان
در یک مکان است اما کنسرتهای آنالین هم با
تصویر و با کیفیت در دسترس هستند و این بستر
خوبی است .آمارهای تماشای آنها هم بالغ بر دو
هزار بازدید و بیش از  ۱۳۰نفر به صورت آنالین
و تماشای کامل آنها در لحظه اجرا بوده است.
وی درباره علت پخش رایگان کنســرتهای
آنالیــن نیز عنوان کرد :فعال چــارهای نداریم و
هنوز فرهنگ خرید بلیت کنســرتها جا نیفتاده
اســت .امیدواریم برنامهریزی صورت بگیرد که
مردم برای تماشــای کنســرتهای آنالین هم
هزینــه و به این واســطه از هنرمندان این حوزه
حمایــت کنند .ســعی میکنیم کنســرتهای
آنالین در کنار کنســرتهای حضوری ادامهدار
باشــد و بعد از رد شــدن از پیــک پنجم کرونا
با رعایت پروتکلها در ســالنهای بنیاد رودکی،
تــاالر وحــدت و ســالنهایی کــه در اختیــار
داریم ،کنســرتهای حضوری را انشــاا ...دنبال
خواهیم کرد.
او در پاســخ به این سوال که آیا کنسرتهای
آنالین در مرداد هم برگزار میشــوند ،بیان کرد:
بله ،ســه دوره از ایــن اجراها را در مــرداد ماه
شــاهد خواهیم بود و به مناســبت ایام عزاداری
محرم نیز کنســرتهای آنالین مذهبی را برگزار
خواهیم کرد.
نیکنام درباره کنسرتهای خیابانی نیز گفت:
به دنبال گرفتــن مجوزهای الزم برای برگزاری
کنسرتهای خیابانی هستیم که در تهران و سایر
اســتانها از آن اســتفاده کنیم .به نظرم شرایط
فعلی فرصــت خوبی برای این تجربه اســت و
باید اجازه بدهیم که اتفاق بیفتد .با دوســتانمان
در دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی صحبت خواهیم کرد که انشاا...
این اتفاق بیفتد.
وی درباره میزان حمایت انجمن موسیقی ایران
از کنســرتهای پاپ عنوان کرد :کنسرتهای
پــاپ حمایت الزم را از مــردم میگیرند و جای
خود را پیدا کردهاند .سیاســت انجمن موســیقی
ایــران در حمایت از موســیقی اصیــل ایرانی و
دســتگاهی است .موسیقی کالســیک را هم در
دســتور کار خود داریم اما در ارتباط با موسیقی
پاپ آهستهتر حرکت میکنیم و نگاهمان بیشتر
متوجه موسیقی سنتی و نواحی است.
مدیرعامل انجمن موســیقی ایــران در پایان
درباره انتشار آلبوم «ردیف میرزا عبدا »...به همت
داریوش طالیی توسط انجمن توضیح داد :سال
گذشته قراردادی با استاد داریوش طالیی منعقد
کردیم و خوشبختانه ایشان پذیرفتند و طی حدود
 ۶ماه این آلبوم جمعآوری شد و چند روز گذشته
از آن رونمایی شد.

«ییالق سرد» منتخب بخش اصلی دومین
جشنواره ملی فیلم کوتاه آسمان

فیلم مستند «ییالق سرد»
منتخب بخش اصلی دومین
جشــنواره ملی فیلــم کوتاه
آسمان شد.
بــه گــزارش خبرنــگار
عصرمــردم مســتند کوتــاه
«ییالق سرد» به تهیه کنندگی
و کارگردانی مشــترک محمد حســین فالح زاده و محســن
دانشــور    بیری پس از رقابت با بیش از هزار اثر ارســال شده از
سراســر کشور به مرحله نهایی جشنواره ملی فیلم کوتاه آسمان
راه یافت.
فــاح زاده کارگــردان جوان ایــن فیلم در گفــتو گو با
عصرمردم گفت :مســتند «ییالق ســرد» در اولین حضور خود
در جشنواره مانترا توانست جایزه بهترین فیلم مستند را به خود
اختصاص دهد.
این مســتند کوچ نشینی عشــایر را از دیرباز تاکنون از زبان
عشایر روایت می کند.
وی افزود« :ییالق سرد» روند شهرسازی و شهرک سازی در
شــهرهای بزرگ را به تصویر می کشد که مشکالت عدیده ای
برای طبیعت و عشایر ایجاد کرده است.
دیگرعوامل این فیلم عبارتند از :کارگردان :محمد حسین فالح
زاده ،محســن دانشور بیری  /تهیه کننده :محسن دانشوربیری،
محمدحســین فالح زاده  /مجری طرح :محمدریوف /تحقیق و
پژوهش :محمد حسین فالح زاده  /تصویر ،تدوین و صداگذاری:
محسن دانشور بیری /آهنگساز :محسن فالح زاده ،محمدحسین
فالح زاده  /مدیرتولید :علی اصغر زارع  /صدابردار :محمد حسین
فالح زاده /تنظیم صدا :مهدی صبور (شــبگرد)  /پشتیبانی فنی
و امــور رایانه :احســان فالح زاده ،علی رضــا دالور اردکانی /
مدیرروابط عمومی :شیوا سادات عطاران

اعالم فراخوان نخستین همایش علمی
زبان و ادبیات

مهلت ارســال آثار برای فراخوان نخســتین همایش علمی
«پژوهشهای میانرشتهای و کاربردی زبان و ادبیات» اعالم شد.
سالهاســت زبان و ادبیات فارســی در افت و خیزهای زمانه
با شــرایطی دیگرگونه پایداری کرده تا هویت زبانی و ادبی در
ایران ،بالنده باشــد .با حضور صنعت ،تکنولوژی و رشــد بسیار
پرســرعت فضاهایی که سرشار از کلمات با بار معنایی متفاوت
هســتند ،باز هــم یکــی از پایگاههای مهم هویــت فرهنگی
ایران«،زبان و ادبیات فارسی» است .به همین جهت ،برگزاری
همایشها و جشنوارهها تلنگری است تا با آن بتوان عالقمندان
و عاشقان زبان و ادبیات فارسی را در مسیر شناساندن این گوهر
ارزشمند همراهی کرد.
برهمین اســاس موسسه پژوهشی ســرای علم شهر راز با
همکاری دانشگاه فردوسی مشــهد ،انجمن ترویج زبان و ادب
فارســی ،خانه کتاب و ادبیات ایران ،شــورای گســترش زبان
فارســی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس ...
بر آن شــدهاند تا با همدلی و همراهی اساتید مجرب و برخی از
موسسات فرهنگی ،این رویداد علمی را برگزار نمایند.
مهلت ارسال آثار (چکیده  +اصل مقاله) 1400/11/30 :و زمان
برگزاری  25اسفندماه  - 1400زادروز پروین اعتصامی می باشد.

به بهانه اکران آنالین «خورشید»
مجید مجیدی

ســرانجام پس از گذشــت چهار ماه از پخش «خورشــید»
در ســینماها ،اکران آنالین آخرین ســاخته مجید مجیدی در
پلتفرمهای اینترنتی آغاز شد.
به گزارش ایسنا« ،خورشید» محصول سال  ۱۳۹۸و بهترین
فیلم سیوهشــتمین دوره جشــنواره فجر به کارگردانی مجید
مجیدی و تهیهکنندگی مشــترک او با امیر بنان است که سال
گذشــته در هفتاد و هفتمین دوره جشــنواره ونیز هم در بخش
اصلی مسابقه حضور داشت و موفق به کسب جایزه شد.
«خورشــید» که فیلمنامهاش توسط مجیدی و نیما جاویدی
نوشــته شده اســت ،یکی از پنج فیلم اکران نوروزی بود که از
اواخر اسفندماه سال  ۱۳۹۹روی پرده سینماها رفت و با توجه به
تعطیلیهای هر از گاهی سینماها در پی موجهای چندگانه کرونا
و بیرغبتی دیگر فیلمها برای اکران ،به همراه چهار فیلم دیگر
بیشتر از موعد مرسوم برای اکران نوروزی روی پرده ماندند.
اواخــر فروردین ماه یکی از پلتفرمهای اینترنتی تبلیغ اکران
آنالیــن این فیلم را در صفحه خود بدون تاریخ مشــخص و با
عنوان «به  زودی» درج کرد .البتــه این تبلیغ خیلی زود و پس
از انتشــار خبر ،به    خاطر ادامه اکران سینمایی فیلم حذف شد و
حاال پس از چند ماه ،اکران آنالین «خورشید» از شب پنجشنبه
 ۳۱تیرماه آغاز شده است.
با وجــود اینکه در هفتههای اخیــر فیلمهای جدیدی راهی
اکران شدهاند ،اما «خورشید» و دیگر فیلمهای نوروزی همچنان
در برخی سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده هستند چرا
که اســتقبال از سینما در چند وقت گذشــته نسبت به ماههای
ابتدایی سال بیشتر شده است.
براســاس آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)
فیلم «خورشــید» تا پایــان تیرماه نزدیک به یــک میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان فروش داشته است.
«خورشــید» فیلمی در ژانر خانوادگــی -درام و با ردهبندی
باالی  ۱۷سال معرفی شده که نماینده سینمای ایران در اسکار
 ۲۰۲۰بود و روایتی از زندگی چند نوجوان اســت که در تالش
برای کمک به خانواده و تامین نیازهای زندگی هستند.

