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استاندار فارس در شورای اداری
استان تاکید کرد :

بايد برخى مشكالت مزمن
استان كه ريشه در عملكرد
برخى افراد در ادارات
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دارد برطرف شود

از این سموم که بر طرف
جویبار گذشت
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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میزان نوشـت :دادسـتان کل کشـور گفت :از سـازمان ملی اسـتاندارد
انتظـار داریـم در مـورد موضـوع خـودرو وظیفـه ،تکلیـف و مسـئولیت
قانونـی خـود را مـورد توجـه بیشـتری قـرار دهد.
حجـت االسلام و المسـلمین محمـد جعفـر منتظـری دربـاره ورود
دادسـتانی کل کشـور بـه بحـث اسـتاندارد سـازی خودروسـازی و
اختلاف بـه وجود آمـده میان سـازمان اسـتاندارد و پلیـس راهنمایی و
رانندگـی فرماندهـی کل انتظامی کشـور ،بیان کرد :مسـئله اسـتاندارد
بـودن خودروهایـی کـه مـردم از آن اسـتفاده میکننـد ،بسـیار مسـئله
مهمـی اسـت.
وی افـزود :سـازمان مربوطـه در این حوزه وظیفه دارد تـا تمام مقررات
اسـتاندارد خـودرو کـه فقـدان آن سلامت جامعـه را تهدیـد میکنـد،
مـورد توجـه و بررسـی قـرار دهد.
دادسـتان کل کشـور تصریـح کـرد :نیـروی انتظامـی هـم بـه موجـب
قانـون و مقـررات وظیفـه دارد که خودروهایـی که در اختیـار مردم قرار
میگیـرد را رصـد کـرده و از تردد و شـماره گذاری خودروهایـی که فاقد
اسـتانداردهای الزم هسـتند ،جلوگیـری کند.
وی افـزود :از سـازمان ملـی اسـتاندارد توقـع و انتظـار داریـم تـا در
موضـوع خـودرو بـه وظیفـه ،تکلیـف و مسـئولیت قانونـی خـود عمـل
کند .
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 12صفحه

اعتماد به نفس ملی زمینه
تبادل فرهنگی را
فراهم میکند
12
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مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار :

هشدار دادستان کل کشور به سازمان استاندارد:

درباره خودرو به وظایفتان عمل کنید

مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس:

پاسخ به متقاضیان دریافت یارانه
با سرعت انجام شود
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری:

ساماندهی اتباع بیگانه در فارس از
خردادماه آغاز میشود
فرماندار شیراز:
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فرمانداری در خصوص پیوستن
روستاهای حریم شیراز هیچگونه
برنامه ای در دستور کار ندارد
در ادامه پویش «به حرمت علی (ع)
می بخشم» انجام شد؛

دو محکوم به قصاص در استان
فارس از چوبه دار رهایی یافتند

زلنسکی:

ماکرون پیشنهاد داد
از بخشی از حاکمیت
اوکراین صرف نظر کنم!

4

انبار احتکار  ۴میلیاردی
در شیراز لو رفت

2

در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس
مطرح شد؛

شیراز تنها کالنشهری که
کتابخانه مرکزی ندارد!

محمد بن زاید رسما
رئیس امارات شد
اختصاصی عصرمردم
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رویای خانهدار شدن از طریق نهضت ملی مسکن

استاندار فارس در شورای اداری استان تاکید کرد :

بايد برخى مشكالت مزمن استان كه ريشه در عملكرد برخى افراد
در ادارات دارد برطرف شود
صفد ر د وام

عصــر ديــروز نشســت شــوراى ادارى اســتان فــارس
در محــل تــاالر امامــى اســتاندارى برگــزار شــد.
محبــى پــور معــاون سياســى ،امنيتــى اســتاندارى
فــارس و رئيــس كميتــه شهرســتانهاى قــرارگاه
مردمــى و عادالنــه كــردن يارانه هــا در ايــن نشســت
بــا اشــاره بــه برخــى رويدادهــاى رخ داده در ســطح
جهــان طــى دو ســال گذشــته ،اظهــار داشــت:
قريــب دو ســال دو اتفــاق مهــم در ســطح جهــان
خصوصــأ نيمــه شــمالى كــره زميــن كوويــد ١٩
معــادالت جهانــى را تغييــر داد.
وى افــزود :عــاوه بــر آن بــا وجــود مشــكالت
اقتصــادى جهــان در حــال گــذار اســت و اســتمرار
خشكســالى در نيــم كــره شــمالى از ديگــر
مشــكالت محســوب مــى شــود.
محبــى پــور بــا اشــاره بــه اينكــه طــرح در حــال
اجــراى اقتصــادى بــا تشــكيل قــرارگاه مردمــى و
عادالنــه كــردن يارانه هــا شــامل شــش كميتــه
هميــارى مــى باشــد ،افــزود :اكنــون بــا هماهنگــى
الزم بيــن ايــن كميتــه بــا شهرســتانهاى اســتان
در جهــت رفــع مشــكالت اقدامــات الزم انجــام
مى شــود.
او گفــت :در ســطح ادارات بايــد همــكارى الزم در
جهــت اقنــاع صــورت گیــری وی ،ادامــه داد :بــدون
ترديــد بــا همــكارى الزم همــگان بــا حفــظ امنيــت
و توزيــع اقــام رفــع دل نگرانــى مــردم بــه اهــداف
متعالــى در ايــن حــوزه خواهيــم رســيد.
مهنــدس ايــزدى مديــر كل صمــت اســتان فــارس
در ايــن نشســت اظهــار داشــت :بازرســى و نظــارت
بــر بــازار بــه شــدت و قــوت الزم در دســتور كار
ســازمان صمــت قــرار گرفتــه اســت.
وى افــزود :از روز اول تشــكيل قــرارگاه تيم هــاى
بازرســى  ٤٥٨نفــر در قالــب  ٢٢٩تيــم آغــاز بــكار
كردنــد كــه در روز  ٣هــزار و  ٦١٥بازرســى بــا
تشــكيل  ٩٠٦پرونــده صــورت گرفــت.
رييــس ســازمان صمــت اســتان فــارس افــزود:
تاكنــون بيــش از  ١١هــزار بازرســى انجــام شــده
اســت كــه در ايــن جهــت بيــش از تعــداد  ١٧هــزار
پرونــده بــا ارزش ريالــى بيــش از  ٢١ميليــارد و ١٠٠
ميليــون تومــان تشــكيل شــده اســت.
ســردار رهــام بخــش حبيبــى رييــس كميتــه امنيتــى
قــرارگاه نيــز در ايــن نشســت بــا اشــاره بــه اينكــه
مــردم بــا فرهنــگ اســتان فــارس درخــور خدمــات
برجســته هســتند ،خاطــر نشــان كــرد :دشــمنان
از روزهــاى نخســت انقــاب اســامى در جهــت

برانــدازى نظــام مــا تمــام تــاش خــود را بــكار
گرفتــه انــد تــا اكنــون كــه بحــث اقتصــادى مطــرح
اســت.
وى افــزود :بحــث جلوگيــرى از مفســدان در حــوزه
اقتصــاد و نااميــدى دشــمنان در اجــراى ايــن طــرح
بســيار موثــر اســت.
فرمانــده نيــروى انتظامــى فــارس افــزود :اكنــون
افــرادى كــه ســوء اســتفاده مــى كردنــد ناراحــت
هســتند و در ايــن مســير كارشــكنى و مخالفــت
مى كننــد ،ايــن افــراد شــامل ســوء اســتفاده
كننــدگان ،دشــمنان و برخــى هــم بــه دليــل عــدم
اطــاع بنابرايــن بايــد دل نگرانــى مــردم در اجــراى
ايــن طــرح برطــرف گــردد.
حبيبــى افــزود :در ايــن اعتراضــات كــه تعــداد
اندكــى حضــور دارنــد مــواردى هســت كــه مــى تــوان
ريشــه يابــى كــرد چنانچــه در بيــن افــراد دســتگير
شــده ســلطنت طلــب و مغــرض حضــور دارنــد و ايــن
بــود كــه مــردم مــا بــا ايــن افــراد همراهــى نكردنــد و
دشــمنان نــا اميــد شــدند.
وى افــزود :شايســته اســت كــه در ايــن ايــام بــا
نظــارت و همــكارى و بــا ارزيابــى دقيــق و ايجــاد
آرامــش در جامعــه تــاش داشــته باشــيم و پليــس
بــراى حفــظ امنيــت و آرامــش مــردم جامعــه حضــور
الزم داشــته و خواهــد داشــت.
ربانــى زاده رييــس كميتــه پشــتيبانى و مالــى
قــرارگاه مردمــى و عادالنــه كــردن يارانه هــا از ديگــر
ســخنرانان نشســت شــوراى ادارى ديــروز بــود ،وى
بــا بيــان اينكــه اجــراى ايــن طــرح از ســال  ٩٧در
دســتور كار بــود و اكنــون دولــت عــزم اجــراى ايــن
طــرح كــرده اســت تــا مســتقيم يارانه هــا بــه دســت
مــردم برســد.
وى توجــه بــه تأميــن ،توزيــع و نظــارت در بــازار را از
محورهــاى اصلــى عنــوان كــرد و گفــت :در حــال
حاضــر بحــث توزيــع بــا مشــكالتى مواجــه اســت
و كمبــود در بــازار ريشــه در نگرانــى مــردم جامعــه
دارد.
وى افــزود  :بــر اســاس ارزيابــى انجــام شــده
٩٠درصــد يارانــه بگيــر بايــد داشــته باشــيم بنابرايــن
بــا هماهنگــى ســازمان هدفمنــد ســازى يارانه هــا و
وزارت رفــاه ايــن افــراد شناســايى و يارانــه پرداخــت
خواهــد شــد.
دهقــان پــور رييــس ســازمان جهــاد كشــاورزى
اســتان فــارس نيــز در ايــن نشســت اظهــار داشــت:
از اقدامــات جهــاد كشــاورزى تشــكيل ســتاد
فرماندهــى و كنتــرل وضعيــت ،دريافــت گزارش هــا
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بــوده كــه در ايــن رابطــه پنــج گــروه حراســت ،رصــد
فضــاى مجــازى ،نظــارت ،توزيــع كاال و توزيــع
نهاده هــاى دامــى تشــكيل گرديــد.
وى حضــور ناظريــن معيــن در ســطح شهرســتانهاى
اســتان و آخريــن وضعيــت كاالهــاى اساســى و مرغ
گــرم و گــزارش ويــژه خــروج مــرغ از مرغ دارى هــا از
جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه اعــام كــرد و گفت:
جلســات مســتمر روزانــه بــا بخــش توليدكننــدگان
خصوصــى و ارتبــاط بــا مديــران شهرســتانها از ديگــر
مــوارد در ايــن حــوزه بــوده اســت.
دهقــان پــور توزيــع ثابــت و ســيار مــرغ منجمــد
در مناطــق حاشــيه اى و توزيــع مــرغ منجمــد از
ديگــر اقدامــات عنــوان كــردو گفــت :پيــش بينــى
مى شــود بــا توجــه بــه كاهــش تقاضــا در روزهــاى
آينــده شــاهد كاهــش نــرخ مــرغ خواهيــم بــود.
ســرهنگ علــى پــور معــاون ســپاه فجــر فــارس در
ايــن نشســت اظهــار داشــت :در ايــن اســتان بحــث
اقنــاع ســازى افــكار عمومــى در اجــراى ايــن طــرح
اقتصــادى در فضــاى حقيقــى مناســب بــوده امــا
در فضــاى مجــازى در ايــن حــوزه عقــب هســتيم
بنابرايــن برخــى مــردم مــا بــا وجــود حضــور در همــه
عرصه هــا هــم اكنــون بــا ترديــد مواجــه هســتند از
ايــن رو بايــد بــا اســتفاده از ظرفيــت فضــاى مجــازى
و رســانه ها در جهــت اقنــاع ســازى مــردم تــاش
شــود.
دكتــر محمد هــادى ايمانيــه اســتاندار فــارس در
پايــان ايــن نشســت بــه حضــورش در بيــن مــردم
و اقنــاع افــكار عمومــى و توجيــه مــردم اشــاره
كــرد و گفــت :مديــران اســتان و فرمانــداران بــا
شــناخت ايــن طــرح مهــم اقتصــادى و پرســش از
اقتصادانــان مــردم را از مزايــا و منافــع ايــن طــرح
مطلــع ســازند.
مقــام عالــى دولــت در اســتان فــارس ادامــه داد:
مديــران مــا بايــد برخــى مشــكالت مزمــن اســتان
كــه ريشــه در عملكــرد برخــى افــراد در ادارات دارد
برطــرف كننــد.
ايمانيــه همچنيــن از تــاش كميتــه رســانه و
رســانه ها و خبرگزارى هــا در جهــت رفــع شــبهات
در ايــن حــوزه تقديــر كــرد و گفــت :در بحــث ديگــر
بايــد بــا مشــاركت و همــكارى عمومــى ،مــردم را در
جهــت نظــارت اجنــاس و ارائــه گــزارش تخلفــات بــه
ميــدان بياوريــم.وى افــزود :بــا همــكارى مناســب
دســتگاه قضايــى بــا متخلفــان و افــراد ســودجو
بــدون تعــارف برخــورد قاطــع خواهــد شــد.

4

رنگهای قرمز و نارنجی از نقشه
کرونایی فارس حذف شدند
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ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

از این سموم که بر طرف
جویبار گذشت
در محفلی دوسـتانه معلمی بازنشسـته اظهار داشـت
چرا مـا از کـره جنوبی و ژاپـن عقب تریم؟
او در ادامـه داسـتان خـود می گفـت« :نفـت و گاز
داریـم ،معـادن فلان و بهمـان داریـم ،کشـور مـا
بـه لحـاظ مسـاحت از آنهـا وسـیع تر اسـت ،مـا
می توانسـتیم بعـد از پیـروزی انقلاب یـک حکومت
آزاد ،دمکراتیـک داشـته باشـیم ،چـرا؟ و چـرا.
شـاید کـه نـه حتماً ایـن سـؤاالت و بعضا سـئواالت
دیگـری شـبیه بـه ایـن سـئواالت در اذهـان
عمومی بعضـی از جوانانـی کـه خاطـره و ذهنیتـی از
عملکـرد حکومـت پادشـاهی محمدرضا شـاه پهلوی
ندارنـد گذشـته قبـل از انقلاب را مدینـه فاضلـه
می داننـد و بـدون اطالع از آنچه بعـد از جنگ جهانی
دوم بـر ایـران گذشـته را بـه قضـاوت می نشـینند
هرچنـد حکومـت جمهـوری اسلامی هم بی-عیـب
و نقـص نیسـت و مسـائل مـورد انتقـاد زیـادی را به
ویـژه درخصـوص عملکـرد اقتصـادی و سیاسـت
خارجـی بـه آن منسـوب اسـت.
و اما بعد!
سـال  1346کـه در دبیرسـتان حـاج قـوام شـیراز
دانش آمـوز کالس ششـم ادبـی بـودم پیاده-روهای
خیابـان قاآنـی را که خاکبـرداری می کردنـد تا در آن
کابل هـای تلفـن عبـور دهنـد کره ای هـا بـه عنـوان
کارگـر متخصـص و آلمان هـا در شـرکت زیمنس به
عنـوان مهنـدس فنـی ،ایـن قبیـل کارهـا را انجـام
می دادند.
در کنـار مغازه کتابفروشـی بنـگاه مطبوعاتی نغمه که
متعلـق بـه مرحـوم دائـی ام بود یـک مغـازه کوچک
آفتابه سـازی بـود کـه بـه آن لولیـن می گفتنـد .بوی
جـوش دادن لولین هـای حلبی سرتاسـر خیابان را پر
کـرده بـود .آن روزهـا ما لولیـن می سـاختیم اما حاال
چه ؟
ژاپنی هـا در جنـگ جهانـی دوم در بنـدر پورت هـاور
ناوگان دریایـی آمریکایی هـا را زمین گیر کردند حال
مقایسـه کنید چگونـه مـا می توانیم ژاپن باشـیم که
در جنـگ جهانـی دوم هیـچ امکانـات و ابـزاری کـه
بتوانـد مقابل تجـاوز انگلیس هـا از جنوب بایسـتد و
یـا مقابـل ورود و تجـاوز روس هـا از شـمال مقاومت
کنـد نداشـتیم هرچند اعلام بی طرفی کـرده بودیم.
صنایـع مـا مونتاژ بود آن هـم صنایعی کـه پایه ریزی
آن از دهـه چهـل بـه بعـد توسـط آمریکائی هـا،
ژاپنی هـا و آلمان هـا ریختـه شـده بـود و علیرغـم
اینکـه غـرب ادعـای دوسـتی با ایـران را داشـت و
شـاه را دست نشـانده و دوسـت خـود می دانسـتند
حاضـر نشـدند کارخانـه ذوب آهن به ایـران بدهند و
ایـن روس ها بودنـد که در قبـال قـراردادی با دولت
ایـران کارخانـه ذوب آهنـی کـه بـا ذغال سـنگ کار
می کـرد را در ازاء انتقـال گاز ایـران بـه روسـیه در
اصفهـان بنـا کردند.
روس هـا کارخانجـات ذوب آهـن خـود را بـا گاز مـا
راه انـدازی کردنـد امـا مـا کـه مخـازن عظیـم گاز
داشـتیم مجبـور بودیـم ذغال سـنگ را از هنـد وارد
کنیـم و پـس از تخلیه در بنـادر خلیج فـارس با قطار
بـه اصفهـان منتقـل نماییم.
وابسـتگی صنایـع مـا بـه کشـورهای خـارج بـه
گونـه ای بـود کـه اگـر مـواد اولیـه و قطعـات و یـا
امکانـات مونتـاژ قطـع می شـد کال صنایـع تعطیـل
می گردیـد.
بـه لحـاظ اقتصـادی هـر چنـد ریـال ایـران تقریبـا
از ارزش ثابتـی برخـوردار بـود چـون پشـتوانه آن
دالر و حمایـت آمریـکا بـود بـه اسـتثنای تـورم 23
درصـدی سـال  55آمریکایی هـا همـان رفتـاری که
بـا کشـورهای نفت خیـز حـوزه خلیج فارس داشـتند
بـا ما هم داشـتند زیرا اسـتقالل اقتصادی و سیاسـی
بـه مفهـوم واقعـی آن در هیـچ یـک از کشـورهای
منطقـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم معنـی نداشـت.
بعـد از پیروزی انقالب اسلامی که خط و نشـان های
انقالبیـون علنـی شـد هرچنـد در سـقوط سـلطنت و
ورود بـه مخالفـت بـا حکومت اسـتبدادی شـاه همه
احـزاب و گروه هـای سیاسـی متفق القـول بودنـد اما
پـس از سـقوط شـاه هر گـروه و حـزب و جنـاح خر
خـود را می رانـد و تقاضـای خـود را مطـرح می کـرد
مثـل چهارراهـی کـه خـط هـدف عبـور را تعییـن
می کنـد .لـذا هیـچ کـدام بـه یـک خـط مشـترک
نمی رسـیدند.
وعده هایـی کـه امـام خمینـی(ره) و سـایر انقالبیون
بـه مردم دادنـد برای شـرایط عادی پـس از انقالب
عملـی می بـود نـه در زمانـی که سـفارت آمریـکا در
اشـغال و گروگانگیـری قـرار گرفـت و تحریم هـا و
جنـگ همزمان شـروع شـد و قلـب مملکـت در خطر
ایسـتایی قـرار گرفـت تـا بتوان سـردردها و سـایر
بیماری هـای اقتصـادی را درمان کرد .انقلاب دو راه
بیشـتر پیـش رو نداشـت یـا بـا آمریـکا و غـرب به
روال سـابق کنار آیـد که در واقع انقالب با آن شـعار
آزادی و اسـتقالل در تناقـض قرار می گرفـت و یا به
هـر بهائـی مقابل آنهـا بایسـتد که حاصـل آن جنگ
تحمیلـی  8سـاله و تحریم هـای کمرشـکن و انزوای
سیاسـی می بود.
وقتـی هـزاران نفـر شـهید و مفقـود و آزاده و جانباز
داشـتیم و خسـارت هایی کـه در آن زمـان هـزار
میلیـارد دالر برآورد شـد نباید انتظار داشـت وضعیت
اقتصـادی امـروز مـا بهتر از گذشـته ای باشـد که نه
جنـگ داشـتیم ،نـه دشـمنی آمریـکا و کشـورهای
غربـی و نـه جمعیت سـه برابری کـه می بایـد آب و
نـان و بـرق و بهداشـت و آموزش آنها تأمین شـود و
نـه حمایت هایـی کـه شـاه از آن برخـوردار بود.
ایـن سـخنان بـه معنـای تبرئـه مدیـران ناالیـق و
یـا خیانتـکار و فرصت طلـب دوران پـس از انقلاب
اد امه د  ر ستون روبرو
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در نشست سران قوا مطرح شد؛

ساختار استفاده از کاالبرگ الکترونیکی
در کوتاه ترین زمان آماده و اجرا شود
نشسـت سـران سـه قوه به میزبانـی رییس مجلس
شـورای اسلامی برگزار و تاکید شـد در کوتاه ترین
زمـان سـاختار اسـتفاده از کاالبـرگ الکترونیکـی
بـرای عرضـه کاالهای ضـروری به قیمت شـهریور
 ۱۴۰۰آمـاده و اجرا شـود.
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،در نشسـت عصـر
دیـروز سـران قـوا کـه بـا حضـور آیـت اللـه سـید
ابراهیـم رئیسـی رئیـس جمهـور ،محمـد باقـر
قالیبـاف رییس مجلس شـورای اسلامی و حجت
االسلام والمسلمین غالمحسـین محسنی اژهای
رییـس قـوه قضاییـه در مجلـس شـورای اسلامی
برگزار شـد ،روسـای قـوای مقننـه و قضائیه ضمن
تشـکر از دولـت برای اجـرای طـرح عادالنه کردن
یارانـه هـا ،بر همراهی و همکاری همه دسـتگاه ها
بـا دولـت بـرای اجـرای ایـن طـرح تاکیـد کردنـد.
در ایـن جلسـه ،سـران قـوا ضمـن بررسـی مسـایل

مربـوط بـه اجـری طـرح عادالنه کـردن یارانـه ها،

زلنسکی:

ماکرون پیشنهاد داد از بخشی از
حاکمیت اوکراین صرف نظر کنم!

رئیـس جمهـور اوکرایـن در اظهاراتی عنـوان کرد،
امانوئـل ماکـرون ،رئیـس جمهـور فرانسـه بـه او
پیشـنهاد داده بـا صـرف نظـر کـردن از بخشـی از
حاکمیتـش ،بـه والدیمیـر پوتیـن اجـازه دهـد کـه
وجهـه خـود را حفـظ کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از پایـگاه نیـو وویـس
آو اوکرایـن ،ولودیمیـر زلنسـکی ،رئیـس جمهـور
اوکرایـن بیـان داشـت ،تالشـهای امانوئـل
ماکـرون ،رئیـس جمهور فرانسـه بـرای یافتن یک
"مسـیر فرعـی" برای روسـیه بـی نتیجه هسـتند و
تـا زمانـی که روسـیه درنیافته که الزم اسـت خارج
شـود ،به سـراغ راههـای معقول بـرای پایان دادن

بـه جنـگ نخواهـد رفـت.
زلنسـکی بیـان داشـت :شـاید امانوئـل ماکـرون،
رئیـس جمهور فرانسـه بیشـتر از من مطلع اسـت،
مـن میدانـم او میخواسـته بـا میانجیگـری کردن
بیـن مـا (اوکرایـن و روسـیه) چیـزی را کسـب کند
امـا او شکسـت خـورد و علـت شکسـت او موضـع
مـا نبـود بلکه موضـع روسـیه بود.
او خاطرنشـان کـرد :ایـن بـرای رهبـران جهـان
مناسـب نیسـت که بـه من پیشـنهاد کننـد باید در
قبـال حاکمیـت اوکرایـن فداکاریهـای خاصـی
انجـام دهـم تـا بـه پوتیـن اجـازه داده شـود وجهه
خـود را حفـظ کنـد.
رئیسجمهـور اوکرایـن افـزود که کشـورش "آماده
نیسـت بـا واگـذاری قلمـروی خـودش ،امـور
مربـوط بـه کـس دیگـری را نجـات دهـد".
کاملا غیرقابل
او تاکیـد کـرد" :فکـر میکنـم این ً
توجیه اسـت .ایـن اتالف وقت اسـت".
او بیـان داشـت ،اهانـت روسـیه بـه هـر گونـه
سازشـی بـه نفعـش بـا حملـهاش در  ۲۴فوریـه به
اوکرایـن آشـکار شـد.

توجـه بـه مسـائل مختلـف ایـن طـرح و رسـیدگی

بـه شـکایات و مطالبـات مـردم دربـاره پرداخـت
کمـک معیشـتی به صـورت دقیـق و در کوتاه ترین
زمـان ممکـن را مـورد توجه قـرار داده و بـر برخورد
بـا تخلفـات احتمالـی در رونـد توزیـع کاالهـای
ضـروری تاکیـد کردنـد.
در این نشسـت ،سـران سـه قوه همچنیـن بر توجه
بـه حفـظ آرامـش معیشـتی مـردم به عنوان سـتون
اصلـی اجـرای ایـن طـرح تأکیـد و خاطرنشـان
کردنـد کـه همانگونـه کـه مدیـران اجـرای طـرح
پیگیـر هسـتند ،بایـد بـه نحـوی اقـدام شـود کـه
هـم کاالهـا و اقلام مـورد نیـاز مـردم بـه موقـع در
بازارهـای هـدف توزیـع شـود و هـم اجـرای طـرح
بـه گونـه ای پیـش برود کـه در کوتـاه تریـن زمان،
سـاختار اسـتفاده از کاالبـرگ الکترونیکـی بـرای
عرضـه کاالهـای ضـروری بـه قیمـت شـهریور
 ۱۴۰۰آمـاده و اجـرا شـود.

دهنوی:

رئیسجمهور آبرویش را برای جبران
خرابیها گذاشت
یـک عضـو هیـأت رییسـه مجلـس شـورای
اسلامی هدفمندی یارانههـای پنهـان و
اعطـای آن بـه دهکهـای نیازمنـد را برنامـهای
عدالتمحـور و مخالـف نـگاه لیبرالـی دانسـت و
گفـت :بـا رصـد اقدامـات دولـت و نظـارت دقیـق
بـر اجـرای قانـون ،تمامقـد از آیتاللـه رئیسـی و
تصمیمـات اصالحـی کابینـه حمایـت میکنیـم.
بـه گزارش ایسـنا ،سـید محسـن دهنـوی نماینده
تهـران در مطلبـی در صفحـه توییتر خود با اشـاره
بـه اصالحـات اقتصـادی دولـت در تغییـر در
پرداخـت نظـام یارانـه نوشـت:
«ماجـرای دالر جهانگیـری نحستریـن میـراث
دولـت قبـل بـود .اکنـون کـه شـخص رئیـس
جمهـور آبرویـش را گذاشـته و سـعی در جبـران
خرابیهـای گذشـته دارد ،عـدهای کـه مـا را یـاد
گالم در گالیـور میاندازنـد بـا تهمتهایـی مثـل آن بـه دهکهـای نیازمنـد ،اتفاقـا برنامـهای
«تصمیـم لیبرالـی دولـت» ،سـعی در تضعیـف عدالتمحـور و مخالـف نـگاه لیبرالـی اسـت.
دولـت و رییـس جمهـوری دارنـد.
ضمـن رصـد اقدامـات دولـت و نظـارت دقیـق
ایـن مدعیـان الاقل یـک خط راه حـل واقعی ارائه بـر اجـرای قانـون ،تمامقـد از آیتاللـه رئیسـی و
بدهنـد .هدفمنـدی یارانههـای پنهـان و اعطـای تصمیمـات اصالحـی کابینـه حمایـت میکنیم».

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار :

پاسخ به متقاضیان دریافت یارانه با سرعت انجام شود
معـاون اول رییـس جمهور با تاکیـد براینکه فراوانی
کاال بایـد بـه نحـوی باشـد کـه اقلام و کاالهـای
اساسـی بـه سـهولت در اختیـار مـردم قـرار گیـرد،
گفـت :وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت صمـت،
تامیـن و توزیـع کاال را علاوه بـر فروشـگاه های
بـزرگ زنجیـره ای ،در خـرده فروشـی ها و
فروشـگاه های محله هـای شـهری بـا جدیـت در
دسـتور کار خـود قـرار دهنـد تـا مـردم دغدغـه ای
بـرای تامیـن نیازهـای خـود نداشـته باشـند.
بـه گزارش ایسـنا ،محمد مخبر ظهر دیروز(شـنبه)
در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار ،تشـدید نظارت هـا و
بازرسـی ها در سـطح بـازار را مـورد تاکید قـرار داد و
اظهـار داشـت :نظارت ها باید به شـکل محسـوس
انجـام شـود تا حضور دولت در بازار احسـاس شـود

و مـردم نسـبت بـه نظـارت بـر بـازار اطمینـان پیـدا
کنند .
معـاون اول رییـس جمهـور افـزود :تقویت سـامانه
پاسـخگویی ۱۲۴وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت
نیـز گامی پراهمیـت بـرای ایجـاد آرامـش در جامعه

اسـت تـا بـا سـرعت هـر چـه بیشـتر بـه مـوارد
گرانفروشـی و تخلفـات صـورت گرفتـه در بـازار
رسـیدگی شـود.
وی از وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعات خواسـت
بسـتر های الزم را فراهـم کنـد تـا سـامانه های

پاسـخگو بـه مـردم نظیـر سـامانه هدفمنـد سـازی
یارانه هـا ،وزارت تعـاون و تعزیـرات تقویـت شـده
و ضعف هـا و اشـکاالت موجـود در اسـرع وقـت
مرتفـع شـود.
معـاون اول رییـس جمهـور افـزود :الزم اسـت
تدابیـری اندیشـیده شـود تـا پاسـخ بـه درخواسـت و
مطالبـه کسـانی کـه متقاضـی دریافت یارانـه نقدی
هسـتند در اسـرع وقـت انجام شـود تا زمـان انتظار
مـردم بـرای دریافـت پاسـخ تـا حـد امـکان کاهش
پیـدا کند.
مخبـر بـر لـزوم اسـتمرار اطلاع رسـانی دقیـق و
شـفاف بـه مـردم در خصوص طـرح مردمی سـازی
یارانه هـا تاکیـد و در ادامـه از همراهی خـوب مردم
بـا دولـت برای اجـرای این طـرح بـزرگ تقدیر کرد.

در نشست چالشهای سیاستگذاری واکسن مطرح شد:

بدهی  ۵.۵هزار میلیاردی دولت به شرکتهای واکسنساز
معـاون سـتاد توسـعه فنـاوری زیسـت فنـاوری
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـتجمهوری با بیان
اینکـه تاکنـون بیـش از  ۲۰۰میلیـون دوز واکسـن
خریداری شـده اسـت که  ۵۰میلیـون دوز آن تولید
داخـل بـوده اسـت ،گفـت :بایـد  ۸.۵هـزار میلیارد
تومـان بـه شـرکتهای تولیـد کننـده پرداخـت
میشـد ،ولـی از ایـن میـزان  ۵.۵هـزار میلیـارد
تومـان بدهـی دولـت بـه شـرکتهای تولیدکننـده
اسـت ،در حالـی کـه کشـور بـرای واردات ،پیـش
پرداخـت بـه شـرکتهای تولیدکننـده خارجـی
پرداخـت کرده اسـت و بـرای پرداخت شـرکتهای
داخلـی ۵.۵ ،هـزار میلیـارد تومـان آن باقی محقق
نشـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا دکتـر علیرضـا خاکدامـن در
نشسـت چالشهـای سیاسـتگذاری واکسـن بـا
بیـان اینکـه بـا شـروع پاندمی کرونـا ،کشـور سـه
برهـه را پشـت سـر گذاشـت ،افـزود :برهـه اول از
آنجایـی کـه شـرایط پیـش رو بـرای کسـی روشـن
نبـود ،اقـدام بـه واردات واکسـن شـد کـه در آن
زمـان همـکاری بینالمللـی ایـران بـا کووکـس

خالصـه شـده بـود و بـه مـوازات آن موضـوع تولید
بومی واکسـن و حمایـت از تولیـد داخـل مـد نظـر
قـرار گرفـت و در ایـن راسـتا چنـد شـرکت واکسـن
سـاز مـورد حمایـت قـرار گرفتنـد.
وی برهـه دوم دسترسـی به واکسـن را اشـباع بازار
جهانـی از ایـن محصـول بیوتکنولـوژی دانسـت

و اظهـار کـرد :در ایـن برهـه بـا پیشـران شـدن
کشـورهای اروپایـی ،بـازار جهانـی از واکسـن کرونا
اشـباع شـد و در نتیجه کشـورهای جهـان با حجم
زیـادی از واکسـنها مواجـه شـدند ،در ایـران نیـز
در دولـت قبـل تصمیـم گرفته شـد کـه منابع جدی
بـرای واردات واکسـن در نظـر گرفتـه شـود.

خاکدامـن اضافـه کـرد :برهه سـوم که هـم اکنون
در آن قـرار داریـم ،دوره "ضـرر تولیدکننـدگان
داخلی" واکسـن اسـت کـه دلیل آن اتخـاذ تصمیم
گیریهـا و برنامهریزیهـای انجـام شـده اسـت و
هـم اکنـون بـه برنامـه ریـزی و تدابیری نیـاز داریم
کـه بتوانیـم ایـن دوران را بگذرانیـم.
معـاون سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری بـا اشـاره
بـه آمارهـای کشـور در ایـن زمینـه ،یـادآور شـد:
تاکنـون بیـش از  ۲۰۰میلیـون دوز واکسـن
خریـداری شـده اسـت کـه از ایـن میـزان ۲۵
درصـد یعنـی  ۵۰میلیـون دوز آن تولیـد داخـل
بـوده کـه بایـد  ۸.۵همـت (هـزار میلیـارد تومـان)
بـه شـرکتهای تولیدکننـده پرداخـت میشـد ،ولی
" ۵.۵همـت" (هـزار میلیـارد تومـان) بدهـی دولت
بـه شـرکتهای تولیدکننـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن بدهـی در حالـی اسـت کـه
بـرای واردات بایـد پیشپرداخـت بـه شـرکتهای
تولیدکننـده خارجـی داده میشـد ،ولـی بـرای
پرداخـت شـرکتهای داخلـی ،هنـوز  ۵.۵هـزار
میلیـارد تومـان باقـی آن محقـق نشـده اسـت.

محمد بن زاید رسما
رئیس امارات شد
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شـورای عالـی فـدرال امـارات دیـروز شـنبه محمـد بـن زایـد را بـه
عنـوان رئیـس جدیـد ایـن کشـور تعییـن کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،خبرگـزاری رسـمی امارات (وام) دیـروز (شـنبه)
اعلام کـرد که شـورای عالی فدرال این کشـور در جلسـهای رسـما
محمـد بـن زایـد ،ولیعهـد ابوظبـی را به عنـوان رئیس جدیـد امارات
تعییـن کـرد.وی بـرادر خلیفـه بـن زایـد رئیـس سـابق امارات اسـت
کـه روز جمعـه درگذشت.جلسـه شـورای عالـی فدرال امـارات دیروز
در قصـر "المشـرف" در ابوظبـی و بـه ریاسـت محمـد بـن راشـد آل
مکتـوم ،معـاون رئیـس امـارات و حاکـم دوبـی برگزار شـد.
وزارت امـور ریاسـت امـارات در بیانیـهای در ایـن بـاره اعلام کـرد:
طبـق اصـل  ۵۱قانون اساسـی ،محمد بـن زاید آل نهیـان به اتفاق
آرا بـه عنـوان رئیـس امـارات متحـده عربی تعیین و جانشـین شـیخ
خلیفـه بـن زایـد آل نهیـان شـد.در همیـن حـال ،محمـد بـن زایـد
از اعضـای شـورای عالـی فـدرال امـارات بـه دلیـل اعتمـاد بـه وی
تشـکر و قدردانـی کرد.وی همچنیـن از خداوند متعال خواسـت که
او را در عمـل بـه ایـن مسـئولیت بـزرگ و خدمـت به امـارات و ملت
آن موفـق کند.محمـد بن راشـد نیـز با تمجید از عملکـرد محمد بن
زایـد بـرای وی آرزوی موفقیـت کرد.
اد  امه از ستون روبرو

اسالمی نیسـت ،بلکـه به این معناسـت کـه نمی توان
بـدون اطلاع از وضعیت گذشـته قبـل از انقلاب به
مقایسـه نشسـت و گفـت :چرا مـا ژاپن نشـدیم و یا
از کـره عقـب افتادیم!
ما باید میزان سـواد ،تجارب سیاسـی ،خواسـته های
مردممـان و دولتمـردان را قبـل و بعـد از پیـروزی
انقلاب اسلامی ارزیابی کنیـم و تحـوالت و تغییرات
 42سـاله اخیـر را نیـز مطالعـه نماییـم و ببینیـم
وقتـی  80درصـد خانه هـای شـیراز قبـل از انقلاب
حمـام نداشـتند و همـه سـاکنان خانه هـا بـه حمـام
عمومی می رفتنـد تـا االن کـه بـه نـدرت کسـانی
بـه حمـام عمومی می رونـد چـه میـزان مصـرف آب
و حامل هـای انـرژی دارنـد و می بایـد بهـای آن را
پرداخـت کننـد.
آن وقـت بـه همیـن ترتیـب هزینه هـای ناشـی از
توسـعه عمرانـی و تحـوالت فنآوری هـای ارتباطـی
را بـه مقایسـه نشـینیم و بـا خـود بگوییـم اگـر در
زمـان شـاه مـردم از اینترنـت ،گوشـی های همراه و
شـبکه های ماهواره ای اسـتفاده می کردنـد و در تمام
شـبانه روز بمبـاران اطالعاتـی می شـدند سـلطنت
شـاه و تشـکیالت حکومتی پادشـاهی چند سال دوام
می آورد؟
امـروز کـه بیشـتر کشـورهای دنیـا بـا مسـائل
اقتصـادی ،جنـگ ،بیمـاری کرونـا و تحـوالت
پرهزینـه فنآوری هـای جدیـد روبـرو هسـتند میزان
آسـیب پذیری های خانوادگـی چـه انـدازه اسـت؟
متأسـفانه همسـایه های مـا بیشـتر یـا فقیرنـد و در
جنگ هـای برادرکشـی مشـغول و یـا تحت سـیطره
اسـتعمارند و درآمدهـای خود را صرف خرید اسـلحه
و باج دهـی بـه آمریـکا و غـرب می کنند و یـا همانند
ترکیـه بـه درد چـه کنـم گرفتارنـد کـه نمی تواننـد
مقابـل روسـیه نایسـتند چـون عضـو ناتو هسـتند و
نمی تواننـد از اوامـر آمریکائی هـا سـرپیچی کننـد
چـون گردنشـان زیـر بـار و فشـار کشـورهای عضو
ناتـو اسـت و به یک اشـاره تـورم  45درصـد را باید
تجربـه کنند.
امـروز همـه می داننـد کـه اسـتقالل اقتصـادی حرف
بی ربطـی اسـت .جنگ اوکراین نشـان داد کـه آلمان
هـم آسـیب پذیر اسـت و کشـورهای اروپایـی برای
نفـت ،گاز ،مـواد غذایی بیشـتر آسـیبپذیرند.
ترکش هـر جنگ ناخواسـته ای و هر تغییر سیاسـتی
ابتـدا مسـائل اقتصـادی دنیـا را تحت الشـعاع قـرار
می دهد و سـپس رونـد سیاسـتگذاری ها را.
انقلاب ایـران هرچنـد بـه کشـورهایی بـرای جلب
سـرمایه سودرسـانی کرد ولی جهان را با چالش های
جدیـدی مواجـه نمود تا آنجـا که امپریالیسـم آمریکا
هـم احسـاس خطر کـرد و در بعضـی مواقـع از خود
ضعـف نشـان داد و بت پوشـالی آن فـرو ریخت.
ندانسـته ها ،ندانم کاری هـا ،خسـارت ها و
ناتوانایی هـای مـا زیـاد اسـت .امـا تجربه هـا،
دسـتاوردها و مقاومت هایـی داشـته ایم کـه باید قدر
بدانیـم.
امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد اتحـاد،
فهـم از شـرایط و طـرز مقابله با مشـکالت هسـتیم.
دولت هـای آمریـکا و انگلیـس همـه سـاله میلیاردها
دالر هزینـه می کننـد تـا بـر افـکار عمومی مـردم ما
و جهـان سـومی ها و حتی بـر یکدیگر تأثیـر گذارند
و مدیریـت کننـد و خـود را دایـه دلسـوزتر از مـادر
نشـان دهنـد و متأسـفانه بعضـی از افراد نـاآگاه هم
کـه بـه هـر دلیلـی از وضعیـت موجـود ناراضی انـد
ابـزار و وسـیله آنهـا می شـوند .بایـد بـه روز واقعـه
بیاندیشـیم .روزهایـی که آینـده و موجودیت و هویت
مـا را بـه خطر می انـدازد .اگـر می خواهیـم مثل ژاپن
باشـیم بایـد توان ژاپنی هـا را در کار و تلاش و نظم
و انضبـاط داشـته باشـیم هرچنـد مثـل ژاپـن بـودن
هـم خیلـی افتخاری نیسـت وقتی بعضـی از کارگران
آن بـه علت فشـار کار دسـت بـه خودکشـی می زنند
و اکثریـت آنهـا در آپارتمان هـای  25تـا  35متـری
زندگـی می کنند.
بهتر است با خود بگوییم به قول حافظ:
از آن سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی
روح و روان مـا مدت هاسـت از طـرف دشـمنان
سم پاشـی شـده ،بهتر است دستی به سـر و صورت
خـود بکشـیم ،چشـم ها را بشـوئیم و طـوری دیگـر
ببینیـم .حرف هـای بـی ریشـه و غیـر مسـتند نزنیم،
رویـا پراکنـی نکنیم  ،با آمـار و اطالعات حـرف بزنیم
و اگـر دولـت هسـتیم و می خواهیـم تصمیمـات مهم
اقتصـادی بگیریـم و بـه اصطلاح جراحـی اقتصادی
کنیـم بـا اقتصاددانـان مشـورت کنیـم  ،از تصمیـات
محفلـی بپرهیزیم و بیـش از ایـن وزن گرانی و تورم
را افزایـش ندهیم.
والسالم

فارس
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شیراز تنها کالنشهری که کتابخانه مرکزی ندارد!
امام جمعه شــیراز با انتقاد از پاره ای نگاه هــا و رویکردها در حوزه فرهنگی ،بر لزوم
وحدت در نگاه و اقدام در این حوزه تأکید کرد ...

هوای شیراز برای همه گروههای سنی ناسالم است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری:

ساماندهی اتباع بیگانه در فارس از خردادماه آغاز میشود
ایرنـا :معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس ،با اشـاره به آغاز
اجـرای طـرح شناسـایی اتباع بیگانـه از اواخـر فروردین ماه امسـال گفت :پس
از پایـان مرحلـه شناسـایی ،کار سـاماندهی اتبـاع نیـز از خردادمـاه آغـاز خواهد
شد.
اسـماعیل محبـی پـور ،در جلسـه سـاماندهی اتبـاع اسـتان فـارس در شـیراز
افـزود :ایـن سـاماندهی شـامل تعییـن تکلیـف اتبـاع غیرمجـاز و دسـته بنـدی
شهرسـتان ها بـرای مجـاز و غیرمجـاز بـودن در پذیـرش و حضـور اتبـاع بیگانه
است.
وی ادامه داد :هم اینک در اسـتان  ۹شهرسـتان غیرمجاز داریم که پیشـنهاد
مـا ایـن اسـت کـه تعـداد شهرسـتان های غیرمجـاز بیشـتر شـود.اتباع بیگانـه میهمـان هسـتند اما بنا نیسـت که
صاحـب خانـه شـوند و تمـام عرصههـا را اشـغال کننـد و در ایـن زمینه شهرسـتان ها باید مدیریـت کنند.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری فارس بیـان کرد :اسـتفاده کارفرمایان از اتبـاع بیگانه غیرمجاز
یـا اجـاره ملـک بـه این اتبـاع نیز تخلف اسـت و بـا متخلفان برخورد می شـود.
محبـی پـور ،از شـهروندان اسـتان فـارس درخواسـت کـرد کـه هرگونـه اطالعـات و اخبـار در خصـوص قاچـاق،
اقامـت و اشـتغال اتبـاع خارجـی غیرمجـاز را اطلاع دهنـد.
وی ادامـه داد :جمهـوری اسلامی بر اسـاس قوانیـن و مقـررات و کنوانسـیون های بین المللی ،بـه اتباع خارجی
دارای مجـوز اقامـت خدمـات عمومی ارائـه می دهـد امـا اتبـاع خارجـی نیز که بـه شـکل غیرمجاز به کشـور وارد
میشـوند باید کشـور را تـرک کنند.

فرماندار شیراز:

نظارت بر فعالیت نانواییها جدیتر میشود
ایرنا:فرمانـدار شـیراز بـا بیـان اینکـه هیچیـک از نانواییهـا اجـازه تعطیلـی
ندارنـد و نظـارت بـر آنهـا جدیتـر میشـود ،گفـت :نانواییهـای متخلـف بایـد
تـا  ۲۵برابـر تخلـف صـورت گرفتـه جریمـه بپردازنـد و تمـام آرد آنهـا بالفاصلـه
صورتجلسـه میشـود و بـرای ُپخـت و پـز ،تحویـل سـایر نانواییهـا میشـود.
لطفاللـه شـیبانی شـنبه بـه خبرنـگاران افـزود :شـایعاتی مبنی بر گران شـدن
قیمـت نـان سـنتی و آرد نانواییهای سـنتی پز در فضای مجازی و شـبکههای
اجتماعی منتشـر شـده اسـت که ایـن ادعاها و شـایعات را تکذیـب میکنیم.
فرمانـدار شـیراز ادامـه داد :قیمـت آرد نانواییهای سـنتی پز و نرخ نان سـنتی
بـه هیـچ وجه قرار نیسـت افزایش یابد و دولـت چنین برنامهای را در دسـتورکار

ندارد.
شـیبانی اضافـه کـرد :روز (شـنبه  ۲۴اردیبهشـتماه)با توجـه بـه هماهنگیهایـی کـه بـا اداره کل غلـه صـورت
گرفتـه؛ سـهمیه آرد تمامی نانواییهـای سـنتی ،پیشـاپیش بـا همـان قیمـت ثابـت شـارژ شـده و در اختیـار آنهـا
قـرار گرفت.
وی اعلام کـرد :هیچیـک از نانواییهـا اجـازه تعطیلـی و انجـام تخلف را ندارنـد و در صورتی که تخلفی مشـاهده
شـود ،اکیـپ بازرسـی تعزیـرات ،سـازمان صمـت ،اتـاق اصناف و بسـیج اصنـاف حاضر میشـوند و ایـن تخلفات
را صورتجلسـه میکنند.
شـیبانی گفـت :تـا  ۲۵برابـر تخلـف صورت گرفتـه به عنـوان جریمه بـرای صاحب مغـازه نانوایی اعمال میشـود
و تمـام آرد موجـود در آن نانوایـی هـم بالفاصلـه صورتجلسـه میشـود و تحویـل سـایر نانواییهـا بـرای ُپخـت و
پز میشـود.
فرمانـدار شـیراز اظهـار کـرد :تمـام کاسـبان و نانواییهـا باید مانند گذشـته بـه پخت نـان ادامه بدهند و تـا زمانی
کـه حتـی یـک نفـر مشـتری دارنـد از آرد موجود اسـتفاده کنند و نان مـورد نیاز را بـرای مـردم تأمین کنند.
بازرسی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازار تشدید می شود
عبدالرسـول حقیقی ،معاون برنامه ریزی و توسـعه فرمانداری شـیراز نیز در اولین نشسـت کمیته اقدام مشـترک
تنظیـم بـازار شهرسـتان کـه بـا هـدف اتخـاذ تدابیـر و هماهنگـی الزم بیـن ادارات شهرسـتان در خصـوص نحوه
نظـارت و بازرسـی کارآمـد و موثـر بـر عرضـه کاال و خدمات در محل فرمانداری شـیراز تشـکیل شـد ،اعالم کرد:
بازرسـی و نظـارت بـر عملکرد اصناف و بازار در سـطح شهرسـتان تشـدید میشـود.
معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه فرمانـداری شـیراز ضمن تاکید بر ضـرورت پایش مسـتمر بازار و نظـارت بر قیمتها
در شـرایط کنونـی ،افـزود :کمیتـه اقـدام مشـترک تنظیـم بـازار شهرسـتان بـا هـدف نظارت بـر تامین بـه موقع و
توزیـع مطلـوب کاالهـای اساسـی و مایحتـاج عمومی مـردم آغـاز بـه کار کـرده اسـت و تلاش دارد تـا از افزایش
بیرویـه قیمـت کاالهای اساسـی جلوگیـری کند.
حقیقـی ضمـن اعلام ایـن خبـر اظهـار کـرد :جلسـات این کمیتـه به صـورت مسـتمر و با حضـور نماینـدگان تام
االختیـار و ثابـت دسـتگاههای عضـو ،با مدیریت فرمانداری شـیراز و دبیری سـازمان تعزیرات حکومتی تشـکیل
میشـود تـا وضعیـت بـازار و میـزان عرضـه و توزیع ،پایـش و از افزایـش خودسـرانه قیمتها جلوگیری شـود.
بـه گفتـه حقیقـی ،کمیتـه اقدام مشـترک تنظین بازار شهرسـتان شـیراز ،به ریاسـت فرماندار و با دبیـری تعزیرات
حکومتـی و عضویـت اتـاق اصناف ،سـازمان صمـت ،اداره کل غله و خدمـات بازرگانی ،جهاد کشـاورزی و مراکز
بهداشـت شهرسـتان شـیراز و بـا بهـره گیـری از ظرفیـت بسـیج اصنـاف بـه منظـور تشـدید نظارتهـای بر بـازار،
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت و گـزارش بازرسـی های مسـتمر و گسـترده این کمیتـه در بخش هـای مختلف
زنجیـره تولیـد ،حمـل و نقـل و توزیـع در کلـی و خرده فروشـی ها ،همـه روزه در فرمانداری شـیراز تجمیـع و پایش
می شـود.

رنگهای قرمز و نارنجی از نقشه کرونایی فارس حذف شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم آخرین وضعیت رنگبندی کرونا در فارس
اعالم کرد :هماکنون رنگهای قرمز و نارنجی از نقشه استان فارس ...

هوای شیراز برای همه گروههای سنی ناسالم است
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت فارس اعالم کرد:شــاخص کیفیت
هوای کالن شهر شیراز در  ٢۴ساعت گذشته روی عدد  ۷۲و ...

در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس مطرح شد؛

یک مسئول در نهاد
ریاست جمهوری:

شیراز تنها کالنشهری که کتابخانه مرکزی ندارد!

فرهنگ مطالبهگری و
پاسخگویی باید تقویت شود

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

ایرنا:روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس اعلام
کرد:شـاخص کیفیـت هـوای کالن شـهر شـیراز در  ٢۴سـاعت گذشـته روی
عـدد  ۷۲و بـا وضعیـت شـاخص قابـل قبـول و در سـاعت  ۹صبـح دیـروز روی
عـدد  ۱۶۰وضعیـت شـاخص ناسـالم بـرای همـه گروه هـای سـنی اسـت.
در اطالعیـه روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت کـه روز شـنبه
منتشـر شـد آمـده اسـت :بر اسـاس اعلام کارشناسـان اداره کل هواشناسـی،
گـرد و غبـار منشـأ خارجی و داخلـی دارد و با توجه به سـرعت وزش باد در بعداز
ظهـر شـرایط بـه تدریـج بهبود پیـدا خواهـد کرد.
در ادامـه ایـن اطالعیـه نوشـته شـده اسـت :شـاخص کیفیـت هـوا ،AQI
کیفیـت هـوا در شـش دسـته قرار می گیرد که هر دسـته را به سـطوح مختلف سلامت انسـان مربوط می سـازد.
ایـن شـش دسـته شـامل هـوای پاک با شـاخص بیـن  ۰و  ۵۰اسـت .کیفیـت هوا رضایـت بخش اسـت و آلودگی
هـوا بـی خطـر یـا کـم خطر است.شـاخص قابل قبـول میـزان  AQIدر این حالت بیـن  ۵۱تا  ۱۰۰اسـت .کیفیت
هـوا قابـل قبـول اسـت اگرچـه بعضـی از آالینده هـا ممکـن اسـت برای تعـداد بسـیار کمـی از افراد بـا مالحظات
بهداشـتی خـاص همـراه باشـد به عنوان مثال کسـانی که نسـبت بـه ازن حساسـیت ویژه ای دارند ممکن اسـت
عالئـم تنفسـی از خود بـروز دهند.
ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس شـاخص میـزان  AQIدر ایـن حالـت بیـن  ۱۰۱و  ۱۵۰اسـت .بعضـی از افراد
گروه هـای حسـاس ممکن اسـت اثـرات بهداشـتی خاصی را تجربـه کنند .برای مثـال مردمی کـه دارای بیماری
ریـه هسـتند نسـبت بـه عمـوم مـردم خطـرات بیشـتری را از مواجهـه بـا ازن متحمـل می شـوند امـا مردمی کـه
بیمـاری ریـوی یـا قلبـی دارنـد خطـر بیشـتری را از مواجهه بـا ذرات معلـق متحمل می شـوند .ولی وقتـی آلودگی
هـوا در ایـن سـطح قـرار دارد عمـوم مـردم تحت تاثیـر قـرار نمی گیرند.
ناسـالم قطعـی  ،هـر فـردی ممکـن اسـت اثـرات بهداشـتی  AQIبـاال را زمانـی کـه مقـدار آن بیـن  ۱۵۱و ۲۰۰
اسـت ،تجربـه کنـد .اعضـای گروه هـای حسـاس بیـش از سـایرین اثـرات جـدی را بـر سلامت خـود تجربـه
می کننـد.
خیلـی ناسـالم نیـز بـرای افـرادی اسـت کـه در ایـن حالـت  AQIبیـن  ۲۰۱تـا  ۳۰۰قـرار دارد و هشـداری بـرای
سلامتی بـه حسـاب می آیـد و بدیـن معنـی اسـت کـه هـر کسـی ممکـن اسـت اثرات جـدی تـری را بر سلامت
خـود تجربـه کند.
خطرنـاک هـم  AQIدر ایـن وضعیـت از  ۳۰۰باالتـر اسـت و اخطاری جدی برای سلامت انسـان و اعالم وضع
اضطـراری اسـت .در ایـن وضعیـت احتماال تمام افـراد جامعه تحـت تاثیر قـرار می گیرند.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

احمد  رضا سهرابی

امـام جمعـه شـیراز با انتقـاد از پـاره ای نگاه هـا و رویکردها
در حـوزه فرهنگـی ،بـر لـزوم وحـدت در نـگاه و اقـدام در
ایـن حـوزه تأکیـد کرد.
آیت الـه دژکام کـه در نشسـت فرهنـگ عمومـی فـارس
در شـیراز سـخن می گفـت ،تصریـح کـرد :مگـر می شـود
معاونـت فرهنگـی شـهرداری شـیراز به یک سـمت برود و
اداره کل ارشـاد بـه سـمتی دیگر و نهادی دیگر به سـمتی
دیگر!
او خاطرنشـان کـرد :اگـر این نگاه و اقدام همسـان شـود،
قدم اول درسـت برداشـته شـده است.
نماینـده مقـام معظـم رهبری در فـارس از سـوی دیگر ،بر
ایـن نکتـه هـم تأکیـد کـرد کـه برخـی مدیـران ،خودشـان
باورشـان این نیسـت که برخـی مصوبات فرهنگـی اجرایی
شود!
آیت الـه دژکام در همیـن رهگـذر بـه تدویـن «نقشـه
فرهنگـی فارس» اشـاره کرد و گفت :شـخص رئیس دفتر
رئیـس جمهـوری با من تمـاس گرفتند و مطـرح کردند که
نقشـه فرهنگـی فـارس بایـد الگوی کشـوری شـود لـذا در

چنیـن شـرایطی بایـد یک روز مـن و آقای اسـتاندار و آقای
نجابـت بـه نمایندگـی از  18نماینـده فـارس در مجلـس به
تهـران برویـم و ایـن موضـوع را عملیاتـی کنیم.
او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر لـزوم جنبـه
مردمـی بـودن مراسـم اربعیـن حسـینی و مدیریـت ایـن
مراسـم تأکیـد کـرد و گفـت :مراسـم امـام حسـین(ع)
همیشـه مردمـی بـوده و بایـد مردمـی ادامـه یابـد.
برنامه جامع کتابخوانی در شیراز تهیه شود
اسـتاندار فـارس تأکید کرد کـه برنامه جامـع کتابخوانی در
شـیراز بایـد تهیه تـا تکلیف مشـخص گردد.
محمدهـادی ایمانیـه کـه در نشسـت یـاد شـده سـخن
می گفـت ،در پـاره ای از ایـن نشسـت کـه بـه وضعیـت
کتـاب و کتابخوانـی و همچنیـن کتابخانه هـای اسـتان
فـارس و کالنشـهر شـیراز اختصـاص داشـت بر ایـن نکته
هـم تأکیـد کرد کـه برنامه جامع  4سـاله وضعیـت فیزیکی
کتابخانه هـای اسـتان بایـد تهیـه شـود.
او تصریـح کـرد :میـزان مطالعـه و همچنیـن ،میـزان
مطالعـه مفیـد هـدف نهایـی تهیـه ایـن طـرح بایـد باشـد.
حال در همین رهگذر و پیش از سـخنان اسـتاندار فارس،

قانعـی مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد فارس زیرسـاخت-های
سـینمایی و کتابخانـه ای در شـیراز را نسـبت بـه سـایر
کالنشـهرهای کشـور بسـیار عقب تـر اعلام کرد و یـادآور
شـد کـه ایـن اختلاف فاحش اسـت.
منوچهـری مدیـرکل کتابخانه هـای فـارس هـم تصریـح
کـرد :شـیراز تنها کالنشـهری اسـت که کتابخانـه مرکزی
نـدارد و کتابخانه هـای موجـود ،کوچـک مقیـاس و درصد
 100تـا  200متـر می باشـد!
سـپس محمـد فـرخ زاده معـاون زیارتـی و گردشـگری
اسـتانداری فـارس بـه ظرفیـت مغفول مسـاجد اشـاره کرد
و گفـت :مسـاجد در طـول شـبانه روز تنهـا چنـد سـاعت
فعـال هسـتند و می شـود در سـاعات غیرمفیـد در جهـت
کتابخوانـی اسـتفاده شـود.
او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه مراسـم اربعیـن
حسـینی در شـهرداری های سـال جـاری اشـاره کـرد و
گفـت :مسـیر زایریـن اسـتان های هرمـزگان ،بوشـهر،
چهـل محـال بختیـاری و کهگیلویـه و بویراحمد از اسـتان
فـارس بـه سـمت مـرز شـلمچه اسـت و ایـن موضـوع
می طلبـد تـا در ایـن زمینـه تدابیـر الزم اندیشـیده شـود.

رنگهای قرمز و نارنجی از نقشه کرونایی فارس حذف شدند
ایرنا:رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز بـا اعلام آخریـن وضعیـت
رنگبنـدی کرونـا در فـارس اعلام کـرد:
هماکنـون رنگهـای قرمـز و نارنجـی از
نقشـه اسـتان فـارس حـذف و رنگبنـدی
ایـن نقشـه ،بـه دو رنگ زرد و آبـی محدود
شـده اسـت.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی روز شـنبه
بـا اعلام اینکـه هـم اکنـون رنگبنـدی
نقشـه اسـتان فـارس در زمینـه کرونـا ،بـه
دو رنـگ زرد و آبـی محـدود شـده اسـت؛
رنـگ زرد را وضعیت دارای خطر متوسـط
و رنـگ آبـی را دارای وضعیـت کـم خطـر
اعلام کـرد.
بـه گفتـه رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز در حـال حاضـر شـهرهای شـیراز،
مرودشـت ،کـوار ،آبـاده ،فیروزآبـاد،
سـپیدان ،اسـتهبان ،فسـا ،المـرد،
کازرون ،زرین دشت ،داراب ،قیروکارزین،
نـی ریـز و جهـرم در زمینـه کرونا بـه رنگ
آبـی درآمـده و دیگر شـهرهای اسـتان نیز
در وضعیـت زرد هسـتند.
چشم شیشه ای

هرگونـه رفتـار سـهل انگارانـه می توانـد به
منزله بازگشـت به گذشـته و تکـرار تجارب
تلخ کرونا باشـد
او ورود بـه شـرایط کنونـی پس از گذشـت
دو سـال وضعیت بحرانـی کرونا را حاصل
تلاش مجاهدانـه مدافعـان سلامت،
مشـارکت آگاهانـه مـردم ،همـکاری
مسـووالن ،اصحـاب رسـانه و گروه هـای
جهـادی اسـتان برشـمرد و ادامـه داد:
در شـرایط کنونـی بیـش از هـر زمانـی

رفتارهـای اجتماعـی و پایبنـدی به رعایت
بهداشـت ،می توانـد در قطـع زنجیره های
انتقـال بیماری در سـطح جامعه و عبور از
ایـن همـه گیـری نقـش تعیین کننـده ای
داشـته باشـد.
حسـینی وضعیت کنونی را ویژه و مقطعی
حسـاس در طـول ایـن پاندمی جهانـی
برشـمرد کـه هرگونـه رفتـار سـهل انگارانه
می توانـد بـه منزلـه بازگشـت به گذشـته و
تکـرار تجـارب تلـخ کرونا باشـد.
توقف ممنوع

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
اشـاره به تاثیر چشـمگیر گسترش پوشش
واکسیناسـیون در دسـتیابی بـه وضعیـت
کنونـی بـا تالش مجموعه دولـت و وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی،
گفـت :تاکنـون ۹۴درصـد از جمعیـت
تحـت پوشـش دز نخسـت ۸۹ ،درصـد
دز دوم و  ۴۹درصـد نیـز دز سـوم واکسـن
خـود را در فـارس دریافـت کـرده انـد و
امیدواریم شـاهد شـتاب در گسـترش این
پوشـش همگانـی باشـیم.
آغـاز تزریـق مرحله جدیـد واکسیناسـیون
کرونـا از نیمـه اردیبهشـت نیـز دیگـر
موضوعـی بـود کـه مسـوول ارشـد حـوزه
سلامت فـارس یـادآور شـد و افـزود :از
افـراد بـاالی هفتاد سـال ،کادر بهداشـت
و درمـان و بیمـاران دارای نقص سیسـتم
ایمنـی و بیماری هـای خـاص در اسـتان
کـه چهار ماه از نوبت سـوم واکسـن آن ها
گذشـته اسـت دعوت می شـود بـا دریافت
مرحلـه جدیـد واکسـن ،ایمنـی خـود را در
برابـر ایـن بیمـاری افزایـش دهنـد.
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ایســنا :مدیــرکل بازرســی ،نظــارت و ارزیابــی
عملکــرد مرکــز ارتباطــات مردمی نهــاد ریاســت
جمهــوری تاکیــد کــرد کــه فرهنــگ مطالبهگــری و
پاســخگویی بایــد تقویــت و در جامعــه نهادینــه شــود،
برهمیــن اســاس کار را بایــد از مــدارس آغــاز کــرد.
حجــت االســام مجیدرضــا فــوالدی در گردهمایــی
روســای ادارات ارزیابــی و پاســخگویی بــه شــکایات
ادارات کل آمــوزش و پــرورش سراســر کشــور کــه
بــه میزبانــی شــیراز برگــزار شــد ،گفــت :برگــزاری
گردهمایی هــا زمانــی مفیــد و موثــر اســت کــه پــس
از برگــزاری ،شــاهد تغییراتــی در حــوزه کاری ایــن
بخــش باشــیم.
فــوالدی بــا اشــاره بــه آیاتــی از کالم اللــه مجیــد
گفــت ۱۲۹ :بــار کلمــه نظــارت در قــرآن آمــده اســت
در  ۳۷۶آیــه از قــرآن موضــوع نظــارت بــر اعمــال
انســان وجــود دارد همچنیــن در  ۱۲۵آیــه نیــز بــه
نظــارت فرشــتگان ،پیامبــران (ص) و ائمــه (علیهــم
الســام) بــر اعمــال انســات اشــاره شــده اســت.
او ضمــن بیــان اینکــه نظــارت دقیــق و کامــل
بــر دســتگاه های مختلــف بــر عهــده بازرســان و
ناظــران هــر حــوزه اســت ،بــه حضــور بــی واســطه
رئیــس جمهــور بیــن مــردم اشــاره و اضافــه کــرد:
ایــن یــک راهبــرد جدیــد اســت کــه بایــد تقویــت شــود
و در دســتور کار مســئولین قــرار گیــرد.
مدیــرکل بازرســی ،نظــارت و ارزیابــی عملکــرد مرکــز
ارتباطــات مردمی نهــاد ریاســت جمهــوری ،چشــم
پوشــی در تخلفــات را موجــب تقویــت و توســعه
فســاد در جامعــه دانســت و افــزود؛ سیاســت امــروز
دولــت مبــارزه بــا رانــت و فســاد و تخلفــات اســت
لــذا بازرســان و ناظریــن بــا کوچکتریــن خالفــی کــه
مقولــه تربیــت را مــورد هجمــه قــرار می دهــد و بــه
تعلیــم و تربیــت ضربــه می زنــد بایــد برخــورد کننــد.
اگــر بــر رانــت چشــم بپوشــیم در جنایــات آنــان
شــریکیم
فــوالدی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه اگــر از رانــت و
مافیــا غافــل شــده یــا از آن چشــم بپوشــیم ،در
جنایتــی کــه بعــدا آن هــا انجــام می دهنــد قطعــا
شــریک هســتیم ،گفــت :شــرایط بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه افــراد بتواننــد مســولین مافــوق خــود را بــه
راحتــی نقــد کننــد.
وی بــر شــفاف ســازی امــور تاکبــد و اضافــه کــرد:
اگــر فرآینــد بازرســی و نظــارت مجدانــه پیگیــری
شــود قطعــا بهــره وری دســتگاه افزایــش می یابــد.
مدیــرکل بازرســی ،نظــارت و ارزیابــی عملکــرد مرکــز
ارتباطــات مردمی نهــاد ریاســت جمهــوری ،گفــت:
فرهنــگ عمومی مطالبــه گــری و پاســخگویی بایــد
تقویــت و در جامعــه نهادینــه شــود لــذا اشــاعه ایــن
فرهنــگ از مــدارس آغــاز می شــود.
فــوالدی ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تقویــت ارزش هــای
دینــی ،خاطرنشــان کــرد :هرچــه آموزش هــای
دینــی در مــدارس توســعه یابــد در آینــده با مشــکالت
کمتــری در جامعــه مواجــه خواهیــم بــود .نظــارت
نوعــی فعالیــت اســت کــه بایدهــا را بــا هســت ها،
مطلوب هــا را بــا موجودهــا و پیــش بینی هــا
را با عملکردها مقایسه می کند.
براســاس ایــن گــزارش ،گردهمایــی روســای ادارات
ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات ادارات
کل آمــوزش و پــرورش سراســر کشــور در شــیراز
درحــال برگــزاری اســت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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رویای خانهدار شدن از طریق نهضت ملی مسکن
به منظور حمایت از دهکهای پایین جامعه ،اســتارت طرح نهضت ملی مســکن با
تعیین سقف قیمتی  40میلیون ریال به ازای هر متر ...

وزیر آموزش و پرورش:
ثبت نام های دانش آموزان
در مدارس با جدیت و شفافیت
انجام شود
مهـر :وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت :بایـد در فرایند
ثبـت نام هـای دانـش امـوزان در مـدارس جدیـت
و شـفافیت ایجـاد شـود و همچنیـن جایـی بـرای
پاسـخگویی بـه شـکایات مـردم درنظـر گرفتـه شـود.
یوسـف نوری در ارتباط وب کنفرانسـی بـا گردهمایی
رؤسـای ادارات ارزیابـی و پاسـخگویی بـه شـکایات
سراسـر کشـور در شـیراز گفـت :از تالشهـا و
زحمـات و حضـور مؤثر معلمیـن در دوران کرونا تقدیر
و تشـکر میکنـم.
وی ضمـن اشـاره به نظارتهای دقیـق و همه جانبه
گفـت :بایـد نظارتهـا دربرگیرنـده تمامی مناطـق و
مـدارس اعـم از شـهر و روسـتا باشـد .نـوری گفـت:
شـهریههای ثابـت و غیرثابـت در مـدارس غیر دولتی
ً
کامال مشـخص شـود.
وزیـر آمـوزش و پـرورش ضمـن اشـاره بـه برگـزاری
دورههـای جبرانـی تابسـتانه دانـش آمـوزان گفـت:
دورههـای تابسـتانه در قالـب دورههـای جبرانـی
آموزشـی و پرورشـی بصـورت تلفیقـی برگـزار شـود و
ً
صرفـا بـه آمـوزش پرداختـه نشـود.
نـوری تصریـح کـرد :بایـد در فراینـد ثبـت نامهـای
دانـش آمـوزان در مـدارس جدیـت و شـفافیت
ایجـاد شـود و همچنیـن جایـی بـرای پاسـخگویی به
شـکایات مـردم درنظـر گرفتـه شـود.
وی ضمـن اشـاره بـه نظـام اداری و جدیـت در اجـرا
گفـت :برنامههـای راهبـردی تنهـا حـدود  ۱۰درصد
از مسـیر میباشـد و ایـن اجـرا اسـت کـه  ۹۰درصـد
دیگـر را دربـر میگیـرد پـس بایـد در نظـام اداری،
اجـرا را بیشـتر جـدی گرفتـه شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،گردهمایـی رؤسـای
اداره ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات
ادارات کل آمـوزش و پـرورش کشـور در شـیراز در
حـال برگـزاری اسـت.

پایش میدانی پوشش اینترنت
روستایی در فارس
عصرمردم:
سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
اسـتان فـارس از پایـش میدانـی روسـتاهای اسـتان
فـارس بـا هـدف پیگیـری و رفـع مشـکالت پوشـش
مکالمـه و اینترنـت همـراه خبـر داد.
حمیـد سـلیمان پـور سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و
فنـاوری اطالعـات اسـتان فـارس گفـت :از ابتـدای
امسـال بازدیـد و پایش روسـتاهای اسـتان آغاز شـده
و تاکنـون  ۳۸روسـتا در شهرسـتانهای ممسـنی،
کـوه چنار ،مرودشـت ،خرامه ،داراب ،قیـر و کارزین،
فیروزآبـاد ،گـراش ،الرسـتان و شـیراز بررسـی شـده
است.
وی افـزود :توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی زمینـه
رونـق اقتصـاد ،اشـتغال و برخـورداری از خدمـات
آموزشـی را در مناطـق محروم و کم برخـوردار فراهم
میکنـد.
سـلیمان پـور تاکیـد کـرد :وزارت ارتباطـات و فناوری
اطالعـات بـرای تحقـق عدالـت ارتباطـی و کاهـش
شـکاف دیجیتالـی کـه از وظایـف اصلـی دولـت در
راسـتای تحقـق رضایتمنـدی عمومی اسـت ،نسـبت
بـه ایجـاد و توسـعه شـبکه ارتباطـات در روسـتاها
اقـدام کـرده اسـت.
سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
فـارس افـزود :در اسـتان فـارس نیـز بـا وجـود
مشـکالت و چالشهایـی کـه پیـش روی توسـعه
ارتباطـات اسـتان قـرار دارد از جملـه گسـتردگی و
کوهسـتانی بـودن اسـتان ،رونـد توسـعه ارتباطـات
روسـتایی در نقـاط مختلـف اسـتان در حـال اجـرا
اسـت.
وی اظهار داشـت :بررسـی وضعیت پوشـش اینترنت
همـراه در روسـتاهایی گـه دسترسـی شـبکه ملـی
اطالعـات برایشـان فراهـم شـده نیـز در اولویـت
برنامههـا قـرار دارد.
چشم شیشه ای
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دو محکوم به قصاص در استان فارس از چوبه دار رهایی یافتند
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس گفت :دو نفر از محکومین به قصاص نفس در
استان فارس در حوزه های قضایی قیروکارزین و کوه چنار ...
اختصاصی عصرمردم

رویای خانهدار شدن از طریق نهضت ملی مسکن

مریم کشاورز
بــه منظــور حمایــت از دهکهــای پاییــن جامعــه،
اســتارت طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا تعییــن ســقف
ن ریــال بــه ازای هــر متــر ،از یکــم آبــان
قیمتــی  40میلیــو 
مــاه ســال  1400در ســامانه ثمــن زده شــد .ایــن طــرح ،در
وهل ـهی نخســت بــا هــدف توســعه شــهرها و یــا تأســیس
شــهرکهای جدیــد تدویــن شــده اســت امــا ،احــداث
واحدهــای مســکونی روســتایی نیــز از اهــداف جنبــی ایــن
طــرح اســت .برنامهریــزان ایــن طــرح اعــام نمودنــد کــه
شــرایط مناســب را فراهــم مینماینــد تــا پیمانــکاران در
ظــرف مــدت یــکو نیــم الــی دو ســال ســاختمانهای
مســکونی را آمــاده نمــوده و تحویــل متقاضیــان دهنــد تــا
از ایــن رهگــذر ،قیمتهــای کمرشــکن خریــد واحدهــای
مســکونی و اجــاره بهاءهــا تحــت کنتــرل دولــت ،تعدیــل
گردنــد.
پــس از اعــام شــروع ثبــت نــام طــرح ،واجدیــن شــرایط
شــامل؛ متأهلیــن ،سرپرســتهای خانــوار ،افــرادی
کــه ســابقه حداقــل پنــج ســال ســکونت در شــهر مــورد
تقاضــای خــود را داشــتند ،فاقــد مالکیــت خصوصــی
خانــه بودنــد و در نهایــت از هیــچ امکانــات دولتــی از
اول انقــاب در حــوزه مســکن اســتفاده نکــرده بودنــد ،و
بانــوان مجــرد بــاالی  ۳۵ســال ســن ،معلــوالن جســمی و
حرکتــی دارای حداقــل  ۲۰ســال ســن ،بــه قانــون جهــش
تولیــد مســکن (نهضــت ملــی مســکن) پیوســته و در ایــن
طــرح مشــارکت نمودنــد.
نهضــت ملــی مســکن از اردبیــل آغــاز شــد و ســپس بــه
ســایر شــهرهای کشــور گســترش یافــت ،امــا ثبتنــام
کننــدگان هنــوز بــا ابهامــات زیــادی در خصــوص نحــوه
مشــارکت در ایــن طــرح مواجــه میباشــند .آنــان کــه در
آرزوی خانـهدار شــدن و داشــتن ســقف و ســرپناهی بــرای
گــذران زندگــی بســر میبرنــد ،هنــوز مبهوتانــد کــه آیــا
پــس از ســالها نابســامانی ،بــه ســامان میرســند؟!
در ایــن رابطــه بــا غالمرضــا توانگــر ،مســئول طــرح اقــدام
ملــی مســکن در بنیــاد مســکن انقــاب اسالمی اســتان
فــارس ،بــه گفتگــو پرداختیــم تــا زوایــای مختلــف ایــن
طــرح را تشــریح کننــد.
طــرح ملــی مســکن در کــدام مناطــق اســتان
فــارس اجــرا خواهــد شــد و چــه تعــداد واحــد
بــه متقاضیــان تعلــق میگیــرد؟ ابعــاد هــر واحــد
و تعــداد اتــاق خوابهــای آن چقــدر اســت و
هزینــه خریــد هــر ملــک چقــدر اســت؟
  108نقطــه شــهری مشــمول ایــن نهضــت خواهــد شــدو بــا توجــه بــه طــرح مذکــور کــه متقاضــی محــور اســت.
تعــداد واحدهــا منــوط بــه تأمیــن زمیــن و میــزان آورده هــر
متقاضــی اســت و ابعــاد منــزل ،بــر اســاس درخواســت
متقاضــی تعییــن میگــردد.
ســاخت ایــن منــازل مســکونی بــه چقــدر زمــان
نیــاز دارد؟
 پیشبینــی شــده در صــورت عــدم بــروز هرگونــهمشــکل ،از زمــان کلنگزنــی تــا پیشــرفت کار و تحویــل
کلیــد ،حداقــل یــک بــازه زمانــی دو ســاله بــه طــول
بیانجامــد.
کــدام متقاضیــان از اولویــت باالتــری بــرای
خانــهدار شــدن برخوردارنــد؟
 اشــخاصی کــه تمکــن مالــی داشــته باشــند و بتواننــداقســاط و آورده را زودتــر تأمیــن کننــد ،در اولویــت
میبا شــند .
در شهر

مــورد مشــمولین مجــرد و
ابهامــات زیــادی در
ً
متأهــل وجــود دارد .لطفــا قــدری در ایــن مــورد
توضیــح دهیــد مثــل محــدوده ســنی خانمهــای
مجــرد و سرپرســت خانــوار و غیــره.
ً
 ایــن مســکن صرفــا بــه متقاضیــان مــرد مجــرد بیــن ۲۳تــا  ۴۴ســال تعلــق میگیــرد .بــه عــاوه ،شــرایطی
مثــل نداشــتن ســابقه مالکیــت مســکن و یــا زمیــن بــا
کاربــری مســکونی براســاس ضوابــط ابالغــی وزارت راه
و شهرســازی ،عــدم اســتفاده از امکانــات و تســهیالت
دولتــی یــا امکانــات نهادهــای عمومی غیــر دولتــی
مربــوط بــه تأمیــن مســکن شــامل زمیــن ،واحــد مســکونی
و یــا تســهیالت یارانــه ای خریــد و یــا ســاخت واحــد
مســکونی (از تاریــخ اول فروردیــن  )۱۳۵۷بــا قیــد اینکــه
متقاضیــان متعهــد گردنــد در زمــان تائیــد و تحویــل واحــد،
ازدواج کــرده باشــند.
 ســن خانمهــای سرپرســت خانــوار و یــا بانــوان مجــردنیــز بایســتی در هنــگام ثبــت تقاضــا35 ،ســال یــا باالتــر
باشــد .البتــه تبصــرهای وجــود دارد کــه اگــر زنــان
سرپرســت خانــوار ،افــرادی را تحــت تکفــل خــود داشــته
باشــند ،بــه شــرط تاییدیــه دادگاه ،محدودیــت شــرایط
ســنی بــرای آنهــا نادیــده گرفتــه میشــود.
متقاضیــان از چــه طریقــی میتواننــد پیگیــر
مراحــل ســاخت و ســایر امــور مربوطــه گردنــد؟
 متقاضیــان میتواننــد بــا وارد کــردن شناســه کاربــریو رمــز عبــور خــود از طریــق ســامانه طــرح اقــدام ملــی
مســکن بــه نشــانی  http://tem.mrud.irوضعیــت
کنونــی تقاضــای خــود را بررســی کننــد.
برخــی متفاضیــان مدعیانــد کــه علیرغــم
ثبتنــام در ایــن طــرح ،مراتــب مربــوط بــه
واجــد یــا غیــر واجــد بــودن مســکن مربوطــه بــه
آنهــا اعــام نشــده و مســکوت مانــده اســت.
علــت آن چیســت؟
 تنهــا روش دسترســی؛ ورود شناســه کاربــری ورمــز عبــور در ســامانه اســت و اگــر هنــوز متقاضیــان
پاســخی دریافــت نکردهانــد ،بــه دلیــل بــاال بــودن تعــداد
ً
درخواســتها اســت .قطعــا مراتــب مربــوط بــه واجــد
یــا غیرواجــد شــرایط بــودن متقاضیــان بــه آنهــا اعــام
خواهــد شــد.
متقاضیــان در کل بایــد چــه شــغل و درآمــدی
داشــته باشــند کــه بتواننــد در ایــن طــرح،
صاحــب خانــه شــوند .برخــی افــراد بــر ایــن
باورنــد کــه اقســاط ماهانــه ایــن طــرح بســیار
ســنگین اســت و گروههــای ضعیــف و متوســط
جامعــه ،قــدرت پرداخــت چنیــن اقســاطی را
ندارنــد .چــه راهکارهایــی بــرای مالکیــت اقشــار
بســیار ضعیــف فاقــد مســکن بــا درآمــد نامکفــی
پیشبینــی کردهایــد؟ و ایــن نهضــت تــا چــه حــد
بــر قیمتهــای کاذب ملــک در اســتان فــارس
تأثیرگــذار بــوده اســت؟
 مــردم درســت میگوینــد و ایــن تصمیــم کشــوری اســتکــه از ســوی وزارت مســکن و شهرســازی بــه اســتانها
ابــاغ شــده اســت و از لحــاظ وضعیــت تمکــن مالــی،
مشــمول دهکهــای پنــج بــه بــاال میشــود و هــر
تصمیمی مبنــی بــر تعدیــل و تقســیط بیشــتر ،خــارج از
ایــن چارچــوب ،منــوط بــه تعدیــل نرخهــا و شــرایط از
ســوی وزارتخانــه متبــوع اســت.
 بــرای دهکهــای اول تــا چهــارم کــه تحــت پوشــشعکس :فرشته منصوری

ســازمانهای حمایتــی قــرار دارنــد ،شــرایط خاصــی
فراهــم شــده و ارگانهایــی کــه ایــن افــراد کــم بضاعــت
را تحــت پوشــش قــرار دادهانــد ،بــا صــدور معرفینامــه،
بخشــی از هزینــه مســکن آنهــا را متقبــل میگردنــد و
بخشــی دیگــر بــه صــورت وامهــای بلندمــدت یــا وامهــای
بالعــوض بدانهــا تخصیــص مییابــد تــا ایــن افــراد نیــز
طعــم شــیرین خانــهدار شــدن را بچشــند.
 ایــن خصیصــهی عرضــه و تقاضــا در بــازارمســکن اســت کــه وقتــی عرضــه بیشــتر شــود،
تقاضــا کمتــر شــده و قیمتهــای مســکن
کاهــش مییابنــد.
آیــا اگــر متقاضــی قبــا مســکنی بــه نــام خــود
ثبــت نمــوده بــوده کــه حــال بــه علــل مختلــف
ماننــد فــروش ،طــاق و  ...از وی ســلب مالکیــت
شــده باشــد ،مشــمول طــرح ملــی مســکن
میشــود؟
ً
 موکــدا تاکیــد شــده کــه هیــچ متقاضــی نبایــد از ســال 1384بــه بعــد ،ســابقه تملــک مســکن در ســامانه امــاک
داشــته باشــد .بنابرایــن ،ایــن افــراد نمیتواننــد در طــرح
اقــدام ملــی مســکن مشــارکت نماینــد.
نحــوه انتقــال مالکیــت چگونــه اســت؟ انتقــال
دهنــده و انتقــال گیرنــده بایــد حائــز چــه
شــرایطی باشــد تــا شــرایط بــرای واگــذاری
مســکن فراهــم گــردد؟
 انتقــال بــه غیــر زمانــی موضوعیــت داشــته وامکانپذیــر اســت کــه فــروش اقســاطی انجــام شــده
و مراحــل قســطبندی آغــاز شــده باشــد .یــا زمانــی کــه
واحدهــای مســکونی ســاخته شــد و در اختیــار متقاضیــان
قــرار گرفــت ،انتقــال دهنــده (مالــک) میتوانــد بــدون
هیچگونــه شــرایط و محدودیتــی ،ملــک را بــه فــرد
دیگــری بفروشــد یــا واگــذار کنــد ،امــا فــرد ثبتنــام کننــده
ً
بایــد بــه حتمــا بــه کلیــه تعهــدات خــود عمــل کــرده باشــد
تــا امــکان انتقــال ملــک وجــود داشــته باشــد.
*******
شــهرام نامــدار ،رئیــس اتحادیــه امالک شــیراز،
دربــاره پیامدهــای مثبــت و منفــی ایــن طــرح
توضیــح داد :هــم اکنــون قضــاوت در ایــن رابطــه زود
اســت امــا در کل ،میــزان توفیــق یــا عــدم توفیــق طــرح
ملــی مســکن و ســایر طرحهــای مشــابه در زمــان تحویــل
مســکن مشــخص میشــود .اگــر ایــن طــرح ،بــا انجــام
کار کارشناســی و آیندهنگــری همــراه باشــد ،قیمتهــا
را تعدیــل میکنــد امــا اگــر پــس از واگــذاری منــازل بــه
متقاضیــان ،ابعــاد طــرح موشــکافی نشــده و عواقــب آن
بهخوبــی ســنجیده نشــود ،علیالخصــوص بســتر فضــای
مجــازی کنتــرل مدیریــت نگــردد ،مطمئــن باشــید  80تــا
 90درصــد؛ مالکیــن ،دالالن و واســطهگرها ،ایــن طــرح را
نیــز بــه سرنوشــت مســکن مهــر دچــار میکننــد کــه تأثیــر
ً
شــدیدا منفــی؛ همــراه بــا تــورم و رشــد کاذب قیمتهــای
مســکن و اجــاره بهــا را در پــی خواهــد داشــت .بطــور
مثــال؛ در حــال حاضــر ،قیمــت یــک ســوئیت کوچــک در
شــهرکهای جدیــد شــیراز از  5 0میلیــون تومــان بــه یــک
میلیــارد و  30میلیــون تومــان رســیده اســت و متهــم ردیــف
اول ایــن تفــاوت فاحــش در عرضــه و تقاضــای مســکن را
نمیتــوان تــورم دانســت ،بلکــه ایــن ســایتهای فعــال
در فضــای مجــازی هســتند کــه بــا تبلیغــات شــخصی
فروشــندگان بــر افزایــش بیرویــه و پــی در پــی قیمــت
مســکن در کشــور دامــن زدهانــد.
چشم شیشه ای

لزوم افزایش ورود توریسم درمانی از عمان به فارس
اســتاندار فارس خواســتار برنامه ریزی برای افزایش ورودی گردشــگر ،خصوصا
توریسم درمانی از عمان به فارس و شیراز شد ...
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در ادامه پویش «به حرمت علی (ع) می بخشم» انجام شد؛

دو محکوم به قصاص در استان فارس از چوبه دار رهایی یافتند
ایرنا:رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت :دو نفـر از محکومیـن بـه
قصـاص نفـس در اسـتان فـارس در حوزه هـای قضایـی قیروکارزیـن و کـوه
چنـار بـا جلـب رضایـت اولیـاء دم و در نتیجـه تلاش اعضـای شـوراهای حل
اختلاف اسـتان بخشـیده شـدند.
حجـت االسلام سـید کاظـم موسـوی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال جـاری
و بـه منظـور اجـرای پویـش «بـه حرمـت علـی(ع) می بخشـم» بـا رضایـت
گرفتـن از اولیـاء دمـا ،تـا کنـون  ۶فقـره قتـل در اسـتان بـه مصالحـه ختـم
شـده اسـت ،افـزود :در سـال جاری تلاش در جهـت جلب رضایـت از اولیای
دم پروندههـای اسـتیذان قصـاص و اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از هسـته های
جهـادی  ،مصلحیـن قرآنـی و معتمدیـن محلی در امر سـازش در دسـتور کار شـوراهای حل اختالف قـرار گرفته
است.
نماینـده قـوه قضائیـه در اسـتان فـارس اظهار کرد :بی شـک تلاش بی شـائبه و شـبانه روزی در جهت مصالحه
و سـازش ،نقشـی ارزنـده و اثربخـش در مسـیر حـل و فصـل دعـاوی و اختالفـات و نیـز ترویـج فرهنـگ عفـو و
گذشـت در جامعـه دارد کـه ایـن امـر از مهمتریـن دسـتاوردهای این نهـاد بوده کـه حاصل تالش بـی دریغ اعضا
وکارکنـان شـوراهای حل اختالف اسـتان اسـت.
قیروکارزیـن در فاصلـه  ۲۳۳کیلومتـری از شـیراز قـرار دارد .شهرسـتان کوهچنـار یکی از شهرسـتانهای باختری
اسـتان فـارس بـه مرکزیت قائمیه اسـت .مسـافت قائمیه تا شـیراز  ۱۳۱کیلومتر اسـت.

استاندار تاکید کرد:

لزوم افزایش ورود توریسم درمانی از عمان به فارس
ایسـنا :اسـتاندار فـارس خواسـتار برنامـه ریـزی بـرای افزایـش ورودی گردشـگر ،خصوصـا توریسـم درمانـی از
عمـان بـه فـارس و شـیراز شـد.
محمدهـادی ایمانیـه در دیـدار بـا نجفـی ،سـفیر جمهوری اسلامی ایران در عمـان ،گفت :با توجه بـه عالقهای
کـه مـردم کشـور عمـان به شـهر شـیراز دارند ،میتـوان بر افزایـش تعـداد گردشـگران ورودی به اسـتان فارس و
شـهر شـیراز از کشـور عمـان کار کـرد کـه باید تالش شـود در مدت زمان مشـخصی به سـه برابر برسـد.
بـه نقـل از اسـتانداری فـارس ،ایمانیـه ادامـه داد :بـا توجـه به اینکه شـهر شـیراز و اسـتان فارس قطب پزشـکی
جنـوب کشـور و محـل مراجعه بسـیاری از افراد از کشـورهای حاشـیه خلیج فارس اسـت میتوان بـر این موضوع
تاکیـد ویـژهای داشـت و شـرایط را تسـهیل کـرد تـا ایـن گردشـگران بـدون بـروز مشـکل اعمال پزشـکی خـود را
در شـیراز انجـام دهنـد؛ چـرا کـه برخـی واسـطهها بـا برخورد بـا گردشـگران الگـوی ناخوشـایندی را از اسـتان به
نمایـش میگذارنـد کـه ایـن موضـوع باید مدیریت شـود.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه معـاون گردشـگری و زیارتـی اسـتانداری فـارس به جـد پیگیر ایـن موضوع اسـت ،گفت:
دسـتگاههای مرتبـط نیـز پـای کار آمـده انـد تـا طـی دو سـه مـاه آینده اوضـاع را سـر و سـامان بدهیم.
اسـتاندار فـارس ،مـورد دوم را افزایـش میـزان صـادرات عنـوان و اضافـه کـرد :عـدد صـادرات اعـم از صادراتـی
کـه از طریـق گمـرک شـیراز از مـرز هوایـی صـورت میگیـرد و یـا صادراتی کـه از طریق دریـا در مرزهـای جنوبی
انجـام میشـود نیـز میتوانـد افرایـش یابد.
وی ارتقـای سـرمایهگذاری عمانیهـا در اسـتان فـارس را سـومین فاکتور قابـل افزایش بیان و خاطرنشـان کرد:
قطعـا بایـد در فـارس زیرسـاختهایی را بـرای ایـن مهـم فراهم کنیم و در کشـور عمـان نیز بایـد رایزنیهای الزم
برای تسـهیل ایـن مورد انجام شـود.
او همچنیـن بـر توجـه بـه ابعاد گردشـگری مذهبی ،تاریخـی و طبیعی اشـاره و تاکید کرد :قطعـا در کنار نزدیکی
گرایشهـای مذهبـی مـردم عمـان و ایـران ،ویژگیهـای طبیعـی اسـتان ماننـد سـپیدان فـارس نیـز بـه عنـوان
یـک جاذبـه طبیعـی بـرای مـردم عمـان جاذبه خوبـی خواهد بود ،یـا بازدید از تخت جمشـید و پاسـارگاد برایشـان
خالـی از لطف نیسـت.
اسـتاندار فارس در ادامه با اشـاره به اینکه اشـتغال فارسـیها در عمان را نمیپسـندم ،گفت :اشـتغال پزشـکان
فـارس در عمـان درحالـی خـوب اسـت کـه منجـر بـه ارجـاع تعـدادی از بیمـاران بـه شـیراز بـرای انجـام اعمـال
جراحی شـود.
ایمانیـه همچنیـن بـه افزایـش تعـداد پروازهـا ،عدم نیاز به اخـذ ویزا برای سـفر  ۱۴روزه و انتقال همـکاری از دبی
ل خواهد شـد.
و ابوظبـی بـه مسـقط اشـاره و اضافـه کـرد :با این اتفاقـات پایانه صادراتـی ما نیز فعا 

فرماندار شیراز:

فرمانداری در خصوص پیوستن روستاهای حریم شیراز
هیچگونه برنامه ای در دستور کار ندارد
شـیرازه :شـیبانی فرمانـدار شـیراز بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس قانـون مباحـث مرتبـط بـا الحـاق یـا عدم الحـاق در
ی و تعییـن تکلیف می شـود ،گفت:
کارگروهـی کـه بـه همیـن منظـور در فرمانداری تشـکیل شـده مطرح ،بررسـ 
در حـال حاضـر فرمانـداری شـیراز در خصـوص الحـاق روسـتاهای حریـم ،هیچگونـه برنامـه ای در دسـتور کار
ندارد.
لطفاللـه شـیبانی فرمانـدار شـیراز در دیـدار بـا محمدتقی تذروی ،رئیس شـورای اسلامی شهرسـتان بـر تقویت
شـرکت هـای تعاونـی روسـتائی تأکید کرد.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـرای حـل مشـکالت روسـتائی نمـی تـوان صرفـا بـه اعتبـارات دولتـی تکیـه کـرد،
افـزود :بسـیاری از مشـکالت را مـی تـوان از طریـق شـرکتهای تعاونـی و راهکارهـای مشـابهی کـه اتـکای به
اعتبـارات دولتـی را بـه حداقـل برسـاند ،حـل کرد.
شـیبانی بـا اشـاره بـه گسـترش حاشـیه نشـینی و سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در حومـه شـهر ،خاطرنشـان
کـرد :شـهرداری و شـورای شـهر بـر کلیـات موضـوع الحـاق روسـتاهای حریم شـیراز توافـق دارند امـا نگرانی از
گسـترش بـی رویـه سـاخت و سـازهای غیرمجـاز و افزایـش قیمـت زمیـن در حرائم شـهر نیـز همچنـان به قوت
خـود باقـی اسـت.فرماندار شـیراز افـزود :بر اسـاس قانـون مباحث مرتبـط با الحاق یـا عدم الحـاق در کارگروهی
ی و تعییـن تکلیـف مـی شـود و در حال
کـه بـه همیـن منظـور در فرمانـداری تشـکیل شـده اسـت مطـرح ،بررسـ 
حاضـر فرمانـداری شـیراز در خصـوص الحـاق روسـتاهای حریـم ،هیچگونـه برنامـه ای در دسـتور کار نـدارد.
وی همچنین تصریح کرد :مشـکالت روسـتاهای شهرسـتان شـیراز در زمینه مسـکن ،ارتباطات ،راه ،گاز و آب
احصاء شـده که به مدیران دسـتگاههای اجرائی و خدمات رسـان منعکس و نتایج بررسـی و رسـیدگی های الزم
در یـک فرجـه زمانـی یـک ماهـه جمع آوری می شـود تـا مـوارد کالن و غیر قابل پیگیری در سـطح شهرسـتان و
اسـتان ،از طریق مرکـز دنبال گردد.
جنوب  /استان بوشهر

عکس :فرشته منصوری
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آگهی
آﮔﻬﻲ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري

یکشنبه  25اردیبهشت 1401

 13شوال May 15، 2022 1443

سال بیست و هفتم شماره 7476

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830

65-1401

ﻧﻮﺑﺖ اول ﻣﻮرخ 1401/02/25

ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻣﻮرخ 1401/02/26

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮي و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﺗﻌﺪادي ﻏﺮف واﻗﻊ درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷــﺮح

ذﻳﻞ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺟﻬــﺖ اﺧــﺬ اﺳــﻨﺎد ﻣﺰاﻳــﺪه و ﻛﺴــﺐ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:15روز دوﺷﻨﺒﻪ  1401/03/02ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮي و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸــﺎورزي
ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس ،ﻛﻮﭼﻪ  ،63ﻓﺮﻋﻲ ،63/1ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮي و ﻓــﺮآورده

ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  071-37250754داﺧﻠﻲ  224و  226واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺰاﻳﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.



ﻣﺪت اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ :دو ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار درﺳﺎل

اول ﺟﻬﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  %20اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
حضوری
حراج
آگهی
ـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﻳــﺎ ﻓــﻴﺶ ﻧﻘــﺪي ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﺣﺴــﺎب
ـﻲ ﺿـ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺮاج ﺣﻀــﻮري را ﻃـ
1401-65
عصرمردم( ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ اراﺋﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﺮﺟﻊ )102451
1401/02/25ﻛﺪ
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ
روزنامه
مورخ
ﺑﺎﻧﻚاول
100805504742نوبت
 1401/02/26روزنامه سبحان
مورخ
دردوم
نوبت
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰاﻳﺪه
اﺳﺘﺮداد ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ
ســازمان ساماندهي مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداري شــيراز در نظر دارد بهره برداری ازتعدادی غرف واقع درسطح شهر
اسنادوارﻳــﺰي
اخذـﻴﺶ
ـﺮه ﻓـ
ﻳﻚ ﻓﻘـ
دعوت را
اﺟﺎره ﺑﻬﺎء
ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ
وحقوقی از
ﻗﺮارداد ،دو ﻣﺎه
ﺷﺪنازو ﻗﺒﻞ از
واگذارﺑﺮﻧﺪه
حضوری ﭘﺲ از
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺣﻀﻮري
شــرحﺑﺮﻧﺪه
به 
مزایده
جهت
ﻃﻲآید
ﻧﻘﺪ ًامی
بعمل
شرایط
واجد
اﻧﻌﻘﺎدحقیقی
اشــخاص
نماید .لذا
حراج
ﺣﺮاجطریق
ذیل را از
و کســب اطالعات بیشتر تا ساعت  14:15روز دوشــنبه  1401/03/02به واحد مناقصه و مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
ﺑﺤﺴﺎب  4109ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻌﺐ( وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺻﻞ رﺳﻴﺪ وارﻳﺰي را ﺗﺤﻮﻳﻞ واﺣﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻃــﻲ11
کشــاورزی شهرداری شــیراز واقع در میدان ولی عصر(عج) ،ابتدای بلوار مدرس ،کوچه  ،63فرعی ،63/1ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و
حاصل
ﺳﻮيمالی
226ازواحد
 224و
داخلی
ﻣﻲتلفن
شماره
صورت
ﮔﻮﻧﻪ در
مراجعه و
کشــاورزی
تماسﺷــﺪه
مناقصه)ﭘﺮداﺧﺖ
(مزایدهﺑﻪ وﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﻗﺮارداد
اﺗﻤﺎم
071-37250754ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺎﻳﺴﺖ  2ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
نیاز باﻗﺮارداد
ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ
اي ﻛﻪ
ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ
هایﺻﻴﺎد اﺧﺬ
فرآوردهﭼﻚ
ﻓﻘﺮه
فرمایید و یا به سامانه شفافیت شهرداری شیراز مراجعه نمایید.
ﺑﺎﺷﺪ.اجاره غرفه :دو ســال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد ،که به شرط رضایتمندی سازمان از عملکرد بهره بردار درسال اول جهت
 مدت
سال بعد با  20درصد افزایش مبلغ اجاره نسبت به سال قبل ،قابل تمدید می باشد.
ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل  %10ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دو ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ )ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪي( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
 شــرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در حراج حضوری را طی ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش نقدی به شماره حساب 100805504742
ﺑﻪ نمایند.
واریز
شهرداری شیراز
واﺣﺪ()102451
ﺗﺤﻮﻳﻞمرجع
چمران به کد
شــهر
بانک
سپرده
استرداد
بانک شهر
حساب
شــماره
ضمن ًا ارائه
ـﻮل ﻧﻤــﻲ
جهتــﻞ ﻗﺒـ
دوﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺻﻨﺪق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ذﻛﺮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻻزم
بنام ﺳﺎزﻣﺎن
ﻗﺮاردادﻫﺎي
شــعبه وارﻳﺰو
ﺷﻬﺮداري
ﺳﭙﺮده
شرکت در مزایده الزامی می باشد.
ﺑﺎﺷﺪ.حراج حضوری می بایســت پس از برنده شــدن و قبل از انعقاد قرارداد ،دو ماه از مبلغ کل اجاره بهاء را نقدا ً طی یک فقره فیش واریزی
 برنده
اصل رسید واریزی را تحویل واحد قراردادهای سازمان نماید و مابقی مبلغ قرارداد طی11
نماید و
واریز
شعب)
ﻫﺰﻳﻨﻪنزد
بحساب 4109
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮاج ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪه
شهر(تمامیﻋﻬﺪه
بانکﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ
درج دو

فقره چک صیاد اخذ میگردد به گونه ای که مبلغ کل قرارداد می بایست  2ماه قبل از تاریخ اتمام قرارداد از سوی بهره بردار به سازمان پرداخت
ﺳﺎزﻣﺎن در رد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 باشد.
شده
ﺷﺪرا .بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا (فیش نقدی) به حســاب
ســاله
دو
برداری
بهره
مبلغ
درصد
10
معادل
بایســت
می
حضوری
حراج
برنده
 ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮد ﺳﭙﺮده آن ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ
سپرده شهرداری واریزو تحویل واحد قراردادهای سازمان نماید.الزم به ذکراست ضمانت نامه صندق های غیر دولتی قابل قبول نمی باشد.
باشد.ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﺳﻨﺎد درج
برندهﻮري در
ﺣﺮاج ﺣﻀ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻃﻼﻋﺎت و

حراج می
عهده
آگهی به
نوبت
هزینه درج دو
شد.
خواهد
مسترد
ها
سپرده
صورت
این
در
است
مختار
پیشنهادها
تمام
یا
یک
رد
در
سازمان
  ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺮداد ﺳﭙﺮده
 برنده حراج حضوری هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.
حراجﺧﻮاﻫﺪ
به ﻃﻮل
مربوطﻣﺎه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
اطالعاتدروﻣﺰاﻳﺪه
 ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺸﻴﺪ.در اسناد درج شده است .
حضوری
جزئیات
مراحل
شهرداری
سیستم مالی
نگردیدند و
معرفی
ﻧﻘﺪي عنوان
مزایده به
چنانچه
کنندگان
شرکت
 به
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ
جدیدروز ﻗﺒﻞ از
شرایط14:15
توجه ﺗﺎبهﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺰاﻳﺪهباﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺷﺮﻛﺖ در
برندهﺳﭙﺮده
)ﻣﻬﻠﺖ وارﻳﺰ
ﻓﻴﺶدروارﻳﺰي
شــداﺻﻞ
تفهیمﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
استرداد سپرده شرکت در مزایده حداقل یک ماه طول خواهد کشید.
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واریزیداﺷﺘﻪ
فیشﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺣﻀﻮري
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﻬﺖ
 ﻣﻲ
(مهلت واریز سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت  14:15روز قبل از تشکیل جلسه
نقدی
ﺣﺮاجاصل
بایست
کنندگان می
شرکت
کمیسیون می باشد) جهت شرکت در حراج حضوری به همراه داشته باشند.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ) آﻗﺎﻳﺎن( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺷــﺮﻛﺖ در ﺣــﺮاج ﺣﻀــﻮري
ضمن ًا به همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه و کارت پایان خدمت( آقایان) و همچنین به همراه داشتن کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت
الزامیست.
جهت
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮري روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/03/03رأس ﺳــﺎﻋﺖ  14:00ﺑــﻪ آدرس :ﺑﻠــﻮار ﻓﺮﺻــﺖ
شرکت در حراج حضوری زﻣﺎن
اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
زمان برگزاری جلســه جهت حراج حضوری روز سه شنبه مورخ  1401/03/03رأس ســاعت  14:00به آدرس :بلوار فرصت شیرازی ابتدای  30متری
شد 7.اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
خواهدﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻬﺮداري
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺳﺎﻟﻦ
اجتماعات ﺟﻨﻮﺑﻲ -
ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺘﺪاي 30
ﺷﻴﺮازي اﺑ
انجام
منطقه 7
شهرداری
سالن
جنوبی -
ساحلی
ردﻳﻒ

ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ

درﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ /03ف1401/
1
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻘﻼت ،آﺑﻤﻴﻮه و ﺑﺴﺘﻨﻲ واﻗﻊ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ
64-1401
70/000/000
28
2
واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎپ واﻗﻊ در ﺳﻔﻴﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﺎج
ﻧﻮﺑﺖ اول1401/02/24 :
اداره ﻛﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
شناسه آگهی1315783 :
ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/02/25 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
10

380/000/000

ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
/03ف1401/ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
عمومیﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ
مزایده از ﻛﻠﻴﻪ
آگهیﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا
رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام
) 1401-64اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ و اﺧﺬ اﺳﻨﺎد
ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ اوﻟﻴﻦ آﮔﻬﻲ ﺷﺨﺼﺎً و ﻳﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ
ﺮوشطلوع
روزنامه
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪنوبت اول:
شیرازنوینﭼﻤﺮان -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ
واﻗﻊو در ﺑﻮﻟﻮار
 1401/02/24و ﻓ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
نوبت دوم 1401/02/25 :روزنامه سبحان و عصرمردم
کارشناس رسمی دادگستری ،از طریق
ﺣﺎﺻﻞ پایه
ﺗﻤﺎسبا قیمت
شــرح ذیل
شهرداری به
مشارکت
فروش
نسبت به
اﻃﻼﻋﺎتنظر
شــیراز در
شهرداری
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
36352000
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
سهمﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎره
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
داردﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺴﺐ

مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید پس از نشــر اولین آگهی شخص ًا و یا با در دست داشتن
معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت خرید و اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران -بعد از خیابان نیایش مراجعه
نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم  36352000تماس حاصل فرمایند.

ﻣﺘﺮاژ ﻗﺎﺑﻞ
ردﻳﻒ

ﭘﺮوژه

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰاﻳﺪه ﺳﻬﻢ

ﻓﺮوش ﻛﻞ

ﺳﻬﻢ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﭘﺮوژه

ﺷﻬﺮداري

ﺷﻬﺮداري)رﻳﺎل(

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

ﻣﺠﺘﻤﻊ
1

ﻓﺮدوس
ﺷﻬﻴﺪ
دوران

در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ
)ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ(

)زﻳﺮﺑﻨﺎ(

% 19.5

2/253/178/000/000

112/660/000/000

نوبت اول چاپ 1401/02/17
نوبت دوم چاپ 1401/02/25
شهرداري لطيفي با استناد بند 2صورتجلسه شماره
 16مورخ  1401/01/27شوراي محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر
دارد عمليات تنظيف،اصالح ،نگهداري و ايجاد فضاي ســبز شهر
لطيفي و همچنين جمع آوري،حمل و دفن بهداشــتي زباله شهري،
تنظيف معابــر  ،جداول و كليه امور مربوطه را به مدت يكســال
به صورت قرارداد حجمــي با اعتبار تقريبي ماهانه 3/444/000/000
ريال و اعتبار تقريبي ساالنه  41/328/000/000ريال از طريق مناقصه
عمومي واگذار نمايد ،لذا بدين وســيله از كليه اشخاص حقوقي
واجد الشــرايط جهت شــركت در مناقصه عمومي دعوت بعمل
مي آيد شايسته است متقاضيان با رعايت شرايط ذيل نسبت به
شركت در مناقصه اقدام نمايند.
الف) محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات  :شهرداري لطيفي
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
ب) مهلت ارائه اســناد  :تا پايان وقت اداري روز یک شنبه مورخ
پیرو پرونده اجرایی کالســه  9901553مورخ  1401/2/22اجرای احکام
دادگستری شیراز بدینوسیله به -1آقای محمدمهدی صالحی -2خانم
1401/03/08
اشــرف صالحی -3خانم حدیث صالحی -4خانم فاطمه صالحی ابالغ
ج) شهرداري در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات مجاز و مختار
و اخطار میگردد حداکثر ظرف مهلت پنج روز از تاریخ انتشــار این
است.
آگهی جهت انتقال ســهم االرث خود در پالک ثبتی  23469فرعی از 12
باشد.
مي
مناقصه
برنده
بعهده
آگهي
درج
هزينه
د)
اصلی واقع در بخش  3شیراز به نام محکوم له خانم کبرا برزوقالتی با
باشد.
مي
ريال
2/070/000/000
مبلغ
مناقصه
در
شركت
ه)سپرده
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ
آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪآﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ روﻛﺶ
ﻓﺴﺎ شیراز به نشانی شیراز خیابان
دفترخانه 417
الذکر در
مشخصات فوق
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 1401/03/08
مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر
ﺷﺮﻛﺖ
ذﻳﻞ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ
قائمﺗﻮﺟﻪ
1400ﺑﺎ
اجرایﺳﺎل
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي
داراﻳﻴﻬﺎي
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ذﻳﻞ از
دارد ،ﭘﺮوژه
تشــكيل ﻓﺴﺎ در
تاريخﺷﻬﺮداري
امضاء
نسبت به
مقامیﺑﻪشما
احکام به
صورت نماینده
پيشنهاداتﺗﻤﻠﻚ این
بازگشايي
معامالت و
ﻧﻈﺮ عالي
كميســيون
اقدام خواهد کرد و هرگونه خســارت و مسئولیت به عهده خودتان
1401/03/09واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻫﺎي
میباشد.
شناسه آگهی1311339 :
الف ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )(setadiran.ir
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا  :ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ -ﻣﺪت اﺟﺮا  2ﻣﺎه – ﻣﺤﻞ
 /167م
اﺧﺬواحدی
رحمت اله
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  1401/02/25 :شهردار لطيفي

آدرس

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ دوران ،
ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﭘﺮﺗﻮ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  1401/03/11ﺳﺎﻋﺖ  14:ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ

روکش آسفالت معابر شهر فسا
تجدیدآگهی
مناقصهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
1401/03/11
 15 :ﻣﻮرخ

نوبت دوم 1401/3/1:
نوبت اول 1401/2/25 :
ذیل به
1400با توجه
ســال
سرمایه ای
داراییهای
اعتباراتﺑﻪتملک
محل
ذیل از
ﻣﻲپروژه
دارد،
فســا در نظر
شــهرداری
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
شرایط در
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎبه 3ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻮرت
ﺳﭙﺮده را
ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ .:
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در
شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
ﺷﻬﺮداري
ﺧﺎﻧﻪ
دﺑﻴﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺻﻮرت
اﺻﻞ آن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .تدارکات الکترونیکی دولت ()setadiran.ir
اراﺋﻪ  :سامانه
مناقصه
اخذ اسناد
محل
ماه –
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲاجرا 2
فسا -مدت
اجرا :ﺑﻪشهر
ﺗﺪارﻛﺎت ﺛﺒﺖ و محل
تاریخ انتشار اسناد مناقصه 25/02/1401 :
تاریخ دریافت
مناقصه01/03/1401:از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ  .ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اسنادرد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ
ﺷﻬﺮداري در
تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  11/03/1401ساعت  14:می باشد.
باشد.ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
11/03/1401دومیﻧﻮﺑﺖ
مورخآﮔﻬﻲ در
 15درج
ﻫﺎي
ها :ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
زمانﻛﺴﻮرات
ساعت :
بازگشایی پاکت
ترجیحا  3ماهه در سامانه تدارکات ثبت
بانکی
معتبر
نامه
ضمانت
صورت
به
را
سپرده
مبلغ
بایست
می
متقاضیان
.:
مناقصه
در
شرکت
تضمین ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻛﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
نوع ﺟﻬﺖ
و اصل آن به صورت فیزیکی تحویل دبیر خانه شهرداری ارائه نمایند.
شد.ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد
رﺷﺘﻪ راه
داراياز رﺗﺒﻪ در
ﺟﻤﻬﻮري
رﻳﺎﺳﺖ
راﻫﺒﺮدي
ﻧﻈﺎرت
رﻳﺰي و
تمام و ﺑﺎﻧﺪ از
.
درج خواهد
مناقصه
در اسناد
اطالعات
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪسایر
ﻣﻌﺎوﻧﺖاست .
پیشنهادها مختار
پیشنهادها و یا
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲهریک
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران یا قبول
شهرداری در رد
.
باشد
می
مناقصه
برنده
عهده
به
نوبت
دو
در
آگهی
درج
های
هزینه
و
قانونی
کسورات
ﻗﺮارداد  10درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﺧﺬ ﻣﻲ
جهت تجهیز کارگاه پیش پرداخت نقدی از طرف شهرداری به مقاطعه کاران پرداخت نمی شود .پیمانکاران بایستی دارای رتبه در رشته راه و باند
رﻳﺎﺳﺖ
راﻫﺒﺮدي
عنوانﻧﻈﺎرت
رﻳﺰي و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
ﺑﻨﺪي
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ
درﻳﺎﻓﺖ
اجرای
ضمانت حسن
قرارداد به
درصد مبلغ
قرارداد 10
رﺗﺒﻪانعقاد
ﺻﻼﺣﻴﺖزمان
ﺑﺮاﺑﺮباشند در
جمهوری
ریاســت
اﺳﻨﺎدراهبردی
نظارت
.ﺟﻬﺖریزی و
ﮔﺮددبرنامه
از معاونت
تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و ترجیحا ً یکساله اخذ می گردد .جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر صالحیت رتبه بندی مربوطه
اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري وﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺿﺮوري
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری در سامانه الزامی است .داشــتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری و تاییدیه صالحیت
اﻃﻼﻋﺎتاست.
ذیصالح ضروری
ایمنی از مراجع
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه در وﻗﺖ اداري ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي  09173326537ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در وقت اداری با شماره تلفن های  09173326537تماس حاصل نمایند.
ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ردﻳﻒ
1

اﺟﺮاي روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ،
ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ ام ﺳﻲ دو

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

6/000/000/000

300/000/000

اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮداري -ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت

اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و
ﻓﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

محمدصادق صفرپور  -شهردارفسا

آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/03/01 :
ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/02/25
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺻﻔﺮﭘﻮر
عمومي
مزايده
تجدید
آگهي
ﺷﻬﺮداري ﻣﻴﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  20ﻣﻮرخ  1400/11/19و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2ﻣﻮرخ  1400/1/30ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻤﻨﺪ
1401/03/01
نوبت دوم:
نوبت اول1401/02/25 :
ﺷﻬﺮدارﻓﺴﺎ
درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  8ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ در ﺷـﻬﺮ ﻣﻴﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺷـﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺟﻬﺖ
شهرداري ميمند در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  20مورخ  1400/11/19و مصوبه شماره 2مورخ  1400/1/30شوراي اسالمي
واجدﺗﻤﺎس
38773201
 38772005و
ﺷـﻤﺎره
نمايد.ﻳﺎ ﺑﺎ
واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻤﻨﺪ
ﺷـﻬﺮدرداري
ﻣﻴﻤﻨﺪ،
 1401ﺑﻪ
/03/10
شــهرﺗﺎرﻳﺦ
و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳـﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺗﺎ
شرايط
شركت هاي
كليه اشخاص و
لذا از
ميمند
شــهر
زمين
آدرسقطعه
فروش 8
نسبت به
اقدام1401/3
دوم /1:
ﻧﻮﺑﺖ
ميمند1401
/2/25
ﻧﻮﺑﺖ اول :
 1401/03/10به آدرس ميمند ،شــهرداري ميمند واحد دبيرخانه يا با شماره
ﻣﺰاﻳﺪهتاريخ
مزايده تا
اســناد
تحويل
دريافت و
ميوآيد
به عمل
دعوت
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻬﺖ
اﺳﻨﺎد
جهت درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ

 38772005و  38773201تماس حاصل فرماييد و نسبت به دريافت اسناد جهت شركت در مزايده اقدام نماييد.

ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺘﺮاژ)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

1

9

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

252

5/800/000

2

10

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

252

5/800/000

3

11

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

252

5/800/000

4

12

252

5/800/000

5

13

285

5/800/000

ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

آدرس ﻣﻠﻚ
ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮاراﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع(وﭘﺎﺳﺪاران
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ داود رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮاراﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع(وﭘﺎﺳﺪاران
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ داود رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮاراﻣـﺎم ﻋﻠﻲ)ع(وﭘـﺎﺳــﺪاران
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ داود رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮاراﻣـﺎم ﻋﻠﻲ)ع(وﭘـﺎﺳــﺪاران
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ داود رﺿﺎﻳﻲ

ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮاراﻣـﺎم ﻋﻠﻲ)ع(وﭘـﺎﺳــﺪاران
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ داود رﺿﺎﻳﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ
در ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(
73/080/000
73/080/000
73/080/000
73/080/000
82/650/000

-1متقاضيان مي بايســت مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت واريز نقدي به حساب شماره  0109736106009به نام شهرداري ميمند واريز
نمايند.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﻳﺰ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  0109736106009ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮداري ﻣﻴﻤﻨﺪ
-1
زمين هاي فروخته شده مي بايست وجه نقد به حساب شماره  3100003661002به نام درآمد شهرداري در همان روز واريز گردد.
-2درمقابل
وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-3درصورتي كه برنده اول ،دوم ،و سوم حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
-2درﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  3100003661002ﺑﻪ ﻧﺎم درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري در ﻫﻤﺎن روز وارﻳﺰ ﮔﺮدد.
-4به پيشــنهادات مخدوش ،مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پيشــنهاداتي كه بعد از موعد مقرر مندرج در آگهي تحويل گردند ترتيب اثر داده
ﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪه اول،دوم،و ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺻ
-3
شد.
نخواهد
باشد.
مي
مزايده
برندگان
يا
برنده
ي
عهده
بر
آگهي
درج
-5هزينه
-4ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺪوش ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﺮوط و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده
-6آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  1401/03/10باشد.
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-7تاريخ بازگشايي پيشنهادات روز چهارشنبه مورخ  1401/03/11ساعت  16در محل شهرداري مي باشد.
مزايدهﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪه ﻳﺎ
جزئياتﻋﻬﺪه ي
آﮔﻬﻲ ﺑﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ درج
-5
درج و موجود مي باشد كه شركت كنندگان مي بايست جهت تهيه آن مبلغ 500/000
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎناسناد
مزايده در
مربوط به
اطالعات و
-8ساير
اسناد مزايده به واحد دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.
جهت
را
آن
فيش
و
واريز
ميمند
شعبه
ملي
بانك
نزد
3100003661002
شماره
حساب
به
ريال-آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/03/10ﺑﺎﺷﺪ.
6
شناسه آگهی1315822 :
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/03/11ﺳﺎﻋﺖ  16در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-7ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
علي اكبر حسن زاده
-8ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه درج و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ آن ﻣﺒﻠﻎ
شهردار ميمند

000ر 500رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  3100003661002ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﻤﻨﺪ وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ آن را ﺟﻬﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮداري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ زاده
ﺷﻬﺮدار ﻣﻴﻤﻨﺪ

طراح :میترا چراغ پور

شرایط مزایده:
 -1شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه
ﻣﺰاﻳﺪه:
ســه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  100805504742با کد مرجع  103134بانک شهر شعبه چمران واریز و
ﺷﺮاﻳﻂ اعتبار
معتبر بانکی با
ارایه نمایند -١.ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
 -2نحوه پرداخت بهای مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:
ﺳﭙﺮده
بیست وﺑﻪ
(25درصد) ﻧﻘﺪي
برنده،ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ
ابالغو ﻳﺎ
پس ازﻣﺎﻫﻪ
هفتهﺳﻪ
اﻋﺘﺒﺎر
پیشنهادیﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ
بهای ﻣﻌﺘﺒﺮ
درصد ﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻮرت پنجﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺷﻤﺎرهحداکثر
پیشنهادی
ﺣﺴﺎب بهای
پنج درصد
حداکثر یک
ﺑﻪ بیست و
25( -2-1درصد)
یک ماه بعد از تاریخ ابالغ برنده و (50درصد) پنجاه درصد مبلغ پیشنهادی حد اکثر دو ماه بعد از انتقال سند از برنده مزایده دریافت خواهد شد.
برندهﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
وارﻳﺰازو اراﻳﻪ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺟﻊ
 100805504742ﺑﺎ ﻛﺪ
مزایده گرفته خواهد شد که پس از تسویه
ﭼﻤﺮانبانکی
ضمانتنامه
پیشنهادی
103134مبلغ
پنجاه درصد
(50درصد)
تبصره :در زمان انتقال سند معادل
میگردد.
عودت
ایشان
به
باقیمانده
پنجاه درصد
مبلغ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
(50درصد)ﻧﺤﻮه
-٢
 -2-2این مزایده به اســتناد مصوبه شماره /1400/2433ص مورخ  1400/07/26شورای اسالمی شــهر شیراز مشمول اعطای (14درصد) چهار ده
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺪه  (%25) ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺎي
ﺑﻴﺴﺖ و
(%25
درصد اوراق -1-2
گردد.
ذینفع می
بستانکاری)به
 -3برنده مزایده می بایســت حداکثر ظرف مدت  7روز کاری از زمان ابالغ برنده نســبت به انجام تشــریفات انعقاد قرارداد و پرداخت بهای
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺪه و ) (%50ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ
مزایده بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید .در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ﺧﻮاﻫﺪ
درﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺪ.می گردد.
توزیع
مزایده
ﻣﺰاﻳﺪهاسناد
ﺑﺮﻧﺪه آگهی
از اولین
 -4از تاریخ انتشار
باشد.
می
1401/03/03
تاریخ
به
شنبه
سه
روز
14
ساعت
پیشنهادات،
تسلیم
 -5آخرین مهلتﺗﺒﺼﺮه  :در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ) (%50ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 -6محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران -ساختمان معاونت مالی و اقتصادی -دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻋﻮدت
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ )(%50
ﻛﻪ ﭘﺲ
برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد
عهده
متعلقه ،بر
های
وســایر هزینه
آگهی،کارشناسی
هزینهازانتشار
 -7بدیهی اســت
وصول می گردد -2-2.اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1400/2433ص ﻣﻮرخ  1400/07/26ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﻣﺸﻤﻮل
 -8شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
راسﮔﺮدد.
ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻲ
مزایده:ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎري
درﺻﺪ اوراق
ﭼﻬﺎر ده
(%14
اﻋﻄﺎي )
ساعت  8صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1401/03/04در محل ساختمان
پیشنهاداتﺑﻪواصله
کمیسیون
تشکیل
پاکت و
 -9تاریخ بازگشایی
خواهد شد .ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون
معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز ١
بالمانع می باشد.
 -10بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت الک و مهر
شده تسلیم شود .به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته
به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 -12کمیسیون حداکثر ظرف  7روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعالم می نماید .این مهلت در صورت نیاز با جلب
نظر شهردار شیراز تا  10روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 -13سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
شناسه آگهی1315210 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ایمان حقیقی

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ1401/03/01:

شناسه آگهی1315225 :

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
103،534

آگهی مناقصه

6

گوناگون
یکشنبه  25اردیبهشت 1401

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

شهر هرت
ببین آن شه ِر پر آوازه  آنجا ،شهر هرت است
همان شهری که هست از دور پیدا ،شهر هرت است
در آن بس اتفاقات عجیبی می دهد رخ
حوادث توی آن باشد هویدا ،شهر هرت است
در آنجا رنگهای شاد و زیبا هر دو مکروه
در آن رنگ دگر خوبست اما ،شهر هرت است
ضجه ،بها دارد در آنجا
پریشان حالی و ّ
ولی خنده ندارد هیچ معنا ،شهر هرت است
ز شادابی و شور و حال و یا از عشق هرگز
نبایستی کنی برنامه  اجرا ،شهر هرت است
کنند اول درآنجا ازدواج و مدتی بعد
بگردند آشنا با درد و دل ها ،شهر هرت است
درختان را زنند از بیخ و چندی بعد بینی
به جایش تیرآهن گشته بر پا ،شهر هرت است
پیاده رو ،خیابانها ،گذرگه ها تماما
مزین از زباله ،وه!! چه زیبا ،شهر هرت است
در آنجا دوست داشتن ناروا باشد ولیکن
بود رایج طالق و جنگ و دعوا ،شهر هرت است
مکرم مردگان هستند و برخوردار از حرمت
ّ
کس اما در نیابد زنده ها را ،شهر هرت است
در آنجا ارزش دکتر ،مهندس ،پرفسورها
عامی دارا ،شهر هرت است
که کمتر هست از
ِ
«غمینا» شهر توریستی َو جذابی که در آن
خشونت را نهند جای مدارا ،شهر هرت است

بیتوته :جواهردشت از روستاهای ییالقی شهرستان
رودسر از اطراف دهستان سیاهکلرود قسمت چابکسر،
واقع در استان گیالن است .جواهردشت در ارتفاع نسبی
 ۲۰۰۰متری از سطح دریای کاسپین قرار دارد و در
زمستان به علت بارش سنگین برف خالی از جمعیت است.
در جبهه جنوبی جواهردشت بلندترین قله استان گیالن،
سماموس با ارتفاع  ۳۶۷۸متر از سطح دریا واقع شدهاست.
الزم به ذکر است آب زالل و همیشه سرد ،سفید آب
رحیم آباد که برای آب آشامیدنی بخشهای مرکزی و
دیگر قسمت های شهرستان رودسر استفاده میشود از
قلههای سماموس سرچشمه میگیرد.
پیش از ورود به جواهر دشت با آستانه متبرکه نقره
عباس روبرو می شویم که در دشتی زیبا و سرسبز قرار
دارد که محلی زیبا هم برای زیارت و هم برای تفریح است.
در این بخش وجود پوشش گیاهی گوناگون و خانه های
روستایی با سقف های شیروانی جلوه گری می کنند .در این
بخش مزارع بزرگ سیب زمینی و گله های دام روستاییان
خیلی به چشم می خورد و حصار زمین های با سنگ و
چوب نشانه نزدیکی باغ و جنگل است .مردم جواهر دشت
که از نعمت آب لوله کشی محروم هستند مثل پیشینیان
آب مصرفی خود را از چشمه تامین می کنند.
قله سماموس یکی از قله های بلند و زیبای این
بخش است که با ارتفاع  ۳۶۲۰متر از سطح دریا یکی از
مکانهای دیدنی جواهر دشت است که البته برای رسیدن
به قله حتما باید یک راهنمای محلی داشته باشید .به قول
مردم قدیمی منطقه چون در دوران قدیم فردی با نام
جواهر بزرگتری مردم روستا بوده است به همین علت نام
جواهر دشت را روی آن گذاشتد و بعضی نیز اعتقاد دارند
که چون جنگل ها به دشت های سرسبز تبدیل شده اند و
چشمه ها و زمین های مرغوب در این بخش بسیار است
نام جواهردشت را بر آن گذاشته اند.
عمر جواهردشت تقریبا به  ۳۰۰سال می رسد ولی به
علت آب و هوای مناسب و چراگاه های مطلوب افراد
بسیاری را به سوی خود جذب نموده است .جواهر دشت
مردمی خونگرم و مهمان نواز دارد و در ورودی آبادی،
بازاری قرار دارد که در آن مغازه های مانند قهوه خانه،
خوار و بارفروشی و قصابی برای برطرف کردن نیازهای
مردم وجود دارد.

 13شوال 1443

 May 15، 2022سال بیست و  هفتم شماره 7476

جواهردشت رودسر مقصدی رویایی برای تفریح

دیدنیهای اطراف جواهردشت
جنگل سیاهکلرود:
در سفر به منطقه جواهردشت و ماندن چندروزه در این
ییالق زیبا ،از دیدنیهای اطراف جواهردشت هم دیدن
کنید .از برجستهترین دیدنیهای اطراف ،منطقه حفاظت
شده «سروالت» است که در مسیر جاده ییالقی وجود
دارد .این قسمت پوشش گیاهی خیلی زیبا و مطبوعی دارد
و پیادهروی و گشتوگذار در طبیعت سرسبز آن ،بسیار
جذاب خواهد بود.

خزر تا چمخاله را شامل میشود.
امامزاده نقره عباس:
«امامزاده نقره عباس» ،مکان زیارتی محلیان
و ادای نذورات آنها است .قدم زدن در روستاهای
اطراف جواهردشت ،خیلی لذتبخش و از معروفترین
آنها ،روستای «قاسم آباد» است .این روستا با عنوان
«روستای ملی چادر شب بافی» ،در آثار ملی ایران ،به ثبت
رسیده است .لباسها و رقص محلی این روستا معروف
هستند.

قله سماسوس:
چنانچه از عالقهمندان به کوهنوردی هستید ،
جواهردشت یکی از مسیرهای شروع کننده برای صعود
به قله سماسوس است .مسیر صعود به قله ،هفت کیلومتر
طول و  ۱۷۰۰متر اختالف ارتفاع دارد و اواسط مردادماه
بهترین وقت برای رفتن به این ارتفاعات است .در ابتدای
مسیر ،کوه شیب مالیمی دارد که به مرور زیاد میشود.
صعود به قله این کوه  ۶تا 2هفت ساعت طول خواهد کشید،
ولی چشمانداز قله ،منظرهای فوق العاده از سواحل دریای
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افقی:
ﺟﺪول 1401-2610
-1بازیکن مسلمان فرانســوی در تیم رئال
مادرید -از قطعات بنزینی خودرو
-2مدفن شــاه عبدالعظیم حســنی -خانم
ایرانی -از سبزیجات خوردنی
-3منســوب به پروردگار -نمــره عالی -از
خودروهای ایتالیایی
-4گرگ انگلیسی -بزرگ ترین آبزی -وسیله
صورت تراشــی -محافظ بــدن در جنگ های
قدیمی
-5داد و فریاد -توان -صریح
-6پیامبران -آشکار
-7قدرت -یک پا ندارد -جدا کردن
-8پسر عرب -شراب -بر سر کلمات معرفه
می آید -زیر خاکی
-9از پیامبران بنی اسرائیل -برادرزاده سیر-
مثل
-10زبان -زشتی و بی شرمی -روز دم بریده
-11رمز -سطح -آفت گندم -مرکز ایتالیا
-12میوه بهشتی -ناگهانی -عیب -خشک
-13خاک -وحشتناک -چهارپایان
-14سر -محل تا شدن دست -من و تو
-15رفتاری زنانه -از سیارات منظومه شمسی
عمودی:
-1چاشنی فشنگ -کشوری فارسی زبان
-2بلندترین قله فارس -صفتی برای آهک و
زرنیخ -از هنگام گذشته
-3حیوان گردن کشــیده -فرشته خارجی-
آشکار

13
14
15

جواب جدول شماره 1401/2609

طرح :عصرمردم
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-4سالح کاشتنی -شهری در ترکیه-
آسانی -مخزن بنزین خودرو
-5واحد پول چین -برابر -طال
-6شــهری کردنشــین در عراق -از
ضمایر عربی
-7مرکــز افغانســتان -اولین عدد
طبیعی -وسیله ای در آهنگری
-8فــوری -امپراتــور ماجراجــوی
فرانسوی -برابر
-9ده -سفید ترکی -فرزندان
-10خــط کش مهندســی -حر -از
غالت پرمصرف
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-11از بازی های ورق -وسیله ای در
بنایی -تعجب زنانه
-12هــزار -لذت -پوشــش -ظاهر
ساختمان
-13پاک -گل زمستانی -تبدیل بخار
به آب
-14قلعــه -میمون ســیرک -حرف
همراهی
-15نوعــی آش -لغزنده -مشــاور
نظامی آلمانی رئیسعلی تنگستانی

آگهی
نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

نوبت اول1401/2/25 :
نوبت دوم1401/3/1 :
موضوع :جذب ســرمایه گذار ،مشارکت در
احداث سنگ شکن
شهرداری مهر درنظردارد به استناد مجوز شماره 68مورخ
 1401/01/28شــورای اسالمی شــهر مهر از طریق فراخوان
عمومی نســبت به شناســایی و انتخاب اشخاص حقیقی و
حقوقی سرمایه گذار بعنوان شریک احداث کارخانه سنگ
شــکن که دارای توان فنی  ،اجرایی و مالی کافی به منظور
اجرای پروژه داشته باشد اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که شرایط الزم را دارا می باشند تقاضا می
شود حداکثر ظرف  10روز از انتشــار آگهی نوبت دوم به
شهرداری مهر مراجعه فرمایند.
شناسه آگهی1315231 :
مهدی حیدری
شهردار مهر

طراح :میترا چراغ پور

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول1401/2/25 :
نوبت دوم1401/3/1 :
موضــوع مناقصه :برون ســپاری خدمات
کنترل و نظارت (پیشگیری و رفع تخلفات شهری)
شــهرداری مهر باســتناد مصوبه شــماره  69مورخ
 1401/01/28در نظر دارد عملیات برون سپاری اجرائیات
شامل (رفع سد معبر و گشت ساختمانی و کنترل تخلفات
ســاختمانی) در شهر مهر از طریق برگزاری مناقصه به
شرکتهای معتبر و واجد شرایط واگذار نماید ،لذا ازکلیه
پیمانکاران و شــرکت هــای داری صالحیت دعوت می
شــود حداکثر  10روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به
شهرداری مهر مراجعه فرمایند.
شناسه آگهی1315820 :
مهدی حیدری
شهردار

آگهی فراخوان عمومی
جذب سرمایه گذار مشارکت

آگهی فقدان سند مالکیت
بــا عنایت به اینکه آقای علی اصغر کریمی مزیدی و ســیاوش
کریمی مزیدی با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلی مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک
درب باغ محصور (هر یک نســبت به سه دانگ مشاع) تحت
پالک  6537/3اصلی واقع در استهبان بخش  13فارس که ذیل
ثبت شــماره  5085صفحه  247دفتر  42امالک به نام نامبرده
ثبت و سند مالکیت به شماره  501520صادر و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده است( .ضمنا برابر رأی هیأت شماره
 2830مورخه  )81/2/18کمیسیون ماده  147استهبان یک قطعه
تحت پــاک  6537/17از پالک  6537/3مفــروز گردیده و
حدود باقیمانده پالک  6537/3تعیین نگردیده است) مراتب
طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /948م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035005929مورخ  1400/12/2موضوع پرونده کالسه
شــماره  1400114411035000061هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای جاوید
مظاهری به شماره شناســنامه  19کدملی  3521127893صادره از دشتستان
فرزند اسداله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع به پالک
 10/5886مفروز و مجزی شــده از پالک  10/1216به آدرس شهرک گلستان
ضلع شمالی نمایشگاه روبروی دانشگاه پیام نور اراضی بازنشستگان ارتش واقع
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/9 :
/168م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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هویت هر پدیدهای بیانگر صورت و شکل
و ماهیت وجودی ذات آن پدیده است و واژه ی
آن در یک معنا به ویژگی یکتائی و فردیت هر
فرد و به معنای دیگر به ویژگی همسانی که در
آن اشخاص می توانند به یکدیگر پیوسته باشند،
داللت دارد .احساس هویت انسان ها دارای دو
رکن حس تعلق به مجزا بودن است .این که
ما درباره خودمان چگونه میاندیشیم ،نه تنها بر
انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد؛ بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت
درک ما از دیگران و تعامل ما با آنها است .آگاهی به وجود خود و پی بردن
به کیستی و هویت خود انسان در خالل ارتباط در جامعه به وجود میآید.
هویت اجتماعی دستاوردی عملی است و فهم هویت های فردی ،اجتماعی
و جمعی از طریق به کار گرفتن کنش متقابل مباحثه ای و مناظره ای درونی
و بیرونی امکانپذیر است .از جمله عوامل موثر در شکل گیری هویت هر
انسان می توان به برداشت فرد از خصوصیات شخصیتی خویش ،عوامل
شناختی ،فردی و خانوادگی ،نظام آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
انسان موجودی دارای استعدادهای بسیار و قابلیت های بی شماری است؛
و نخستین گام در جهت تحقق هر کمال و سعادتی ،شناخت استعدادهای
درونی و رسیدن به خودآگاهی است .برای خودسازی که به معنی توسعه
آگاهانه مهارت ها ،خود آغازی و هدایت و کنترل راهبری برای مدتی
طوالنی است و میتوان از فرآیندهای خودآگاهی ،خودکارآمدی و سرگیری
خدمت به خود ،مقایسه اجتماعی و تالش برای شناختن خود ،خود نمایان
سازی و خودتنظیمی ،احساس تعهد و ارزشمندی ،بهره گیری از عوامل
موقعیتی و پرورش بعد معنوی و معنویت بهره گرفت .بنابراین هویت
جهت دسترسی به اینکه افراد چه ماهیت و شخصیتی دارند؛ چه تفکر
و اندیشه و باورهایی دارند؛ تمایالت و آرزوهایشان چیست؛ چه کارهایی
انجام می دهند؛ چه محدودیت هایی دارند؛ چه اعمال و رفتاری دارند و از
چه اصل و نسبی برخوردارند؛ ایفای نقش کرده و الزم و ضروری میباشد.
اندیشه و باورهای هر انسانی باعث می شود که چگونگی ارتباط با مردم و
خویشاوندان ،جامعه و نظام آفرینش تعریف و برقرار شود .هویت فردی را
می توان الزمه ورود و ارتباط با اجتماع و تشکیل هویت اجتماعی توصیف
کرد .هویت فردی از مجموعه خصوصیات و توانمندیها و صفات نیک و
بد هر انسانی است که باید با هم در نظر گرفته شود و همین مسئله سبب
می شود که جهت تقلیل نقاط ضعف و بدی ها و تقویت نقاط قوت و خوبیها
و پویایی هویت اقدام شود .هویت فردی شامل سه بعد شخصیتی و صنفی
و باطنی است .بعد شخصیتی هویت تاثیرپذیر از عواملی چون پدر ،مادر،
اصل و نسب ،اقلیم جغرافیایی ،فرهنگ ،شهر ،مذهب و ...می باشد .این
ویژگی ها موجب محدودیت ها ،توانمندی ها و اعمال و رفتاری می شود که
فرد را از دیگران متمایز می کند .افراد بر اساس این ویژگی های مشترک
از طرف خاندان و خویشاوندان ،همشهریان و هم کیشان ،محترم و عزیز
شمرده می شوند .در حقیقت برخی از مولفه های هویت فردی مانند نسب
و ملیت قابلیت انکار ندارد .زیرا قبال وقوع یافته و شخص نقشی در تحقق
آن نداشته است .بعد صنفی هویت شامل تفکر ،باورهای فرهنگی ،اخالقی،
دینی و آیینی است .که تعیین می کند انسان در چه بستر فکری ،اعتقادی و
آموزشی شکل گرفته و تربیت شده است؛ که در صورت نیاز ،امکان تغییر،
بهبودی و پویایی آن توسط افراد میسر است.
برخی از عوامل موثر در بعد باطنی و درونی هویت مشخص می کند که
خصوصیات روحی و احساسات و عالیق و تمایالت انسان چه زمینه هایی
داشته و چگونه و از کجا و تحت چه شرایطی پیدا شده و شکل گرفته است.
تغییر در آن با عنوان تزکیه و تهذیب معنوی و نفسانی ممکن خواهد شد.
شاید این تغییر مناسب باشد .باورها و اعتقادات ،احساسات و روحیه انسان،
سوابق و پیشینه رفتاری و اجتماعی از عوامل تشکیل دهنده پایه های اصلی
هویت فرد محسوب می شوند .که باعث محدود شدن انسان در قالب آنها
میگردد .بنابراین الزمه زندگی در مسیر کمال و تکامل داشتن هویتی
کمال طلبانه است .تا امکان خلق رفتارهای ارزشی و اندیشه های کمال
جویانه در انسان ایجاد شود .با مشخص شدن هویتی هر انسان ،امکان
تشخیص رفتار و افکار و اقدامات او فراهم میشود .بنابراین آشکار خواهد
شد که کجا می رود ،چه ارزش هایی در سر دارد ،جهان بینی او چگونه است،
اعتماد به نفس او چقدر است ،چه مشاغلی را دوست دارد ،میزان پیشرفت
او در کار و زندگی و روابطش چقدر خواهد بود و اینکه از اوقات فراغت،
کار و فرصت هایش چگونه استفاده می کند .از طرف دیگر اعمال و افکار
و اعتقادات و تجربیات و ارزش های انسان بر هویت او تاثیرگذار است .بر
این اساس هویت فردی و افکار و عملکرد انسان ،تاثیر متقابل و دو طرفه
بر هم دارند .در واقع بر اساس هویت فردی انسان تعیین میشود که هر
لحظه در چه موقعیت و جایگاهی قرار دارد و چه موضعی می تواند اتخاذ
کند .دیدگاه های معنوی ،جهان بینی و اعتقادی او و همچنین ارزش ها و
ضد ارزش های او هویتش را تعیین می کند .پس بایدها و نبایدهای انسانها
در هویت فردی آنها خالصه میشود .همچنین بر اساس پیشرفت های
علمی و اخالقی ،اجتماعی و ملی هر انسان هویت فردی او نیز تحت تاثیر
قرار می گیرد.
با توجه به اینکه هویت دارای انواع ،سطوح و سلسله مراتب مختلفی
است که هویت فردی بخشی از زیر سطح و زیربنای هویت کلی انسان ها
است .هویت خانوادگی ،هویت اجتماعی ،هویت ملی ،هویت فرهنگی ،هویت
تمدنی ،هویت دینی و آیینی هر کدام نقشی مهم در تشکیل ساختاری
هویت کامل یک انسان دارند .تعریف هویت ملی به معنای احساس تعلق و
وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی (جامعه کل) است .از
مهمترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز هویت انسان ها
می شوند؛ عبارتند از :جغرافیای سرزمین ،پرچم ملی(متشکل از نمادها و
نشانه ها ،عالئم و رنگها که در طول تاریخ آن سرزمین یا کشور سابقه
پذیرش ملی داشته است) ،فرهنگ و آداب و رسوم و مناسک ،تاریخ ،زبان
و ادبیات ،دین و آیین و ...مردم و دولت ملت در اجتماع ملی ،میزان تعلق
و وفاداری اعضا و نفوس از این جامعه به هر یک از عناصر و نمادهای
مذکور ،هویت ملی آنها را مشخص می سازد .آنچه به عنوان عوامل اصلی
می تواند بر اندازه و کیفیت هویت ملی تاثیرگذار باشد ،هویت خانوادگی و
هویت اجتماعی انسان ها است .منظور از هویت خانوادگی تعیین نسبت
میان انسان و خانواده او است و اینکه چه پیوندهایی میان آنها وجود دارد.
خانواده انسان از دو جنبه برای او حائز اهمیت است .نخست بعد در جمعیت
و سندیت خانواده و جنبه دوم کثرت ارتباطهای شخص(انسان) و والدینش
در درون نهاد خانواده است .هویت اجتماعی هم نیز مقولهای انسانی است.
همه انسانها به هنگام تولد فارغ از اینکه در کجای زمین به دنیا آمده اند
و یا از چه تعلق قومی و قبیلهای برخوردارند؛ دارای ویژگیهای یکسان
نوع انسانی و بشری در میان انواع موجودات زنده هستند و هیچ گونه
تفاوت ماهوی(ماهیتی) با یکدیگر ندارند .بنابراین مقوله هویت انسانی که
در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل می گیرد؛ کام ً
ال اجتماعی و
جامعه شناسانه است و ربطی به خون ،نژاد ،رنگ ،پوست و ...ندارند.
از طریق هویت جنسیتی که نیز شامل آگاهی از نقش جنسیتی خود
و آشنا شدن با مسئولیت ها و وظایفی که به واسطه جنسیت فرد(مرد یا
زن بودن) بر عهده شخص گذاشته خواهد شد؛ قابل تمایز است .هویت
فرهنگی به معنای حس تعلق به یک گروه است .این احساس بخشی از

سال بیست و هفتم

شماره 7476

”بی رویا” روایتی آسیبشناسانه از
هویت انسانها
دوگانگی دنیا و هویت بیماران دو شخصیتی

معصومه دهقان پیشه

خودآگاهی و در شخص انسان و مربوط به تابعیت ،قومیت ،طبقه اجتماعی،
دین و آیین و جهان بینی یا هر گروه اجتماعی دارای فرهنگ متمایز خود
است .هویت فرهنگی هر انسان (شخص) ناشی از هویت و سابقه تمدنی
آن است .تمدن یعنی سبک زندگی مجموعه ای از انسان ها که در یک
دوره تاریخی ،در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کردند و می کنند و
دارای اهداف مشترکی بوده اند و دستاوردهای خاصی داشتهاند .این هویت
به شناخت و باور تاریخی و پیشرفت جامعه به فرد و انسان برمی گردد؛ و
هویت دینی نیز هم در ارتباط با دیگر انواع و سطح هویتی هر انسانی
بیتأثیر نیست و عبارت است از تعریف شخص از خود بر اساس داشتن
تعلق نسبت به دین و آیینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و احساسی
مرتبط با آن.
بحران هویت از مهمترین خطراتی است که هویت هر انسانی را دچار
خدشه و مخاطره می کند و در زندگی هر انسانی اهمیت بسیار دارد .بحران
هویت یکی از مهمترین تعارضاتی است که هر انسانی در طول دوره زندگی
خود با آن روبهرو میشود .بحران هویت ممکن است برای تمامی انسان ها
و اشخاص اتفاق بیفتد و هر انسانی ممکن است برای فرار از بحران
هویت روش های مختلفی را به احتمال زیاد امتحان کند؛ و حتی بارها
شکست بخورد .نهاد خانواده ،نهاد اجتماع و نیز هویت ملی نقشی اساسی

همچنین فیلم کوتاه ”مثل بچه آدم“ وزیر دفتری در بخش سینه فونداسیون
جشنواره کن ،جشنواره هولسکا در اسپانیا و جشنواره فیلم شانگهای حضور
داشته است.
فیلمساز جوان فیلم ”بی رویا “در نخستین تجربه حرفه ای بلندش
فیلمنامهای با مایه های روانکاوانه ،با درامی روانشناسانه پیچیده را به فیلم
تبدیل کرده است .که موضوع انتخابی سختی برای فیلم نخست بوده است.
وزیر دفتری در مورد این انتخاب موضوع چالشی و سخت برای نخستین
فیلمش چنین گفته است” :اصوال کار آسان و تکراری برایم جالب نیست
و دلم می خواهد در هر فیلمم به نوعی توانایی و تسلط خودم را محک
بزنم .و اگر سینما چالش ایجاد نکند؛ نیمی از جذابیتش را برایم از دست
می دهد .بی رویا هم با همین ذهنیت طراحی و نوشته شده که دانسته ها و
تجربه هایم از ساخت فیلم کوتاه را در مرحله عمل به آزمایش و سنجش
بگذارد”.
این کارگردان در فیلم نخستش “بی رویا” سعی کرده است برای
مخاطب جدی سینما قصه بگوید و البته از سویی هم به قواعد تثبیتشده
سینما پایبند بوده و ضمن تجربه اندوزی سعی نکرده با نخستین اثرش
همچون بسیاری از فیلمسازان مدعی سینمایی ایران ساختارشکنی در هنر
سینما کند و حتی اگر شاید ارتباط در برخی از موارد موضوع و مضمون

در شکل گیری هویت هر انسانی دارد .والدینی که هویت شخصی را برای
خود شکل نداده اند و خود دارای بحران هویتی هستند ،مانع از پیشرفت
اعضای خانواده و شکل گیری هویت واحد در آنها میشوند .از این منظر
خانواده هایی که مهر و محبت در آنها وجود ندارد ،خانواده ای که والدین در
آن درگیر اعتیاد ،خیانت ،فقر فرهنگی و مشکالت زناشویی ،فقر اقتصادی
و ...هستند؛ نه تنها در شکل گیری هویت به فرزندان خود کمک نمی کنند؛
بلکه باعث به وجود آمدن بحران هویت در آنها می شوند .و بحران هویت
فردی در هویت اجتماعی و ملی آنها هم تسری پیدا می کند .بر این اساس
کشورهایی که نفوذ و اتباع آن به لحاظ هویت فردی و هویت اجتماعی و
به ویژه هویت ملی دچار بحران های مختلف می گردد و جامعه ملی شان
به دلیل فقر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جنگ داخلی و جنگ خارجی،
بحرانها و کشمکشهای ساختار سیاسی ،مذهبی ،عقیدتی و ایدئولوژیکی
را تجربه می کنند؛ زمینه را برای اضمحالل کل جامعه ملیشان فراهم
خواهد شد و در نتیجه بخشی از انسان ها و افراد این کشورها برای دست
یافتن به فرصت ها و زمینه های قابل توجه پیش رو برای ایجاد تغییر به
فکر مهاجرت و جابجایی محل و موقعیت جغرافیایی اسکان و زندگی خود
می افتند .اما این رویکرد جهت تغییر و به دست آوردن هویتی تازه در نوع
خود ابعاد مثبت و منفی بسیار و زوایای آشکار و پنهان متعددی دارد .که
بررسی و پرداختن به آنها در این مقوله نمی گنجد؛ اما آنچه مسلم است این
رویکرد (مهاجرت برای به دست آوردن هویتی تازه) نخست این سوال ها را
در ذهن ایجاد می کند که آیا مهاجرت به ایجاد تغییر در هویت انسان منجر
میشود؟ و سوال اینکه پدیده مهاجرت چه نقشی در زندگی آن دسته از
مهاجرینی ایفا میکند که الگوهای کام ً
ال متفاوتی از هویت را در کشورهای
مبدا و مقصد مهاجرت تجربه می کند و به عالوه چه عوامل دیگری در
فرایند انتقال هویت پس از مهاجرت هر انسانی نقش تعیین کننده ای
دارند؟ فیلم ”بی رویا”  ۱۴۰۰به نویسندگی و کارگردانی آرین وزیر دفتری
به عنوان نخستین فیلم بلند سینمایی اش ،براساس ساختاری با موضوع و
مضمون و مسئله اصلی هویت و بر روی این ایده بنا شده است؛ که چه
عناصری تعیین کننده و تکمیل کننده هویت یک انسان است و چطور
می شود این هویت تغییر کند و از فرد یک انسان متفاوت بسازد .با اینکه
همه انسان ها بر اساس هویت اجتماعی خود در بدو تولد و گذشته از اینکه
در چه منطقه جغرافیایی و نژادی ،رنگی و زبانی باشند؛ هویتی یکسان و
برابر دارند؛ اما نگارنده معتقد است تصمیمات و رفتارهای همه ما انسان
ها در مقاطع و زمان های مختلف در طول حیات و تغییرات کوچکی که در
زندگیمان رخ می دهند؛ می توانند از ما یک آدم دیگری بسازند.
بی رویا نخستین فیلم سینمایی آرین وزیر دفتری بر اساس فیلمنامهای
با نگارش خودش و به تهیهکنندگی مشترک سعید سعدی و هومن سیدی
به عنوان نخستین تجربه او در تهیه کنندگی سینمایی ساخته شده است و
یکی از فیلم های قابل توجه و کنجکاوی برانگیز در چهلمین جشنواره فیلم
فجر بود؛ که در نمایش جشنوارهای اش مخاطبان خود را با داستانی مرموز
غافلگیر کرد و به فکر فرو برد .این کارگردان جوان فیلم نخستی قبل از
اینکه روی صندلی کارگردانی نخستین فیلم بلند حرفه ای اش تکیه کند؛
تجربه های توجه برانگیزی در حوزه ساخت فیلم های کوتاه داشته و جوایز
فراوانی به دست آورده ،که انتظارها را از اثر سینمایی او باالتر برده بود .او
پیش تر برای ساخت فیلم کوتاه “هنوز نه“ جوایزی چون سیمرغ بهترین
فیلم کوتاه آسیایی از جشنواره بین المللی فیلم فجر  ،۱۳۹۵جایزه بزرگ
بخش بینالملل و جایزه هنر و تجربه ازجشنواره فیلم کوتاه تهران ،جایزه
بهترین فیلم تجربی از هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه ،جایزه نتیک
و جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه پوسان را به دست آورده است .و نیز

فیلم بی رویا برای مخاطبان آن سخت تر باشد .با این حال کلیت فیلم برای
همه مخاطبان عام و خاص جذابیت هایی دارد که به تماشای آن بنشینند.
بی رویا در فضایی اجتماعی و رئالیستی روایت شده و با سکانس
نخستش و با مولفه های آشنای سینمای ایران آغاز شده؛ اما به تدریج به
درامی روانشناسانه و معمایی تبدیل و مخاطب به تدریج متوجه می شود با
قصه ای با روایتی چند الیه مواجه است و مجبور می گردد در مورد تمام
آنچه رخ داده و دیده است ،تجدید نظر کند .فیلم در برگیرنده یک فشردگی
زمانی است؛ که شاید به همین دلیل ایده اصلی فیلم کمی عجیب به نظر
برسد؛ اما اگر مخاطبان در فرایند و بازه زمانی بلندمدت تری به ایده و فکر
و مضمون اصلی فکر کنند؛ درخواهند یافت آنچه فیلم بی رویا به تصویر
کشیده و روایت کرده موقعیت هایی است که برای همه ما می تواند
رخ دهد .و هر کسی میتواند با مجموعهای از تصمیمات خود خواسته و
ناخواسته به آدم دیگری تبدیل شود.
داستان فیلم بی رویا چنین روایتی دارد :رویا و بابک زوج جوانی هستند
که قصد مهاجرت از ایران را دارند؛ اما دو هفته قبل از مهاجرت با دختری
مواجه می شوند ،بی نام و نشان .دختری که هیچ حرف نمی زند و معلوم
نیست از کجا آمده است؟! حضور دختر به تدریج اتفاقات عجیب و دور از
انتظاری را در زندگی این زوج رقم میزند .و به تدریج هویت رویا دچار
دگرگونی می شود .معمای هویت رویا با حضور بیشتر دختر در بطن زندگی
این زوج کامل و کامل تر می شود؛ تا جایی که ...این یعنی قصه ای پیچیده
و معمایی که برای نخستین تجربه سینمایی موضوع و مضمون و تولیدی
با کارگردانی سخت و سنگین که به ثمر رساندنش نیاز به مهارت و توانایی
و کارآزمودگی بسیار و البته شناخت کافی از ظرافت این ژانر فیلم داشته
است .خروجی این تولید و فیلمسازی چالش برانگیز آن هم در گام نخست،
فیلم قابل بحث و تاملی بوده است که وجوه و نکات مثبت متعددی دارد.
اصو ًال فیلم ساختن از روی الگوی درام های معمایی پیچیده بر بستری
از مایه های روانکاوانه و روانشناسانه و نزدیک شدن به فضاهایی چون
فیلم ”بی رویا” شاید در نگاه نخست برای فیلمسازانی با تجربه زیاد و آشنا
به ژانر موضوعی ،تالشی سهل و ممتنع باشد؛ اما برای یک کارگردان
فیلم نخستی چالشی بسیار سنگین بوده است .به ویژه در سینمای ایران
که عموم ًا به لحاظ فیلم سازی و جریان سازی در زمینه درام های جدی
با رویکرد روانشناختی و انسان شناسی هویت مدار بسیار ضعیف است.
بی رویا تقابلی است میان آنچه انسان ها هستند و آنچه میخواهند باشند .و
قصه اغلب انسان هایی است که رویاهایشان را فراموش و هویت شان را از
دست می دهند؛ تا رویای دیگران را بسازند .یعنی جایگزین و عوض کردن
رویای خوب و شیرین با هویت و رویای گزنده و تاریک که با هویت اصلی
خودشان همخوانی ندارد .بی رویا تقابلی است میان آنچه هستی و آنچه
نمی خواهی باشی...
کارگردان بی رویا داستانی چند الیه را با الهام از یک الگوی روایی آشنا
با تغییراتی در رویکرد روایی و اجرایی دست مایه طراحی یک فیلمنامه پر
جزئیات کرده ،که با نقطه عطفی مهم در میانههای داستان و چند اشاره
ظریف و زیرپوستی همراهی و توجه و البته هوش سینمایی مخاطب جدی
و فیلم بین سینما را طلب میکند؛ تا روند و فرایند پر پیچ و خم ماجراهایش
را از تصاویر ،دیالوگ ها و شیوه ،تکنیک روایی انتخابی کارگردان بیرون
کشند .نکته اصلی درباره شیوه روایی فیلم ساز قابل تامل است .با اینکه
کارگردان به سراغ یک الگوی روایی مشخص رفته ،اما با تغییراتی جزئی
در اجرا ،اما با پایبندی قابل احترامی به الگوهای ژانر نشان داده و سعی
کرده در چند نقطه در جا نمایی و زوایای دوربین به انتقال یا تاکید روی
یک برداشت منطقی کمک کند؛ تا تجربه هایی متفاوت داشته باشد و در
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واقع خواسته با مصالحی که در دست داشته؛ بازی کند و به ساختار و
ترکیبی تازه تر برسد .البته با این که فیلمساز در این رویکرد موفق بوده
است ،اما این نوع تجربهگرایی شاید در فیلمی هنری یا مستقل یا درامی
خارج از قالب های ژانری ،مطلوب و جسورانه به حساب آید؛ اما در قالب و
چارچوب ژانر مشخص ،بهتر است کارگردان قبل از تسلط روی چارچوب
کلی و مقتضیات و پیشنیازهای فرم و روایت ،خطوط اصلی را جابجا نکرده
و تغییر ندهد .با این همه فیلمساز در همین انتخاب پرچالش نیز نشان
داده که استعداد ساختن فیلم های متفاوت تری در مقایسه با جریانات رایج
فیلمسازی در سینمای ایران را دارد.
بی رویا از لحاظ اجرا و تسلط کارگردان بر روی ابزارهای روایت
تصویری و تکنیک روایت سینمایی فیلم قابل توجه است و طراحی و شیوه
روایی پیچیده و دقیقش در به تصویر کشیدن درامی پیچیده و روانشناسانه
و روانکاوانه در هیچ زمانی از روایت قصه از کنترلش خارج نشده است .که
در چنین فیلمی با این ساختار ،اشتباه در گزینش شیوه و تکنیک روایی
می توانسته به معنای از دست رفتن ارتباط مخاطبان با روند شکلگیری
وقایع و رخدادها و گم شدن سرنخ واقعیت ها و غیر قابل فهم شدن روایت
کلی قصه فیلم شود .در این راستا کارگردان با هوش و ذکاوت و شناخت
کافی و تمرکزی که بر ساختار کلی فیلم و عناصر آن داشته که نشانه ها را
در نقاط درستی چیدمان کند ،که مرز باریک بین واقعیت و خیال را در ذهن
مخاطبانش را مخدوش نکند.
به لحاظ شخصیت پردازی و مناسبات انسانی نیز زمینه و مقدمات داستان
با ریتم متوازنی چیدمان شده و در پیچ های دراماتیک تقریب ًا مشخص است
که هر شخصیت در کدام نقطه از محور و فرایند رخدادهای فیلمنامه
ایستاده و حرکت بعدی اش چگونه باید تحلیل شود.
معمو ًال در آثار سینمایی روانکاوانه و روانشناختی مخاطب خودش را
باید در بستر یک پیرنگ سینمایی ببیند و بعد از آن با ابعاد روانشناختی اثر
آشنا شود .اما در فیلم بی رویا پیرنگ تا اندازهای کمرنگ و پنهان است،
که مخاطبان عادی ممکن است با سردرگمی فکر کنند که صرف ًا با یک
فیلم و روایت کابوس گونه روبهرو هستند .که این موضوع و نکته کمتر به
فیلمساز باز میگردد .زیرا که مخاطبان سینمای ایران به فیلمهایی عادت
کرده اند که روایتی ساده و قصهای سر راست تر داشته باشد و فیلمساز همه
عناصر و المان ها و فکر و محتوای موضوع و مضمون فیلم را آشکارا در
فیلمش ارائه کند .فیلم با سکانس آغازین خوبی مخاطب را غافلگیر میکند
و تا زمانی که رویا با بازی طناز طباطبایی برای عمل چشم در بیمارستان
بستری می شود ،از یک ژانر معمایی پیچیده بهره گرفته و مخاطب را با روند
داستانی رمز آلو همراه میکند .شخصیت رویا انسانی را به تصویر کشیده
که دو زندگی با هویتی دوگانه را تجربه می کند و با جابجا شدن هویتش
به هویتی متفاوت و ناخواسته میرسد .آشنایی رویا (طناز طباطبایی) و
بابک (صابر ابر) با دختر مرموز قصه زیبا (شادی کرم رودی) رخدادهای
بعدی فیلم را رقم میزند و اسراری را در مورد رویا برمال میسازد .رازهایی
که باعث میشوند هویت شخصیت های رویا و زیبا با یکدیگر عوض شود
و در قالب هویت یکدیگر جایگیرند .مخاطب در تمام زمان طول فیلم در
تماشای هویت از دست رفته رویاست .رویایی که حال هویتش به دست
یک دختر غریبه و ناشناس افتاده و به معنای سورئالیستی در حال گرفتن
هویت او است .به معنایی زیبا می خواهد هویت رویا را بدزدد .او خودش را
رویا مینامد و بابک هم این دختر را همسرش می داند .رویا هیچ تصوری
از اتفاقی که در حال رخ دادن است ،ندارد .در دنیایی زندگی می کند که آن
را می شناسد؛ اما دیگران یا او را نمی شناسند؛ یا به عنوان شخصی ناشناس
به او نگاه می کنند؟! ...در بین همه این شخصیت ها تنها یک دوست به
اسم سارا است که تقریب ًا حرف هایش را می فهمد .دوستی که مرموز ترین
شخصیت فیلم است و راز سر به مهرش تا پایان فیلم باقی میماند .سارا
میتواند هویتی واقعی داشته باشد و یا هویتی واقعی نداشته باشد و یا
زاییده خیال رویا است و یا او در این کابوس ناخواسته گیر افتاده است.
رویا این زندگی را ساخته و برای شخصیتهایش نامگذاری کرده .او خالق
این جهان است(.توهم بیماران اسکیزوفرنی) و با مهاجرت افرادی که خلق
کرده به زندگی واقعی خودش برمیگردد .رویا دچار اسکیزوفرنی است که
مخاطب در نیمه دوم زمانی فیلم به آن پی می برد .زمانی که جای دو
شخصیت رویا و زیبا عوض می شود.
فیلمساز نخست به معرفی شخصیت های قصه و موقعیت آنها را از زاویه
دید رویا پرداخته تا در نیمه دوم زمان فیلم و با تغییر زاویه دید مخاطب
وضعیت یک فرد مبتال به اسکیزوفرنی را به تصویر کشد .این شیوه فرم
بیانی و روایی کمک کرده تا مخاطب در آغاز قصه و بحران آن را از زاویه
دید فرد مبتال ببیند و در نیمه دوم فیلم با یک آشنایی زدایی شوکه کننده،
هویت اصلی و واقعی رویا را رمزگشایی کند .این شیوه روایی اگرچه
مخاطبان را هم مثل رویا گیج و مبهوت می کند؛ اما از سویی تا حدودی
منجر به سردرگمی مخاطبان می شود .مخاطب به واسطه همین دوگانگی
شاید با شخصیت رویا همزادپنداری و همدلی کند؛ اما به دلیل کمبود ارائه
اطالعات به مخاطبان در مورد بیماری رویا فیلم در مواردی دچار عدم
انسجام نا خواسته شده است .در “بی رویا“ بازیگران شناخته شده ای ایفای
نقش کردهاند .بازیگرانی چون صابر ابر ،طناز طباطبایی و شادی کرم رودی
که ایفاگران نقش های اصلی بوده اند .آنچه این بازیگران در این فیلم تجربه
کردهاند؛ بازی در نقش شخصیت هایی است که از پیچیدگیهای ویژهای
برخوردارند و از سادگی و سر راستی شخصیت و نقش های قبلی شان بسیار
فاصله دارد .زیرا که فضاهای مختلف تعریف شدهای در قسمتهای زمانی
فیلم دیده میشود که باید جنس و نحوه بازیگری بازیگران کام ً
ال تغییر
میکرده است .که خوشبختانه بازی های با کیفیت بازیگران به ویژه طناز
طباطبایی ،کمک زیادی به کیفیت روایت و فضای داستان فیلم کردهاند و از
سوی دیگر یک فیلمبرداری چشم نواز هماهنگ با موضوع و مضمون فیلم،
با کنترل نور محیط و تکیه بر تضاد تاریکی و روشنایی و سایه روشن ها و
سفیدی و سیاهی ها در فضاهای داخلی که با نقش پیچیده و سنگین طناز
طباطبایی هماهنگی دارد .نقشی درگیر کننده که با حفظ یک دستی و
پختگی ،توازن چشمگیری ارائه داده است .در سکانس هایی که قطعیت و
ماهیت واقعی آنها روشن نیست و داستان در میان توهم و واقعیت در تالطم
است ،این بازیگر توانسته این عدم قطعیت را در بازی اش بازتاب دهد .او
با جدیت نشان داده که به آنچه میگوید ،عمیق ًا باور داشته؛ اما همزمان با
حرکتی کوچک یا گذراندن حسی پنهان و نامطمئن چشمهایش این فرضیه
را هم در ذهن تماشاگر زنده نگه می دارد؛ که شاید او واقع ًا همانی نیست
که باور دارد .نشان دادن چنین احساس های پیچیدهای در چشم ها و حالت
صورت و بدن کار بسیار دشواری است ،که فقط از بازیگرانی با درجه ای
از تجربه و مهارت برمیآید و طباطبایی نشان داده که به آن نقطه رسیده
است.
بی رویا تجربه متفاوتی از فیلمسازی جوان است و در سینمای ما که
به لحاظ تنوع ژانر و الگوهای روایی متنوع دچار کمبود است ،ساخته شدن
چنین فیلم هایی که مباحث تازهای در روانشناسی و علوم اجتماعی مطرح
میکنند ،میتواند رویکرد مفیدی باشد.
بی رویا فیلمی با کیفیت و با حداقل ترین ضعف های تکنیکی و فنی
تصویری نخستین گام محکم کارگردانش آرین وزیر دفتری در کارنامه
سینمایی حرفه ایش به شمار خواهد رفت و میتواند الگوی مناسبی برای
رویکردهای فیلمسازی دیگر فیلمسازان جوان سینمای ایران باشد.
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حماسهها صحنه کارکرد و بازتاب عمل قهرمانی است .این قهرمانان از ابتدای
زاده شدن تا آن هنگام که کشته میشوند یا به جاودانان میپیوندند کارهایی انجام
میدهند و با حوادثی روبرو میشوند در جنگهایی شرکت میکنند و گاه با حیوانات
شگفتی روبرو میشوند که میتوان گفت آن قهرمان و پیروزیهایش نمادی از
انسان آرمانی آن جامعه میتواند باشد .پیش از آن که قهرمانان پا به گستره حماسه
بگذارند این نقش را خدایان و در پارهای از اساطیر غولها که در اساطیر یونان
تایتانها میباشند انجام میدادند و در مراحل بعدی که حماسهها شکل میگیرند
شخصیتهای پهلوانی و قهرمانی پدید میآیند و حماسهها آن را باز نمایش میدهند.
آنچه موجب به وجود آمدن شخصیتهای قهرمانی میشود نیاز آن مردم و جامعه
میباشد که الگوهای کهن خود را چه نیک و چه بد در شکلگیری شخصیت
قهرمان به شکل آرمانی بازآفرینی میکنند .در شاهنامه فردوسی که یک اثر ممتاز
حماسی در ادبیات کهن جهان است شکلگیری شخصیتهای قهرمان را در وجود
پهلوانان و گاه شاهان میبینیم .هم چنان که گفته شد در سرگذشت هر کدام از
این پهلوانان از ابتدای زاده شدن تا آن هنگام که مرگ آنان را از پای در میآورد
با ماجراهای شگفتی روبرو میشویم .حتا مرگ آنان غیر عادی و از گونهای دیگر
است و این گونه مرگها در کل با شخصیت قهرمان و کارکرد او در طول زندگیاش
رابطه مستقیم دارد.
یکی از ویژگیهای شکل گرفتن شخصیتهای قهرمانی را میتوان در اسطورهی
کودک رها شده دنبال کرد .در این گونه شخصیت پردازیها ،قهرمان از ابتدا،
زاده شدنش در موقعیتی خطرناک اتفاق میافتد .این اتفاق معمولن از سوی پیش
گویان و گاه از دیدن خوابی از سوی شخصیتی در داستان روی میدهد و جهت
پیشگیری از آن رویداد کودک را در طبیعت رها میکنند .اما رهایی کودک در طبیعت
از بین برنده او نیست .از آن جایی که این کودک باید قهرمان ماجراهایی باشد به
گونهای شگفت زنده میماند و پرورش مییابد .رکن اصلی این گونه داستانها باور
به سرنوشت مقدر و ناتوانی انسان در برابر آن میباشد .از این جهت تمام کوششها
برای بیاثر کردن و دور ماندن از آن ماجرا بیاثر میشود و قهرمان ماجرا ناخواسته
در همان مسیری گام بر میدارد که سرنوشت مقدر برای او رقم زده است .اسطوره
کودک رها شده را در باور اغلب مردم دنیا میتوان دید .از نمونههای یونانی آن
سرگذشت ادیپوس و رم و رمولوس در افسانههای رومی است .از ویژگیهای این
گونه قهرمانان ،گاه جادوگری و افسون کاری آنان می باشد که در توان انسانهای
عادی نیست .مانند فریدون و زال .گاه این قهرمانان بیمرگ و جاودان هستند مانند
کیخسرو .از ویژگیهای این گونه داستانها که نشان از قدمت آن دارد این که برخی
از این قهرمانان توسط حیوانی پرورش داده میشود مانند فریدون توسط گاو برمایه،
زال توسط سیمرغ در کوه البرز.
در این داستان ها نقش سرنوشت پیرنگ اصلی داستان می باشد که در شخصیت
و رفتار و ماجراهایی که بر قهرمان پدیدار می شود خود را نشان می دهد .در شاهنامه
چندین داستان با ساختار کودک رها شده وجود دارد که نخستین داستان زاده شدن
فریدون در زمان شاهی ضحاک میباشد .بنا بر روایت شاهنامه ،آبتین پدر فریدون
است که او را میکشند تا از مغز سرش خوراک ماران شانه ضحاک درست کنند.
فرانک مادر فریدون از بیم کشته شدن فرزندش او را به بیرون از شهر میبرد و
به چوپان میسپارد و فریدون با شیر گاو بر مایه پرورش مییابد .ضحاک شبی در
خواب میبیند که بدست فریدون کشته خواهد شد .پیشگویان خواب او را چنین
تعبیر میکنند که چون پدرش آبتین کشته شده او به کین پدر ،تو را خواهد کشت.
ضحاک برای پیشگیری از این کار به جستجوی یافتن فریدون بر میآید تا او را
بکشد .فرانک مادر فریدون که از این ماجرا آگاه میشود کودک خود را از چوپان
گرفته و به کوه البرز در هندوستان میبرد تا از گزند ضحاک در امان بماند .فریدون
نوجوان است که کاوه آهنگر به سبب کشته شدن فرزندانش بر ضحاک ستمگر قیام
می کند .فریدون که از این ماجرا آگاه می شود و با کاوه آهنگر هم پیمان میشود و
بر ضد ضحاک قیام میکند .فریدون پس از تسخیر کاخ ضحاک او را در بند کرده و
در کوه دماوند زندانی می کند .با برچیده شدن شاهی ضحاک فریدون خود به تخت
شاهی مینشیند .فریدون از جمله شخصیتهانی است که وجهی کاملن اسطورهای
دارد .هم چنان که گفته شد در زمان شیر خوارگی ،با شیر گاو بر مایه پرورش داده
میشود و سپس به البرز کوه می رود .در کتب اوستائی و پهلوی نیاکان فریدون
همه با گاو پیوند دارند .هم چنین اسفیان بصورت صفت پیش از نام نیاکان فریدون
آمده است .فریدون پسر اسفیان پرگاو ،پسر اسفیان سوگ گاو ،پسر اسفیان بور گاو،
پسر اسفیان سیاه گاو ،پسر اسفیان سپید گاو ،پسر اسفیان دفرگاو ،پسر اسفیان روه
گاو ،پسر .اسفیان ون فروغ گاو ،پسر اسفیان ،پسر جم ،پسر ویونگهان( .بندهش ،ص
 – 149زاد اسپرم ص )22
در برخی از منابع پهلوی و اسالمی هم چنان که در شاهنامه هم آمده است،
فریدون را افسون کار نیز خواندهاند .در شاهنامه هنگامی که فریدون به نبرد ضحاک
میرود چنین میخوانیم:
چو شب تیرهتر گشت از آن جای گاه
خرامان بیامد یکی نیکخواه
سروشی بد او آمده از بهشت
که تا باز گوید به او خوب و زشت
سوی مهتر آمد به سان پری
نهانش بیاموخت افسونگری
که تا بندها را بداند کلید
گشاده به افسون کند ناپدید
فریدون با آموختن این افسونها در اولین بار هنگامی که برادرانش قصد جان او
میکنند و از کوه سنگی بر او میغلطانند استفاده میکند.
به افسون همان سنگ بر جای خویش
ببست و نجنبید آن سنگ ،بیش
فریدون آن هنگام که وارد کاخ ضحاک می شود طلسمی جادویی که بر باالی
کاخ آویخته بود به زیر می آورد:
طلسمی که ضحاک سازیده بود
سرش باسمان برفرازیده بود
فریدون زباال فرود آورید
که آن جز به نام جهاندار دید .....
جادوگری فریدون یک بار دیگر زمانی است که برای آزمودن پسرانش به
شکل اژدها پدیدار میشود .از افسونگری فریدون نمونههای دیگر هم هست که
در شاهنامه نیامده است .در یشت پنجم کردهی  16آمده که «فریدون برای نبرد با
ضحاک آهنگ گذشتن از اروند رود را دارد .کشتی بان که مانع گذشتن اوست به
افسون فریدون به شکل کرکس در میآید و پرواز میکند .این پرواز سه روز و سه
شب ادامه دارد و کرکس راه خانه خود را نمییابد .پس سپیده دم از اردیسور آناهیتا
خواست که او را یاری دهد .آنگاه اردیسور آناهیتا بازوانش را بگرفت و او را در یک
تاخت تند به خانهاش رساند .هم چنین فریدون در جنگ با دیوان مازندران در دشت
پیشانسه چون جنگ در گرفت فریدون به باالی کوه تاخت و چون دم بیرون میداد
از بینی راست او تگرگ بیرون میریخت ،سرد چون زمستان و از بینی چپ او سنگ
میریخت هر یک به اندازهی خانه ای .آنگاه آنان را به پای اسب گشن برمایون بست
و به باال راند و آنان را به شکل سنگ در آورد.
بنابر آنچه خواندیم از سرگذشت فریدون از ابتدا تا آن هنگام که امپراطوری خود
را بین پسرانش ،سلم و تور و ایرج بخش می کند با شخصیتی قهرمان آشنا می شویم
که تمام آزمون های قهرمانی و ویژگی های آن را دارا می باشد که تبدیل به کهن
الگویی در باور مردم کهن این سرزمین می شود.
زال :از نمونه دیگر کودک رها شده در شاهنامه اسطوره زال میباشد .برابر با
گزارش شاهنامه سام داری فرزند پسری میشود که مویی سپد دارد .بر اساس این
داستان زمانی که سام از تولد زال با آن ویژگی شگفت آگاه میشود تصمیم میگیرد
که او را از خود دور کند .به نقل از سام چنین میخوانیم:
چو آیند و پرسند گردن کشان
چه گویند از این بچه بد نشان
چه گویم که این بچه دیو چیست
پلنگ دو رنگ است یا خود پری است
بخندند بر من مهان جهان
از این بچه در آشکار و نهان
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اسطوره کودک رها شده در شاهنامه
ع آهار

سام از داشتن چنین فرزندی احساس شرم و گناه دارد.
اگر من گناهی گران کردهام
وگر دین آهرمن آورده ام
به پوزش مگر کردگار جهان
به من بر ببخشاید اندر نهان
بپیچد همی تیره جانم ز شرم
بجوشد همی در تنم خون گرم
پس زال را به دامنه کوه البرز میبرند و در آنجا رها میکنند .سیمرغ که بر بلندای
کوه آشیانه دارد او را یافته و به آشیان خود میبرد و همراه با جوجههای خود او را
پرورش می دهد .نام زال از سوی سیمرغ دستان است.
نهادم تو را نام دستان و زند
که با تو پدر کرد دستان و بند
بدین نام چون بازگردی بجای
بگو تات خواند یل رهنمای
دستان به معنای جادو و نیرنگ است .جادو و نیرنگ با زال و کارهای او همخوانی
دارد که در جای خود از جمله در داستان رستم و اسفندیار از سوی اسفندیار به این
صفت خوانده میشود .ویژگی ظاهری زال سپید مویی آن است که سبب رها کردن
او در دامان کوه البرز میشود .اما سپید موئی زال را چون نمودی اسطورهای میتوان
کاوید .در نمادشناسی رنگها ،سپید نشانه جهان فراسویی است .جهانی ساده و
پیراسته از هر رنگ و آالیش .جهان خاکی و پیکرینه جهانی است آکنده از رنگ و
آالیش و آمیختگی .بر همان پایه این جهان را که دیداری و حسی (استومند) است،
میتوان جهانی خواند همه سیاهی .پس سپید مویی زال نشانه آن است که وی از
جهان روشنان فرود آمده است که سپیدی رنگ آن است.
برابر با آنچه در شاهنامه آمده اولین ویژگی شگفت زال که این نام هم از همین
ویژگی گرفته شده سپید مویی اوست .سپد مویی ویژگی پیران هست و خردمندی
صفت آن و در ادامه میبینم که زمانی که زال دلباخته رودابه دخت شاه کابل میشود
ابتدا هوش و خردمندی او را میآزمایند و زال در برابر تمام پرسشها پاسخ درست

به یاران چنن گفت :کاینت شگفت
از این برتر اندیشه نتوان گرفت
بهاران و جیحون و آب روان
سه جوشنور و اسب و برگستوان
بدین ژرف دریا چنین بگذرد
خردمندش از مردمان نشمرد...
کی کاووس پس از رسیدن کیخسرو به ایران قصد آن دارد تا شاهی را به او
واگذار کند اما توس ،سپهساالر سپاه ایران با شاهی کیخسرو موافق نیست و خواهان
شاهی فریبرز پسر دیگر کیکاووس هست .سرانجام کیکاووس گشودن دژ اردبیل و
فتح آن را پاداش شاهی در نظر میگیرد .فریبرز با سپاهی به قصد گشودن دژ اردبیل
میرود اما شکست خورده و باز میگردد و این بار نوبت به کیخسرو میرسد که به
آسانی دژ را گشوده و پیروز باز میگردد و کیکاووس شاهی را به او میسپارد .پیروزی
در جنگها یکی از زمینههای اصلی تکوین شخصیت قهرمان میباشد کاری که در
توان دیگران نیست اما با ورود قهرمان به ماجرا به آسانی انجام میپذیرد.
هم چنان که با ورود فریدون به کازار کاوه با ضحاک پیروزی از آن فریدون
می شود .از دیگر ویژگیهای کیخسرو داشتن جامی است جهان نما که در آن تمام
احوال و چگونگی سیارات و ستارگان و زمین در آن پیداست .این جام در شاهنامه
چنین توصیف شده است:
ز ماهی ،به جام اندرون تا بره
نگاریده پیکر همه یکسره
نشان و نگار سپهر بلند
همه کرده پیدا چه دو چون و چند
چو کیوان و بهرام و هرمزد شیر
چو ناهید و تیر از بر و ماه زیر
همه بودنیها بدوی اندرا
بدیدی جهاندار افسونگرا

دیگر سوشیانت ها جهان را از شر پلیدی ها و اهریمن پاک می کنند و جهان یکسره
اهورایی می شود.
در داستان رستم و سهراب هم به گونهای میتوان بن مایه کودک رها شده را
در شخصیت سهراب که نمونه کاملی از شخصیت رستم میباشد دید .بنا به گزارش
شاهنامه رستم روزی در شکارگاهی نزدیک شهر سمنگان اسبش رخش گم میشود
از آن جائی که رخش اسبی بیمانند میباشد ،مردمانی که رخش را یافته اند جهت
گرفتن نژادی از او آن را به شهر میبرند .شاه سمنگان از این ماجرا آگاه میشود و
رستم را به کاخش دعوت میکند و قبول میکند تا در یافتن اسبش او را یاری کند.
شب هنگام تهمینه دخت شاه سمنگان به خوابگاه رستم میآید .تهمینه که آوازهی
جهان پهلوانی رستم را شنیده از او میخواهد تا باو پیوند گیرد و فرزندی از رستم
داشته باشد .رستم میپذیرد و سهراب ثمره چنین پیوندی میباشد .رستم پس از
یافتن اسبش از سمنگان میرود و تنها بازوبندی به رسم یادگار به تهمینه میسپارد
که چنانچه فرزند پسر باشد بر بازوی او به نشان رستم ببندد .سهراب در کودکی
هنگام بازی با دیگر هم ساالن خود متوجه تفاوت خود با هم ساالنش میشود و
همین سبب میشود تا چگونگی این تفاوت را از مادر جویا شود:
بر مادر آمد بپرسید از اوی
بدو گفت گستاخ با من بگوی
که من چون ز همشیرگان برترم
همی بآسمان برفرازد سرم
ز تخم کیام وز کدامین گهر
چگویم چو پرسد کسی از پدر؟
در این جا مادر به سهراب می گوید که:
تو پور گو پیلتن رستمی.
توصیفاتی که از کودکی و نوجوانی سهراب میخوانیم همانند ویژگی های رستم
است .سهراب حتا زمانی که میخواهد اسبی در خور خود پیدا کند پس از آزمودن
اسبهای بسیار سرانجام اسبی که از نژاد رخش هست مییابد و انتخاب میکند.
او زمانی که در مییابد پور رستم هست سراز پا نمیشناسد و با قصد این که به
ایران برود و رستم را به جای کیکاووس بر تخت شاهی بنشاند با سپاهانی آهنگ
ایران میکند و در نخستین رویاروئی ،هجیر که پهلوان نامداری است و مرزبان
ایران ،گرفتار میکند .خبر این شکست به دربار ایران و کاووس میرسد و کاووس
رویارویی با این حریف تازه را از رستم میخواهد .رستم به یاری کاووس میآید و
ایرانیان با لشگری انبوه به مقابلهی سهراب میآیند .سهراب در این رویاروئی یک
تنه بر سپاه ایران میتازد و سپاه ایران را پراکنده میکند .این گونه کارهای پهلوان
را فقط در کارنامه رستم میتوان سراغ گرفت .در انتها که سهراب با رستم هم نبرد
میشود ،رستم که به آسانی هر حریفی را از پای در میآورد در برابر سهراب ناتوان
میشود و در اولین کشتی رستم بر خاک میافتد .رستم اما با حیلهای سهراب جوان
را فریب میدهد که در آیین ما نیست که در کشتی اول هم نبرد را بکشیم و سهراب
کم تجربه این فریب را میپذیرد .سهراب در این جا تنها پهلوانی است که در نبرد با
رستم پیروز است و رستم تنها در برابر سهراب است که درمانده میشود و کار را با
فریب پیش میبرد .درماندگی رستم در برابر سهراب آن چنان است که رستم برای
اولین بار بابرادرش زواره سخن از شکست میگوید و سخنانی میگوید که در واقع
وصیت او میباشد و شب هنگام دست به نیایش میبرد تا مگر آن نیروی گرفته
شدهاش به او باز گردد .سهراب با تمام رشادتها و زور بازو و توانمندی اما جوان
و خام است .در فردای نبرد تن به تن با رستم شکست میخورد و رستم او را امان
نمیدهد و پهلویش را میشکافد .در آخرین لحظات از زندگی است که سهراب لب
به سخن باز میکند و خطاب به رستم میگوید:
کنون گر تو در آب ماهی شوی
ویا چون شب اندر سیاهی شوی
و گر چون ستاره شوی بر سپهر
ببری ز روی زمین پاک چهر

و شایسته میدهد و در تمام درازای زندگانی ،او تبدیل به نماد پیری خردمند و دانا
و چاره گر میشود...
زندگانی زال بسیار طوالنی است و او را مرگی نیست .زندگی او از عهد منوچهر
تا بهمن اسفندیار در شاهنامه گزارش شده است .زال در رویدادهایی چند حضوری
تاثیر گذار دارد .نخست زمانی که نوذر شاه بدست افراسیاب تورانی کشته شده به
نبرد افراسیاب میرود و در همین نبردها است که برای اولین مرتبه افراسیاب با رستم
نوجوان رویاروی میشود و در برابر رستم توان نمییابد و از نبرد رستم میگریزد.
حضور دیگر بار زال زمانی است که زو تهماسب مرده و جانشینی ندارد .زال رستم را
به البرز کوه میفرستد تا کیقباد آورده و سپس او را به تخت شاهی ایران مینشانند.
هم چنن زمانی که کیخسرو قصد کنارهگیری از شاهی دارد و لهراسب را به جانشینی
خود انتخاب میکند .کیخسرو در مجلسی که از بزرگان و پهلوانان لشکر تشکیل شده
لهراسب را به جانشینی خود معرفی میکند .از میان بزرگان زال که بزرگ پهلوان
ایران بوده در این مجلس در نقش پیرخردمند شگفت زده از کار کیخسرو ،لهراسب
را الیق شاهی ایران نمیداند ،اما با دالیل کیخسرو قانع شده و شاهی لهراسب را
میپذیرد و لشگریان به پیروی از زال شاهی لهراسب را گردن مینهند .زندگانی زال
پایانی بس ناخوش دارد .او به چشم خود مرگ رستم جهان پهلوان را به نیرنگ برادر
میبیند و سرانجام با به قدرت رسیدن بهمن اسفندیار و تاختن او به سیستان (به کین
اسفندیار) خاندان زال نابود میشوند و زال را به بند میکشند .پشوتن برادر اسفندیار
از بهمن میخواهد تا به پاس خدمات او به ایران او را آزاد کند .بهمن میپذیرد و
زال را آزاد میکند .شخصیت زال با آن ویژگی فردی که از ابتدا سپد موی به دنیا
میآید و سپس توسط سیمرغ پرورده میشود و لقب دستان به خود میگیرد و سیمرغ
در چاره جوییها راهنمای او میباشد داستانی پر رمز و راز را پدید آورده است .حتا
نابودی خاندان زال به دست بهمن پسر اسفندیار میتواند بیان کننده تحولی باشد
که با روی کار آمدن و نهادینه شدن دین زرتشتی در ایران و پشتیبانی قدرت نظامی
و سلطنت ،باورها و آیینهای پیش از خود را یکی بعد از دیگر ازمیان بر میدارد.
 ...از دیگر داستانهای شاهنامه در سرگذشت شاهان و پهلوانانی که بن مایه
کودک رها شده دارند میتوان از کیخسرو یاد کرد .کیخسرو در شاهنامه پور
سیاووش است مادرش فرنگیس دخت افراسیاب .نام او در اوستا (کوی هئوسرو) به
معنای نیک نام هست و هشتمین کی از خاندان کیانیان .فرنگیس که از کشته شدن
شویش سیاووش خشمگین و اندوهناک است و بر کیخسرو آبستن ،بر پدر میشورد و
افراسیاب فرمان قتلش را میدهد اما پیران ویسه مانع از کشتن او میشود و فرنگیس
را به خانه خود برده و از او نگهداری میکند و پس از زاده شدن کیخسرو از بیم
افراسیاب کیخسرو را به چوپانش میسپارد .کیخسرو نوجوان است که گودرز شبی در
خواب از وجود کیخسرو در توران آگاه میشود ،پس گیو را برای یافتن کیخسرو به
توران میفرستد .گیو هفت سال به صورت پنهانی در توران به جستجوی کیخسرو
هست تا سرانجام او را کنار چشمهای مییابد و سپس همراه با فرنگیس به ایران
میآورد .تعقیب پیران ویسه و افراسیاب برای مانع شدن از رفتن کیخسرو به ایران
سودی نمیبخشد .آنها هنگامی که به دریای سیحون میرسند مرزبان از دادن
کشتی به آنها خوداری میکند اما کیخسرو با گیو و مادرش فرنگیس اسبها را به
آب میزنند و از دریای جیحون گذر میکنند .گذر قهرمان از آب یک از بن مایههای
اسطورهای در شکلگیری شخصیت قهرمان میباشد هم چنان که فریدون در تعقیب
ضحاک از اروند رود گذر میکند.
به آب اندر افکند خسرو سیاه
چو کشتی همی راند تا باژگاه
پس او فرنگیس و گیو دلیر
برون شد ز جیحون و بر آب چیر
بدان سو گذشتند هرسه درست
جهانجوی خسرو سر و تن بشست
چو از رود کردند هر سه گذر
نگهبان کشتی شد آسیمه سر

از این جام شگفت در داستان بیژن و منیژه سخن رفته و کیخسرو با دیدن در
آن جام از بودن بیژن در چاهی که افراسیاب او را در آن زندانی ساخته آگاه میشود
و سپس رستم را برای رهائی بیژن به توران زمین میفرستد .از دیگر ویژگیهای
اسطورهای کیخسرو پیوندی است که با سروش به عنوان سخنگوی غیبی دارد .در
شاهنامه زمانی که کیخسرو کین پدرش سیاووش را از تورانیان گرفته و افراسیاب را
گردن زده و جهان را از شر پلیدیها رهانیده ،قصد کنارگیری از شاهی دارد و این
هنگامی است که سروش او را میخواند .هنگام رفتن تنی چند از سپساالران سپاه
مانند زال ،رستم ،توس ،گودرز و گیو همراه او میشوند .شبی در بین راه میمانند .در
همین جا کیخسرو به همراهان میگوید که فردا مرا نخواهید دید و شما باز گردید.
رستم و زال باز میگردند اما دیگر پهلوانان سپاه شب در آنجا میمانند .صبح هنگام
که بیدار میشوند کیخسرو را نمیبینند و قصد باز گشت میکنند اما در نیمه راه
گرفتار برف میشوند و تمام پهلوانان در زیر برف مدفون می شوند.
کیخسرو در اوستا و دیگر متون پهلوی هم یک قهرمان است .در کتاب اوستا از
جاودانان هست و نامش در یشتها بارها آمده و از دالوریهای او یاد شده است.
او هم چنین متحد کننده سرزمینهای ایران و نابود کننده ستم کاران میباشد .در
زامیادیشت فر کیانی مزدا آفریده که به کیخسرو تعلق داشته به سبب کارهای
درخشان و برجستهاش برترین شاه ،دالورترین و شریفترین کس که افراسیاب
زیانکار را و برادرش گرسیوز را کشته ستوده شده است( .یشتها)353،
در متنهای پهلوی او کشنده افراسیاب تورانی ،خراب کننده بتکدهای در ساحل
دریاچه چیچست و کسی که آتشکده آذرگشنسب را در آذربایجان نشانده و انقام خون
پدرش را از گرسیوز برادر افراسیاب گرفته میباشد .بنا به گزارش بندهش «چون
کیخسرو بتکده کنار دریای چیچست را نابود کرد بر یال اسب نشست و تاریکی را
از میان برد و جهان را روشن کرد تا بتکده ویران شد .برفراز کوه اسنوند آتشکدهای
ساخته شد .او پیش از ظهور زرتشت به آیین اورمزد آگاهی دارد و گنگ دژ را که تا
زمان او متحرک بود بر زمین فرود میآورد و در خراسان مستقر میکند .بنا به روایت
پهلوی کیخسرو ناپدید میشود اما نمیمیرد .وظیفه او این خواهد بود که گرشاسب
پهلوان را در دوران سوشیانس بیدار کند و در برگزیدن دین زرتشتی او را رهنون باشد
و از او بخواهد که ضحاک را که به دست فریدون به بند کشیده شده است از میان
ببرد .او در هزاره سوشیانس بر وای دیرنگ خدای (وایی که فرمانروایی دراز دارد)
مینشیند و به پیشواز سوشیانس میآید و کارهای نیک خود را بر میشمارد و پنجاه
و هفت سال فرمانروای کشور میشود .هم چنین در یشتها چنین آمده که ایزد
نریوسنگ به دلیل اهانت کاووس به آسمان ،درصدد برمی آید تا کی کاووس را نابود
کند .لیکن فره وشی کیخسرو فریاد بر میآورد و میگوید:ای نریوسنگ ،کاووس
را مکش زیرا اگر این مرد را بکشی یکی از دستوران ویران کننده توران نمیتواند
پدید آید .زیرا از پشت این مرد سیاووش و از پشت سیاووش من پدید خواهم آمد.
من که خسروام .من که از توران او را بیرون کشم .من آن کسم که پادشاه توران
را به جاهای دور دست فراری خواهم داد .پس نریوسنگ چنان کرد و کاووس را به
حال خود گذاشت».
از دیگر کارهای قهرمانی کیخسرو چنین است که ،گنگ دژ سیاوش را که بر
سر دیوان بنا شده بود آن را بر زمین مسقر کرد .او در محلی مخفی بر تخت خود
نشسته است و در آنجا تا روز رستاخیز سمت حفظ بدنها را داراست .در روز رستاخیز
او با سوشیانس که رستاخیز مردگان را اداره میکند همکاری میکند .کیخسرو
هنگام رستاخیز با ایزد وای (خدائی که مردگان را همراهی میکند) دیدار خواهد
کرد و از او خواهد پرسید که چرا آن همه از مردمان را که به فر و شکوه خود
مشهور بودهاند از میان برده است؟ وای پاسخ سخنان کیخسرو را میدهد و بعد از
آن کیخسرو او را میگیرد و به شتر بدل میکند و بر او سوار میشود و وای او و
همراهان ایرانی او را به جایی که هئوایشت پسر گئورو خفته است راهبری میکند.
پس از آن کیخسرو او را رها میسازد و به راه خود ادامه میدهد تا به سرزمینی
میرسدکه طوس جنگ جو خفته است .از آنجا کیخسرو و پهلوانان به جایی میرسند
که کی اپیوه در آن جاست و چون از آنجا بگذرند سوشیانس را میبینند .سوشیانس
میپرسد :آن که راست بر پشت وایو نشسته کیست؟ کیخسرو خود را میشناساند
و سوشیانس از کارهای بزرگ او مانند ویران کردن بتخانهی کنار دریای چیچست
و کشتن افراسیاب تجلیل میکند .آنچه خواندیم از سرگذشت کیخسرو این که او
در نهایت به قهرمانی بی مرگ و جاودان تبدیل می شود و در آخرالزمان همراه با

بخواهد هم از تو پدر کین من
چو بیندکه خشت است بالین من
زمانی که پدر و پسر یکدیگر را میشناسند دیگر کار از کار گذشته و سهراب یل
بدست پدر کشته و تراژدی شکل میگیرد.
از دیگر داستان ها در شاهنامه با بن مایه کودک رها شده داستان داراب پور
همای میباشد .در شاهنامه چنین آمده که چون همای تاج بر سر نهاد و شاهی
را آغاز کرد چندان دلبسته شاهی شد که نخواست فرزندش جانشین او شود .پس
آبستنی خود را پنهان کرد و زمانی که فرزندش به دنیا آمد او را به دایهای داد تا او
را از کاخ شاهی دور کند و دایه او را در صندوقی گذاشت و بر آب رودخانهای رها
کرد .دست سرنوشت گازری که کودکش در همان روزها مرده بود آن صندوق را از
آب گرفت و کودک را بخانه برد .بانویش او را شیر داد و بزرگ کرد .نام داراب ریشه
در واژه آب دارد .داراب نو جوان است که با کارهایش شگفتی گازر را سبب میشود.
او در توانائی و هوش از دیگر هم ساالن خود برتر است و حاضر نیست همراه مرد
گازر کار کند و از او میخواهد که سوار و تیر اندازی و سپر گرفتن را به او بیاموزد
و گازر به ناچار آن هنرها را به او میآموزد .داراب که حاال جوان جنگجوئی شده به
مرد گازر چنین میگوید:
نجنبد همی بر تو بر ،چهر من
نماند به چهر تو هم  ،چهر من !
شگفت آیدم چون پسر خوانیم
به دکان بر خویش بنشانیم
بدو گفت گازر که :اینت سخن
دریغ آن شده رنج های کهن
تو را گر منش زان من برتر است
پدر جوی را راز با مادر است
با این سخن داراب از مادر میخواهد تا این راز را بر او آشکار کند و مادر بناچار آن
راز را بر داراب آشکار میکند .در همین هنگام رومیان به ایران میتازند و رشنواد از
سپهساالر ایرانی لشگریانی آماده میکند تا به نبرد رومیان برود .داراب هم در ردیف
این لشگریان جای میگیرد .همای که قصد دیدن لشگریان را دارد چهره و قامت
داراب توجهاش را بخود جلب میکند و:
بپرسید و گفت این سوار از کجاست؟
بدین شاخ و این برز و باالی راست؟
در هنگامه نبرد روزی باران سیل آسائی باریدن میگیرد و داراب در زیر طاقی
ویرانه به خواب میرود .رشنواد که از آن نزدیکی گذر میکند آوائی میشنود از
درون ویرانه:
که ای طاق آزرده هشیار باش
بر این شاه ایران نگهدار باش
رشنواد این صدا را دو باره میشنود که میگوید:
دگر باره آمد ز ویران خروش
که ای طاق چشم خرد را مپوش
که در توست فرزند شاه اردشیر
ز باران مترس ،این سخن یاد گیر
رشنواد پس از جستجو داراب را در آن ویرانه خفته میبینند و چون داراب از
آن ویرانه بیرون میآید طاق آن ویرانهریزش میکند .رشنواد از از داراب نژاد او
را میپرسد و داراب آنچه از زن گازر شنیده باز میگوید .داراب در نبرد با رومیان
دالوری و شجاعتها نشان میدهد و بر سپاهان روم پیروز میشود .خبر این پیروزی
بر رومیان و رشادتهای داراب و آنچه بر او گذشته بود و مرد گازر به همای
میرسانند و همای پسر را میشناسد و پشیمان از کردار خویش فرزند را بر تخت
شاهی مینشاند و شاهی را به او میسپارد .این داستان و نمونهای از این گونه
داستانها چنان که در سرگذشت کوروش هخامنشی هم آمده باز تاب اندیشههای
اسطورهای هست که گاه با شخصیتهای تاریخی پیوند داده میشوند و حوادث و
اتفاقاتی برای این شخصیتها ساخته و پرداخته میشود که کاملن وجهی غیر واقعی
و اسطورهای دارند.
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شناسایی  ۲۵۵بیمار جدید کرونا در کشور
 ۷تن دیگر جان باختند

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 24ساعت  ۲۵۵بیمار کووید  ۱۹شناسایی شدند و
متاسفانه هفت تن دیگر به دلیل این بیماری جان
خود را از دست دادند.
به گــزارش ایســنا ،از روز جمعه تــا دیروز
 ۲۴اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۲۵۵ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۵۵نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون

و  ۲۲۷هزار و  ۶۸۳نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۷ ،بیمــار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۴۱هزار و
 ۲۱۶نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۱۸هزار
و  ۸۶۸نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۷۵۱نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها

تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۱میلیون و  ۷۳۳هزار و  ۱۹۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۵۹ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۱۸۹شهرســتان در وضعیت
آبی قرار دارند.
مرگ صفر کرونا در  ۵استان و کاهش
بستریها در  ۲۸استان
در هفته  ۱۱۶همهگیری کووید  ۱۹در ایران،
مرگ و میر ناشــی از این بیماری در پنج استان
کشور صفر بوده است و در  ۲۸استان نیز کاهش
بیماران بستری گزارش شده است.
به گزارش ایســنا ،بررســی هفتگی وضعیت
موجود کرونا در کشــور در هفته سوم اردیبهشت
مــاه مصادف با هفتــه  ۱۱۶همهگیری کرونا در
کشــور نشــان میدهد در پنج اســتان زنجان،
سمنان ،فارس ،کردستان و گلستان مرگ و میر
ناشی از کرونا صفر بوده است.
همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده
در هفتــه اخیر  ۲۲۱۸نفر ،تعداد موارد بســتری
جدید  ۵۳۶نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته
اخیر  ۷۸نفر بوده است.

ضرورت توجه به ایمنی اماکن تجمعی با پایان محدودیتهایی کرونایی

با فروکش کرونا؛ ایمنی را فراموش نکنید

در ساعات پایانی شنبه ،هفدهم اردیبهشت ماه
بود کــه خبــر آتشســوزی در یــک خوابگاه
دانشــجویی و نجــات دســتکم  ۱۵۰نفــر از
دانشــجویان از این محل منتشر شد ،خبری که
گرچه در ظاهر به خیر گذشــت ،اما زنگ خطری
جدی را به صدا درآورد و آن ایمنی اماکنی است
که در دوران محدودیتهای کرونایی تعطیل شده
و حاال بازگشایی شده است.
به گزارش ایسنا ،صبح روز یکشنبه ،سخنگوی
آتشنشــانی تهــران از وقوع آتش ســوزی در
یک خوابگاه دانشــجویی خبر داد ،خوابگاهی که
به گفته او  ۱۰طبقه ،دارای حدود  ۴۰۰نفر ساکن
و متعلق به یکی از دانشــگاههای تهران بوده و
در ساعات پایانی روز شــنبه هفدهم اردیبهشت
دچار آتش ســوزی شده بود .آتشی که در قسمت
حیاط پشــتی این ســاختمان به مساحت حدود
 ۱۵متر مربع رخ داده بود و آتش ناشی از سوختن
ضایعات طبقات این ساختمان را در برگرفته بود.
این آتش سوزی در نهایت به خیر گذشت و حدود
 ۱۵۰دانشــجو هم که یا به پشــتبام رفته یا در
طبقات گرفتار شــده بودند ،از سوی آتشنشانی
نجات یافتند.
پس از این حادثه ،رییــس امور خوابگاههای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز توضیحاتی تکمیلی
را اعالم کرد و گفت :بررسیهای اولیه نیروهای
آتشنشانی نشــان داد که انداختن ته سیگار در
اتاقکــی که حاوی دودکش و مقوا بوده ،ســبب
ایجاد آتش شده است.
ضرورت توجــه به ایمنی پس از رفع
محدودیتها
این حادثه اما زنــگ خطری جدی را به صدا
درآورد و آن ایمنی اماکن تجمعی است که پس از
محدودیتهــای کرونا دوبــاره فعالیت خود را از
ســر گرفتهاند .اینکه وضعیت ایمنــی در چنین
اماکنی چقدر مناســب اســت و پس از وقفهای
دو ســاله چقدر بر رعایت فاکتورهای ایمنی در
آنها نظارت میشود.
ســید جــال ملکی ،ســخنگوی ســازمان
آتشنشــانی و خدمــات ایمنی شــهر تهران در
گفتوگو با ایســنا بــه این موضــوع پرداخته و
میگویــد :ایمنــی مهمترین مولفــه در اماکن
تجمعی از ورزشگاه و سینما گرفته تا مجتمعهای
مسکونی و هتلها و خوابگاهها به حساب میآید
و بــه هیچ عنــوان نباید قربانی مــوارد دیگری
شــود ،اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در موارد

متعددی به این مولفه توجه الزم نمیشود.
وی ادامه میدهد :در ایام شیوع کرونا ،ما شاهد
تعطیلــی برخی از این اماکن مانند ورزشــگاهها،
خوابگاهها ،سینماها ،ســالنهای تئاتر ،تاالرهای
پذیرایــی ،شــهربازیها و  ...بودیم ،برخی دیگر
از ایــن اماکن نیز با ظرفیــت کمتر و محدودیت
در پذیرش فعالیت داشــتند و همین موضوع نیز
سبب   شده تا در مواردی احتمال فراموشی اصول
ایمنی در آنها قوت بگیرد.
ملکی به حادثه آتش ســوزی در یک خوابگاه
دانشــجویی اشــاره کرده و میافزاید :این حادثه
تنهــا یک نمونه هشــداری بود و ممکن اســت
احتمال وقوع دهها حادثه مشــابه دیگر نیز وجود
داشــته باشد .از این رو الزم است یکسری نکات
مدنظر قرار گرفته و حتما نسبت به بررسی و چک
کردن فاکتورهای ایمنی در این اماکن اقدام شود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهر تهران ،وضعیت خاموش کنندهها ،انباشت
ضایعات ،تغییر در چیدمان ،شــرایط سیمکشــی
ســاختمان ،وضعیت لولهکشــی ،نصب اجاق گاز
و تجهیزات گرمایشــی و سرمایشــی ،وضعیت
دودکشهــا و تهویههــا و  ...را از جمله مواردی
عنوان کرد که ممکن اســت طی این دو ســال
تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد و به همین دلیل
الزم است که حتما نسبت به بازدید ایمنی از این
موارد و رفع خألها و مشکالت موجود اقدام شود.
وی با بیان اینکه الزم بود تا پیش از بازگشت
جمعیــت و افراد به این فضاها نســبت به بازدید
ایمنــی و رفع خألهای ایمنی از آن اقدام شــود،
میگوید :در حال حاضر نیز توصیه ما این اســت
که تا پیــش از آنکه حادثهای جبــران ناپذیر در
اماکــن تجمعی رخ دهد ،حتما نســبت به بازدید
از آن اقدام شود.
آمادگی بازدید ایمنی آتشنشــانی از
اماکن تجمعی
مهدی داوری ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی

و خدمات ایمنی شــهر تهران نیــز درگفتوگو
با ایســنا این موضوع را تایید کــرده و میگوید:
آتشنشــانی گرچه ارائه کننده خدمات ایمنی در
شهر محســوب میشود ،اما دستگاههای دیگری
نیز باید به آن توجه داشــته باشند ،چرا که ایمنی
موضوعــی تکبعدی محســوب نمیشــود که
بخواهیم آن را جزو وظایف یک ســازمان یا نهاد
تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه ایمنی اماکن تجمعی همواره
یکی از اولویتهای اصلی ســازمان آتشنشانی
بوده است و در همین راستا نیز طرحهای مختلفی
را در ایــن خصوص اجرا کردهایم ،اظهار میکند:
همچنان نیز اجــرای طرحها و بازدیدهای ایمنی
آتشنشــانان در حال انجام اســت و خوب است
بدانیــد که در موارد قابــل توجهی از حوادث رخ
داده ،آتشنشانان پیشــتر اقدام به بازدید کرده و
موارد نقص ایمنی را گوشزد کرده بودند.
مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه همه دستگاهها
باید نســبت به ایمنی اماکن خــود و افراد درون
مجموعهشــان حساســیت الزم را داشته باشند،
میافزاید :خود افراد نیز باید حساسیتها و توجه
الزم به ایمنی را داشــته باشند ،در واقع فرهنگ
ایمنی امری اســت که باید در تمام سطوح و در
میان تمام افراد نهادینه شود.
مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهرتهران ادامه میدهد :در همین راستا
نیز اعالم میکنم که سازمان آتشنشانی تهران
آمادگی دارد که در صورت درخواســت مدیران و
مسئوالن اماکن تجمعی اعم از خوابگاهها ،مراکز
تجاری ،ســالنهای ســینما ،تئاتر ،مجتمعهای
مســکونی و  ...نســبت به بازدید ایمنی از آنها و
اعالم خألهای موجود و نــکات الزم برای رفع
آنها اقدام کند.
به گزارش ایســنا ،با فروکــش کرونا و عادی
شدن شرایط دســت کم در اماکن تجمعی ،الزم
است مســئوالن و مدیران این اماکن نسبت به
ایمنی در آن نیز حساســیت الزم را داشته باشند،
این افراد یا سازمانها قطعا در قبال جان افرادی
که ممکن اســت در اماکــن متعلق به آنان دچار
آسیبدیدگی شوند ،مسئولیت دارند و بهتر است
از همین حــاال و قبل از آنکــه حادثهای جبران
ناپذیر رخ دهد ،نســبت به دعوت از کارشناسان
بــرای بازدید ایمنــی و رفع نواقــض احتمالی
اقدام کنند.

بین الملل

آتش سوزی در هند جان  ۲۷تن را گرفت

در پی آتش سوزی در یک ساختمان تجاری چهار طبقه در حومه دهلی،
پایتخت هند ده ها نفر کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،رســانه های محلی هند اعالم کردند :پس از وقوع
آتش ســوزی در یک ســاختمان تجاری در حومه دهلی دست کم  ۲۷نفر
جان خود را از دســت دادند ۱۲ ،نفر دچار سوختگی شدند و  ۵۰نفر از داخل
ساختمان تخلیه شدند.
نیروهای آتش نشان با استفاده از  ۲۷خودرو آتش نشانی تقریبا در مدت
پنج ســاعت توانستند شعله های آتش را مهار کنند .هنوز علت دقیق وقوع
این حادثه مشخص نیست.
آتش ســوزی در هند حادثه ای بســیار متداول اســت چرا که قوانین
مربوط به ایمنی ساختمان به طور مرتب توسط سازندگان و ساکنان نادیده
گرفته می شود.
به گزارش اســکای نیوز ،بنابر اعالم نیروهای آتش نشــان دهلی ،این
ســاختمان فاقد مجوز از اداره آتش نشانی بوده و به تجهیزات ایمنی مانند
کپسول اطفای آتش مجهز نبوده است.

آتش سوزی در کالیفرنیای جنوبی
به بیش از  ۳۰خانه خسارت زد

پس از مهار نسبی آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیای جنوبی که به بیش از
 ۳۰خانه خســارت وارد کرد ،به صدها نفر اجازه داده شده که به خانه های
خود بازگردند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات محلی در کالیفرنیای جنوبی به دنبال
وقوع آتش ســوزی ،تخلیه اجباری  ۹۰۰خانه انجام گرفته بود که با کاهش
شــدت و گستردگی شعله های آتش به ســاکنان تعدادی از خانه ها اجازه
داده شده به خانه های خود بازگردند.
نیروهای آتش نشــان تا عصر روز جمعه و پس از آنکه شعله های آتش
حداقل  ۲۰۰هکتار زمین را ســوزاند و به تخریب  ۲۰خانه و خســارت به
 ۱۱خانه دیگر منجر شــد توانستند شعله های آتش را به میزان  ۲۵درصد
مهار کنند.
به گزارش شــبکه ان بی ســی نیــوز ۵۶۳ ،نیروی آتش نشــان برای
مهــار آتــش در محل حضــور پیــدا کردند کــه دو نفر از آنــان دچار
مصدومیت شدند.
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فارس

انبار احتکار  ۴میلیاردی در شیراز لو رفت

مدیر دفتر مدیریت بازرســی و نظارت بر کاالهای اساســی ســازمان
جهاد کشاورزی استان فارس از کشف  19تن کاالی اساسی به ارزش حدود
چهار میلیارد ریال درسطح شهرستان شیراز خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از شــیراز ،کریم قانعــی گفت :این
کاالها شــامل  1.5تــن روغن خوراکی و ســرخ کردنی مصــرف خانوار
سه لیتری ،هفت تن برنج هندی و حدود  10.5تن انواع ماکارونی با قیمت
مصرف کننده قدیم بود.
او اظهار کرد :کاالهای مذکور در یک انبار بدون مجوز نگهداری می شد
که با همکاری حوزه بسیج اصناف و اطالعات ناحیه محمد رسول ا ...سپاه
فجر استان فارس شناسایی شد.
به گفته وی؛ در ادامه تعدادی فروشگاه به عنوان کسبه امین شناسایی شدند
و با حکم قضایی این مواد غذایی به سمت فروشگاه های سطح شهر حمل و
با نظارت در بین مردم به نرخ مصرف کننده قدیم توزیع شد.
مدیر دفتر مدیریت بازرســی و نظارت بر کاالهای اساســی ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان فارس اظهار کرد :با هدف ســاماندهی عرضه و
حفظ حقوق مصرف کنندگان ،نظارت این سازمان بر بازار کاالهای اساسی
با شدت بیشــتری صورت می گیرد و در صورت کشــف هر گونه تخلف،
متخلفان بدون هیچ گونه اغماضی ،به مراجع قانونی معرفی می شوند.

ناکامی قاچاقچی در انتقال  190کیلو تریاک

فرمانده انتظامی اســتان از توقیف ســواري پژو و کشــف  190کیلو و
 300گرم تریاک در عملیات ضربتي پلیس شهرستان ممسنی خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران یگان
امداد شهرستان ممسنی هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محورهاي
مواصالتي به یک سواري پژو  405مشکوک شدند و دستور ایست را صادر
كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي بیان داشــت :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي
با عکسالعمل به موقع موفق شــدند خودرو را توقیف و در بازرســی از آن
190کیلو و  300گرم تریاک کشف كنند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به اینکه در اين خصوص راننده
قاچاقچی دســتگیر و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد ،تصريح
كرد :مبارزه با سوداگران مرگ به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي
قرار دارد.

پلمب انبار روغن خوراکیهاي احتكار شده

فرمانــده انتظامي نيريز از کشــف  40هزار کیلوگــرم روغن خوراکی
احتکارشده به ارزش  12ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عظيماله كرمي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح اين خبر بیان داشت :ماموران انتظامي نيريز با اقدامات فني و
تخصصي از احتكار مقدار زيادي روغن خوراكي در يك انبار مطلع شــدند و
پیگیری موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و در بازرسي از آن انبار موفق شدند  40هزار کیلوگرم روغن خوراکی
احتكار را كشف كنند.
فرمانده انتظامي نيريز با اشــاره به معرفي مالك انبار به مراجع قضایي،
خاطر نشان کرد :كارشناسان ارزش كاالهاي احتكارشده را  12ميليارد ریال
برآورد كردهاند.
سرهنگ كرمي افزود :انبار مذكور پلمب و پرونده با دستور مقام قضایي
براي توزيع روغنهاي احتكارشده در بين شهروندان به اداره صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) ارسال شد.

جمع آوری  20معتاد متجاهر در پاسارگاد

فرمانده انتظامي پاســارگاد از اجــرای طرح ارتقاء امنیــت اجتماعی و
جمع   آوری  20معتاد متجاهر با هدف پيشــگيري از سرقت و کاهش جرائم
در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان ،طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پيشــگيري از سرقت و کاهش جرائم در این
شهرستان به اجرا در آمد.
وی افزود :در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی مراجع قضایی با ورود
به محلهاي پاتوق افراد معتاد که باعث ســلب آسايش عمومي شهروندان
شده بودند  20نفر از معتادين متجاهر و کارتن خواب را جمع آوري و جهت
بهبود وضعيت به مرکز ترک اعتياد انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان پاســارگاد خاطرنشان کرد :بررسیها نشان
ميدهد اعتیاد در بســياری از جرائم و آســيبها از جمله وقوع ســرقت و
نابســامانی نقش دارند؛ پس بايد به اين نكته توجــه كنيم كه مواد مخدر
يــك تهديــد جدی فــراروی امنيت و ســامت فــردی و اجتماعی ما و
به ويژه فرزندان جوانمان است كه نبايد به آن بي تفاوت باشيم و شهروندان
میتوانند در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک مراتب را به مرکز
فوریتهای پلیسی  110اطالع دهند.

کشف آويشن قاچاق در فسا

فرمانده انتظامي فســا از کشف  497كيلوگرم گیاه دارويی قاچاق از نوع
آويشن در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچــاق كاال ،ماموران پليس آگاهي
حين گشــت زني در حوزه استحفاظي به يك دســتگاه كاميون حامل بار
مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرسي از اين خودرو  497كيلوگرم گیاه دارويی قاچاق از
نوع آويشن كشف و راننده نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فسا با بيان اينكه كارشناسان ارزش گياهان
دارويي كشــف شده را  2ميليارد و  480ميليون ريال برآورد كردهاند ،گفت:
راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.
این مقام انتظامی خاطر نشــان کرد :بنا بر نظر کارشناســان اداره منابع
طبیعی ،فصل برداشت گیاه آویشن در تیرماه است که برداشت غیر اصولی و
زود هنگام آن منجر به خطر انقراض این گیاه خواهد شد؛ همچنین برداشت
انبوه و حمل آن نیازمند مجوز از آن اداره است که در غیر این صورت قاچاق
محسوب میشود.

کشف  4دستگاه موتورسیکلت سرقتی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشــف  4دســتگاه موتورســیکلت سرقتی و
دستگيري  3سارق در اين شهرستان خبر داد.

ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر بيان داشت :در پي وقوع چند فقره سرقت موتورسيكلت
در شهرستان داراب ،بررسي موضوع جهت شناسايي سارقان در دستور كار
ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند در
اين خصوص  3سارق حرفهاي كه اعضاي يك باند بودند را شناسايي و آنان
را در يكي از محلههاي اين شهرستان دستگير كنند.
فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهمان
 4دستگاه موتورســيكلت مسروقه كشف شد ،گفت :ســارقان تا كنون به
 4فقره سرقت وسايط نقليه مذكور اعتراف كردند و سارقان پس از تشکیل
پرونده براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف انبارهای احتکار كاال در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشــف  3انبار احتکار كاالهاي مورد نياز
مردم در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر بیان داشــت :در راستای طرح مبارزه با پدیده
شوم احتکار ،ماموران پلیس امنیت عمومی با اقدامات همه جانبه نسبت به
شناسایی  3انبار بزرگ احتکار در شهرستان الرستان مطلع شدند و بررسی
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران انتظامي پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه
نماينــدگان اداره تعزیــرات حکومتی ،صمت و ســپاه به محــل انبارهای
مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مكانها  49تن برنج 868 ،کیلوگرم
انواع روغن 20،تن شکر ،يك هزار و  821ليتر مایع ظرفشویی و دستشویی،
 3هــزار و  132کیلوگرم رب گوجه 2 ،هزار و  743قوطي تن ماهی و تعداد
زيادي حلوا شکری ،کنسرو ،پودرهای شربت ،چاي ،سویا ،حبوبات ،خشكبار
و  ...كه احتكار شده بود را كشف كردند.
رئیس پلیس الرســتان با اشــاره به دســتگیری  3نفر محتکر در این
خصوص ،اظهار داشت :انبارهای یاد شده پلمب و کارشناسان ارزش کاالی
احتکار شده را  30ميليارد و  150ميليون ریال برآورد كردهاند.

احتکار ماکارونی در زریندشت

فرمانده انتظامی زریندشت از کشف  2هزار بسته ماکارونی احتکار شده
در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحی فرد در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر بیان داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق
کاال و مقابله با پدیده شــوم احتکار و همچنین مبارزه بی امان و مقتدرانه با
برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی ،ماموران پلیس آگاهی از خبري مبنی
بر احتکار کاالهای اساســی و مصرفی در منزلی در اين شهرســتان مطلع
شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران پلیــس آگاهی پس از هماهنگی بــا مقام قضایی
به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن منزل  2هزار بسته ماکارونی
احتکارشده را کشف کردند.
ســرهنگ صالحیفرد افزود :كارشناســان ارزش اموال احتكار شده را
 500میلیون ریال برآورد كردهاند.

توقيف  80دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف
در جهرم

فرمانده انتظامي جهرم از توقيف  80دســتگاه خودرو و موتورســیکلت
متخلف در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :به منظور ارتقاء امنيت اجتماعي و ترافيكي
در شهرستان جهرم ،طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت سواران متخلف
توسط مأموران انتظامي اجرا شد.
وي افــزود :در ايــن راســتا تعداد  38دســتگاه خودرو و  42دســتگاه
موتورســيکلت متخلف به علت ايجاد مزاحمت ،حرکات نمایشــی ،آلودگي
صوتي ،سرعت غيرمجاز و مخدوش بودن پالك راهي پارکينگ شدند.
سرهنگ رزمجويي از شهروندان خواست با توجه به شروع فصل گرما و
اســتفاده شهروندان از موتورسیکلت ،حتما از کاله ایمنی استفاده و رعایت
قانون را مد نظر قرار دهند تا شــاهد حوادث ناگوار در ســطح شهرســتان
نباشــیم و هرگونه ناهنجاري  هاي اجتماعي را از طريق تلفن 110به پليس
اطالع رساني كنند.

کشف  ۴۰قبضه سالح جنگی در ثالث باباجانی

ایرنا :ســردار گودرزی از کشف  ۴۰قبضه سالح جنگی توسط مرزداران
استان کرمانشاه در مرزهای شهرستان ثالث باباجانی خبر داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،ســردار "احمدعلی گودرزی" در
تشــریح این خبر اظهار داشــت :مرزبانان هنگ مرزی ثالث باباجانی حین
پایش و نظارت هوشــمند مرزهای غرب کشور ،باند بزرگ قاچاق سالح و
مهمات را در نقطه صفر مرزی مشاهده کردند.
وی افزود :مرزبانان برای مقابله با قاچاقچیان ،بالفاصله به اجرای کمین
هدفمند پرداخته و توانســتند در عملیاتی مقتدرانه باند قاچاق ســاح را در
مرزهای غرب کشور متالشی کنند.
فرمانــده مرزبانی انتظامی کشــور بــا بیان اینکــه قاچاقچیان که تاب
مقابله در برابر مرزبانان را نداشــته کوله های همراه خود را رها کرده و به
سمت خاک کشور مقابل متواری شــدند ،اظهار داشت :مرزبانان با بررسی
کوله های رها شــده  ۳۶قبضه سالح جنگی کلت کمری و  ۴قبضه سالح
کالشینکف کشف کردند.

قاچاق کاال در بندر دیر

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف  ۳۰میلیارد ریال کاالی قاچاق در
بندر دیر و توقیف  ۲شناور باری خبر داد و گفت :در راستای طرح سراسری
مبارزه با قاچاق کاال دریابانان پســت و نظارت دیر با اشــراف اطالعاتی از
اقدام قاچاقچیان مبنی بر حمل کاالی قاچاق با  ۲شــناور و احتمال تخلیه
غیرمجاز ،بالفاصله بررســی ویژه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و
در اقدامی به موقع موفق به توقیف شناوران شدند.
سرهنگ یداله شــرفی در تشریح این خبر افزود :پس از بازدید مأموران
از شــناوران توقیفی ۶ ،هزار و  ۷۶۸عدد نوشابه انرژیزا ۹۶۰ ،عدد ویتامین
ســی ۲ ،هزار عدد نودالیت ۹۶۰ ،عدد بیسکوئیت خارجی ۲۲۸ ،عدد قوطی
سس فلفل و دهها اقالم دیگر کشف شد.
فرمانده مرزبانی اســتان بوشهر با اشاره به دســتگیری  ۲متهم در این
رابطه تصریح کرد :کارشناســان ارزش کاالهای کشف شده را  ۳۰میلیارد
ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه و انجام مراحل قانونی به
مرجع ذی صالح تحویل داده شدند.
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در  ۱۱ماهه سال گذشته

عضو انجمن صنفی  CNGکشور:

ادامه روند موجود موجب نابودی صنعت  CNGمی شود
دولــت در تخصیص حق العمل منصفانــه به جایگاههای CNG

عضو انجمن صنفی  CNGکشور گفت :طی شش سال گذشته
کارمزدها متناسب با افزایش هزینه   ها افزایش نیافته و در نتیجه با
زیان انباشته مواجه شدهایم ،ادامه روند عرضه  CNGبا این میزان
کارمزد بهره برداری از جایگاهها امکان پذیر نیست.
به گزارش ایســنا ،رضا نیکزاد ،در حاشــیه بیســت و ششمین
نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در نشستی
خبری با بیان اینکه با توجه به مزیت نســبی کشــور در دارا بودن
منابع عظیم گازی و وجود شــبکه گســترده خطــوط انتقال گاز،
متاسفانه طی سالهای اخیر در هر دو حوزه عرضه و تقاضای CNG
روندی راکد یا حتی کاهشــی داشــته ایم ،افزود :افزایش بیش از
صددرصدی قیمت قطعات جایگاههای  CNGو افزایش شــدید
قیمت روغن هم راســتا با پایین آمدن کیفیــت قطعات و روغن،
در شــرایطی که عمده جایگاه   ها با عمر باالی  ١٠ســال فرسوده
شــده و نیاز به بهسازی دارد از مشــکالت مهم در تولید و عرضه
سوخت  CNGاست.
وی افــزود :البته جــا ماندن جایگاه   ها از صــف تولیدکنندگان
طی این ســالها و هم ردیف قرار دادن با ســوخت مایع هم یکی
از دالیل عقب ماندگی کارمزد اســت؛ این مسایل درحالی هست
که جایگزینی مصرف سوخت  CNGبه جای بنزین در خودروها،
یکــی از راهکارهای مهم جلوگیــری از افزایش بی رویه مصرف
بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.
این عضو انجمن صنفی  CNGکشــور با بیــان اینکه قانون
توســعه صنعت  CNGدر دوره قبلی مجلس به تصویب رسید ،اما
اقدامات دولت قبل و دولت ســیزدهم ،دست کم تا به امروز تاثیر
چندانی در توســعه این صنعت و افزایش مصرف  CNGنداشــته
است ،گفت :یکی از دالیل مهم آن عدم توجه به مشکالت صنعت
 CNGدر هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است.
نیکزاد افــزود :در بخش عرضه و با وجــود اینکه جایگاههای
 CNGدر ســالهای اخیر به دلیل اعمال سیاســت های نادرست،
با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود فعالیت کرده اند ،مصرف فعلی
 CNGکشور که حدودا هشت میلیارد متر مکعب در سال بوده نیز
درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده است؛ به نحوی که به اذعان
مســئولین وزارت نفت ،یکی از پرسودترین پروژههای نفتی کشور
محســوب می شود اما علیرغم این ســود سرشار دولت از مصرف
این ســوخت پاک که البته در صورت اعمال سیاســتهای بهتر،
می توانست تا دو برابر شــرایط فعلی ارتقا یابد ،همواره بزرگترین
چالش و مشــکل جایگاه داران ،عدم افزایش متناســب حقالعمل
جایگاهها با افزایش هزینه   ها بوده است.
وی اظهار کرد :با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در
سالهای گذشــته ،به نظر می رسد نهادهای متولی و تصمیم گیر
از جمله ســازمان برنامه و بودجه درک درســتی از وضعیت وخیم
جایگاه داران و فعاالن صنعت  CNGنداشته و ندارند.
در ادامه این نشســت ،حمیدرضا سهرابی ،عضو انجمن CNG
بــا بیان اینکه سیاســت کلی نظــام در راه اندازی و گســترش
زیرســاخت استفاده از ســوخت پاک  CNGبا هدف تنوع بخشی
به ســبد سوخت کشور و قطع وابســتگی به واردات بنزین با تکیه

بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شــبکه گسترده توزیع
گاز ،سیاست دور اندیشانه ای بود که در تطابق کاملی با منافع ملی
بود ،گفت :ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاهها ،هرگز
به راندمان پیش بینی شده نرسید.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری درست و مناسبی که در خرید
تجهیــزات با کیفیــت  CNGاز برندهای معتبــر جهانی صورت
پذیرفت ،گفت :عدم توجه دولت های پیشــین به شرایط نگهداری
جایگاهها ،موجب فرســودگی تجهیزات  CNGو کاهش راندمان
آنها شــده و نهایتا صنعت  CNGکه بی تردید یکی از پرسودترین
پروژه   های نفتی کشــور بوده را به مرز ورشکستگی و اضمحالل
رسانده است.
این عضو انجمن صنفی  CNGبا بیان اینکه پس از سال ۱۳۹۶
و با افزایش چشــمگیر نرخ ارز و نیز بروز تورم کمرشکن ماهانه در
کشور ،شرایط نگهداری از جایگاههای  CNGکه متاثر از وضعیت
کلی کشور هستند ،به قدری دشــوار شد که تامین اقالم یدکی و
مواد مصرفی مورد نیاز آنها با چالش  های جدی مواجه شد و از آنجا
کــه در تعیین حق العمل جایگاهها ،هیچــگاه اهتمام منصفانه  ای
صورت نگرفته و تمامی توجهات توســعه ای ،صرفا در راســتای
توســعه کمی جایگاهها بوده ،هم جایگاهها را به مرز ورشکستگی
کشانده و هم بیش از نیمی از ظرفیت زیرساخت موجود ،بالاستفاده
و مغفول مانده اســت؛ گفت :این شــرایط تا آنجــا پیش رفته که
به دلیــل افزایش بیــش از  ۱۰برابری هزینه   هــای نگهداری و
به روزرســانی جایگاهها نســبت به ســال  های قبل ،بســیاری از
جایگاهها در شرف تعطیلی و توقف کامل هستند.
ایــن عضو انجمن صنفی  CNGکشــور با بیــان اینکه خدا
را شــاکریم که دســت کم تا به امروز ،انفجــار و حوادث تلخ رخ
داده در جایگاههای  ،CNGهیــچ یک به دلیل نقص یا عملکرد
نادرست تجهیزات منصوب در جایگاههای  CNGنبوده است ولی
در صــورت ادامه وضعیت موجود و عــدم توجه به برقراری توازن
بیــن درآمد و هزینه جایگاههــا ،در آینده ای نه چندان دور امکان
بروز وقایع ناخوشــایند اشاره شــده به دلیل کاهش شدید قدرت
مالــی جایگاهها در تامین اقالم مورد نیاز شــامل قطعات یدکی و
مواد مصرفی ،تعمیرات ،به روزرســانی ،استانداردسازی و نگهداری
تجهیزات ،به صورت گســترده وجــود دارد؛ گفت :مضاف بر آنکه
در صورت عدم نگهداری صحیح از تجهیزات ،ارتباط مســتقیمی
با کیفیت سوخت تحویل شــده به مصرف کننده نهایی دارد و در
صــورت همه گیری این پدیده نامیمــون در جایگاههای ،CNG
اقبال عمومی به مصرف  CNGباز هم تا حد چشــمگیری کاهش
خواهد یافت و متاســفانه شاهد مصرف بیشتر بنزین و تبعات ناشی
از آن خواهیم بود.
در ادامه این نشست ،احسان جان محمدی ،عضو انجمن صنفی
 CNGکشــور با بیــان اینکه هم اکنــون  ۲۵۰۰۰نفر به صورت
مســتقیم و بالغ بر  ۱۵۰۰۰نفر نیز به صورت غیرمســتقیم جهت
خدمات رســانی و فعالیت شــبانه روزی  ۲۶۲۳جایگاه  CNGدر
کشــور مشغول به کار هستند ،افزود :متاسفانه در سنوات گذشته و
علی  الخصوص  ۲ســال اخیر به دلیل اعمال سیاست های نادرست

و متعاقب آن تحمیل زیان انباشــته ســنگین به جایگاهها و بروز
عدم توازن مالی ،جایگاه   های  CNGدر دخل و خرج خود با بحرانی
جدی مواجه شــده اند ،چنانکه مطابق با کارشناســی انجام شده
حدود  ۸۰درصد از جایگاه   های ســوخت پاک و ارزان  CNGکه
عمدتا کم فروش و یا متوســط فروش هســتند ،زیانده شده و در
معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته اند.
جان  محمدی با بیان اینکه متاســفانه باور غلط ســودده بودن
جایگاه   های ســوخت  ،CNGگاها توســط مســئولین و متولیان
امــر به جامعه و نهاد  های تصمیم گیــر در امر بودجه و حق العمل
جایگاه   ها تلقین شــده ،گفت :حال آنکــه احداث تنها  ۱۴۰جایگاه
تمام ًا خصوصی در  ۱۰ســال اخیر و عدم استقبال بخش خصوصی
از امر احداث جایگاه  ،CNGگواه نادرستی ادعای مذکور است.
وی ادامه داد :با درنظر گرفتن زیان انباشته کثیر سال های قبل
و با توجه به افزایش حقوق و دســتمزد پرسنل به میزان  ۵۷درصد
در ســال جاری ،در صورت عدم اختصاص حق العمل متناســب،
منصفانه و کارشناسی شــده در سال  ،۱۴۰۱تعدیل نیروی حداقل
 ۱۲۰۰۰نفر از پرسنل شاغل و بیکار شدن آنها طی ماه   های آینده،
دور از ذهن نخواهد بود و مــوج فزاینده بیکاری در جامعه ،نتیجه
این بی توجهی و تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.
این عضو انجمن صنفی  CNGکشــور خاطرنشــان کرد :این
بی  توجهی درحالی اســت که همگی می  دانیم تمام دستگاه   های
اجرایی و قانونگذاری نظام ،سال هاســت که در حال ایجاد ،تبیین
قانون و نیز تالش جهت اشتغالزایی و کاهش نرخ رشد بیکاری در
کشور هســتند ،غافل از آنکه تنها با کمی توجه بیشتر و دیدگاهی
منصفانه تر به این صنف ،ایجاد اشــتغال و کمک به اجرای منویات
مرتبط با اشتغالزایی در صنف  ،CNGبه سادگی میسر است.
وی با تاکید بر اینکه بدیهی اســت که با توجه به وجود سوابق
کاری در شــاغلین جایگاه   های  ،CNGعمــوم این افراد پس از
بیکاری به ســازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از حق و حقوق
بیمه بیــکاری خود ،مراجعه کرده که این امر متاســفانه عالوه بر
وارد کردن آسیب   های جدی ناشی از بیکاری به بنیان خانواده این
قشر زحمتکش ،ســبب ایجاد بار مالی به سازمان تامین اجتماعی
جهت تامین اعتبارات مورد نیاز خواهد شــد ،اظهار کرد :امیدواریم
در این روزهای حساس تعیین نرخ حق العمل جایگاه   های ،CNG
مسئولین ذیربط و دســتگاه   های تصمیم گیرنده با در نظر گرفتن
تمامی واقعیت   های جاری و حاکم بر اقتصاد جایگاه   های ،CNG
نســبت به تخصیص بودجه مکفی و پرداخــت کامل حق العمل
کارشناســی شــده به فوریت اقدام نمایند تا از ایجاد و رشــد این
بحران در جامعه پیشگیری شود.
در ادامه این نشســت ،محســن جوهری عضو انجمن صنفی
 CNGاظهار کرد :برای ســال جاری که مقرر شــده بود سازمان
حمایت با بررسی مســتندات هزینهها ،اقدام به تعیین نرخ مناسب
جهت حقالعمل کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شــود ،گفت:
کلیه مستندات هزینه   های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیریت
طرح  CNGشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،به این سازمان
ارائه شــده و اسنادی که ارائه شده ،تک به تک توسط کارشناسان
ســازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید
قرار گرفته و اولین جلســه کارگروه تعیین حق العمل نیز در تاریخ
 ۲۱اردیبهشت ماه برگزار شده است.
وی با بیان اینکه طی روزهای آینده تمامی جایگاه داران منتظر
تایید وابالغ نرخهای حقالعمل کارشناســی شده و پیشنهاد شده
بدون کم وکاســت هســتند تا بتوانند به خدمت رســانی خود به
هموطنان گرامی ادامه دهند و در غیر اینصورت باید منتظر چالش در
عرضه سوخت  CNGباشیم ،گفت :کمترین تقاضای جایگاه داران،
موافقت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه  ریزی وزارت نفت
با پیشنهاد سازمان حمایت است.
وی ادامــه داد :جایــگاه داران نگران تکرار تصمیم اشــتباه و
مخالفت با پیشنهاد کارشناســی ارائه شده سازمان حمایت توسط
سازمان برنامه و بودجه در ســال  ۱۳۹۹هستند که در این صورت
قطعا جایگاهها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل و قبوض
برق و گاز و سایر هزینه   ها ،خود به خود تعطیل خواهند شد.
وی در پایــان گفت :تقاضای تک به تک جایگاه داران توســط
کارشناســان سازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا
مورد تأیید قرار گرفته و اولین جلسه کارگروه تعیین حق العمل نیز
در تاریخ  ۲۱اردیبهشت ماه برگزار شده است.

قیمت نفت همسو با بنزین جهش یافت
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر صعود قیمت بنزین
آمریکا به رکورد جدید ،مهیا شدن چین برای کاهش محدودیت  های
کرونایــی و نگرانی ســرمایه گــذاران از کمبود عرضــه در صورت
ممنوعیت واردات نفت روسیه به اروپا ،چهار درصد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای معامــات نفت برنت بــا چهار دالر و
 ۱۰ســنت معادل  ۳.۸درصد افزایش ،در  ۱۱۱دالر و  ۵۵ســنت در
هر بشکه بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
با چهار دالر و  ۳۶ســنت معادل  ۴.۱درصد افزایش ،در  ۱۱۰دالر و
 ۴۹ســنت در هر بشکه بسته شــد .این باالترین قیمت نهایی وست
تگزاس اینترمدیت از  ۲۵مارس و ســومین رشد هفتگی متوالی این
شاخص بود .نفت برنت برای نخستین بار در سه هفته اخیر ،با کاهش
هفتگی روبرو شد.
بهــای معامالت بنزین آمریکا پــس از این که ذخایر بنزین هفته
گذشــته برای ششــمین هفته متوالی کاهش پیدا کرد و به باالترین
رکورد همه زمان ها رسید.
رابرت یاوگر ،مدیراجرایی شــرکت معامالت انرژی در شــرکت
میزوهو در این باره گفت :از مارس ذخایر بنزین آمریکا رشــد نکرده
است و تقاضا برای بنزین با آغاز فصل رانندگی تابستانی در تعطیالت
روز یادبود آمریکا ،افزایش پیدا خواهد کرد.
انجمــن خودروی آمریکا اعالم کرد قیمت جایگاههای ســوخت
روز جمعه بــه  ۴.۴۳دالر در هر گالن برای بنزین و  ۵.۵۶دالر برای

دیزل صعود کرد.
قیمت  های نفت تحت تاثیر احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه
به اتحادیه اروپا و محدود شدن عرضه از یک سو و نگرانی ها نسبت
به شــیوع دوباره پاندمی کووید و متاثر شــدن تقاضای جهانی برای
سوخت از سوی دیگر ،نوسان پیدا کردهاند.
لوییس دیکســون ،تحلیلگر ریســتاد انرژی در ایــن باره گفت:
اگر تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه اجرا شــود ،ممکن است
ســه میلیون بشکه در روز نفت روســیه از بازار حذف شود و جریان
تجارت جهانی تغییر کرده و باعث وحشــت و نوسان شدید قیمت ها
در بازار شود.
مســکو هفته گذشته شرکت های انرژی اروپایی متعددی را هدف
تحریم قرار داد و نگرانیها نسبت به وضعیت عرضه را تجدید کرد.
در چین ،مقامــات وعده دادند از اقتصاد حمایــت خواهند کرد و
مقامات شــهری گفتنــد محدودیت های رفت و آمد در شــانگهای
کاهش پیدا خواهد کرد و فروشگاهها ماه جاری باز می شوند.
ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت  OANDAگفت:
قیمت  های نفت تحت تاثیر خوش بینی به عدم وخیم شدن وضعیت
کرونا در چین و بهبود داراییهای پرریسک ،صعود کردند.
بازارهای سهام جهانی پس از یک هفته معامالت پرنوسان ،صعود
کردند و شاخص های سهام در آمریکا و اروپا را باالتر بردند.
عاملی که قیمت های نفت را هفته گذشــته تحت فشار قرار داد،

رشــد نرخ تورم و افزایش نرخ های بهــره آمریکا بود که ارزش دالر
را باالتر برد.
اتحادیه اروپا اعالم کرد پیشرفت کافی برای ازسرگیری مذاکرات
هســتهای با ایران صورت گرفته اســت .با این حــال آمریکا ضمن
تمجیــد از تالش های اتحادیه اروپا ،اعــام کرد هنوز هیچ توافقی
حاصل نشده است.
بر اساس گزارش رویترز ،تحلیلگران اظهار کردند :توافق با ایران
میتواند یک میلیون بشــکه در روز به عرضــه نفت در بازار جهانی
اضافه کند.
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بیش از  ۲.۳میلیارد دالر صرف واردات تجهیزات
مشمول معافیت شد

در  ۱۱ماهه ســال  ۱۴۰۰بیش از دو میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر صرف ارزش ماشــین آالت،
ماشین آالت مستعمل و مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی شده که معادل نزدیک به پنج درصد
کل واردات کشور در  ۱۱ماهه سال گذشته بوده است.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس ماده  ۱۱۹قانون امور گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،واحدهای تولیدی مجاز میتوانند در صورت تائید عدم ســاخت
داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آالت استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آالت
و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند .البته براســاس تعهدی که متقاضی ارائه
میکند ،باید ماشین آالت و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.
اما در بودجه امســال این معافیت لغو شــد .در بند (ص) تبصره  ۶قانون بودجه  ۱۴۰۱وزارت
اقتصاد موظف شــده که حقوق ورودی کلیه ماشــینآالت و تجهیزات تولیدی ،صنعتی ،معدنی و
کشاورزی را وصول کند.
بر این اساس با استفاده از آمار میتوان دید که مبالغی که سال گذشته صرف واردات تجهیزات
صنعتی مشــمول معافیت گمرکی شده ،با اعمال قانون بودجه سال جاری ،معادل حقوق گمرکی
این محصوالت ،منابعی آزاد شده است.
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد در
 ۱۱ماهه ســال قبل  ۳۲۱۵فقره مجوز برای ماشین آالت و  ۵۰۰ماشین آالت مستعمل مشمول
معافیــت گمرکی به ارزش بیــش از دو میلیارد دالر و  ۲۱۹میلیون و  ۵۷۰دالر صادر شــده که
به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبلش به لحاظ تعداد  ۷.۷و  ۱۰.۹درصد کاهش داشته است.
اما ارزش ماشین آالت و ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی در این مدت به ترتیب
 ۱۸.۹و  ۲.۱درصد نسبت به  ۱۱ماهه اول سال  ۱۳۹۹افزایش یافته است .همچنین در این مدت
 ۸۴۱فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش  ۱۰۶میلیون و  ۶۶۰هزار دالر صادر
شــده که به لحاظ تعداد نســبت به صدور  ۸۱۶فقره در مدت مشابه سال  ۱۳۹۹حدود  ۳.۱درصد
رشد داشته ،اما ارزش این مواد اولیه نسبت به  ۱۱ماهه سال قبلش  ۱۱.۵درصد کاهش یافته است.
بر این اساس در مجموع بیش از دو میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر در  ۱۱ماهه سال گذشته صرف
ارزش ماشــین آالت ،ماشین آالت مستعمل و مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی شده ،البته این
مبلغ در کل ســال  ۱۴۰۰بیش از این مبلغ اســت .کل واردات در  ۱۱ماهه سال قبل معادل بیش
از  ۴۶.۵میلیــارد دالر بوده که یعنی مبلغی که صرف واردات تجهیزات صنعتی مشــمول معافیت
گمرکی شده ،معادل نزدیک به پنج درصد کل واردات کشور در  ۱۱ماهه سال قبل بوده است.

تعیین تکلیف قیمت مرغ ،تخم مرغ ،روغن و لبنیات تولید قدیم

طبق اعالم معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ،همه کاالهای اساسی شامل روغن نباتی،
گوشــت مرغ ،تخم مرغ و لبنیات ،اعم از تاریخ تولیــد قبل از تغییر قیمتها و بعد از آن ،در حال
حاضر با قیمتهای جدید عرضه میشود.
به گزارش ایســنا ،علیرضا شــاه میرزایی ،معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نامهای به
مدیران کل صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱اســتان و جنوب کرمان اعالم کرد که در راستای تقویت
جریان تامین و توزیع کاالهای اساسی شامل روغن نباتی ،گوشت مرغ ،تخم مرغ و لبنیات ،مطابق
تصمیمات ســتاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمتهای مصوب جدید ،باید این کاالها ،اعم
از تولید قبل از تاریخ  ۲۲اردیبهشــت  ۱۴۰۱و بعد از آن تاریخ با قیمتهای جدید عرضه شــود.
وی همچنیــن تاکید کرده که نظارتهای الزم نیز در رعایت ســقف قیمتهای جدید اعالمی
انجام میشود.
معیشــتی واریز شده بابت ماه اول ،از ساعات پایانی
گفتنی اســت چهارشنبه شب ،مبلغ کمک
ِ
قابل برداشت و از پنجشنبه قیمت جدید روغن ،مرغ ،تخم مرغ و لبنیات اعمال شد.
بر این اســاس از روز پنجشنبه ۲۲ ،اردیبهشــت ،قیمت هر کیلومرغ گرم برای مصرف کننده
 ۵۹هزار و ۸۰۰تومان و هر کیلوتخم مرغ  ۳۹هزار و ۸۰۰تومان ،اســت .همچنین قیمت روغن
مایع  ۸۱۰گرمی ســرخ  کردنی برای مصرف کننده به  ۶۲هــزار تومان و روغن مایع آفتابگردان
 ۸۱۰گرمی پخت و پز به  ۶۳هزار تومان رسید.
در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شــیر خام  ۳.۲درصد چربی در دامداری  ۱۲هزار تومان ،شــیر
نایلونی  ۹۰۰گرمی کم چرب برای مصرف کننده  ۱۵هزار تومان ،شیر پاستوریزه بطر یک لیتری
کم چرب  ۱۸هزار تومان ،ماســت دبهای  ۲.۵کیلویی کم چرب  ۴۹هزار و ۸۰۰تومان ،پنیر UF
نسبتا چرب  ۴۰۰گرمی  ۳۷هزار تومان است.

جدیدترین وضعیت وام و سپردههای بانکی

میزان ســپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در
سال  ۱۳۹۹معادل  ۴۱.۵و  ۴۴.۳درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایســنا ،براســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت
ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته ،مانده
کل سپردهها به رقم بیش از  ۵۲۴۲هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال
قبل و پایان سال گذشته معادل  ۴۱.۵و  ۳۵.۳درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین ،باالترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  ۲۸۱۳.۹هزار میلیارد تومان
و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۱۴هزار میلیارد تومان است.
عالوه براین ،مانده کل تسهیالت در این زمان نیز بیش از  ۳۹۰۰هزار میلیارد تومان است که
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل  ۴۴.۳و  ۳۹.۷درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش ،بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده  ۲۳۸۸.۴هزار میلیارد
تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۱۴.۲هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  ۸۲.۸درصد است که نسبت به مقطع مشابه
سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب  ۱.۷واحد درصد و  ۲.۶واحد درصد افزایش را نشان میدهد
که نسبت مذکور در استان تهران  ۹۳.۳درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد  ۱۱۴.۱درصد است.
در این گزارش ،یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر
مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده
فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.

قرارداد ساخت  ۴فروند نفتکش با خارجیها

مدیرعامل شــرکت صدرا زیرمجموعه قرارگاه خانم االنبیاء گفت :در سالهای اخیر بزرگترین
شــناوری که ســاختیم نفتکش  ۱۱۳هزار تنی افراماکس بود که برای اولین بار در کشــور انجام
شــد ۴ ،فروند با کارفرمای خارجی قرارداد داشتیم ،یک فروند را تحویل دادیم ،کشتی دوم تا ماه
آینده تحویل داده میشــود ،ساخت کشتی ســوم نیز آغاز شده و ظرف دو سال ساخته و تحویل
داده میشود.
به گزارش ایســنا ،علی زارعی درحاشیه بیست و ششمین نمایشــگاه نفت در نشستی خبری
با بیان اینکه ماموریت اولیه صدرا ســاخت کشتی و شناور و تعمیرات بوده ،اظهار کرد :انتظار این
اســت که کافرمای ایرانی به همان شکل که کارفرمای خارجی به ما اعتماد کرده ،اعتماد کنند و
ساخت و تعمیرات شناورهایی را که به دیگر کشورها واگذار میکنند ،به ما نیز بسپارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در چند پروژه نفت و گاز فعالیت داریم ،اظهار کرد :از مجموع
ســکوهای پارسجنوبی به طور همزمان عملیات طراحی ،مهندسی ،تامین کاال ،ساخت ،حمل،
نصب و راهاندازی  ۱۰ســکوی فازهای  ۱۴ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲را انجام داده ایم و از این تعداد  ۹سکو
تحویل موقت شده و یک سکوی باقیمانده نیز مربوط به فاز  ۱۴بوده که در مرحله تحویل است.
مدیر عامل شرکت صدرا افزود :به عبارت دیگر در حال تعامل با مجموعه کارفرما هستیم تا اگر
شرایط دریا مساعد شود کارهای باقیمانده در دریا را تکمیل و پروژه را تحویلدهیم.
زارعی با بیان اینکه پروژه دیگر عملیات تعمیر و نگهداری  ۱۸ســکوی ناحیه دو پارسجنوبی
بوده که در حال انجام اســت ،گفت :قرارداد جاری دیگــر تعمیرات خطوط لوله زیردریایی میدان
گازی پارسجنوبی اســت ،یکی از پروژهها تعمیر خط لوله  ۳۲اینچ ســکوی فاز  ۱۶بود که در
زمستان سال گذشته دچار حادثه شده بود که با بهترین کیفیت و در حداقل زمان انجام شد.
وی با اشاره به پروژه جکت میدان بالل گفت :سال گذشته در مناقصه این پروژه برنده شدیم
که اقدامات مربوط به آن در حال انجام اســت .در حوزه شــمال نیز در حال مذاکره برای اورهال
دکل امیرکبیر هستیم.
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سرپرست ورزش و جوانان فارس:

فرنگی کار فارس ،قهرمان جام سیراکوف شد

توسعه همه جانبه همه رشته   های ورزشی رویکرد اصلی است
حیدر صفرپور در دیدار با روســای انجمن   های
راگبی ،پارکور و دارت کشور بر توسعه همه جانبه
همــه رشــتههای ورزشــی در اســتان فارس
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،مهدی مرادی رییس انجمن
پارکور کشــور ،میر مهدی حسینی رییس انجمن
راگبی کشــور و کامبیز ایوب زاده رییس انجمن
دارت کشــور صبح دیــروز  24اردیبهشــت ماه
با حضــور در دفتر سرپرســت اداره کل ورزش و
جوانان فارس با وی دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار سرپرست ورزش و جوانان فارس
با تاکید بر توســعه همهجانبه رشــته ورزشی در
اســتان فارس گفت :طرح آمایش و اولویت بندی
شدن رشــته   های ورزشــی به معنی عدم توسعه
دیگر رشــته   های ورزشی اســتان نیست و همه
رشته   ها مورد توجه قرار میگیرند.
سرپرســت ورزش و جوانان فارس با اشاره به
توسعه ورزش راگبی در سطح استان فارس گفت:
خوشــبختانه با تالش   های رئیــس انجمن   های

ورزشی اســتان فارس فضای خوبی جهت توسعه
رشته   های زیرمجموعه این هیات مهیا شده است.
وی افــزود :با توجه به اینکــه تعداد زیادی از
ملی پوشــان راگبی اهل استان فارس هستند در
جهت توسعه و ایجاد ظرفیت   ها و تسهیل اقدامات
برنامه   ها این ورزش تسریع می   شود.

سرپرست ورزش و جوانان در خصوص ورزش
پارکور نیز گفت :پارکور رشته جذاب و جوان پسند
اســت و با وجود جوانان عالقمند و ظرفیتهای
شهر شــیراز و استان فارس توســعه این ورزش
می   تواند جوانان زیادی را به ورزش جذب کند.
در این دیــدار همچنین میر مهدی حســینی

رقابتهای بین المللی کشتی زیر  23سال ،جام "پتکو سیراکوف"
و "ایوان ایلیاف" در شهر صوفیه بلغارستان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،در پایان پیکارهای کشتی
فرنگــی ،در وزن  72کیلوگرم محمدرضا رســتمی   از اســتان فارس
با پیروزی  9بر صفر در دور نخست مقابل کریل مینکو از قزاقستان و
سپس برتری  9بر  5و ضربه فنی مقابل پتر گورنیاشکی از بلغارستان
به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
وی در این مرحله نیز مقابل علیخان کوکنوف با نتیجه  5بر  1به پیروزی دست یافت و راهی
دیدار نهایی شــد .رستمی   در دیدار پایانی ،عبداله توپارک از ترکیه را نیز از پیش رو برداشت و به
مدال طالی این رقابتها دست یافت.

رئیس انجمن راگبی کشور با تشکر از حمایت   های
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
از این رشــته گفت :فارس فعال ترین اســتان در
زمینه توسعه راگبی کشور است.
وی فارس را خاســتگاه راگبی کشور برشمرد
و افــزود :امیدواریــم با نگاه ویژه شــکل گرفته
در مدیریت ورزش اســتان فــارس بتوانیم کمپ
تیم   های ملی را در شهر شیراز احداث کنیم.
در این دیدار همچنین مهــدی مرادی رئیس
انجمن پارکور کشــور بیان داشــت ۱۵ :هزار نفر
ورزشکار ســازمان یافته در رشته پارکور در سطح
کشــور فعالیت دارند که از این بیــن با اختالف
بیشــترین تعداد پارکور کار کشور در استان فارس
فعالیت دارند.
وی شهرستان   های شــیراز و داراب را سرآمد
این رشته ورزشی خواند و افزود  30الی  ۵۰درصد
ملی پوشان کشور از ورزشکاران این دو شهرستان
به اردو   های تیم ملی دعوت می   شــوند و شــهر
شیراز با داشتن چهار باشگاه اختصاصی پارکور در
کشور یکه تاز است.

پایان رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد دسته اول
با قهرمانی ورزشکار شیرازی

رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد آقایان در شیراز با معرفی برترینهای این مسابقات پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،این دوره از مسابقات
با حضور  ۱۳۱نفر از ورزشــکاران رشته پاکت بیلیارد در دسته اول از سراسر کشور به مدت  ۵روز
به طول انجامید و در پایان نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند:
مقام اول :امیر همایون پایداری از استان فارس
مقام دوم :مرتضی کامل از خراسان رضوی
مقام سوم :امیر حسین باقری فرد از استان فارس
مقام چهارم :سعید دشتبالی از استان فارس
مراســم اهدای مدال و جوایز  ۲۹اردیبهشت ماه و با حضور مســئولین فدراسیون و اداره کل
ورزش و جوانان برگزار خواهد شد .این مسابقات به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان فارس
و در باشگاه الماس شیراز برگزار شد.

سرمربی تیم ملی والیبال دختران جوان:

کسب مقام سومی   لیگ برتر هندبال توسط بانوان کازرونی

سطح مهارتی دختران والیبالیست ایران پراکنده است

ســرمربی تیم ملی والیبال جوانان دختر در مورد آخرین وضعیت
آمادگی ملیپوشان توضیحاتی ارائه داد.
بــه گزارش ایســنا ،تیم ملــی والیبــال دختران جــوان ایران
تیر ماه  ۱۴۰۱مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارد و با استرالیا و
قزاقستان هم گروه است.
این مسابقات در چهار گروه برگزار خواهد شد که از هر گروه دو تیم
به مرحله دوم مسابقات صعود میکنند.
تیم ملی ایران تاکنون سه مرحله اردو برگزار کرده است و اردوی

چهارم خود را از  ۲۴اردیبهشت ماه با حضور  ۱۵بازیکن برگزار کرد.
پدیده بلوریزاده در مورد وضعیت آمادگی تیم ملی به ایسنا گفت:
اردوهایمان را از اســفند ماه شروع کردیم ،بعد از دو مرحله اردوی
آمادگی به تورنمنت کورناکیا اعزام شدیم و بازی کردیم .در ادامه و
بعد از آنکه  FIVBرده ســنی مسابقات را به زیر  ۲۰سال تغییر داد،
چند بازیکن زیر  ۲۰ســاله را هم به اردوی ســوم دعوت کردیم که
از بیــن آنها دو نفر در تیم باقی ماندند و یک نفر به دلیل مصدویت
قدیمی   از تیم خارج شــد .در کنار اردوی چهــارم که به زودی آغاز
میشــود با تیم ملی نوجوانان هم بازی دوســتانه انجام میدهیم
تا هم آنها به آمادگی برســند و هم بازیکنان ما در جریان مســابقه
قرار بگیرند.
او در مورد شــرایط آمادگی بازیکنان گفت :کار را از پایه شــروع
کردیم و تالشــمان این بود که والیبالی نزدیک به ســطح مدرن را
انجــام بدهند .به همین دلیل همه چیز را از پایه شــروع کردیم اما
خوشــبختانه بازیکنان بسیار مستعد هســتند و در سه اردو تغییرات
خیلی خوبی داشتند .از نظر جسمانی و تکینیکی خیلی بهتر شدهاند و
تاکتیکپذیری خیلی خوبی دارند .همین خیلی کمک میکند که در

جوان الرستانی نائب قهرمان مسابقات کشتی ساحلی انتخابی
تیم ملی بزرگساالن شد

ایرنا :رئیس اداره ورزش و جوانان الرســتان گفت :کشــتی گیر الرستانی در حضور قهرمانان
جهان ،موفق شــد مدال نقره پیکارهای کشتی ساحلی بزرگساالن کشور و انتخابی تیم ملی را از
آن خود کند و تک مدال تیم فارس را بدست آورد.
محمدحســن طیبی روز شنبه با اعالم این خبر اظهار داشت :محمدرضا عسکرپور از الرستان
در رقابت   های کشــتی ســاحلی قهرمانی بزرگســاالن کشــور و انتخابی تیم ملی با شکســت
کشــتی  گیرانی از سیستان و بلوچستان ،مازندران الف ،لرستان ،خراسان جنوبی و گیالن به دیدار
پایانی این مسابقات راه پیدا کرد.
وی تصریح کرد :این کشتی گیر الرستانی در دیدار پایانی در یک کشتی نزدیک با غالمرضا
عبدا ...پور کشــتی گیر مازندرانی تیم هرمزگان که چندین عنــوان قهرمانی جهان را در کارنامه
داشت در یک کشتی نزدیک نتیجه را واگذار کرد و بر سکوی دوم وزن  ۷۰کیلو ایستاد.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان با اشاره به اینکه محمدرضا عسکرپور از سوی فدراسیون
کشــتی ایران به اردوی تیم ملی کشتی ســاحلی بزرگساالن دعوت می   شــود ،افزود :این اردو
به منظور اعزام کشتی گیران برتر به پیکارهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان برگزار می   شود.
طیبی با بیان اینکه  ۲۸کشــتی گیر در وزن محمدرضا عســکرپور حضور داشتند ،ابراز داشت:
سطح باالی این مسابقات باعث حذف چندین قهرمان کشتی ساحلی جهان از گردونه مسابقات شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرســتان ادامه داد :مســابقات کشــتی ساحلی بزرگساالن کشور
و انتخابی تیم ملی به منظور شــناخت نفرات برتر برای حضــور در پیکارهای قهرمانی جهان در
 ۴وزن و با حضور  ۹۷کشــتی گیر از سراسر ایران روز بیست و سوم اردیبهشت ماه در شهرستان
فریدون کنار استان مازندران برگزار شد.

چین از میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳انصراف داد

چین اعالم کرد از میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳انصراف داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از استار ،چین اعالم کرد از میزبانی جام ملتهای آسیا  ۲۰۲۳انصراف
داده است .ســران دولت چین شرایط مربوط به کرونا را دلیل صرف نظر از میزبانی این رقابتها
اعــام کردهاند .هند ،اندونــزی ،تایلند و کرهجنوبی رقبای چین بــرای میزبانی از جام ملتهای
 ۲۰۲۳بودند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که تصمیم در مورد میزبانی این مسابقات در زمان مناسب
مشخص خواهد شد.
جــام ملتهای آســیا آخرین رویداد ورزشــی بینالمللی در چین اســت که لغو میشــود یا
به تاخیر میافتد .پیشتر چین از میزبانی رقابتهای یونیورسیاد  ،۲۰۲۲بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲و
بازیهای آسیایی جوانان  ۲۰۲۲که قرار بود در این کشور برگزار شود ،انصراف داده بود.
اکثر رویدادهای ورزشــی بینالمللی در چین از زمان شــروع همهگیری به تعویق افتاده یا لغو
شــدهاند ،به اســتثنای بازیهای المپیک زمســتانی که در ماه فوریه در پکن تحت نظارت های
بهداشــتی شدید برگزار شــد .چین همچنین قرار است امسال میزبان چهار رویداد  ATPاز جمله
مسترز شانگهای و اوپن چین در ماه اکتبر باشد.

حضور مسی در دیدار برابر ایتالیا

در فهرســت تیم ملی فوتبال آرژانتین برای رویارویی حساس با ایتالیا نام لیونل مسی هم به
چشم میآید.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،تیم ملی فوتبال ایتالیا به عنوان قهرمان یورو و آرژانتین
بــه عنوان قهرمان کوپا آمه ریکا بــه مصاف هم خواهند رفت .این بازی بــه میزبانی ومبلی در
یک ژوئن پیش رو برگزار خواهد شد .اسکالونی فهرست تیم ملی فوتبال آرژانتین را اعالم کرد که در
آن نام لیونل مسی هم به چشم می   آید .حضور مسی در این بازی میتواند جذابیت بازی را دو چندان
کند .آرژانتین یکی از شــانس   های اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر است
این درحالی است که از ایتالیا در این رقابت   ها خبری نیست.

تیمهای مالیر و شــهید شــاملی کازرون جایگاه ســوم مشــترک لیگ برتر هندبال بانوان را
کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی   و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس به نقل از روابط عمومی
   فدراسیون هندبال ،با پیشنهاد دو تیم مالیر و شهید شاملی کازرون جهت عدم برگزاری دیدار ردهبندی
و با موافقت فدراسیون هندبال این دو تیم در جایگاه سوم مشترک لیگ برتر هندبال بانوان ایران قرار
گرفتند .بدین ترتیب دیدار ردهبندی بین دو تیم مالیر و شهید شاملی کازرون برگزار نخواهد شد و تنها
تیمهای تاسیسات دریایی تهران و سپاهان اصفهان روزهای شنبه و دوشنبه ۲۴ ،و  ۲۶اردیبهشت ماه
فینال لیگ برتر هندبال بانوان را برگزار خواهند کرد.

فرصت باقی مانده تغییرات الزم را انجام بدهیم اما در والیبال ایران
پراکندگــی آموزش وجود دارد که در نتیجه زمان زیادی از تمرینات
تیم ملی صرف انســجام ســطح مهارتی بازیکنان میشود .در آسیا
بازیکنان همه مثل هم بازی میکنند اما ما خیلی پراکنده هستیم و
تالش میکنیم به هم شبیه شویم.
بلوری زاده در مورد ارزیابی رقبای ایران در قهرمانی آســیا بیان
کرد :از آنجایی که دور قبل مســابقات برگزار نشده است ،اطالعات
زیادی از تیمها نداریم .فیلم   هایی از این دو تیم پیدا کردهایم و سطح
بازیشان را بررسی میکنیم .تیم   های قزاقستان و استرالیا به نسبت
ســایر تیمهایی آسیایی ســرعت کمتری دارند اما قد بلند هستند و
توپ   هــای بلند را خیلی خوب میزننــد .تالش میکنیم این تیمها
را به خوبی بررسی کنیم چون باال آمدن از گروه اولین قدم است.
ســرمربی تیم ملی در مورد احتمال برگزاری مســابقه تدارکاتی
خارجی پیش از اعزام به مســابقات گفت :با خانم محمدیان صحبت
کــردم و او هــم موضوع را با آقــای داورزنی مطرح کرده اســت.
موافقت شــده اگر امکانش فراهم شــود یک بازی تدارکاتی داشته
باشیم اما باید ببینیم به چه شکلی انجام میشود.

فجرسپاسی بازهم باخت

تیم فوتبال فجرسپاسی در دیدار با هوادار با نتیجه صفر بر یک باز هم باخت.
به گزارش ایســنا ،در جریان هفته بیســتوهفتم لیــگ برتر فوتبال ایــران ،در دیدار دیروز،
تیم فوتبال هوادار از ساعت  ۱۸میزبان فجرسپاسی بود که در این دیدار هوادار یک بر صفر پیروز
شد .تک گل هوادار را در این دیدار محمد جواد محمدی در دقیقه  ۴۸به ثمر رساند.
شاگردان عنایتی با این نتیجه  ۳۴امتیازی شدند و فجرسپاسی  ۱۷امتیازی باقی ماند.
تیم فوتبال شــهرخودرو مشهد نیز با تساوی یک بر یک برابر پیکان یک قدم دیگر به سقوط
نزدیکتر شد.
در دیگر دیدار دیروز ،تیم فوتبال شــهرخودرو از ســاعت  ۱۸در ورزشگاه ثامن مشهد میزبان
پیکان بود که این دیدار در نهایت با تســاوی یک بر یک به پایان رسید .با این نتیجه شهرخودرو
با  ۱۶امتیاز و در قعر جدول باقی ماندو پیکان نیز  ۳۴امتیازی شد.

فوربس:

جامجهانی رویدادی ورزشی و یک فرصت اقتصادی برای ایران
نشــریه اقتصادی فوربس میزبانی جام جهانی
 ۲۰۲۲را یک فرصت اقتصادی بزرگ برای ایران
ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس ،شش ماه
تا آغــاز اولین جام جهانی فوتبــال در خاورمیانه،
فهرست کشــورهایی که قرار است در آن شرکت
کننــد تقریبا کامل شــده اســت .در دور گروهی
این رقابتها ،ایران به مصــاف آمریکا و انگلیس
خواهد رفــت .برای ایران کــه در  ۵حضور قبلی
خود در این مســابقات هرگــز از مرحله گروهی
صعود نکرده اســت ،این رویداد فقط یک رویداد
ورزشــی نیســت ،بلکه یک فرصت اقتصادی نیز
محسوب میشود.
جــام جهانی کــه در کنار المپیــک به عنوان
بزرگترین رویداد ورزشی جهان محسوب میشود
در هشت ورزشگاه در قطر برگزار میشود که اکثر
آنها تازه ساخته شدهاند و در اطراف دوحه قرار دارند.
انتظار میرود حدود  ۱.۵میلیون نفر به این کشور
کوچک حاشــیه خلیج (فارس) مســافرت کنند و
ایران امیدوار اســت که برخی از این طرفداران از
جزایر ایران نیز برای اقامت استفاده کنند.
ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهور ایران ،گروهی
را برای نظارت بر همکاریهای بین دستگاههای
دولتی تشــکیل داده که تــاش میکنند از این
فرصت حداکثر اســتفاده را ببرند .او گفته اســت:

ایران آماده اســت هر کمکی که قطر نیاز دارد به
این کشور ارائه کند.
رســتم قاســمی   وزیر راه ایران از ورود صدها
هزار بازدیدکننده به ایران صحبت کرده اســت .او
در فروردین ماه گفت :اکنون در حال برنامهریزی
هستیم تا زمینه را برای عالقه مندان و گردشگران
خارجــی فراهم کنیم تــا در اوقات فراغت خود به
ایران ســفر کنند تا از جاذبه   های کشــورمان نیز
دیدن کنند.
یک کشتی مســافربری از فرانســه خریداری
شــده که آمــاده حمل  ۱۷۰۰مســافر بین قطر و
ایران اســت .یکی از مقامات وزارت گردشــگری

پیش بینی کرد :بدون شــک ورود گردشگران از
قطر با استفاده از این کشتی افزایش مییابد.
یکی از نزدیکترین بنادر ایران ،بوشــهر به امید
حضور بیشــتر هــواداران ،امکانات خــود را ارتقا
داده اســت .یکی دیگــر از مناطقی کــه امید به
بازدیدکنندگان بیشــتر دارد جزیره کیش است که
بــا هواپیما فقط  ۴۰دقیقه با قطر یا  ۶ســاعت با
قایق فاصله دارد.
ایران همچنین در مورد ارائه ویزای رایگان در
بدو ورود به هر کسی که برای جام جهانی به ایران
سفر می   کند ،صحبت کرده است.
قطر ثروتمند نیاز چندانی به کمک   های خارجی

ندارد ،اما میخواهد به خاطر پیشنهاد کمک ایران
که روابط نسبتا خوبی با آن دارد ،قدردان باشد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در  ۱۲مه
( ۲۲اردیبشــهت) ،عمدت ًا برای گفتوگو در مورد
احیای احتمالی توافق هســتهای از تهران بازدید
کرد ،اما رســانههای ایرانی گــزارش دادند که او
همچنین به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
ایــران گفته که دوحــه از پیشــنهاد تهران برای
همکاری در جام جهانی استقبال میکند.
قطر گفته اســت که محــل اقامت کافی برای
میزبانی همه هــواداران در جام جهانــی را دارد.
جاســم بن ســیف الســلیطی وزیر حمل و نقل و
ارتباطات قطر در فروردین ماه سال جاری در سفر
به جزیره کیش گفت :یکی از موضوعات مهم برای
همکاری ایران و قطر موضوع جام جهانی اســت.
جیانــی اینفانتینــو رئیس فیفا اخیــراً به رویترز
گفته اســت :برای همه کســانی کــه میخواهند
در قطر بمانند ،اقامتگاه وجود خواهد داشــت ،اما
شــاید کســی بخواهد روزی را در دبی یا ابوظبی
یا مســقط یا ریاض یا جده یا هــر جای دیگری
در ایــن منطقه بگذراند .این قطعــ ًا همان چیزی
اســت که ما نیز توصیه میکنیم ،زیرا فکر میکنم
یکــی از بزرگترین تجربیــات در این جام جهانی
فرصتی برای مردم اســت تا به کشور و بخشی از
جهان بیایند که شاید آنها را نمی   شناسند.

رویارویی با قهرمان و نایب قهرمان جهان؛

دعوت تیم ملی ایران به آرژانتین و انجام  ۲بازی بزرگ
فدراســیون فوتبــال آرژانتین از تیمهای ملی فوتســال ایران و
پاراگوئــه دعوت کرد تا در مینی تورنمنتی که تیرماه در این کشــور
برگزار میشــود ،شــرکت کنند .این دعوتنامه اخیرا به فدراســیون
کشورمان رسیده است.
به گــزارش خبرنگار مهر ،تیم ملی فوتســال ایران برای حضور
پرقدرت در مســابقات جام ملتهای فوتسال آسیا انجام چند بازی
تدارکاتی با تیمهای قدرتمند را در برنامه دارد.
وحید شمسایی ســرمربی تیم ملی در ماههای گذشته مذاکراتی
با چند کشور از جمله آرژانتین پیش از حضور در جام ملتهای آسیا
انجام داد که این مذاکرات در نهایت به ثمر نشست.
دعوتنامه فدراســیون آرژانتین اخیراً به فدراســیون فوتبال ایران
رســیده و در اختیار احسان اصولی سرپرست کمیته فوتسال و حسن
کامرانی فر دبیر کل فدراسیون قرار گرفته است.

بر اساس برنامه آرژانتین ،تیمهای ایران و پاراگوئه به این کشور
دعوت شــدهاند تا برگــزار کننده یک مینــی تورنمنت در آمریکای
جنوبی باشند.
دیــدار با پاراگوئــه و آرژانتین برای ایران بــرای روزهای  ۱۷و
 ۱۹تیرماه ( ۸و  ۱۰جوالی) پیش بینی شده است.
بدون شــک برگزاری دو بازی تدارکاتــی مقابل دو تیم قدرتمند
جهــان میتواند کمک بزرگی به وحید شمســایی کند تا تیمش را
با هماهنگی و آمادگی بیشتر راهی جام ملتهای آسیا کند.
آرژانتین در جام جهانی  ۲۰۱۶به عنوان قهرمانی و در جام جهانی
 ۲۰۲۱به عنوان نایب قهرمانی جهان رسیده بود.
به گزارش خبرنگار مهر ،در صورت قطعی شــدن اعزام ایران به
آرژانتین ،رقابتهای لیگ برتر فوتســال هم با چند روز تعویق آغاز
خواهد شد.

پیش از این جمعبندی کلی ســازمان لیگ فوتســال برای آغاز
لیگ برتر از  ۱۷تیر ماه بود که احتما ًال این برنامه به بعد از بازگشت
تیم ملی از آرژانتین موکول میشود.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران
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«فرانس  »۲۴در فاصله چند روز
مانده به آغاز دوره جدید جشــنواره
کن ۵ ،اســتعداد جدید امسال این
رویداد سینمایی را معرفی کرد.
به گزارش ایســنا ،جشنواره کن
 ۲۰۲۲امســال میزبان سینماگران
کهنهکار و باتجربــهای از برادران
«داردن» و «دیوید کروننبرگ» تا
«میشل آزاناویســوس» و «جورج میلر» خواهد بود اما همچون
هر سال یکی از اهداف کن کشف استعدادها و معرفی چهرههای
جدید در سطح بینالمللی است.
شــبکه خبــری «فرانــس  » ۲۴در مطلبی بــه بهانه دوره
هفتاد و پنجم جشــنواره کن اقدام به معرفی  ۵استعداد جدید در
این رویداد سینمایی کرده و سعید روستایی فیلمساز جوان ایرانی
نیز یکی از این چهرههاســت که امسال با فیلم «برادران لیال»
فرصت حضور در بخش مسابقه اصلی و رقابت برای کسب نخل
طال را به دست آورده است.
در توصیف روستایی که نخستین حضورش را در جشنواره کن
تجربه میکند آمده است:
«با وجود تمام چالشهای و محدویتهای فیلمسازان ایرانی،
این کشور صحنه سینمای پررونقی دارد و چهرههایی مانند جعفر
پناهی و اصغر فرهادی و  ...جوایزی را در سراسر جهان دریافت
کردهاند و آیا سعید روستایی نیز میتواند به این جمع بپیوندد؟
این کارگردان  ۳۲ســاله پیش از این با فیلم پلیسی و جذابش
«متری شیش و نیم» ســروصدا کرده و اکنون «برادران لیال»
را به کن آورده اســت ،درامی درباره خانوادهای که برای گذران
زندگی در اقتصاد فلج شده و تحریمشده ایران تالش میکنند.
روســتایی که خودش از یکی از محلــه های کارگری تهران
است پیش از این در مصاحبه با یکی از روزنامههای ایرانی عنوان
کرده بود :من نســبت به طبقه ای کــه در آن زندگی می کنم
تعهد اجتماعی دارم ...هیچ چیز در فیلم های من نمادین نیست.
ســاخته دو ســاعت و چهــل و پنج دقیقهای روســتایی که
از طوالنیتریــن فیلمهای امســال جشــنواره کن اســت ،روز
 ۲۶می ( ۵خرداد) از ساعت  ۱۴:۱۵در سالن آنیس واردا ۲۷ ،می
( ۶خرداد) از ساعت  ۱۷:۳۰در سالن آئورا و روز  ۲۸می (۷خرداد)
از ساعت  ۱۵پنجمین و آخرین نمایش خود را در سالن آیمکس
جشنواره تجربه میکند.
ترانه علیدوســتی ،نوید محمدزاده ،سعید پورصمیمی ،فرهاد
اصالنی ،پیمان معادی و محمــد علیمحمدی از جمله بازیگران
این فیلم هستند که در بخش مسابقه اصلی کن با  ۲۰فیلم دیگر
رقابت خواهد کرد.
«آســتین باتلر» بازیگر  30ســاله نقش «الویس پریســلی»
در فیلــم جدید «بــاز لورمن» کــه در کنــار چهرههایی چون
«تام هنکــس» و «تام پارکر» در این فیلم بازی کرده اســت،
«لوال کوئیورون» کارگردان  33ســاله فیلم «رودئو» حاضر در
بخش نوعی نگاه جشنواره کن به داستان ورود یک زن جوان به
یک گروه دوچرخهسوار بدلکار میپیوندد« ،آگنیژکا اسموژینسکا»
کارگردان لهســتانی که امســال با فیلم «دوقلوهای ســاکت»
درباره دوقلوهایی از تنها خانواده سیاهپوســت در شهر کوچکی
در ولــز در بخش نوعی نگاه حضــور دارد و «لی جونگ-جائه»
بازیگر کرهای که با ســریال معروف «بازی مرکب» به شهرت
جهانی رسید و امسال اولین فیلمش را در مقام کارگردان با عنوان
«شکار» دارد ،دیگر چهرههایی هستند که با عنوان استعدادهای
جدید امسال کن معرفی شدهاند.
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 20سینما درخواست تعطیلی دارند

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

در شــرایطی که مدیــران ســینمایی در دورههای مختلف
بر نوسازی و ساخت سالنهای سینما تاکید دارند ،در یک سال
گذشته حدود  20سینما درخواست انحالل یا تغییر کاربری دادهاند.
در دو سال گذشته خبر تعطیلی یا تغییر کاربری چند سینمای
قدیمی ســر و صدای زیادی داشــت و خیلیها را برای نابودی
نوستالژیهای سینماییشان اندوهگین کرد ،اما رکود اقتصادی
ســینما در کنار هزینههای باالی نگهداری و تجهیز ســالنها،
در دوران کرونا تشدید شد و فقط سال قبل حدود  20سینمادار
متقاضی انحالل یا تغییر کاربری سالنهای خود شدند.
برای رســیدگی به وضعیت این ســینماها و درخواستهای
ارائه شده ،کمیتهای در سازمان سینمایی وجود دارد که تاکنون
با چند درخواست موافقت کرده است.
طبق پیگیری ایسنا از انجمن سینماداران و براساس فهرست
موجود در آنجا ،ســینماهای صحرا ،پایتخــت ،پردیس کیان،
ماندانا ،ایــران ،عصر جدید ،پارس ،حافــظ ،میالد و کارون در
تهران و سینما دریا در آستارا ،مهتاب در قزوین ،عصر جدید در
اراک ،مصلینژاد در جهرم ،کیهان در درود ،ساویز در کرج ،گل
ســرخ در بندرانزلی ،پرشین مهرشهر در کرج و طلوع در فومن
از جمله متقاضیان برای انحالل یا تغییر کاربری هستند.
در ایــن بــاره محمدرضا صابــری  -ســخنگوی انجمن
ســینماداران  -میگوید :بسیاری از سالنهای قدیمی به لحاظ
بافت جغرافیایی شــرایط مســاعدی ندارند و در تهران بیش از
 10ســینما درخواســت تغییر کاربری یا انحــال دادهاند .این
ســینماها ابتدا درخواست خود را به انجمن ســینماداران ارائه
میکنند و پس از بررســی انجمن چنانچه مشــکلی نباشد به
ســازمان سینمایی معرفی میشــوند تا در کمیته مربوطه برای
این مسئله بررسی شوند.
در بین این سینماها« ،عصر جدید» یکی از سینماهایی است

سعید روستایی
در میان  ۵استعداد جدید جشنواره کن
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کوچه
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نشانی:شیراز -
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که طبق گفته محمدقاصد اشرفی  -رییس انجمن سینماداران -
که عضو کمیته مربوط به این موضوع در سازمان سینمایی نیز
است ،درخواست انحالل داشته و با این درخواست هم موافقت
شده است.
اشرفی به ایسنا میگوید :برای تغییر کاربری باید ابتدا تفاهمی
صورت بگیرد که قرار است به جای آن سینما چه چیزی احداث
شــود و معموال سینمادار براساس موقعیت مکانی برای کاربری
تجاری یا اداری تصمیم میگیرد ،اما نکته مهم اینجاســت که
سینما در شرایط فعلی سوددهی ندارد .به هر حال هر مکانی که
برای فعالیتی دایر میشود باید توجیه اقتصادی هم داشته باشد.
در حــال حاضر ما نمیتوانیم ســینماها را طریق درآمد فیلمها
اداره کنیم و خرج تأمین تجیهزات ،صندلی مناســب و چیزهای
دیگر واقعا باالســت و در این وضعیت سینماهای قدیمی را هم
نمیتوان بازسازی کرد.
او که خودش برای انحالل سینما ماندانا درخواست داده بود
ولی درخواســتش رد شده است ،ادامه میدهد :اینجا دولت باید
تصمیم بگیرد که آیا میخواهد ســینما داشته باشد یا خیر ،مثال
بخاطر ارائه خدمات رفاهی باید عوارض و مالیات ســینما حذف
شــود در صورتی که سالهای سال است ما به عنوان سینمادار
سوبسید میدهیم و حاال وقت آن است که دولت حمایت کند تا
ســینمادار رغبتی به تغییر کاربری یا انحالل نداشته باشد .البته
تاکید میکنم که وزارت ارشــاد به تنهایی از پس حمایت سینما
برنمیآید.
وی یاداور شــد :ما در این ســالها فقط با عالقه توانستیم
ســینماها را حفــظ کنیم و تا جایی که ممکن بود برای ســرپا
نگه داشــتن آنها تالش کردیم اما هزینهها واقعا سرســامآور
است و نمیتوان اینطور ادامه داد.
ســال گذشــته وقتی خبر تعطیلی دائمی سینما عصر جدید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

اعتماد به نفس ملی زمینه تبادل فرهنگی را فراهم میکند

ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس گفت :مراکز تولید فکر مانند
حوزه   های علمیه و دانشگاه ها و نهادهای
ســامان دهنده فرهنگ به ویژه آموزش و
پرورش و رســانه   های کشــور ،بار اصلی
مســئولیت مقابله با تهاجــم فرهنگی را
برعهده دارند.
حمیدرضا قانعی روز شــنبه در نشست
شــورای فرهنــگ عمومی فــارس در
شــیراز اظهار کرد :تهاجم فرهنگی شاید
مشهورترین مفهومی باشد که بسیاری از
مردم ایران آن را به عنوان رکنی از کلید
واژگان رهبر معظم انقالب می شناسند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس ادامه داد :آیــت ا ...خامنه ای این
اصطالح را در اواخر دوره ریاست جمهوری
خود برای اشاره به توطئه غرب علیه ارزش   ها
و مقدســات مســلمانان به کار برده بود
کــه مصــداق وقــت آن انتشــار کتاب
( آیات شیطانی) ســلمان رشدی و امواج
تبلیغاتی پیرامونش بود.
قانعی اضافه کرد :این اصطالح سپس
در نخستین ماههای دوره رهبری آیت  ا...
خامنه ای برای اشــاره بــه تغییر رویکرد
مواجهه دشمنان از جنگ نظامی به کارزار
فرهنگی به کار رفت و آرایش جدیدی را
در برابر بیداری فرهنگی مسلمانان به طور
عام و ایرانیان به طور خاص نشان میداد.
وی افزود :رهبر معظم انقالب هفتم آذر
سال  ۶۸نیز اشاراتی به این مفهوم داشتند
که در حال حاضر یک جبهه بندی عظیم
فرهنگی که با سیاســت و صنعت و پول
و انواع و اقسام پشــتوانه   ها همراه است
مثــل ســیلی راه افتاده تا با مــا بجنگد.
جنگ هم جنگی نظامی نیســت بســیج
عمومی هم در آنجا هیــچ تاثیری ندارد.
آثارش هم به گونه ای است که تا به خود
بیاییم ،گرفتار شــده ایم .مثل یک بمب
شیمیایی نامحســوس و بدون سر   و  صدا
عمل می  کند .فرض کنید در محوطه  ای
یک بمب شیمیایی بیفتد که احدی نفهمد
ایــن بمب در آنجــا افتاد؛ ولــی پس از
هفت ،هشت ســاعت ببینند صورتها و
دستهای همه تاول زده است.
این مقام مســئول گفــت :به هر حال
همین وجه پنهانی تهاجم بود که موجب
شــد بعدها اصطالح ( شبیخون فرهنگی)
نیز بــه عنوان مترادف آن مطرح شــود.
طبیعتــ ًا خــواب آلودگــی در برابــر این
شبیخون می  تواند ضربات جبران ناپذیری
بر استقالل فرهنگی کشور وارد کند.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی فارس
یادآور شــد :از نظر رهبــر انقالب ،هدف

اصلی ایــن تهاجم جوانان بودند و ممکن
بود نشانه   های آن در سبک رفتار فرهنگی
آنــان نمایان شــود اما در ســطح افکار
عمومــی ،تا مدت   ها -و شــاید تا همین
امروز  -تهاجم فرهنگی تنها به مظاهری
از ابتــذال اخالقی تقلیل داده شــده و به
اشتباه برخی رفتارهای جوانانه را به عنوان
مظاهر تهاجم فرهنگی جا زده است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم
انقالب در هفدهم تیرماه  ۸۳گفت :رهبر
معظم انقــاب در آن زمان اظهار کردند
زمانی که مــن میگویم تهاجم فرهنگی
عده ای خیال می کنند مراد من این است
که مث ً
ال پســری موهایش را تا اینجا بلند
کند خیال می کنند بنده با موی بلند تا اینجا
مخالفم .مسئله تهاجم فرهنگی این نیست.

غربی است که میراث شوم دوران طاغوت
برای جمهوری اسالمی است.
قانعــی عنوان داشــت :پادزهر آن نیز
اعتماد به نفس ملی و عزت ملی اســت.
همین اعتمــاد به نفس و ابتــکار عمل
اســت که زمینه تبادل فرهنگی به عنوان
یــک ارزش را به جای پذیــرش تهاجم
فرهنگی به مثابه یک آسیب فراهم می کند.
وی گفــت :واکنــش درســت به این
تهاجــم ،اقتدار فرهنگــی و کار و ابتکار
فرهنگــی خواهد بود کــه الزامات خاص
خودش را دارد؛ از جمله آشــنایی با زبان
فرهنــگ و هنر .رهبــر معظم انقالب در
 ۲۸شــهریور  ۱۳۷۵فرمودنــد ملتی که
ســینما ندارد مثل انسانی است که زبانی
از زبان   هــای مورد تفاهــم و تکلم را بلد

قانعــی در ادامــه بیانــات رهبر گفت:
البتــه بی بندوباری و فســاد هم یکی از
شــاخه   های تهاجم فرهنگی اســت؛ اما
تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که اینها
در طول سال  های متمادی به مغز ایرانی
و باور ایرانی تزریق کردند که تو نمیتوانی؛
بایــد دنبــال رو غــرب و اروپا باشــی.
نمی  گذارند خودمان را باور کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس افزود :بنابرایــن اگر چه به ابتذال
کشــاندن اخــاق جوانــان از طریــق
محصوالت بــه اصطــاح فرهنگیای
که محتوای هنجارشــکن دارند ،یکی از
مصادیق بــارز تهاجم فرهنگی اســت و
دولت اســامی نیز در این رابطه وظیفه
دارد از حریم ایمانی جامعه پاسداری کند
اما فروکاســتن مسئله تهاجم فرهنگی به
این سطح ساده انگاری است.
وی اظهار کــرد :معنای اصیل تهاجم
فرهنگی در اندیشــه آیــت ا ...خامنه ای
خشکاندن ریشــه   های خودباوری علمی
فکری و فرهنگی بــه خصوص در میان
جوانان و تحمیــل ارزش ها و هنجارهای

نیست.کســی که از تئاتر ،نقاشی ،عکس
یا شعر چیزی نمی  فهمد ،راه   های معرفت
به رویش بســته است .ملتی که هر کدام
از اینهــا را ندارد ،دریچــه ای به روی او
بسته است.
وی ادامــه داد :مراکز تولید فکر مانند
حوزه   های علمیه و دانشگاه   ها و نهادهای
ســامان دهنده فرهنگ به ویژه آموزش و
پرورش و رســانه   های کشــور ،بار اصلی
مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه باید دید واقع  بینانهای
نســبت به وضعیت فرهنگی خودمان پیدا
کنیم ،گفت :هنوز چند صباحی بیشــتر از
ماه مبارک رمضان نگذشته است و شاید

توجــه جدی به این رزمایــش بندگی ،با
جمعیت   هایی چند ده هزار نفره عرصه را
برای ما روشن تر کند.
قانعــی عنــوان کــرد :جمعیت   های
متراکــم و جوانانه حــرم مطهر حضرت
احمدابن موسی شــاهچراغ علیه السالم
و ســایر بقاع متبرکه استان در شب   های
گرامی قدر ،برنامه   های نوآورانه و خالقانه
احیاهــای خودرویی و آرامــگاه حافظ و
برخی بوســتان   های شهر گواه مدعای ما
بر عالقــه و ایمان فطــری مردمان این
سرزمین است.
وی افزود :باید به این ســوال پاســخ
دهیم که آیا در این کارزار فرهنگی موفق
بوده ایم یا نه؟
دبیر شــورای فرهنگ عمومی فارس
با اشــاره به بیانات رهبــری اظهار کرد:
رهبر معظم انقالب اســامی ۲۲مردادماه
 ۱۳۹۷با اشــاره به مأیوس شدن دشمن
از پیروزی در جنــگ فرهنگی ،فرمودند
که دشــمنان ح ّتی از جنگ فرهنگی هم
مأیوسانــد .ببینید؛ در دهــه ۷۰که دهه
د ّوم انقالب ما بود ،یک حرکت فرهنگی
خباثتآلودی علیه کشور ما شروع شد که
بنده همانوقت مسئله تهاجم فرهنگی را
مطرح کردم ،مسئله شبیخون فرهنگی را
مطرح کردم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فارس در ادامه این بیانــات افزود :برای
اینکه جوانها حواسشان باشد ،چشمشان
باز باشــد ،مردم بدانند .یک حرکت وسیع
فرهنگی علیه کشور ما در دهه  ۷۰شروع
شد؛ حاال شما نگاه کنید؛ متولّدین دهه ۷۰
امــروز دارنــد میروند بهعنــوان مدافع
حرم جان میدهند ،ســر میدهند و نیرو
میدهند؛ نعششــان برمیگردد چه کسی
این را حدس میزد؟ در همان دورانی که
آن تهاجم وسیع فرهنگی بود ،این گلها
در بوســتان جمهوری اســامی شکفته
شــدند ،این نهالها روییدند ،حججیها
درست شــدند؛ پس ما در جنگ فرهنگی
پیروز شــدیم و دشمن در جنگ فرهنگی
شکست خورد.

جدی شده بود ،انتقادهایی به این اتفاق و حتی به مالکان سینما
که هر دو تهیهکننده هســتند (عبدا ...علیخانی و محمدحسین
فرحبخش) وارد شد و فرحبخش در واکنشی تند به ایسنا گفت:
همه کســانی که از نوستالژی این سینما صحبت میکنند دروغ
میگوینــد چون اگر اینطور بود در این ســالها میآمدند و در
عصر جدید فیلم میدیدند.
برخی دیگر از سینمادارها معتقدند به هر حال هر چیزی حتی
اگر یک خاطره جمعی باشــد ،دورهای دارد و اصرار به حفظ آن
به هر قیمتی منطقی نیست.
در ســال  1399خبر صدور حکم تخریب ســینما ایران در
اللهزار هم منتشر شد و ســینما «بولوار» در بولوار کشاورز هم
که زمانی یکی از سینماهای مدرن تهران بود تغییر کاربری پیدا
کرد و به مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل
شد .در کنار اینها باید به سینماهایی اشاره کرد که سالهاست
تعطیل هســتند و به مخروبه تبدیل شدهاند و صاحبان خیلی از
آنها نیز درصدد تخریب و تغییر کاربری هستند.
تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

روز حكيم توس
دو ماه پس از فرجام شاهنامه

امروز  ٢٥ارديبهشــت ماه جاللى را روز "فردوســى توسى"
ناميده اند اما با تكيه بر اســتنادات مى توان روز  ٢٥اسفندماه را
هم روز شــاهنامه فردوسى توسى ناميد ،با تكيه بر اين سند كه
حكيم توس در آخر شــاهنامه كه قصه ى خوش ادبيات پارسى
شــده ،در ابياتى كه خود اذعان داشته در سن  ٧١سالگى بوده
مى سرايد:
سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد
به ما ِه سفندارمذ روز ا ِرد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار
به نام جهانداو ِر کردگار
از این پس نمیرم که من زندهام
تخم سخن را پراگندهام
که ِ
بر اساس اين شــعر از فردوســى فرجام خوش شاهكار او،
ســال ( ۴۰۰پنــج هشــتاد بــار) هجــری و روز «ا ِرد» از ماه
اســفند اســت .به گفته قدمــا در ایران باســتان ،هــر روز از
ماه با عنوانى مشــخص بــوده که به جای عــدد ،آن روز را با
نــام شــناخته اند .در اينجا بــه ذكر مثالى اكتفــا كنم كه مثال
روز  ۱۱ماه به اسم خور (آفتاب) بوده و روز  ۱۲به اسم ماه .روز ا ِرد،
روز  ۲۵هر ماه است.
عالمه دهخدا در «لغتنامه» جلــوی مدخل ا ِرد توضيح داده
اســت « :نام فرشتهای اســت که مو ّکل بر دین و مذهب است
و تدبیر و مصالح .روز ارد که بیســت و پنجم از هر ماه شمسی
است بدو تعلق دارد ،نیک است در این روز نو بریدن و پوشیدن
و بد است نقل و تحویل کردن».
دکتــر محمد امیــن ریاحی نيــز در کتاب خــود با عنوان
«سرچشــمه   های فردوسیشناســی» توضیح داده ،سیر تدوین
و سرودن «شــاهنامه» چند مرحله داشــته است .فردوسی در
چهل سالگی و در حدود  ۳۷۰قمری ،بعد از کشته شدن دوستش
دقیقی شــاعر ،کار ناتمام او را برعهده میگیرد و نظم شاهنامه
ِ
را بر اساس شــاهنامه منثو ِر ابومنصوری آغاز میکند و چهارده
ســال بعد نخستین ویرایش کتاب را به پایان میرساند .بعد هم
دو نوبــت آن را ویرایــش میکنــد ،دكتر رياحــى دوره اى را
هم «ســال های پیری و نومیدی» فردوســی نامیده اســت و
مــى نويســد « :در این زمان که ســالیان عمر فردوســی به
هشــتاد سالگی نزدیک شده و  35ســال از آغاز نظم شاهنامه
گذشــته اســت ،ابیاتی در گله و شــکایت از محمــود غزنوی
می نویسد و از قدرنشناسی و ناسپاسی او یاد می کند».
و عاقبــت کار این کتاب در  ۲۵اســفند ســال  ۴۰۰قمری
(   برابــر با  ۳۸۸شمســی و  ۱۰۱۰میالدی) به پایان میرســد
و فردوســی در طول اين سى سال بســى رنج مى برد وليكن
"عجم زنده كرده است بدين پارسى!"

تدوین برنامه جامع توسعه کتابخانه و سینما در فارس
استاندار فارس گفت :برنامه جامع توسعه کتابخانه و سینما در استان فارس با رویکرد چهار سال آینده تدوین گردد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد هادی ایمانیه صبح شــنبه در شــورای فرهنگ عمومی اســتان فارس بیان کرد :با توجه به عقب ماندگیهای که در حوزه توســعه
کتابخانه  ها و زیرساخت سینما در فارس وجود دارد از این رو باید برنامه جامعی در این بخش تدوین گردد .تدوین برنامه جامع توسعه کتابخانه و زیرساختهای سینما
با رویکرد چهار ساله میتواند نقش مؤثری در افزایش کتابخانه ها و زیرساختهای سینما در استان داشته باشد و کیفیت زندگی افراد را بهبود دهد.
عالیترین مقام دولت در استان فارس تاکید کرد :یکی از اهدافی که در استان در راستای توسعه کتابخانه ها مطرح است موضوع رسیدن فضای سرانه کتابخانه ها
به هشت متر است و امید است بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بتوان به این هدف دستیافت .به گفته این مقام مسئول در تمامی موضوعات اجتماعی باید
به مسئله نرم افزار و سخت افزار توجه شود تا بتوان راهکار برون رفت از شرایط موجود را مشخص کرد و در کوتاهترین زمان به آن دست یافت.

