با عصر آنالین ما را دنبال کنید

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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زمزمههای نافرخنده
جدایی دانشکده ادبیات
از حافظیه

ایست قلبی
جان فوتبالیست شیرازی را
گرفت

اداره امور بر اساس
نگاه دانش بنیان
اسماعیل عسلی
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رئيس كل دادگسترى فارس در گفت و گو با خبرنگاران تأکید کرد :

قالیباف:

قوانین مالیاتی را به نفع
تولیدکنندگان اصالح
میکنیم

رئیسی:

شورایعالی انقالب
نقشآفرینی موثرتری
در تقویت بنیانهای
آموزشی کشور ایفا کند

هرگز معتقد به بستن
زبان رسانه ها نیستیم
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نماینده دادستان مطرح کرد

افشای اطالعات موشکی
ایران از سوی جمشید
شارمهد
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رئیـس جمهـور با اشـاره بـه تعطیلی طوالنی مـدت مدارس
بـه علـت شـیوع کرونـا در دو سـال گذشـته ،بـر ضـرورت
بررسـی راهکارهـای مناسـب بـرای تقویـت بنیـه علمـی و
ارتقـای آموزشهـا در سـطوح مختلـف تحصیلـی تأکیـد
کـرد و گفت :شـورایعالی انقلاب نقشآفرینـی موثرتری
در تقویـت بنیانهـای آموزشـی کشـور ایفـا کنـد ...
ادامه در پایین صفحه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

شهر کلیدی
سورودونتسک تقریبا به
تصرف روسیه درآمد

شیراز به  ۲هزار و  ۵۰۰تخت
بیمارستانی نیاز دارد

2

دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر فارس:

معاون وزیر و رییس شرکت
بازآفرینی شهری ایران اعالم کرد:

نگران رواج مخدرهای صنعتی
هستیم

تسهیالت ویژه نوسازی
بافت فرسوده با اقساط
 20ساله
4
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رشیدی کوچی نماینده مجلس:

صدور مجوزهای گردشگری
آسان شود

 ۳متهم جدید سرقت بانک ملی دستگیر شدند

آغاز تحویل اموال
به مردم از دیروز

4

رهبر معظم انقالب :

9

برای بانو شوکت نبی زاده «روسفید»

عشایر ایران وفادارترین قشرهای ملت هستند

رئیسی:

مادری که قهرمان زندگی اش بود
زمیــن کویــر بــود و بــی آب ،آفتــاب در چهارفصــل بــه گرمــی می تابیــد .مــردی خشــم و مهــر
را درهــم آمیختــه بــود و زنــی صبــور .چنــان قطــره آبــی کــه بــه هنگامــه رویــش امیــد از ســنگ
ســخت خــارا می گذشــت.
نهال هــای نــورس او از دل کویــر چنــان قــد کشــیدند کــه گویــی از آب حیــات عشــق ســیراب
می شــدند.
زمیــن باغســتانی شــد .شــکوفه کــرد .شــکوفه ها عطــر و بــوی بهــاری پراکندنــد میوه هــای
صادراتــی مرزهــای جغرافیایــی را درنوردیدنــد.
پــدر دســت های کرامــت را گشــوده بــود و مــادر پرنــدگان عشــق را پــرواز مــی داد .بــار همــت
ســنگین می نمــود امــا مهــر مــادری و لطــف پــدری دو بــال قــدرت بودنــد بــرای پــروازی در اوج.
در خانــه پــدری رویــش ســروی ســر بــر آســمان می ســائید و از گزنــد طوفــان حــوادث در امــان
می مانــد.
پــدر بــود کــه حریــم خانــه کوچــک را بــه روی کبوترهایــی کــه شــوق پــرواز داشــتند می گشــود
و مــادر کــه پــرواز را بــا دســت های مهربــان هدایــت می کــرد.
فضا کوچک و تنگ بود .اما دریچه های آسمان باز.
مهر بود و دلیری ،عشق بود و صبوری و کار بود و کار.
حــاال از پــس آن همــه ســال کــه جــان و تــن را فرســود و مــرگ شــربت شــیرین حیاتــی دوبــاره
شــد .کارنامــه مــادری بســته شــد کــه بــا گشــودن صفحــات مهــر بــاور آن ،عطــر و شــمیم
صبــوری و ســخت جانی بــه مشــام می رســد .او مــادر دوم مــن بــود کــه در ســخت ترین شــرایط
مــرا بــه ُمقــام خــود پذیرفــت .خدایــش بیامــرزاد کــه بهــای چنیــن عشــقی آمرزیدگــی اســت.
محمد عسلی

شورایعالی انقالب
نقشآفرینی موثرتری
در تقویت بنیانهای
آموزشی کشور ایفا کند
ادامه از باالی صفحه
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
عصـر دیـروز سهشـنبه در جلسـه شـورایعالی انقلاب فرهنگی
اسـتفاده بهتـر از ظرفیتهـا و حمایـت مؤثـر از نخبگان کشـور را
در جهـت سـرعت بخشـیدن بـه پیشـرفت علمـی کشـور ضروری
دانسـت و کمـک بـه فراهـم کـردن زمینـه و بسـترهای الزم در
ایـن بخـش را از وظایـف و مسـئولیتهای شـورایعالی انقلاب
فرهنگی برشـمرد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تعطیلـی طوالنـی مـدت مـدارس به
علـت شـیوع کرونـا در دو سـال گذشـته ،بـر ضـرورت بررسـی
راهکارهـای مناسـب بـرای تقویـت بنیـه علمـی و ارتقـای
آموزشهـا در سـطوح مختلـف تحصیلـی تأکیـد کـرد و گفـت:
شـورایعالی انقلاب نقشآفرینـی موثرتـری در تقویـت
بنیانهـای آموزشـی کشـور ایفـا کنـد.
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تذکر دادستان به برپاکنندگان
تورهای غیرمجاز گردشگری
در فارس
3

نمایشگاه های بین المللی فارس میزبان دانش و اقتصاد:

آغاز به کار نخستین نمایشگاه "تولید ایرانی،دانش بنیان" در شیراز
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی
فـارس گفـت :حـدود  70درصـد شـرکت هـای
دانـش بنیـان اسـتان فـارس در ایـن نمایشـگاه
حضـور دارنـد .بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت
نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس؛ مدیـر عامـل
شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی فـارس گفـت:
نخسـتین نمایشـگاه تولیـد ایرانـی ،دانـش بنیـان در
راسـتای نهادینـه شـدن نگـرش علمـی بـر فرهنـگ
جامعـه اسـت زیـرا علـم و دانـش کلیـد حـل تمـام
مشـکالت و مسـائل جامعـه مـی باشـد.
مهنـدس فرهـادی بـا بیـان اینکـه حـدود  70درصـد
شـرکت هـای دانـش بنیـان اسـتان فـارس در ایـن
نمایشـگاه حضـور دارند ،افزود :بیش از  200شـرکت
دانـش بنیـان و تولیـدی در ایـن رویـداد شـرکت کـرده
انـد و ایـن فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت بـرای بـا
تبـادل دانـش و تجربـه تـا آینـده درخشـانی بـرای
اقتصـاد اسـتان فـارس و کشـور رقـم بخـورد.
او ادامـه داد :کشـورهای پیشـرفته دنیـا بـا شـعار
اقتصـاد دانـش محـور در مسـیر شـکوفایی اقتصادی
قـرار دارنـد ،موضـوع بسـیار مهمـی کـه تاکنـون در

کشـور مـا بـه آن اهمیـت الزم داده نشـده اسـت.
مهنـدس فرهـادی تصریـح کـرد :اقتصـاد
دانش محـور ،اقتصـادی اسـت کـه در آن خلـق
دانـش و اسـتفاده و بهـره بـرداری از آن ،در ایجـاد
ثـروت ،رشـد و توسـعه ی اقتصـادی نقـش غالـب را
ایفـا می کنـد و ایـن نمایشـکاه تخصصی،ملـی "تولید
ایرانـی و دانـش بنیـان" بهتریـن آوردگاه بـرای تحقـق
ایـن مهـم اسـت.مدیر عامـل شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس اضافـه کـرد :شـرکت نمایشـگاه
هـای بیـن المللی فارس بـه عنوان بخشـی از صنعت
نمایشـگاهی و پیشـران اقتصـاد و تولیـد کشـور و
بـا هـدف تحقـق شـعار سـال "تولید،دانـش بنیـان،
اشـتغال آفریـن" فرصتـی را فراهـم کرده تا تـا فعاالن
اقتصـادی و صنعتـی و تولیدکننـدگان برتر با محوریت
و حضـور شـرکت هـای دانـش بنیـان گـرد هـم آینـد.
مهنـدس فرهـادی بـا بیـان اینکـه نمایشـگاه تولیـد
ایرانـی ،دانـش بنیـان در مسـاحت  10هـزار متـری
سـالن هـای حافـظ ،سـرو و بهـار در حـال برگـزاری
اسـت ،گفـت :این نمایشـگاه نخسـتین نمایشـگاهی
در کشـور اسـت کـه بـا موضـوع دانـش بنیـان و تولید

ایرانـی و حضـور صنایـع مختلف با هدف تحقق شـعار
سـال،حمایت از تولیـد دانـش بنیـان و الگو سـازی در
ایـن زمینـه بـه عنوان اسـتان پیشـرو برگزار می شـود.
او افـزود :عالقـه مندان و متخصصان و کارشناسـان
بـرای بازدیـد از آخریـن دسـتاوردهای شـرکت هـای
دانـش بنیـان و تولیـدات ایرانـی تـا روز جمعـه سـوم
تیـر مـاه فرصت دارنـد به محـل دائمی نمایشـگاهای
بین المللـی فـارس مراجعـه کننـد.
مهنـدس فرهـادی بیـان کـرد :در کنـار برگـزاری
ایـن نمایشگاه،سـومین نمایشـگاه تخصصـی
آموزش،فنـاوری هـای نویـن آمورشـی ،خدمـات و
صنایـع وابسـته بـا حضـور بیـش از حـدود  50شـرکت
کننـده در سـالن مالصـدرا مجموعـه نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس در حـال برگـزاری اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی
فـارس بـا بیـان اینکـه سـاعات بازدیـد از  17الـی 22
اسـت،گفت :بازدیدکننـدگان قبـل از ورود بـه سـالن
هـای نمایشـگاه بایـد بلیـط بازدیـد رایگان را از سـایت
شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللی فـارس به آدرس
 www.farsfair.irدریافت کنند.

تنها خد است هک میماند

برادران و خواهران فرهیخته و دانشور روسفید
ضایعه فقدان مادری بزرگوار و سخت کوش که عمده
عمر پربرکت خود را به تربیت فرزندانی دانشور سپری
کرد  ،تسلیت گفته برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای
بازماندگان بردباری و سرسالمتی مسئلت داریم.
صدیقه شرقی  -محمد عسلی

یکم تیرماه ،روز ملی اصناف بر هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شیراز
و اعضاء تحت پوشش گرامی باد.
شهرک دیزل و مجتمع صنفی ،تولیدی شیراز

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

اداره امور بر اساس
نگاه دانش بنیان
اظهـار نظـر یکـی از نماینـدگان مجلـس
پیرامـون ازدواج دختـران ایرانـی بـا اتبـاع
بیگانـه واکنش هـای تنـدی را بـه دنبال داشـت .
مبنـای توصیـه نماینده اصفهـان باال بـودن آمار
دختـران مجـرد نسـبت به پسـران مجرد اسـت
کـه واقـع بینانه نیسـت چرا کـه بر اسـاس آمار
ارائـه شـده در سـال  1400حـدود  36درصـد
از جمعیـت زنـان را دختـران 15تـا  35سـاله
تشـکیل می دهنـد کـه از ایـن تعـداد چیـزی در
حدود سـه میلیـون نفر مجـرد هسـتند  .در حالی
کـه آمـار پسـران  20تـا  39سـاله پنـج میلیون
و هفتصـد هـزار نفـر اسـت  .البتـه ایـن آمـار بر
اسـاس سـن مناسـب بـرای ازدواج اسـتخراج
شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن تعـداد دختران
ازدواج نکـرده کمتـر اسـت  .بـر این مبنـا تعداد
پسـران مجـرد در سـن ازدواج بیشـتر از تعـداد
دختـران مجـرد در سـن ازدواج اسـت  .امـا اگر
بخواهیـم تعداد زنـان ازدواج نکرده اعـم از این
که در سـن ازدواج باشـند و یا نباشـند را در نظر
بگیریـم تعـداد آنهـا بیـش از ایـن میزان اسـت
که بـاز هم کمتر از تعـداد پسـران ازدواج نکرده
در هر سـنی اسـت .
بنابرایـن توصیه نماینـده اصفهان بـرای ازدواج
دختـران ایرانـی بـا اتبـاع بیگانـه توجیـه آماری
نـدارد  .از ایـن مسـئله کـه بگذریم می رسـیم به
ایـن موضوع کـه اساسـا کارنماینـدگان مجلس
ایـن نیسـت که بـرای مـردم در امـور خصوصی
تعییـن تکلیـف کننـد بلکـه وظیفـه ی آنهـا ایـن
اسـت کـه بسـترهای قانونـی بـرای رفـاه مردم
ایـران را فراهـم نماینـد  .زیـرا چنیـن اظهـار
نظرهـای خـارج از چهارچوبـی فلسـفه وجـودی
مجلـس را زیر سـئوال می بـرد و ایـن ذهنیت را
ایجـاد می کنـد کـه اگـر همـه در هـر موقعیت و
جایگاهـی بـه وظایـف خـود در چارچـوب قانون
عمـل کـرده بودنـد اکنـون جامعـه ما بـا معضل
آمـار بـاالی پسـران و دختـران مجـرد مواجـه
نبـود .هـر چنـد این که سـطح مجلـس و بدنه ی
کارشناسـی آن از سـطح فرهنگ عمومی و سقف
انتظـارات مـردم پاییـن تـر اسـت بیشـتر یـک
مشـکل سیاسـی اسـت و جـای طـرح آن دراین
یادداشـت نیست .
اگـر بـه توصیـه ایـن آقـای نماینـده کـه بـه
احتمـال زیـاد خـودش هـم متوجـه نشـده کـه
چـه گفتـه اسـت عمـل کنیـم در آینده با نسـلی
مواجـه خواهیم بـود که بعضـی از آنهـا دو ملیتی
هسـتند و از غیـرت الزم بـرای دفـاع از هویـت
ملـی و تمـام آنچـه به ایرانـی بودن آنهـا مربوط
می شـود برخـوردار نخواهنـد بـود  .فـرض کنید
فرزنـد یکـی از زنـان ایرانـی و اتبـاع خارجـی
بـه خدمـت سـربازی بـرود و بخواهـد در جنگی
شـرکت کنـد کـه بیـن ایـران و کشـوری اتفاق
افتـاده که پـدرش از لحـاظ ملیت به آنجـا تعلق
دارد  .در ایـن شـرایط چگونـه می تـوان بـه او
بـرای سـنگ تمـام گذاشـتن در چنیـن جنگـی
انگیـزه داد ؟ از ایـن موضوع گذشـته بـا توجه به
ایـن کـه معمـوال فامیل فرزنـد بر اسـاس فامیل
پـدر تعییـن می شـود در آینده بـا نسـلی مواجه
هسـتیم کـه فامیـل خارجـی دارند !
بحـث بعـدی بـر سـر انتخـاب محـل سـکونت
اسـت  .به هر حـال فرض کنیم یـک دختر ایرانی
بـا پسـری غیـر ایرانـی ازدواج کـرد ! در ایـن
صـورت معمـوال انتخـاب محل سـکونت بـا مرد
اسـت و نتیجـه چنیـن ازدواجـی خـروج جمعیت
از کشـور خواهـد بـود کـه آثـار روانـی و عاطفی
بیشـماری به دنبـال دارد و اگر بخواهیـم به تبعه
بیگانـه کـه با دختر ایرانـی ازدواج می کنـد امتیاز
بدهیـم و مسـکن و شـغل در اختیـارش بگذاریم
که قـوز باالقوز اسـت و موجب بیـکاری و تحقیر
پسـران خودمـان می شـود !
نماینـده ای کـه مشـخص نیسـت با چـه میزان
رای و محبوبیـت و صالحیـت علمـی و وجاهـت
اجتماعـی به مجلـس راه پیـدا کرده بهتر اسـت
چنیـن ایـده ای را ابتـدا بـا خانـواده خـودش در
میـان بگـذارد و از دختـر خـودش بپرسـد کـه
راضـی بـه ازدواج بـا اتبـاع بیگانـه هسـت یـا
خیـر یـا بـا چنـد نماینـده هـم اسـتانی مطـرح
کنـد یا بـا اعضـای کمیسـیون اجتماعـی رایزنی
نمایـد و بازخـورد سـخنان خـود را ارزیابی کند ،
ایـن که ناگهـان یـک نماینـده در شـرایطی که
ذهـن مـردم درگیر مسـایل معیشـتی و مسـکن
و هـزاران مصیبـت دیگـر اسـت بـدون مقدمـه
موضوعـی را بـه میـان می کشـد نبایـد انتظـار
داشـته باشـد کـه همـه بـرای او هـورا بکشـند .
راسـتش را بخواهیـد اگر ادعا کنیم کـه اوضاع و
احـوال کنونـی جامعه محصـول چنیـن ایده های
سـاختگی و بـدون مطالعـه اسـت  ،بیـراه نگفته
ایم .
اگـر روزنامه هـای چنـد دهـه ی اخیـر کـه در بر
گیرنـده کلکسـیون طـرح ایده هـای شـگفت
انگیـز اسـت را ورق بزنیـم با انبوهـی از نظریات
متوهمانـه مواجـه می شـویم کـه سـرتاپای آنها
بـه نیـم نگاهی نمـی ارزد !
مشـکل بعضی هـا بیمـاری همه چیز دانی اسـت .
ایـن که هـر گاه کشـور در شـرایط بحرانی قرار
گرفـت  ،عده ای بـه عنوان متخصـص رفع همان
اد امه د  ر ستون روبرو
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قالیباف:

رهبر معظم انقالب

عشایر ایران وفادارترین قشرهای ملت هستند
رهبـر انقلاب گفتنـد :همـه آحـاد ملـت از جملـه
عشـایر بـه امور و تولیـدات فرهنگی نیـاز دارند البته
در کار فرهنگـی همچـون تولیـد فیلـم و کتـاب باید
بازخـورد و تأثیـر تولیـدات مـورد توجـه و اندازهگیری
قـرار بگیرد.
بـه گزارش ایسـنا ،بیانـات رهبر انقالب اسلامی در
دیـدار دسـتاندرکاران کنگـره ملـی شـهدای
عشـایر کـه  ۲۲خـرداد  ۱۴۰۱برگـزار شـد ،صبـح
دیـروز سهشـنبه  31خـرداد در محـل برگـزاری ایـن
همایـش در شـهرکرد منتشـر شـد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای در ایـن دیـدار با اشـاره
بـه تعبیـر امـام بزرگـوار از عشـایر بهعنـوان ذخایـر
کشـور ،برگـزاری ایـن کنگـره را فرصتـی مناسـب
بـرای توجـه و آشـنایی مـردم بـا عشـایر دانسـتند و
گفتنـد :امـروز تکیـه بدخوهـان ایـران و اسلام بـه
جنـگ نـرم اسـت بنابراین همـه آحاد ملـت از جمله
عشـایر بـه امور و تولیـدات فرهنگی نیـاز دارند البته
در کار فرهنگـی همچـون تولیـد فیلـم و کتـاب باید
بازخـورد و تأثیـر تولیـدات مـورد توجـه و اندازهگیری
قـرار بگیرد.
ایشـان بـا اشـاره بـه ایسـتادگی عشـایر در مقابـل
تالشهـای پـر شـمار بیگانـگان در طـول دو سـه
قـرن گذشـته ،گفتنـد :هـدف از ایـن تالشـها وادار
کـردن عشـایر بـه خیانـت بـه کشـور و اقداماتـی
همچـون تجزیـه و جنـگ داخلـی بـود کـه هرگـز
موفـق نشـدند ،بنابرایـن عشـایر ایـران جـزو

وفادارتریـن قشـرهای ملـت هسـتند.
ایشـان فـداکاری عشـایر در دوران انقلاب و
دفـاع مقـدس را جلـوهی دیگـری از وفـاداری
آنـان دانسـتند و خاطرنشـان کردنـد :عامـل ِ
اصلـی
وحـدت ،پیشـرفت و از خودگذشـتگی مـردم از
جملـه عشـایر ،عامـل «دیـن» بود کـه امـام بزرگوار
بـا اسـتفاده از آن عنصـر حیاتـی ،انقلاب را بـه
پیـروزی رسـاند و پـس از انقالب نیـز در مقابل انبوه
پشـتیبانیهای قدرتهـای بیگانـه و دولتهـای
مرتجـع از صـدام بـه منظـور از پـا درآوردن انقالب،
موجـب مصونیـت و حفـظ کشـور شـد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای شـهیدان را مظهـر

ایمـان دینـی خواندنـد و بـا تأکیـد
زیبـا و بـا شـکوه ِ
بـر نقـش منحصر بفـرد انگیـزه دینـی در مجاهدت
رزمنـدگان و همچنیـن صبر و آرامـش خانوادههای
شـهدا ،گفتنـد :البتـه بعضیهـا کـه سـر و کاری بـا
دیـن ندارنـد بهدنبـال دسـت بـردن در انگیزههـای
دینـی شـهدا و رزمنـدگان هسـتند امـا نبایـد
انگیزههـای عزتمندانـه شـهدا را بـه چیـزی کمتـر
از انگیـزه دینی و کسـب رضای خداوند فروکاسـت.
ایشـان از مهمتریـن ابعـاد جنـگ نـرم را خامـوش
یـا تضعیـف کـردن انگیزههـای دینـی در کشـور
خواندنـد و افزودنـد :امـروز هـر کاری در کشـور
علیه دین ،سـنتها ،مقدسـات و شـعائر دینـی انجام

میشـود ،متکـی بـه یـک انگیـزه سیاسـی و مـورد
اسـتفاده دشـمن اسـت اگرچـه ممکن اسـت عامل
انجـام آن کار از ایـن واقعیـت غافـل و ناآگاه باشـد.
رهبـر انقلاب ،تضعیـف ایمـان دینـی ،تضعیـف
امیـد و خوشبینـی بـه آینـده کشـور را از جملـه
مؤلفههـای جنـگ نـرم علیـه ملـت دانسـتند و
خاطرنشـان کردنـد :القـاء بیآیندهگـی ،بنبسـت و
اینکه مسـئوالن اداره کشـور را بلد نیسـتند از جمله
کارهـای بدخواهـان ایـران اسـت و امـروز هـر کس
مـردم را از آینـده ناامیـد ،یـا ایمانهـای مـردم را
تضعیـف ،یـا مردم را بـه تالشـها و برنامهریزیهای
مسـئوالن بیاعتقـاد یا بدبیـن کند ،چـه بداند و چه
ندانـد بـه سـود دشـمن کار میکنـد.
ایشـان درس مهـم شـهیدان را درس امیـد خواندند
و خاطرنشـان کردنـد :رزمنـدگان مـا در شـرایطی
وارد میـدان رزم شـدند کـه بـر اسـاس محاسـبات
عـادی امیـدی بـه پیـروزی وجـود نداشـت امـا در
اثـر آن مجاهدتهـای امیدوارانـه ،جنـگ بـا عـزت
جمهـوری اسلامی و منکـوب شـدن متجـاوزان
خاتمـه یافـت و ایـن یعنـی در سـختترین شـرایط
نیـز بایـد به کمـک الهی و همـت خود امیـدوار بود.
رهبـر انقلاب همچنیـن بـا تقدیـر از فعالیتهـا و
خدمات بسـیج در بخشهای عشـایری ،شناسـایی
و رفـع مشـکالت عشـایر بهویـژه برنامهریـزی و
اقـدام بـرای حـل مسـائل فرهنگـی را وظیفـه همه
مسـئوالن ذیربـط خواندنـد.

قالیباف:

قوانین مالیاتی را به نفع تولیدکنندگان اصالح میکنیم
رئیـس مجلـس بـا بیـان اینکـه در دهـه  ۶۰شـما
از مـا رزمنـدگان در جبهـه و خـط مقدم پشـتیبانی
کردیـد و امـروز شـما رزمنـدگان مـا در جنـگ
اقتصـادی هسـتید تاکیـد کـرد :مطمئـن باشـید
کـه مـا در مجلس از شـما و هرکس کـه در جنگ
اقتصـادی رزمنـده ملـت ایران اسـت پشـتیبانی و
پادویـی میکنیـم و بـه شـما قـول شـرف می دهم
در حـوزه مالیـات کسـانی کـه کار تولیـد انجـام
می دهنـد ،مالیاتشـان را آنقدر به حداقل برسـانیم
کـه سودشـان اقتصـادی شـود و نسـبت بـه
کسـانی کـه سـرمایه دارنـد امـا کاری نمی کننـد و
سـپرده گـذاری می کننـد ،سـود بیشـتری کسـب
کننـد امـا بـه مـا نگوییـد سیسـتم را هوشـمند
نکنیـد ،اتفاقـا سیسـتم بایـد هوشـمند شـود تـا
مشـخص شـود چـه کسـی فـرار مالیاتـی دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،رئیـس مجلـس شـورای
اسلامی دیـروز (سـه شـنبه ۳۱ ،خـرداد مـاه)
در مراسـم گرامیداشـت روز ملـی اصنـاف و در
جمـع نماینـدگان اصنـاف و فعـاالن صنفـی و

بازاریـان سراسـر کشـور گفـت :ایـن روز را بـه
همـه زحمتکشـان و مجاهدان عرصـه اقتصادی
تبریـک گفتـه و حضـور شـما را در خانـه ملـت
خیرمقـدم می گویـم .همچنیـن سـالروز شـهادت
دکتـر مصطفـی چمـران کـه بحـق یـک چهـره
کـم نظیـر ،انقالبـی و دانشـمند بـود را نیـز

گرامی مـی دارم.
وی افـزود :دکتـر چمـران مجاهدی بـی بدیل در
عرصـه علـم ،دانـش و عرفـان بـود و او الگویـی
واقعـی در جهان اسلام بود که سرمشـق جوانان
انقالبـی قـرار گرفـت و مـدارس و دانشـگاه های
مـا بایـد نظیـر ایشـان تربیـت کند.

وی بـا اشـاره به مجاهدت های اصنـاف در دوران
دفـاع مقـدس گفـت :مـن آن دوران را فرامـوش
نمی کنـم کـه بـه عنـوان خدمتگـزار و رزمنـده
توفیـق خدمـت داشـتم و می دیـدم کـه اهمیـت
اصنـاف در آن دوران و در مواقعـی حتـی از
مسـئوالن گردانهـا بیشـتر بـود.
قالیبـاف اضافـه کـرد :زمانـی کـه از پشـتیبانی
جنـگ صحبـت می کنیـم و از بحـث حفاظـت
و تعمیـر ادوات حـرف می زنیـم بایـد بدانیـم کـه
نقـش اصناف در این بخش بسـیار مهـم و حیاتی
بـود تاجایـی کـه فعـاالن صنـف تراشـکاری در
آن زمـان بـرای مـا خمپـاره سـاختند و بـه قـول
شـهید چمـران فـرق مـرد و نامـرد را مشـخص
کردنـد .همچنیـن مردانگـی و غیـرت این قشـر را
در دوران اوج کرونـا یادمـان هسـت کـه چگونـه
در کنـار مـردم بودنـد و خودشـان آسـیب دیدنـد،
امـا اصنـاف مختلـف تولیـدی ،توزیعـی و خدماتی
همـان مردانگی هـای دوران دفـاع مقـدس را
تکـرار کردنـد.

نماینده دادستان مطرح کرد

افشای اطالعات موشکی ایران از سوی جمشید شارمهد
نماینـده دادسـتان در جلسـه دیـروز رسـیدگی بـه
پچرونـده جمشـید شـارمهد سـرکرده گروهـک
تروریسـتی تنـدر اظهـار داشـت کـه افشـای
اطالعـات موشـکی سـپاه و سـایت های موشـکی
ایـران از اتهامـات او اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـنی اعتمـاد نماینـده
دادسـتان در چهارمیـن جلسـه رسـیدگی بـه پرونده
جمشـید شـارمهد سـرکرده گروهـک تروریسـتی
تنـدر در ادامـه قرائت کیفرخواسـت اظهار داشـت:
اتهـام بعـدی متهم افشـای اطالعـات طبقه بندی
شـده در خصـوص مختصـات موشـکی سـپاه از
طریـق رادیـوی ماهـواره ای تنـدر اسـت ،متهـم
جمشـید شـارمهد در برنامـه تلویزیونـی خـود در
 ۱۶مهـر  ۹۶اظهـار مـی دارد انجمـن پادشـاهی در
نظـر دارد محـل دقیـق  ۱۰سـایت جدیـد موشـکی
ایـران را افشـا نمایـد .در ادامه مختصـات برخی از
سـایت های موشـکی ایـران را بیـان می کنـد.
وی تصریـح کـرد :متهـم جمشـید شـارمهد در
اقاریـر خـود در این خصـوص بیان داشـته در مورد
مختصات  ۱۵آشـیانه موشـکی سـپاه که به دسـت
مـان رسـیده بـوده شـخصی بـه نـام حسـین احدی
کـه اطالعـات دیگـری نیـز داشـت می خواسـت به
مـا بفروشـد ومـن ایـن اطالعـات را بـرای FBI
و  CIAکـه نـام افسـران آن را بـه یـاد نمـی آورم
بـردم ،امـا آن هـا رغبتـی نشـان ندادنـد مـن هـم
بـرای ایـن کـه این اطالعـات را چک کنـم دو تا از
ایـن مختصـات را در تلویزیـون پخـش کـردم و این
اطالعـات درسـت بـود چون کسـی اعتـراض نکرد
امـا بـا این حـال کسـی حاضر نشـد ایـن اطالعات
را از مـا بخـرد.
نماینـده دادسـتان اظهـار کـرد :همچنیـن در
فیلمی کـه توسـط یکـی از اعضـای ایـن گروهـک
کـه بـا تصویـری مخـدوش و صدایـی دسـتکاری
شـده منتشـر شـده ایـن فـرد بیـان می کنـد مـا
سـربازان انجمن پادشـاهی توانسـتیم به اطالعات

تسـلیحاتی مهمـی در ایـران دسـت یابیـم و بـه
دسـت انجمن و شـخص جناب شـارمهد برسانیم،
مـا می خواهیـم محـل تمـام سـایت های موشـکی
ایـران را افشـا کنیمـو بـه جهانیـان نشـان دهیـم.
وی ادامـه داد :یکـی دیگـر از اتهامـات جمشـید
شـارمهد انفجار بمب صوتی در شهرسـتان آبدانان
بـود که در تاریخ  ۱۹شـهریور ماه سـال  ۱۳۹۵یک
بمـب صوتـی در شهرسـتان آبدانـان اسـتان ایلام
منفجـر گردیـد کـه صـدای آن بـه حدی بـود که در
سـطح شـهر قابـل شـنیدن موجـب ایجـاد رعـب و
وحشـت شـد و بعـد از آن انجمـن پادشـاهی ایـران
طـی بیانیـه ای در صفحـه رسمی سـایت خـود
ضمـن بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت ایـن اتفـاق،
آن را سـر آغـار برانـدازی جمهـوری اسلامی ایران
معرفـی کـرده و  ۱۲۰روز بـه مسـئولین کشـور
مهلـت داده شـد تـا کنـاره گیـری کننـد و در بیانیـه
مذکـور کشـور را تهدیـد بـه حمالت هشـدار دهنده
کرده اسـت.
نماینـده دادسـتان همچنیـن بیـان کـرد :جمشـید
شـارمهد پـس از آن در اقاریـر خـود در خصـوص
ایـن انفجـار اظهـار داشـته پـس از انتشـار نامـه

سرگشـاده مـن بـه فرمانـده ک ل سـپاه پاسـداران
مبنـی بـر ایـن کـه از ایـن پـس نهـاد شـما را یـک
نهـاد بیگانـه و ضد ایرانی می شناسـیم قـول دادیم
ایـن نامـه سرگشـاده در همه مکان ها و موسسـاتی
کـه بـا سـپاه در تعامـل هسـتند پخـش شـود قـول
دادیـم بـه ایمیـل اینترنـت و پسـت بسـنده نکنیـم.
ایـن انفجـار سـرآغاز اقدامـات تروریسـتی بعـدی
متهـم بـوده اسـت.
حسـنی اعتمـاد در ادامـه اظهـار داشـت :آتـش
سـوری پاالیشـگاه شـاهرود در  ۱۶مهـر ۱۳۹۵
یکـی دیگـر از اتهامـات متهـم پرونـده اسـت کـه
در پـی ایـن اتفـاق مخـازن نفتـی منفجـر شـده
و حجـم آتـش سـوزی بـه حـدی بـود کـه منجـر
بـه انفجـار دو مخـزن دیگـر در پاالیشـگاه شـد.
سـایت انجمـن پادشـاهی ایـران ضمـن قبـول این
اتفـاق اعلام داشـت کـه پیـش مرگ هـا یکـی از
مخـازن را منفجـر کردنـد وبردیـا مجـری عملیـات
بـه سلامت از عملیات بازگشـته اسـت و طی سـه
هفتـه گذشـته دومیـن عملیتتـی بـود کـه بـه دقت
انجـام شـد.
وی تصریـح کـرد :جمشـید شـارمهد در اقاریـر

خـود اظهـار داشـت کـه در تاریـخ  ۷آبان از سـوی
انجمـن و نامگـذاری روز کـوروش ،انجمـن شـرق
ایـران دو مخـزن را در شـاهرود منفجـر کردنـد.
نماینـده دادسـتان اضافه کرد :انفجـار دکل صدا و
سـیما فـارس در شـهر شـیراز از دیگـر اقدامات این
گروهـک تروریسـتی بوده در سـال  ۱۳۹۵از طریق
یـک بمـب دسـت سـاز در پشـت سـاختمان صدا و
سـیما منفجـر شـد وشـارمهد در بیانیـه اعلام کرد
کـه طـرح انفجار در محل صدا و سـیمای شـیراز با
موفقیـت انجـام شـد و بمـب توسـط انجمـن خاک
پـاک سـاخته شـده و در اختیـار آنـان قـرار گرفتـه
بود.
حسـنی اعتمـاد افـزود :متهـم جمشـید شـارمهد
در برنامـه تلویزیونـی زینـا تهـران بـا انتشـار
فیلمی اظهـار داشـت کـه جوانـان بایـد بـه عمـل
دسـت بزننـد ،تـرس نداشـته باشـد ،همچنیـن
متهـم در ادامـه کشـور را تهدیـد به انجـام اقدامات
تروریسـتی در هفته هـای آینـده می نمایـد.
وی اجـرای طـرح پیـام سـلمان را از دیگـر مـوارد
اتهامی جمشـید شـارمهد عنـوان کـرد و افـزود:
ایـن طـرح بـه منظـور تهدیـد و اخـاذی از افـرادی
عـادی جامعـه صـورت گرفـت کـه در سـال  ۸۷و
پـس از انفجـار حسـینیه شـیراز ،جمشـید شـارمهد
از طریـق ایمیـل طـرح سـلمان را بـه مرتبطیـن و
اعضـای گـروه در کشـور ابلاغ کـرد روزبـه یحیـی
زاده از اعضـای تروریسـت گـروه در اقاریـر خـود در
ایـن رابطـه اظهـار داشـت اواخـر فروردیـن مـاه در
ایمیلـی بـه مـن اعالم کـرد که می خواهیـم طرحی
را بـه نـام طـرح سـلمان پیـاده کنیـم و افـرادی که
شناسـایی می شـوند از آن هـا سـه چیـز خواسـته
می شـود یـا بـرای انجمـن فعالیـت کنند ،یـا کمک
مالـی داشـته و در مرحلـه سـوم اگـر همـکاری
نکردنـد بـا آن هـا برخـورد می کنیـم و مـا در درون
بایـد این هـا را شناسـایی کنیـم کـه از بچه هـای
بسـیج یـا فرماندهـان پایگاه هـا باشـند.
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وزیر بهداشت موضوع
درمان ناباروری را
با جدیت دنبال کند
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی از وزیـر بهداشـت خواسـت کـه با
جدیـت دو موضـوع درمـان نابـاروری و توجـه به مناطـق محروم در
حـوزه بهداشـت و درمـان را دنبـال کند.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه علنـی دیـروز
(سهشـنبه) مجلـس و بعـد از طـرح سـواالت نماینـدگان تهـران
و چابهـار از وزیـر بهداشـت گفـت :امـروز آقـای سـعیدی و خانـم
قاسـمپور سـواالت خـود از وزیر بهداشـت را بـه رأی نگذاشـتند ،اما
توقـع و خواهـش ایـن اسـت کـه وزیـر بهداشـت موضـوع توجـه بـه
مناطـق محـروم و سیسـتان و بلوچسـتان را مـورد توجـه قـرار دهد.
البتـه مـا مشـکالت را میدانیـم امـا بایـد بـا اولویـت مشـکالت در
ایـن مناطـق پیگیـری شـود.
وی بـا اشـاره بـه سـوال مربوط بـه درمان نابـاروری گفـت :جمعیت
حـدود سـه میلیـون نفـری نابـارور داریـم کـه پیشبینیهـای الزم
بـرای توجـه بـه آنهـا در قانـون جوانـی جمعیـت آمـده اسـت .وزیر
بهداشـت قـول دهـد بـا جدیـت ایـن مـوارد را دنبـال کند.
در جلسـه علنـی امـروز معینالدین سـعیدی نماینـده چابهـار درباره
برنامههـای وزارت بهداشـت در خصـوص توزیـع عادالنـه منابـع
حوزه سلامت در مناطـق محروم و فاطمه قاسـمپور نماینده تهران
دربـاره اجـرا نشـدن مصوبـه بودجـه  ۱۴۰۰برای تحت پوشـش قرار
گرفتـن درمـان ناباروری از وزیر بهداشـت سـوال پرسـیدند.

شهر کلیدی سورودونتسک
تقریبا به تصرف روسیه درآمد
فرمانـدار منطقـه لوهانسـک در شـرق اوکرایـن میگویـد نیروهـای
ِ
رودونتسـک را تصرف کردهاند و
روسـی تقریبا شـهر اسـتراتژیک ِسو ِ
نیروهـای اوکراینـی تنهـا یک کارخانـه را در اختیـار دارند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از بی.بی.سـی ،در هفتههـای اخیـر
ِ
رودونتسـک صنعتـی کانـون اصلـی حمالت روسـیه بود و
شـهر ِسو ِ
درگیریهـای شـدیدی در آن رخ داد.
سـرهئی هایدایی گفـت که نیروهـای اوکراینی در کارخانه شـیمیایی
آزوت موضـع گرفتهانـد ،جایـی کـه صدهـا غیرنظامی نیز بـه آن پناه
برد هاند.
پیشـتر درحالـی کـه غیرنظامیـان در زیرزمیـن آزوت پنـاه گرفتـه
بودنـد ،نیروهـای اوکرایـن و روسـیه بـرای کنتـرل شـهر در بیـرون
ایـن کارخانـه میجنگیدنـد.
ِ
رودونتسـک ،کنتـرل تقریبا تمام منطقه لوهانسـک به
بـا تصرف ِسو ِ
دست روسـیه میافتد.
در جریـان ایـن درگیریهـا هـر دو طـرف تلفـات زیـادی متحمـل
شـدند.
همزمـان ،دولـت روسـیه هشـدار داده اسـت کـه بـا داوطلبـان
آمریکایـی کـه در جریـان جنـگ اسـیر شـدهاند بـه عنـوان اسـیر
جنگـی رفتـار نخواهد شـد بلکه آنان «مزدور» محسـوب میشـوند.
بـا آغـاز جنـگ اوکرایـن ،شـمار نامعلومی از شـهروندان کشـورهای
مختلـف بـرای کمـک بـه نیروهـای اوکراینـی در برابـر روسهـا بـه
ایـن کشـور رفتند.

کرملین:

بحران اوکراین طوالنی مدت
خواهد بود
سـخنگوی کرملیـن بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بحـران اوکرایـن طوالنی
خواهـد شـد ،گفـت کشـورش دیگـر بـه غربیهـا اعتمـاد نـدارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از العربیـه ،دیمیتـری پسـکوف،
سـخنگوی کرملیـن دوشـنبه گفـت که مسـکو معتقد اسـت بحران
اوکرایـن طوالنی خواهد شـد و کشـورهای غربـی نمیتوانند اعتماد
کشـورش بـه خـود را بازگرداننـد.
وی در مصاحبـه بـا شـبکه  NBCگفـت :بلـه ،ایـن یـک بحـران
طوالنـی خواهـد بـود و مـا هرگـز بـه غـرب اعتمـاد نخواهیـم کـرد.
پسـکوف همچنیـن بـه دو آمریکایـی بازداشـت شـده در اوکرایـن
کـه کنـار ارتـش اوکرایـن میجنگیدنـد و جـان سـربازان روس را
«تهدیـد» کردهانـد اشـاره کـرد و گفت که ایـن افراد باید پاسـخگوی
جنایـات خـود باشـند.
ایـن اولیـن اظهارنظـر کرملیـن در مـورد پرونـده "انـدی هویـن" و
"الکسـاندر درویـک" آمریکاییهـای بازداشـت شـده در اوکرایـن
اسـت.
پسـکوف کـه بـه زبـان انگلیسـی صحبـت میکـرد ،گفـت :آنهـا
مـزدور هسـتند و در فعالیتهـای غیرقانونـی در خـاک اوکرایـن بـا
تیرانـدازی و گلولـه بـاران سـربازان ما و بـه خطر انداختـن جان آنها
شـرکت داشـتند .آنهـا مشـمول کنوانسـیون ژنـو نیسـتند.
وی افزود:آن هـا بایـد پاسـخگوی جنایاتـی باشـند کـه مرتکـب
شـدهاند و بایـد بـه این جرایم رسـیدگی شـود .آنها در ارتـش اوکراین
نیسـتند ،بنابرایـن مشـمول کنوانسـیون ژنـو نیسـتند.
جـو بایـدن ،رئیـس جمهـور آمریـکا روز جمعـه اعلام کـرد کـه از
محـل اختفـای درویـک و هویـن کـه گمـان مـیرود در کنـار سـایر
خارجی هـا داوطلبانـه در صفـوف نیروهـای اوکراینـی بجنگنـد،
اطالعـی نـدارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه ،سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا
روز شـنبه تاییـد کـرد کـه واشـنگتن عکسهـا و فیلم هایـی از دو
شـهروند آمریکایـی را دیـده اسـت کـه "بر اسـاس گزارشها توسـط
نیروهـای نظامی روسـیه در اوکرایـن دسـتگیر شـدهاند".
جنـگ روسـیه علیـه اوکرایـن از  ۲۴فوریـه آغـاز شـده و بـه رغـم
تشـدید تحریمهـای غـرب علیـه این کشـور با هـدف متحمل کردن
روسـیه به خسـارات سـنگین و شکسـت در جنگ ،همچنـان ادامه
دارد.
اد  امه از ستون روبرو

بحـران پـا به میـدان می گذارنـد  ،نتیجـه ای جز
سـردرگمی مردم نخواهـد داشـت  .دنیـای کنونی
بـر اسـاس ایده هـای دانـش بنیـان و تقسـیم
وظایـف بیـن افـراد متخصص و بـا تجربـه اداره
می شـود  .مـردم از یک نماینـده توقـع همه چیز
دانـی ندارنـد بلکـه کافی اسـت در همـان زمینه
ای کـه تخصـص دارنـد اظهـار نظـر کننـد و در
سـایر زمینه هـا در برابـر اظهار نظـر متخصصین
گـوش شـنوایی داشـته باشـند تا هر روز شـاهد
معرکه گیـری عـده ای ماجـرا جو نباشـیم.

فارس
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هرگز معتقد به بستن زبان رسانه ها نیستم
رئيس كل دادگســترى اســتان فارس گفت :قوه قضائيه در حال حاضر مسير جامعه
محورى را طى مى كند ...

استاندار مطرح کرد:

اجرای بخشی از نهضت ملی مسکن فارس در بافت فرسوده شیراز

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس:

نگران رواج مخدرهای صنعتی هستیم

ایسـنا :دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان فـارس ،بـا
اشـاره بـه افزایـش حجـم کشـفیات موادمخـدر در سـال گذشـته و سـه ماهـه
اول امسـال ،در قیـاس بـا سـنوات قبـل ،تاکیـد کـرد کـه در خصـوص رواج
مخدرهـای صنعتـی ،نگرانـی جـدی وجـود دارد و برخورد اثرگـذار در این بحث
الزم اسـت.
سـید موسـی حسـینی در یـک کنفرانـس خبـری کـه بـه مناسـبت هفتـه قـوه
قضاییـه برگـزار شـد ،ضمـن اشـاره بـه کشـف  57هـزار کیلوگـرم انـواع مـواد
مخـدر طـی سـال گذشـته در فـارس ،ایـن میـزان از کشـفیات را در گذشـته
بـی سـابقه خوانـد.
او بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۱۰تـن مـواد مخدر نیز از ابتدای امسـال کشـف شـده اسـت ،افـزود :در همیـن رابطه
امسـال بیـش از  2۶۰۰قاچاقچـی و خـرده فـروش موادمخدر نیز دسـتگیر شـدهاند.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه تاکنـون بیـش از  ۵هـزار نفـر در
کمـپ مـاده  ۱۶سـاماندهی شـدند ،عنوان کرد :سیاسـت جدید این شـورا ،سـاماندهی معتادان متجاهـر و ایجاد
کارگاههـای کارآفرینـی بـوده کـه در همیـن راسـتا  ۳۱۰ظرفیـت شـغلی ایجاد شـده اسـت.
حسـینی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن برنامههای شـورای مبـارزه بـا موادمخدر فـارس برای امسـال ،تقویت
سمنهاسـت ،خاطرنشـان کـرد :توجـه بـه خیریـن در حـوزه درمـان و پیشـگیری نیـز از دیگـر اولویتهاسـت و
اصحـاب رسـانه هـم بایـد بـه مـا کمـک کنند تـا یک چرخـه بـرای کمک بـه معتـادان ایجاد شـود.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخدر اسـتان فـارس با بیـان اینکه پس از بهبـودی معتادان سـاماندهی
شـده ،کارگاههایـی بـا کمـک کارآفرینان ایجاد میشـود ،افـزود :این کارگاهها هـم محل درآمد افراد اسـت و هم
سـبب جلوگیـری از بازگشـت مجـدد ایـن افراد به اعتیاد شـده و هم اشـتعالزایی را بـه دنبال دارد.

تخفیف  ۲۰درصدی زمین برای شرکتهای دانشبنیان
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ایرنـا :مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز با اشـاره بـه نامگذاری سـال
 ۱۴۰۱بـه نـام سـال تولید،دانـش بنیـان و اشـتغالآفرین اعلام کـرد  :بـه
منظـور اسـتقرار هر چه بیشـتر شـرکت های دانش بنیـان در ایـن منطقه ویژه،
شـرکتهایی کـه فعالیـت آنها مـورد تأیید سـازمان صنایع نوین اسـت ،تخفیف
 ۲۰درصـدی بـرای خریـد زمیـن دریافـت خواهنـد کرد.
نـادر طیبـی در ایـن بـاره افـزود :همچنیـن در ایـن منطقـه تسـهیالت دیگری
بـرای شـرکتهای دانـش بنیـان در ایـن منطقـه در نظـر گرفته شـده اسـت.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز اضافـه کرد :علاوه بـر تخفیف در
واگـذاری زمیـن ،همچنیـن تنفـس هشـت ماهـه در پرداخـت اقسـاط بهـای
زمیـن و کاهـش سـهم نقـدی در جهـت رونـق صنایـع دانـش بنیـان در منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز اعمـال
میشـود.
طیبـی اضافـه کـرد :متقاضیـان سـرمایه گـذاری کـه مـورد تأییـد مرجـع صـدور مجـوز واحدهـای دانـش بنیـان
هسـتند و حداقـل درخواسـت سـه هـزار متـر مربـع زمیـن دارنـد ،مشـمول پنـج درصـد تخفیـف در زمـان خریـد
خواهند شـد.
وی تاکیـد کـرد :بـا هـدف جلوگیـری از مهاجـرت نخبگان و ارتقای سـطح علمـی و فنی صنایع مسـتقر در منطقه
ویـژه اقتصـادی شـیراز متقاضیـان سـرمایه گـذاری کـه اقـدام بـه اسـتخدام حداقـل پنـج نفـر نخبـه مـورد تأییـد
وزارت علـوم و تحقیقـات در یـک سـال کننـد بـه ازای هـر نفـر مشـمول یـک درصـد تخفیـف قیمـت کل زمیـن
واگـذاری می شـوند.

عضو شورای شهر شیراز:

دالل باید از فرآیند بازار حذف شود
ایسـنا :رئیـس کمیسـیون سلامت،محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای
شـهر شـیراز بـر حـذف واسـطهها در راسـتای ارائـه قیمتهـای حداقلـی در
بازارچههـای در ایـن کالنشـهر تاکیـد کـرد.
مسـعود زارعـی در حاشـیه بازدیـد از بازارچههـای در اختیار شـهرداری شـیراز،
بـه خبرنـگاران گفـت :باتوجـه بـه سـاماندهی بازارچههـای سـط ح شـهر و
تنـوع بازارچه هـا بـه شـکل موضوعـی ،ایـن ضـرورت وجـود داشـت تـا پیش از
ارائـه طـرح مجـدد در کمیسـیون خدمـات شـهری بازدیـدی میدانـی از انـواع
بازارچههـای در سـطح شـهر کـه به صـورت روزانه فعالیـت دارند ،انجام شـود.
او اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه طـرح مصـوب شـده در خصـوص فعالیـت ایـن
بازارچههـای  ۲۲گانـه مقـرر شـده کـه محصـوالت گواهی شـده مـورد تأیید دانشـگاه علوم پزشـکی و بـا نظارت و
همـکاری جهـاد کشـاورزی بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب ارائـه شـود.
زارعـی بیـان کـرد  :در ایـن خصـوص نیاز اسـت تا حـذف واسـطهها در راسـتای ارائـه قیمتهای حداقلـی انجام
شـود و متأسـفانه ایـن اقـدام بـا توجـه بـه شـروع فعالیت یکسـاله ایـن بازارچه ها از سـال گذشـته تاکنـون محقق
نشـده اسـت .لـذا باتوجـه بـه اینکـه اصالحیههـا در غالـب یـک الیحـه از سـوی شـهرداری ارجـاع میشـود ،نیاز
اسـت تـا بررسـیهایی در ایـن زمینـه انجام شـود.
او خاطرنشـان کـرد :در بازارچههـای مشـارکتی کـه شـهرداری فضـا را بـه صـورت مزایـدهای در اختیـار بخـش
خصوصـی قـرار داده اسـت ،در بررسـی از ایـن بازارچههـا شـاهد بودیـم کـه بخـش خصوصـی اختیـار تـام دارد و
نسـبت بـه وظایـف خـود آگاه اسـت و از یـک انسـجام و کیفیـت قابـل قبولـی برخـوردار اسـت.
رئیـس کمیسـیون سلامت ،محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای شـهر شـیراز گفـت :از سـوی دیگـر اگـر
مقـرر باشـد شـهرداری یـک مطالبـه گری داشـته باشـد بایـد در تعدیـل قیمتهـا از این ظرفیـت اسـتفاده کند که
در کمیسـیون سلامت ،محیط زیسـت و خدمات شـهری این موضوع با حضور نمایندگان بررسـی و رسـیدگی به
بازارچه هـا و تعییـن تکلیـف آنهـا انجام میشـود.
زارعـی اضافـه کـرد :در بررسـی انجـام شـده از بخـش خصوصـی و رقبـای مربـوط بـه ایـن بازارچههـا مقـرر شـد
تـا ایـن مجمـوع تنـوع بـازاری روزانـه را بویـژه در موضـوع میـوه و تره بـار داشـته باشـد و بالفاصله بعـد از تصویب
الیحـه شـهرداری در راسـتای سـاماندهی بتوانیـم ایـن موضـوع را در کمیسـیون بـه شـکل جـدی تعییـن تکلیف
کنیم .

حجاج در همه مراحل نماینده ایران باشند
معاون استاندار فارس از حجاج اعزامی درخواست کرد که همواره استان را در بین تمام
زائرین کشور و جهان در قله نگه دارند و در عین حال ...

اجرای بخشی از نهضت ملی مسکن فارس در بافت فرسوده شیراز
استاندار فارس گفت :بافت فرسوده شیراز می تواند فضایی برای ساخت ۳۰درصد از
 ۲۶۰هزار واحد اجرای نهضت ملی در استان فارس باشد ...

رئيس كل دادگسترى فارس در گفت و گو با خبرنگاران تأکید کرد :

معاون استاندار فارس:

حجاج در همه مراحل
نماینده ایران باشند

هرگز معتقد به بستن زبان رسانه ها نیستیم
صفد  ر د  وام

رئيـس كل دادگسـترى اسـتان فـارس گفت :قـوه قضائيه
در حـال حاضـر مسـير جامعـه محـورى را طى مـى كند.
حجـه االسلام سـيد كاظـم موسـوى ديـروز در نشسـت
خبـرى بـا خبرنـگاران كـه در آسـتانه هفتـه قـوه قضاييـه
برگـزار شـد بـا اشـاره بـه اينكـه تعامـل و ارتبـاط دو جانبـه
و مناسـب دادگسـترى فـارس بـا اصحـاب رسـانه اسـتان
گفـت :هرگـز معتقـد بـه بسـتن زبـان رسـانه ها نيسـتيم و
از فعاليـت آنهـا در حوزه هـاى مختلـف اجتماعـى حمايـت
مـى كنيم.
او بـا بيـان اينكـه هـم اكنـون دادگسـترى اسـتان بـا ٤٧
حـوزه قضايـى فعـال بزرگتريـن حـوزه قضايـى كشـور
در بیـن اسـتانها محسـوب مـى شـود ،اظهـار داشـت:
معاونـت راهبـردى عملكـرد ادارات كل در قـوه قضاييـه
طـى نظـارت مسـتمر همـواره دادگسـترى اسـتان فـارس
را داراى رتبه هـاى برتـر كشـورى اعلام كـرده اسـت و در
سـال گذشـته در بيـن كالنشـهرها رتبـه نخسـت كشـورى
حائـز گرديـد.
وى در ادامـه بـه اقدامـات انجـام شـده و توسـعه خدمـات
در حـوزه الكترونيـك در حوزه قضايى اشـاره كـرد و افزود:
هـم اكنـون بيـش از  ٩٥درصـد اقدامـات ابالغـى بـا
سـامانه انجـام مـى شـود در عين حـال تلاش داريم همه
ابالغ هـا بصـورت الكترونيكـى باشـد.
او از ايجـاد "سـامانه قضايـى مـن" خبـر دادو افـزود :ايـن
سـامانه كـه شـامل اطالعـات افـراد در بحـث معاملات و
انتخـاب وكالى دادگسـترى مـى باشـد بـراى شناسـايى
كامـل طرفيـن در معاملات و انتخـاب وكال فعاليـت
خواهـد داشـت.
ايـن مقـام عالـى قضايـى در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه
اينكـه اكنـون  ٩٢درصـد زندانيـان شـيراز بصـورت آنالين
محاكمـه مـى شـوند و ١٢درصـد دادرسـى هاى اسـتان
بـدون كاغـذ مـى باشـد ،خاطـر نشـان كـرد :بنـا داريـم بـا
توسـعه بيشـتر خدمـات الكترونيكـى در حـوزه قضايـى در
راسـتاى سـرعت بخشـيدن به امـور قضايى اسـتان تالش
كنيم .
او بـا اشـاره بـه فعاليت هاى پژوهشـى قضات دادگسـترى
فـارس ،اضافـه كـرد :يكـى از علـل موفقيـت دادگسـترى
اسـتان اقدامـات پژوهشـى قضـات مـا مـى باشـد چنانكـه
در سـال گذشـته در  ١٥محـور عنـوان شـده از سـوى قـوه
قضاييـه ،دادگسـترى فـارس رتبـه اول داشـت.
رئيس كل دادگسـترى اسـتان فارس در ادامـه به اقدامات
ايـن دسـتگاه در جهت پيشـگيرى از تعطيلـى كارخانجات
اسـتان اشـاره كـرد و گفـت :در سـال گذشـته بـا ورود
دسـتگاه قضايـى اسـتان از تعطيلـى تعـداد  ١٨٩شـرکت
و در سـالجارى تاكنـون تعـداد  ٢٨شـركت در آسـتانه
تعطيلىجلوگيـرى شـد.
موسـوى در ادامـه كاهـش اطاله دادرسـى در دادگسـترى
اسـتان فـارس را بـاالى  ٩٩درصـد اعلام كـرد و افـزود:
از ديگـر اقدامـات مصالحـه بـوده كـه در ايـن رابطـه در
پرونده هـا  ٤٩درصـد و اخـذ رضايـت از اوليـاى دم در 87
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مهر:اسـتاندار فـارس گفـت :بافـت فرسـوده شـیراز می توانـد فضایـی بـرای
سـاخت ۳۰درصـد از  ۲۶۰هـزار واحـد اجـرای نهضـت ملـی در اسـتان فـارس
باشد.
محمدهـادی ایمانیـه بعـد از ظهر سهشـنبه در جلسـه بازآفرینی شـهری فارس
بـا بیـان اینکـه بایـد نهضـت مقایسـهای بیـن شهرسـتانها ایجـاد شـود تـا هم
شـهرداران و هـم فرمانـداران رصـد و رتبهبنـدی شـوند ،گفت :هر انبوهسـازی
که وارد جهش ملی مسـکن میشـود باید وادار شـو که بخشـی از سـاخت را در
بافـت فرسـوده انجـام دهـد تـا با ایـن اقدام هـم بازسـازی منطقه و هـم انگیزه
بـرای اسـکان در ایـن محیط ایجاد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بافـت فرسـوده بسـتری بـرای اجـرای نهضت ملـی اسـت و میتوانـد بخشـی از زمین این
پـروژه را تأمیـن کنـد ،گفـت ۳۰ :درصـد از سـهم  ۲۶۰هزار واحـدی نهضت ملی اسـتان فارس در بافت فرسـوده
انجـام گیرد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکه بافـت اطراف حرم شـاهچراغ (ع) به  ۳۶۰هکتـار افزایش یابد ،افزود :تسـهیالت
 ۶۰۰میلیونـی بـرای بازآفرینـی ایـن منطقـه پرداخت و تخفیـف  ۱۰۰درصد عـوارض شـهرداری در بافت تاریخی
نیـز لحـاظ میشـود کـه ایـن تخفیف بـرای بافت فرسـوده میتوانـد به  ۸۰درصد برسـد.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه روش پرداخت بدهی دولت به شـهرداریهای کالن مشـخص شـده اسـت ،عنـوان کرد:
ایـن روش میتوانـد بـه اقدامـات شـهرداریها در بافـت فرسـوده و تاریخـی کمک کنـد و حداکثـر در عرض یک
مـاه بایـد پروانه صادر شـود.
اسـتاندار فـارس در خصـوص تخفیـف شـهرداریها بـرای بازآفرینـی بافتهـای فرسـوده هـم گفـت :در دیگـر
شـهرها نیـز  ۵۰درصـد تخفیـف در حـال حاضر انجام میشـود و فرمانـداران با همـکاری شـهرداران توافق کنند
کـه ظـرف یـک تا  ۳سـال تمـام معابـر خاکی اسـتان فارس آسـفالت شـوند.
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مـورد قتـل عمـد مواجـه بـوده ايم.
رئيـس كل دادگسـترى فـارس در ادامـه ايـن نشسـت
خبـرى بـا تأكيـد بـر برخـورد قاطـع و بـدون مسـامحه بـا
مديـران فاسـد ،اضافـه كرد :بـدون ترديد دسـتگاه قضايى
از مديرانـى كـه امانـت دار باشـند حمايـت و كسـانى كـه
خيانـت در امانـت بيـت المـال داشـته باشـند ،برخـورد
قاطـع و بـدون تعـارف خواهـد داشـت و اصحـاب رسـانه
هـم در جهـت معرفـى مديـران فسـاد بـه طـور محرمانه با
دادگسـترى فـارس همـكارى كننـد.
وى ادامـه داد :در سـال گذشـته از تصـرف غيـر قانونـى
اراضـى دو هـزار و  ٧٠٠هكتـار زمين در اسـتان جلوگيرى
شـد و متوليـان امـر در ايـن حـوزه بداننـد هـر گونـه اهمال
بـا متصرفـان بـا برخـورد قاطـع دسـتگاه قضايـى مواجـه
خواهد شـد.
موسـوى احيـاى حقـوق عامـه را از ديگـر موفقيت هـاى
دادگسـترى فـارس با اقدامات مناسـب و سـريع دادسـتان
مركـز اسـتان فـارس توصيف كـرد و افزود :بايـد در جهت
كاهش تشـكيل پرونده با اولويت پيشـگيرى و با مشـاركت
مردمـى تلاش شـود تـا دادگسـترى اسـتان در راسـتاى
برخـورد بـا مـوارد مهمتـر اقـدام كند.
وى در ادامـه پيرامـون مـوارد مطرح شـده در رابطه با هتل
آسـمان شـيراز هـم اظهـار داشـت :مـواردى در فضـاى
مجـازى مطـرح گرديـده و مديـر هتـل هـم پاسـخ هايى
بـه مـوارد مطروحـه داده انـد بـا ايـن حـال بنـاى رسـيدگى
كارشناسـى بـه رونـد سـاخت ايـن هتـل داريـم.
او همچنيـن در رابطـه بـا بازداشـت برخـى معترضـان
صنفـى در شـيراز و تشـكيل پرونـده بـراى آنهـا ،تصريـح
كـرد :در ايـن رابطـه بـا افـرادى كـه بـا سـوء اسـتفاده از
مطالبـات صنفـى شـعارهاى هنجارشـكن و عليـه نظـام
داده و يـا اقدامـات خلاف قانـون انجـام داده انـد برخـورد
قانونـى شـده و هم اكنـون تعداد اندكى در بازداشـت بسـر
مـى برنـد و بقيـه بـا قـرار و تعهـد آزاد شـده انـد.
ايـن مقـام عالـى قضايـى در فـارس در ادامـه بـا اشـاره بـه
تشـكيل پرونـده فسـاد اقتصـادى دو مديـر سـابق در حوزه
كار و امـور اجتماعـى اسـتان تأكيـد كرد:احـكام ايـن

مجرمـان بـه زودى و بـا قاطعيـت هـر چـه تمـام صـادر
خواهـد شـد و اينكـه ايـن افـراد در حـوزه اشـتغال جامعـه
مسـئوليت داشـته انـد و تخلـف كرده انـد سـنگينى جرم را
افزايـش مـى دهـد.
وى در عيـن حـال بـه فعاليـت مسـتمر شـعبه قضايـى
مقابلـه بـا مفاسـد اقتصـادى بـا حضـور تعـداد سـه قاضـى
در مركـز اسـتان اشـاره كـرد و گفـت :در حـال حاضـر غیر
از پرونده هـاى مفتوحـه پرونـده جديـدى در بحـث مفاسـد
اقتصـادى تشـكيل نشـده اسـت.
دبیـر سـتاد بزرگداشـت هفتـه قـوه قضاییـه در فـارس
هـم در ایـن نشسـت بـا بيـان اينكـه شـعار امسـال هفتـه
قـوه قضاییـه «قـوه قضاییـه در مسـیر تحـول و خدمـت
بـه مـردم» مى باشـد ،اضافـه كـرد :برگـزاری سـه
همایـش عمـده از جملـه تحلیـل و آسـیب شناسـی اراء
از منظـر حقوقـی و فقهـی بـا حضـور رئیـس پژوهشـگاه
قوه قضاییـه ،رونمایـی از جلـد چهـارم اندیشـههای قضایی
فـارس ،افتتـاح پژوهشـگاه مشـترک دانشـگاه شـیراز
و وقوه قضاییـه ،امضـای تفاهـم نامـه سـه جانبـه بیـن
دادگسـتری ،پژوهشـگاه و دانشـگاه شـیراز و همایـش
یـاوران صلـح و افتتـاح هیأتهـای صلـح در حـرم مطهـر
علـی بـن حمـزه(ع) و شـاهچراغ(ع) از جملـه برنامه هاى
هفتـه قـوه قضاييـه در اسـتان فـارس خواهـد بـود.
اشـرافى ادامـه داد :از ديگـر برنامه هـاى بزرگداشـت
هفتـه قـوه قضاييـه در فـارس برگـزاری همایـش تجلیـل
و بزرگداشـت قضـات و کارمنـدان برتـر و بازنشسـته
دادگسـتری فـارس ،برگـزاری نشسـت ناگفتههـای حـزب
(بازخوانـی پرونـده تـرور شـهدای تیرمـاه) بـا حضـور رئیس
دیـوان عالی کشـور ،برپایی نمایشـگاه شـهدای هفت تیر،
برگـزاری جشـنواره فنـاوری و تجلیل از حوزههـای قضایی
برتـر ،دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیـه در فـارس ،حضـور در
گلـزار مطهـر شـهدا ،دیدارهـای مردمـی ،برگـزاری میـز
خدمـت ،دیـدار و مالقـات بـا زندانیـان ،سـخنرانی در
خطبههـای قبل از نمازجمعه شـیراز ،برگـزاری وبینارهاى
گام دوم انقلاب ،بررسـی حقوقـی حادثه هفتم تیـر و ارائه
مشـاوره رایـگان در اماکـن حقوقـی خواهـد بـود.

تذکر دادستان به برپاکنندگان تورهای غیرمجاز گردشگری در فارس
ایسـنا :دادسـتان عمومی و انقالب مرکز اسـتان فـارس تاکید
کـرد کـه بـا سـایتهای غیرمجـاز و متخلفـان فـروش بلیـط و
برپایـی تورهای گردشـگری ،طبـق قانون برخورد خواهد شـد.
سـید مصطفـی بحرینـی در دیـدار اعضـای هیـأت مدیـره
انجمـن صنفـی دفاتـر خدمات مسـافرت هوایـی و جهانگردی
فـارس ،گفـت :در اسـرع وقـت بـا افـرادی کـه بدون داشـتن
مجـوز در فضـای مجـازی اقـدام بـه تبلیـغ و فـروش تورهـای
مسـافرتی و بلیـط میکننـد برخـورد قانونـی می شـود.
بـه نقـل از روابـط عمومی انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات
مسـافرتی فـارس ،بحرینـی گفـت :بـرای ایجـاد و افزایـش
ظرفیـت جابجایـی مسـافر از طریـق خطـوط پـروازی و ریلـی
جلسـاتی را بـرای بررسـی و حـل مشـکالت ،بـا مسـئولین
ذیربـط برگـزار خواهیـم کـرد.
چشم شیشه ای

در ایـن دیـدار که بـه میزبانی دادسـتانی اسـتان فـارس برگزار
شـد ،رئیـس انجمن صنفـی دفاتر خدمـات مسـافرت هوایی و
جهانگـردی فـارس نیـز به طـرح اجمالـی برخی از مشـکالت

و تنگناهـای پیـش روی فعـاالن ایـن بخش به عنـوان یکی از
بخشهـای مهـم اقتصـاد گردشـگری پرداخت.
محمـود فخـری نبود پرواز در مسـیر کشـورهای هدف توسـعه
گردشـگری نظیـر عـراق ،کمبود تعـداد قطارهای مسـافربری
بـا مبدا شـیراز در مسـیرهای مختلـف داخلی ،برگـزاری تورها
و فعالیـت سـایت های غیر مجـاز و همچنین آمـار پایین تعداد
وسـایل مسـافر مورد پذیرش در سـفرهای با هواپیما و قطار از
مقصـد فارس در مقایسـه با اسـتان های همجـوار را مهمترین
مشـکالت دانست.
فخـری گفـت :بیـش از  ۳۰درصـد کل ظرفیت گردشـگری و
میراثـی کشـور در فـارس قـرار دارد حـال آنکـه به دلیـل موانع
ایجـاد شـده توسـط برخـی دسـتگاههای اجرایـی ،امـکان
بهـرهوری مناسـب از ایـن ظرفیـت فراهـم نشـده اسـت.
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ایسـنا :معـاون اسـتاندار فـارس از حجـاج
اعزامی درخواسـت کـرد که همـواره اسـتان را در بین
تمـام زائریـن کشـور و جهـان در قلـه نگـه دارنـد و در
عیـن حـال رتبـه ممتـاز جمهـوری اسلامی ایران را
بـه عنـوان نماینـده ایـن کشـور در تمـام مراحل حفظ
کننـد.
محمـد فـرخزاده در حاشـیه بازدیـد از رونـد اعـزام
حجـاج فـارس ،بـه اهمیـت اقدامـات جمعـی در
مراسـم حـج اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از اهـداف
ارزشـمند سـفر بـه خانـه خـدا ایـن گردهمایـی جمعی
مسـلمانان جهـان اسـت کـه بایـد از ایـن فرصـت
اسـتثنایی حداکثـر اسـتفاده انجـام شـود.
او از حجـاج اعزامی درخواسـت کـرد کـه همـواره
اسـتان فـارس را در بیـن تمـام زائریـن کشـور و
جهـان در قلـه نگـه دارند و از آنها خواسـت بـا رعایت
توصیههـای بعثـه و خادمیـن در طـول ایـن سـفر
معنـوی حـض معنـوی را بـرده و در عیـن حـال رتبـه
ممتـاز جمهـوری اسلامی ایران را به عنـوان نماینده
ایـن کشـور در تمـام مراحـل حفـظ کننـد.
معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری
اسـتانداری فـارس تاکیـد کـرد :زائـران بیـت اللـه
الحرام از مشـغول شـدن به اموری کـه موجب اتالف
وقـت میشـود پرهیـز کـرده و از همـه فرصت هـای
معنـوی بـرای انجـام اعمـال معنـوی و در خلال آن
معرفـی دسـتاوردهای نظـام اسـتفاده کافـی را ببرند.
فـرخزاده ابـراز امیـدواری کـرد هرچـه سـریعتر
وضعیـت اقتصـادی بهبود یافته و این سـفر ارزشـمند
نصیـب تمـام مـردم عزیـز ایـران بشـود.

معاون جهاد کشاورزی فارس:

هیچ واحد دامپروری در فارس
تعطیل نشده است
مهر:معاون جهاد کشـاورزی فارس با اشـاره به پایش
مسـتمر واحد هـای دامپـروری ایـن اسـتان گفـت :از
ابتـدای طـرح مردمی سـازی یارانه هـا تاکنـون هیـچ
واحـد دامپـروری در این اسـتان تعطیل نشـده اسـت.
عبدالمجیـد رنجبـر تصریـح کرد :بیـش از  ۹۰درصد
دامهـای ایـن اسـتان شناسـنامه دار و در سـامانه
هویـت گـذاری ثبـت شـده شـده اند کـه بـا رصدهای
فنـی در بـازه زمانـی مذکـور فعالیتهـای تولیـدی
در ایـن دامداریهـا بـه طـور مسـتمر ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بعـد از
مردمی سـازی یارانههـا  ۹۵۸۴تـن نهـاده دامی بـا
ارز ترجیحـی مربـوط بـه طلـب قبـل دامـداران و ۲۸
هـزار و  ۷۴۲تـن نهاده با ارز نیمایی از طریق سـامانه
بـازارگاه و اتحادیههـای دامـداران بارگـذاری و بیـن
دامـداران توزیـع شـده اسـت ،افـزود :ایـن نهادههـا
شـامل ذرت ،کنجالـه سـویا و جـو بـوده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه افزایـش قیمـت جهانـی نهادههای
دامـی و خشکسـالیهای اخیـر میتوانسـت موجـب
قاچـاق نهـاده بـه کشـورهای همسـایه شـود ،اظهـار
کـرد :بـرای جلوگیـری از فسـاد و رانـت احتمالـی
ناشـی از تخصیـص ارز ترجیحـی ،نهادههـا بـا
ارز نیمایـی تأمیـن میشـود کـه لـزوم افزایـش
بهـره وری و کاهـش هزینههـا در واحدهـای تولیـد
امـری ضـروری مینمایـد.وی بـا اذعـان بـه اینکـه
افزایـش قیمـت نهادههـا افزایش قیمـت محصوالت
دامـی را بـه دنبـال دارد ،ابـراز کـرد :بـرای جلوگیـری
از کاهـش مصـرف فراوردههـای دامـی و کاهـش
هزینههـای تولیـد برخـی پیشـنهادات مانند اسـتفاده
از کاالبـرگ الکترونیکـی بـرای مصـرف فرآوردههای
دامی دنبـال میشـود.به گفتـه وی؛ اسـتفاده از تـوان
داخلـی و همچنیـن ضایعـات بخش کشـاورزی برای
تأمیـن بخشـی از نیازهـای تغذیـهای دام ،حرکـت
جهـادی در سـطح کشـور بـرای کاشـت گیاهـان کم
آب بـر و اعطـای تسـهیالت ارزان قیمت سـرمایه در
گـردش به دامداران بخشـی دیگـر از راهکارهای مد
نظر اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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صدور مجوزهای گردشگری آسان شود
نماینده مردم مرودشــت ،ارسنجان و پاســارگاد در مجلس شورای اسالمی که حوزه
انتخابیه وی ،آثار میراث جهانی تختجمشید و پاسارگاد ...

تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده با اقساط  20ساله
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده
با اقساط  20ساله مثل تسهیالت نهضت ملی مسکن ...

توزیع بسته های
کمک معیشتی در ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
تهیـه و توزیـع تعـدادی سـبد غذایـی توسـط مرکـز
مثبـت زندگـی بین جامعه هدف بهزیسـتی ارسـنجان
در راسـتای ارائـه خدمـات مطلـوب تـر بـه جامعـه
هـدف اداره بهزیسـتی مرکـز مثبـت زندگـی ۶۵۵۵
ارسـنجان ضمـن هماهنگـی بـا خیریـن ایـن مرکـز
اقـدام بـه توزیـع سـبد کاال بیـن نیازمنـدان نمـود.
،هادی خدارحیمی سرپرسـت بهزیسـتی شهرسـتان
ضمـن تقدیـر و تشـکر از مشـارکت خیریـن،در ایـن
خصـوص اظهـار داشـت؛ مراکـز مثبـت زندگـی با در
اختیـار داشـتن تعـداد پرونـده کمتـر امـکان بررسـی
دقیـق تـری را داشـته و شـرایط افـراد را مد نظـر قرار
میدهند.
وی ضمـن تاکیـد بـر اولویت قـرار گرفتـن مددجویان
گفـت :تمامی کمـک های غیر مالـی و مالی صورت
گرفتـه توسـط مراکز مثبـت زندگی و همچنین سـتاد
اداره بـا بررسـی مـددکاران صـورت میگیـرد و جامعـه
هـدف تحـت پوشـش در شهرسـتان به جهـت میزان
نیازمنـدی در نوبـت دریافـت کمـک ها قـرار دارند.
شـایان ذکـر اسـت تمامـی بسـته هـای غذایـی تهیـه
شـده بـه همـت مراکـز مثبـت زندگـی کـد  ۶۵۵۵و با
کمـک خیریـن تهیـه و توزیع شـده اسـت.

کارگاه آموزشی ویژه زنان
در روستای نظام آباد ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
برگـزاری کارگاه آموزشـی مهـارت هـای فرزندپـروری
توسـط تیـم تخصصی اورژانـس اجتماعی بهزیسـتی
ارسنجان
درادامـه برگـزاری کارگاههای آموزشـی مهارت های
فرزندپـروری یـک دوره کارگاه آموزشـی بـا حضـور
بانـوان در روسـتای نظـام آبـاد ارسـنجان برگـزار شـد
در ایـن کارگاه سرپرسـت بهزیسـتی ارسـنجان
پـاداش دادن بـه رفتارهـای مناسـب کودک،تشـویق
نکـردن رفتارهـای نامناسـب،عکس العمـل مناسـب
بـرای رفتار نامناسـب کودک را سـه قانـون طالیی در
مواجهـه بـا رفتارهـای کـودکان ذکر کرد
هـادی خدارحیمـی فرزنـد پـروری را فرآینـد پـرورش
فرزنـد بـا آگاهـی بـه تمامـی ابعـاد سلامت  ،رشـد
جسـمی  ،شـخصیتي  ،ذهنـي  ،هيجانـي  ،عاطفـي
 ،اجتماعـي از نـوزادي تـا بزرگسـالي عنـوان نمـود.
در ادامـه ایـن کارگاه ابراهیمـی یکـی ازکارشناسـان
اورژانـس اجتماعی بهزیسـتی شهرسـتان ارسـنجان
هـدف از برگـزاري دوره آموزشـي' مهارتهـاي
فرزنـد پـروري' را ايجـاد رابطـه خـوب بيـن اعضـاي
خانـواده ،نظـارت و مراقبت والدين بر رفتـار فرزندان،
بيـان انتظـارات ،ارزشـها و اعتقـادات خانـواده و
انتقـال آنهـا بـه فرزنـدان اعلام كـرد.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن کارگاه آموزشـی ویـژه زنـان
خانـواده در روسـتای نظام آباد ارسـنجان برگزار شـد.

افتتاحیه طرح بشری
در  شرق آباد ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
درمراسـمی بـا حضـور کاووس رضایـی فرمانـدار
شهرسـتان ارسـنجان و گروهی از مسـئوالن و اهالی
طـرح بشـری در آموزشـگاه شـهید آزاد محمـدی
شـرق آبـاد آغـاز شـد،در ایـن مراسـم فرمانـدار
ارسـنجان بـا تاکیـد بـر امـر خانـواده اظهـار داشـت:
پیشـینیان و خصوصـا اسلام آن قـدر اهمیـت بـرای
خانـواده قایـل بـوده انـد کـه آن را در راس امـور قـرار
داده وبـر آموزش هنگام تشـکیل خانـواده و بعد از آن
تاکیدزیـادی نمـوده انـد
رضایـی در ادامـه گفـت :اسلام براین باور اسـت که
زندگـی واقعـی انسـانها بعـد از مـرگ میباشـد .و آنچه
بعـد از مـرگ بـه داد انسـان میرسـد فرزنـد صالـح
اسـت پـس ایـن علـت و معلـول اسـت کـه تربیـت و
آمـوزش فرزنـد و خانواده پـروری را ضـروری میکند.
فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان بـا پرداختـن به برخی
آسـیب هـای فضـای مجـازی ،از مسـولین امـر
خواسـت تـا نسـبت بـه مبحث آمـوزش بیـش از پیش
اقـدام کننـد.
گفتنـی اسـت طـرح بشـری از سـری طـرح هایـی
اسـت کـه بـا مشـارکت فرمانـداری ،بخشـداری،
اداره بهزیسـتی ،شـبکه بهداشـت و درمـان ،آموزش
و پـرورش و کانـون فرهنگـی پرورشـی و بـا هـدف
توانمندسـازی زنـان و دختـران روسـتایی و کاهـش
آسـیب هـای اجتماعـی برگـزار مـی گـردد.
درادامه این مراسـم سرپرسـت بهزیسـتی شهرستان
ارسـنجان،گفت :بهزیسـتی متولـی سلامت
اجتماعـی اسـت و رسـالت حمایـت روانی،نشـاط
اجتماعی،توانمنـد سـازی زنـان و دختـران را برعهده
دارد.
هـادی خدارحیمـی اظهـار نمـود؛ بهزیسـتی خدمات
آگاه سـازی و آمـوزش مهارتهـای زندگـی را بـرای
توانمندسـازی زنـان ،دختران و آشـنایی با روشهای
حـل مسـئله و تفکـر انتقـادی بـه صـورت عـام بـرای
همـه زنـان و دختـران برگـزار میکنـد.
در حاشـیه ایـن افتتـاح اورژانـس اجتماعی بـا حضور
فعـال در ایـن طرح(بشـری) بـا توزیـع بروشـور
موضوعـات کاهـش آسـیبهای اجتماعـی بـه ارائـه
خدمات مشـاوره در راسـتای پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی پرداخـت.
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معاون وزیر و رییس شرکت بازآفرینی شهری ایران اعالم کرد:

تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده
با اقساط  20ساله

عصرمردم:
محمـد آئینـی معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت:
تسـهیالت ویـژه نوسـازی بافـت فرسـوده بـا اقسـاط 20
سـاله مثـل تسـهیالت نهضـت ملـی مسـکن تقسـیط
می شود.
محمـد آئینـی در سـفر یـک روز خـود بـه اسـتان فـارس
در جلسـه سـتاد بازآفرینـی شـهری اسـتان فـارس اعلام
کـرد :در اسـتان فـارس و بـه تبع آن در کل کشـور با حجم
انبوهـی از واحدهـای نـا پایدار رو به رو هسـتیم و اگر زلزله
بـا حـوادث غیر مترقبـه ای بوجـود آید جـان هموطنانمان
بـه خطـر مـی افتد.
محمـد آئینـی اضافـه کـرد :دولت سـیزدهم بنابرایـن دارد
بـا کمـک شـهرداریها و همراهـی مـردم و انبـوه سـازان و
سـازندگان سـرعت نوسـازی را شـتاب مـی بخشـد.
وی گفـت :بـرای اینکـه ایـن هـدف محقـق شـود بسـته
تشـویقی جامعـی را تـدارک دیـده و بخشـی محقق شـده و
بخشـی در دسـت تحقـق هسـت.
وی بـا بیـان اینکـه متقاعدسـازی و توجیـه مـردم بـرای
مشـارکت در حـوزه بازآفرینـی بایـد انجـام شـود ،گفـت:
گروههـای جهـادی تخصصـی و دفاتـر تسـهیلگری بایـد
همراهـی مـردم را تسـهیل کننـد .دو نکتـه کلیـدی در امر
بازآفرینـی داریـم یکـی اینکـه مـردم متقاعد شـوند و دیگر
اینکـه فضـای تشـویقی بـرای سـرمایهگذار و انبوهسـاز
ایجـاد شـود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و دبیر سـتاد ملـی بازآفرینی
شـهری پایـدار بـا بیان اینکـه امروز بـا یک نامعادلـه روبهرو
هسـتیم ،افـزود :سـود متعارفـی بـرای سـرمایهگذار بایـد
تامیـن شـود همچنیـن بایـد بسـته تشـویقی جامـع در نظر
گرفتـه شـود بـه ویـژه در بحـث مجوزهـای اداری کـه
براسـاس قانـون  2هفتـه اسـت امـا گاه تـا  17مـاه طـول
میکشـد.
آیینـی بـا بیـان اینکـه اعطـای مجوزهـای اداری نبایـد
بیشـتر از  2مـاه شـود ،عنـوان کـرد :طوالنـی شـدن ایـن
پروسـه سـرمایهگذاری در زمینـه بازآفرینـی را تحـت تاثیـر
قـرار میدهـد همچنیـن تخفیـف شـهرداریها از دیگـر
مـوارد اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.

وی بـا بیـان اینکـه دولـت مکلـف اسـت معـادل تخفیـف
را برگردانـد ،تصریـح کـرد :انتظـار مـا ایـن اسـت کـه در
اسـتان فـارس شـهرداریها  100درصـد تخفیـف دهند و
یک ماهه مجوز صادر شود.
بـرای حمایـت مالی از سـازندگان و مالکان نیـز امکانی در
نظـر گرفتـه شـده کـه براسـاس آن سـازندگان حـق دارنـد
از ودیعـه اسـکان موقـت اسـتفاده کننـد تـا پـول کمتـری
بـرای جابهجایـی هزینه کند.معـاون وزیر راه و شهرسـازی
و دبیـر سـتاد ملـی بازآفرینـی شـهری پایـدار با بیـان اینکه
در شـورای عالی مسـکن مصوب شـده که نرخ تسـهیالت
بـرای بافـت فرسـوده  12درصد شـود ،گفت :وقتـی منابع
مالـی ایـن امـر تامیـن شـود اعطای ایـن تسـهیالت انجام
خواهـد شـد .در شـیراز در محـدوده حـرم شـاهچراغ نیز با
تفاهـم صنـدوق سـرمایهگذاری حرم تـا  600میلیون قابل
دریافـت اسـت امـا در بازآفرینـی در محـدوده میراثـی بایـد
اصـول حفاظـت رعایت شـود.
آیینـی بـا بیـان اینکـه مهمترین موضـوع در امـر بازآفرینی
مشـوقهای شهرسـازانه اسـت کـه کلیـت آن در شـورای
عالـی مصـوب شـده اسـت ،افـزود :بـر ایـن اسـاس تاکید
بـر نوسـازی محلـهای اسـت کـه از شـهرداریها تقاضـا
میشـود در ایـن زمینـه نیـز ورود کننـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و دبیر سـتاد ملـی بازآفرینی

شـهری پایـدار بـا بیان اینکـه بـرای اعطای تسـهیالت در
ن کـرد:
زمینـه بازآفرینـی هیـچ محدودیتـی نیسـت ،عنـوا 
بانکهـای اسـتانها بـه ویـژه اسـتان فـارس نیـز کمـک
کننـد تـا قراردادهـای ایـن اسـتان محقق شـود.
وی بـا بیـان اینکه خدمـات زیربنایی و روبنایـی کار نیز باید
مـورد توجـه سـتادهای بازآفرینـی اسـتانها باشـد ،گفت:
مطابقـت بـا اولویتهـای جدیـد نیازهای محلات احصا و
پروژههـای چنـد منظـوره در محلات تعریـف شـود .امروز
پروژههـای نیمـه تمـام زیاد اسـت امـا به شـکل اهرمی در
پروژههـای اسـتان حضور خواهیم داشـت.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی با بیـان اینکه توانمندسـازی
جوامـع و اجتماعـات محلـی از دیگـر امـوری اسـت کـه
بایـد در بازآفرینـی مـورد توجـه قـرار گیـرد ،عنـوان کـرد:
قانـون حمایـت از احیـا و بهسـازی بافـت فرسـوده حتمـا
خوانـده و عمـل شـود چون ظرفیـت زیادی در ایـن قوانین
وجـود دارد .مناطـق مصـوب شـده از تمامـی معافیتهـا و
تخفیفـات بایـد برخـوردار شـوند.
آیینـی همچنیـن در پایـان بـا بیـان اینکـه اهتمـام دولـت
بـر بازآفرینـی جـدی اسـت ،گفت :براسـاس دسـتورالعمل
جدیـد شـهرداران بایـد معابـر خاکـی باقـی مانـده را کامـل
کننـد بـه گونـه ای کـه تـا پایـان دولـت هیـچ معبـر خاکـی
وجـود نداشـته باشـد.

کربنـات سـدیم فیروزآبـاد اشـاره کـرد و
گفـت  :بر خلاف روایت منتشـر شـده از
سـوی رسـانههای معانـد از ایـن رخداد،
ایـن حادثـه هیچ کشـته و فوتی نداشـت
و ایـن ادعـا بـا انتشـار گزارشهـای
رسـانههای داخلـی پـس از وقـوع ایـن
حادثـه رد شـد.
رئیـس شـورای اطلاع رسـانی اسـتان
فـارس ،مرجـع مناسـب در زمینـه
اطالع رسـانی رخدادهای حـوزه بحران
را مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحـران
اسـتانداری فارس دانسـت و گفت :ورود
نهادهـای غیرمسـئول در اطالعرسـانی

ابعـاد موضـوع ،در ارائـه روایـت واحـد و
واقعـی از رویدادهـا خلـل ایجـاد میکند
کـه بایـد بـه ایـن موضـوع توجه داشـت.
برنامـه ریزی در خصوص اطالعرسـانی
خدمـات دولـت و اقنـاع افـکار
عمومـی نسـبت بـه بهینهسـازی نظـام
پرداخـت یارانههـا از دسـتور کارهـای
ایـن جلسـه بـود.
معـاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس در ایـن بـاره گفـت:
پیشـبرد مناسـب طـرح بهینـه سـازی
نظـام پرداخـت یارانههـا مرهـون
مجموعـه اقدامات سـتادی اسـت که با

هدایـت محمد هـادی ایمانیـه اسـتاندار
فـارس شـکل گرفـت و هماهنگـی و
پیگیـری ایـن طـرح از هفـت صبـح
تـا نیمـه شـب بـه صـورت سـتادی در
اسـتانداری پیگیـری شـد.
کـرد:
خاطرنشـان
محبیپـور
تالشهایـی کـه در راسـتای رفـع
شـبهات مـردم و اطالعرسـانی ابعـاد و
مزایـای ایـن طـرح صـورت گرفـت نیـز
در رونـد اجـرای مناسـب ایـن طـرح در
اسـتان فـارس تاثیرگـذار بـود ،بـا ایـن
حـال بایـد بـا اتخـاذ تمهیداتـی بـه نقطه
مطلـوب در اقنـاع افـکار عمومی دربـاره
همـه ابعـاد ایـن طـرح دسـت یابیـم.
در این جلسـه ،حمیدرضا قانعی مدیرکل
فرهنگ و ارشـاد اسالمی اسـتان فارس
و دبیر شـورای اطالع رسـانی اسـتان بر
بهرهگیـری از ظرفیتهـا و بسـترهای
قانونـی موجـود بـرای شـکل گیـری
کمیتههـای فضـای مجـازی در ایـن
اسـتان تاکیـد کـرد و دیگر اعضـای این
شـورا نیـز بـه طـرح پیشـنهادهای خـود
پرداختنـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

شیراز به  ۲هزار و  ۵۰۰تخت بیمارستانی نیاز دارد
ایرنا:رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر شـیراز نیـاز
بـه دو هـزار و پانصـد تخـت بیمارسـتانی
دیگـر بـرای ارائـه خدمـات بـا کیفیـت
دارد،بـه اجرایـی شـدن عملیـات سـاخت
بیمارسـتان حضـرت صدیقـه طاهـره(س)
اشـاره کرد و گفـت :با پیگیری هـای انجام
شـده از ماه هـای آینده سـاخت بیمارسـتان
نمـازی ( )۲نیـز آغـاز می شـود.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی در جمـع
اسـتادان گـروه جراحـی بـا بیـان اینکـه
هشـت رشـته فـوق تخصصـی و فلوشـیپ
جراحـی ،هشـت مرکـز تحقیقاتـی و چهـار
مجلـه گـروه جراحـی در دانشـگاه وجـود
دارد؛ حضـور اسـتادان بنـام و مطرح ملی و
بیـن المللی در رشـته های سـرطان ،پیوند،
قلـب ،اطفـال و کولورکتـال در مجموعـه
دانشـگاه را موجـب مرجعیـت در سـطوح
علمی عنـوان کـرد.
دکتـر حسـینی بـا تاکیـد بـر حمایـت ویـژه
مجموعـه دانشـگاه از گروه هـای مختلـف
آموزشـی ،تقویـت سیسـتم تمـام وقتـی
اسـاتید را یکـی از محورهـای اصلـی

رشیدی کوچی نماینده مجلس:

صدور مجوزهای گردشگری آسان شود
ایرنا:نماینـده مـردم مرودشـت ،ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس شـورای
اسلامی که حـوزه انتخابیـه وی ،آثـار میراث جهانی تختجمشـید و پاسـارگاد
را در خـود جـای داده اسـت ،در دیـدار بـا وزیر میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی
و گردشـگری ،برپایـی نمایشـگاههای رویـداد محـور و روان سـازی صـدور
مجوزهـا در حـوزه گردشـگری را خواسـتار شـد.
دفتـر نماینـده مـردم مرودشت،ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس در مطلـب
ارسـالی روز سهشـنبه از قـول جلال رشـیدی کوچـی افـزود :تسـهیل صـدور
مجوزهـای گردشـگری امـر مهمی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار جـدی قـرار
گیرد.وی ادامه داد :سـه شهرسـتان مرودشت،پاسـارگاد و ارسنجان خاستگاه
میـراث فرهنگـی و تاریخـی کشـور اسـت کـه باید رونـد صدور مجـوزات گردشـگری در ایـن مناطق و سـایر نقاط
کشـور آسـان شود.
نماینـده مـردم مرودشت،ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس شـورای اسلامی اضافه کـرد :برپایـی نمایشـگاههای
رویـداد محـور از دیگـر مـواردی اسـت کـه بـا توجـه بـه آن میتـوان صنعـت گردشـگری را توسـعه داد کـه باید به
آن توجه شـود.
سـاماندهی سـایتهای گردشـگری طبیعت و توسعه زیرسـاخت و تأسیسات گردشـگری در جغرافیای فرهنگی
شهرسـتان های مرودشـت ،ارسـنجان و پاسـارگاد از دیگـر موارد مورد تاکیـد نماینده مجلس در ایـن دیدار بود.

برگزاری شورای اداری متفاوت درشهرستان آباده

کمیتههای رصد و مدیریت فضای مجازی در فارس شکل میگیرد
ایرنا :بیسـت و هشـتمین جلسـه شورای
اطالعرسـانی اسـتان فـارس بـا تصویب
شـکلگیری کمیتههایـی بـا هـدف رصد
و مدیریت فضای مجازی و پاسـخگویی
بـه موقـع بـه ابهامهـا و شـایعات و
رسـیدگی فـوری بـه مسـائل اقشـار
مختلـف مـردم همـراه بـود.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس و رئیـس شـورای
اطلاع رسـانی اسـتان روز سهشـنبه
در ایـن جلسـه ،نبـود سـاختار فضـای
مجـازی در زیرمجموعـه ایـن شـورا را
یـک خلأ دانسـت و گفـت  :پیشـنهاد
داریـم کـه کمیتههایـی بـا هـدف رصـد
وضعیـت اسـتان فـارس و پیشبینـی
رخدادهـای آتـی ،عملیـات روانـی ،تهیه
محتـوا و انتشـار آن شـکل گیـرد.
اسـماعیل محبـی پور با اشـاره بـه اینکه
در شـرایط عـدم اطالعرسـانی صحیح و
بـه موقع ،بسـتر بـرای فعالیت دشـمنان
و انحـراف افـکار عمومی فراهـم
میشـود ،بـه رخـداد اخیـر حادثه نشـتی
منجـر بـه آتـش سـوزی در کارخانـه

شیراز به  ۲هزار و  ۵۰۰تخت بیمارستانی نیاز دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در حال حاضر شیراز نیاز به دو هزار
و پانصد تخت بیمارستانی دیگر برای ارائه خدمات با کیفیت ...
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دانشـگاه در پیشـبرد اهـداف آموزشـی
عنـوان کـرد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
دعـوت از اسـاتید ایـن رشـته بـه تقویـت
عرصه هـای آموزشـی و رفـع آسـیب های
وارد شـده بـه سیسـتم آموزشـی در دوران
کرونـا ،نقش آموزش را در ترسـیم سـیمای
سلامت آینـده کشـور ،تاثیرگـذار خوانـد.
همچنیـن اسـاتید گـروه جراحـی دانشـگاه
دغدغه هـا و چالش هـای خـود را بـا رییس
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در میـان

گذاشـتند و در ایـن زمینـه هـم اندیشـی
صـورت گرفـت.
نقـش اثرگـذار گروههـای آموزشـی در
پـرورش دانـش آموختـگان توانمنـد
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز همچنیـن در
نشسـت هـم اندیشـی بـا اسـاتید گـروه
بیهوشـی دانشـگاه نیـز بـر نقـش اثرگـذار
اسـاتید و پزشـکان در پـرورش دانـش
آموختـگان توانمنـد تاکیـد کـرد.
وی بـا اشـاره بـه حجـم بـاالی مراجعـه

بیمـاران سـایر اسـتان های کشـور و حجـم
بـاالی خدمـات پزشـکان در شـیراز ،بـر
پیگیـری بـرای افزایـش زیرسـاخت ها و
امکانـات مراکـز ارائـه خدمـات سلامت
تاکیـد کـرد.
مسـوول ارشـد حـوزه سلامت اسـتان
فـارس با بیـان اینکه دوران کرونا با آسـیب
به سیسـتم آموزشـی در سراسـر دنیا همراه
بود ،از اسـاتید این گروه آموزشـی خواسـت
تـا در ایـن زمینـه بـا همـت مضاعـف اقدام
کـرده و ایـن آسـیب جبران شـود.
دکتـر حسـینی بـا بیـان محدودیت هـای
منابـع مالی موجـود تاکید کرد :مشـکالت
و مسـایل موجـود نبایـد مانـع از رشـد و
پیشـرفت در حـوزه سلامت شـود.
در ایـن نشسـت کـه صبـح امـروز ،سـی و
یکـم خـرداد  ۱۴۰۱در بیمارسـتان شـهید
دکتـر فقیهـی شـیراز برگـزار شـد ،اعضـای
ایـن گـروه آموزشـی مسـایل و چالش هـای
خـود را بـا رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز در میـان گذاشـته و پیرامـون
راهکارهـای رفـع مـوارد مطـرح شـده،
تبـادل نظـر شـد.

آمالی  /آباده
جلسـه شـورای ادارای شهرسـتان باحضورروسـای ادارات ومسـئوالن محلی در سـالن هنر اداره فرهنگ وارشـاد
اسلامی آباده متفاوتتـر از همیشـه برگزار شـد.
در این جلسه ابتدا تعدادی ُ
ازروسای ادارات گزارشی از عملکرد خودرا به سمع حاضرین درجلسه رساندند.
میثم خداداد پس از دوماه فعالیت درسمت فرمانداری آباده بادست پر به شورای اداری شهرستان آمد.
فرمانـدار آبـاده در ارائـه گـزارش خـود گفـت :یکی از اقدامـات انجام شـده دیدار با معـاون اجرایـی رئیس جمهور
اسـت کـه در آن هفـت مطالبـه مکتوب خدمـت وی ارائه شـد و قول همکاری داده شـد.
وی در خصـوص نتایـج ایـن دیـدار گفـت :پیگیـری تسـویه  ۴۰میلیـاردی بدهـکاری تصفیهخانـه فاضلاب
آباده،وهمچنیـن اتصـال شهرسـتان آبـاده بـه آزادراه اصفهان_شـیراز ،ایجـاد بخـش سـوم بـه مرکزیـت شـهر
بهمـن ،ارتقـا ءفرمانـداری آبـاده بـه فرمانـداری ویـژه ،ارتقـاء ءدانشـکده پرسـتاری بـه دانشـکده علوم پزشـکی و
تکمیـل سـالن ورزشـی خسروشـیرین از نتایـح ایـن دیدار بود کـه در تمامی آنها قول همکاری مسـاعد داده شـد.
خـداداد افـزود :یکـی دیگـر از اقدامـات انجـام شـده دیـدار بـا معـاون وزیـر نیـرو و پیگیـری در خصـوص جـذب
سـرمایهگذار و احـداث نیـروگاه خورشـیدی کـه در آینـده نزدیـک گـزارش کاملتـری ارائـه خواهـم داد.
فرمانـدار آبـاده دیـدار بـا معـاون توسـعه وزیـر بهداشـت را دیگـر بازدیدهـای خـود خوانـد و از پیگیـری جـذب
پرسـتاران بخـش کوویـد در آبـاده خبـر داد.
نماینـده عالـی دولـت درشهرسـتان از دیـدار بـا معـاون وزیـر کشـاورزی در خصـوص پیگیـری راه مواصالتـی ۳۵
ایزدخواسـت بـه حنـا خبـر داد و اظهارداشـت :اعتبـاری بالـغ بـر  ۵۰مییـارد تومـان مصوبـه ایـن دیـدار بـود کـه
تـا دومـاه آینـده وارد فـاز عملیاتـی خواهـد شـد و ایـن اعتبـار از مـرداد مـاه بـه سـازمان عشـایری اختصـاص پیدا
میکنـد.
وی در ادامـه افـزود :در ایـن مـدت دو ماهـه  ۲۰نفـر از مدیرکلهـا و مشـاوران اسـتانداری فـارس یـا بـه ابـاده
سـفر کردهانـد و یـا بـا دیـدار داشـته ایـم کـه دسـتاوردهای خیلـی خوبی بـرای شهرسـتان به همراه داشـته اسـت
و از مدیـران شهرسـتان میخواهیـم برنامهریـزیای انجـام دهنـد کـه مدیرکلهایـی کـه هنـوز درشهرسـتان
حضورنیافتـه انـد بـه صـورت هدفمنـد از آنـان دعـوت تـا بـه ایـن شهرسـتان سـفر کننـد.
میثـم خـداداد همچنیـن از اتمـام پـروژه بانـد دوم آسـفالت جـاده آبـاده صغـاد تـا دوماه آینـده خبـر داد و گفت۲ :
و نیـم کیلومتـر جـاده بهمـن نیـز مراحل اجرایی آن شـروع شـده اسـت و بـرای  ۷کیلومتـر جاده خسروشـیرین در
حـال پیگیـری هسـتیم و در طـی چنـد مرحلـه آن پـروژه نیز انجام میشـود.
وی درقسـمتی ازسـنخان خـوداز پیگیـری مطالبات مـردم آباده خبـر داد و گفت :با همکاری خـوب ادارت برق و
راهداری،وحمـل ونقـل روشـنایی ورودی آبـاده در بلـوار جمهوری تا دو سـه روز آینده انجام میشـود.
فرمانـدار آبـاده همچنیـن در ایـن خصـوص افـزود :حدفاصـل پمـپ بنزیـن تمـدن تـا میـدان امـام حسـین نیـز
مرحلـه عملیاتـی فنداسـیون و پایههـای روشـنایی بـه زودی آغـاز میشـود و روشـنایی آن قسـمت هـم در آینـده
نزدیـک حـل خواهـد شـد.این مقـام مسـئول بـه مصوبات سـفراخیر مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان فـارس به
آبـاده گریـزی زد و گفـت :یکـی از مصوبـات راهانـدازی دانشـگاه فرهنگیـان دختـران شـمال فارس اسـت که در
چندیـن جلسـه ایـن مصوبـه را پیگیـری کردهایـم.
وی ادامـه داد :مصوبـات بعـدی نیـز ایجـاد دارالقـرآن آمـوزش و پـرورش در شـهر بهمـن ،تخصیـص  ۹میلیـارد
تومـن اعتبـار جهـت باشـگاه فرهنگیـان ،کلنـگ زنـی مدرسـه  ۱۲در بهمـن میباشـد کـه تـا پایـان سـال ۱۴۰۲
بـه بهـره بـرداری میرسـد.خداداد احـداث سـه زمیـن چمـن مصنوعـی و تجهیـز سـه کالس تربیـت بدنـی را از
مصوبـات دیگـر سـفر ایـن مدیـرکل خواند.
فرمانـدار آبـاده گفـت :بـا حضـور مدیـرکل کمیته امـداد فـارس در شهرسـتان آباده اقـدام خوبی صـورت گرفت و
آن افزایـش دوبرابـری اعتبـار وام اشـتغالزایی میباشـد کـه مـا میتوانیـم بـه  ۶۰۰نفـر از مـردم کـه هـم شـامل
مددجویـان کمیتـه امـداد میشـود و هـم غیـر مددجوهـا وام بدهیم.
وی یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم را کاهـش مـدارس هیـأت امنائـی در شهرسـتان آبـاده خوانـد و گفـت :از
دغدغه هـای مهـم مـردم فراوانـی مـدارس هیـأت امنائی در شهرسـتان آبـاده بود که تعـداد این مـدارس را از ۱۸
مدرسـه بـه دو مدرسـه کاهـش یافتـه و ایـن خودگامـی بـزرگ در جهت عادالنه شـدن سیسـتم آمـوزش و پرورش
آبـاده برداشـته شـد.خداداد همچنیـن از افتتـاح کشـتکارگاه طیور ،بـه عنوان یکـی از مجهزترین کشـتارگاههای
فـارس بـا اشـتغالزایی  ۹۰نفـر ظـرف مـدت دو هفتـه آینـده بـه بهره بـرداری خواهدرسـید
وی در پایـان از حـل مشـکل  ۸سـاله برخـی زمینهـای  ۱۲۰نفـر از فرهنگیـان شهرسـتان آبـاده در ظـرف مدت
دو هفتـه خبر داد.
در پایـان از اسـکندری ریاسـت اداره بـرق ،عبـاس نیـا ریاسـت اداره مسـکن و شهرسـازی و کارگـر ریاسـت اداره
راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای شهرسـتان آبـاده تقدیربعمـل آمـد

معاون سپاه فجر :

گردهمایی احرار فارس برگزار میشود
ایسـنا :معـاون اجتماعـی سـپاه فجـر اسـتان فـارس از برنامهریـزی بـرای
برگـزاری گردهمایـی نماینـدگان جمعیـت احرار این اسـتان در شـیراز خبر داد.
سـرهنگ محمدجعفـر دوسـتدار گفـت :همزمـان بـا آغـاز هفتـه مبـارزه بـا
موادمخـدر ،گردهمایـی هسـتههای مردمی مقابلـه بـا اعتیاد در اسـتان فارس،
صبـح روز جمعـه سـوم تیـر برگـزار خواهـد شـد.
دوسـتدار بـا اشـاره بـه پیـش بینـی حضـور  ۲۵۰نماینـده ایـن هسـتههای
مردمـی ،محـل گردهمایـی را سـالن همایشهـای شـورای شـهر شـیراز
اعلام و خاطرنشـان کـرد :در ایـن گردهمایـی ضمـن مـرور خاطـرات و
اشـتراک گذاری تجارب ،شـرکت کننـدگان برای قیام خالصانـه علیه اعتیاد در
ایـران اسلامی ،تجدیـد پیمـان خواهند کرد .معاون سـپاه فجـر فارس با بیان اینکه یک سـال از تشـکیل و فعال
شـدن هسـتههای مردمی مقابلـه بـا اعتیـاد در اسـتان فـارس میگذرد ،خاطرنشـان کرد :تشـکیل و فعـال کردن
جمعیـت احـرار ،علیرغـم عمر یکسـاله و کوتاهی که دارد ،آثار و برکات زیادی داشـته اسـت.
دوسـتدار گفـت :درمـان و بهبـودی صدهـا بیمار بـا روشهـای نوین ،علمـی و بدون عـوارض ،برگـزاری هزاران
سـاعت کارگاه و کالس مهارتآمـوزی در مـدارس ،مجالـس ،پایگاههای بسـیج ،هیأتهای مذهبـی و ،...جلب
نظـر و حمایـت خیریـن بـرای حمایـت از فعالیتهـای اجتماعی و کاهش آسـیبها ،تهیه و توزیع صدها بسـتهی
حمایتـی از خانوادههـای نیازمنـد ،زمینهسـازی بـرای اشـتغال یـا مهارتآمـوزی بهبودیافتـگان ،مطالبهگـری
ً
جـدی ،هدفمنـد و مسـتمر از مسـئولین در حوزههـای ایجابی و سـلبی و نهایتا پاکی کامل یک روسـتای اسـتان
فـارس ،بخشـی از اقدامـات جمعیت احـرار فارس بوده اسـت.
معـاون اجتماعـی سـپاه فجـر افـزود :گردهمایـی نماینـدگان هسـتههای مردمی مقابلـه بـا اعتیـاد در فـارس
(جمعیـت احـرار) در بزرگداشـت یکسـالگی و ثبـت و ضبـط و بـه اشـترا کگذاری تلخیهـا و شـیرینیها،
امیدهـای ایـن مجاهـدان راه خـدا ،برگزار
سـختیها و آسـانیها ،گریههـا و خندههـا ،رنجهـا و گنجهـا ،بیمهـا و
ِ
خواهد شـد.
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نگرانی کارشناسان در مورد سویههای جدید  ۴.BAو  ۵.BAامیکرون
باشــگاه خبرنگاران :ســویههای جدید  ۴.BAو  ۵.BAاومیکرون در آفریقای جنوبی ظاهر
شــده و طبق انتظارات کارشناسان ،ممکن است به زودی در اروپا و ایاالت متحده به رایجترین
موارد ابتال تبدیل خواهد شــد .ویروس کرونا از زمانی که برای اولین بار کشف شد ،جهش یافته
و شــکل خود را تغییر داده است و گونههای ژنتیکی که از آن بیرون میآیند جهش یافته نامیده
میشوند .تاکنون ،جهشهای اصلی که از کووید پدیدار شدهاند هنوز اندک هستند .از جمله آلفا
و دلتا که باعث ایجاد امواج قوی عفونت شد.
 ۴.BAو  ۵.BAآخریــن موارد جهش یافتــه  ۱۹-Covidو نزدیک به گونه جهش یافته
 omicronهستند .این منشأ نگرانی کارشناسان است.
سازمان جهانی بهداشت در ماه مارس  ۴.BAو  ۵.BAرا به فهرست گونههای جهشیافته
کووید اضافه کرد و آنها در اروپا به عنوان عامل نگران کننده طبقهبندی کرده است.
مکانهای انتشار
 ۴.BAو  ۵.BAدر اوایل ســال جاری در آفریقای جنوبی شناســایی شدند و اکنون به نظر
میرسد که سریعتر از انواع دیگر گسترش مییابند.
 ۴.BAو  ۵.BAدر بیشتر کشورهای اروپایی شیوع یافته و به نظر میرسد که توانایی آنها
برای آلوده کردن افراد به زودی از ســایر گونههای جهشیافته پیشــی خواهد گرفت و در واقع
این همان چیزی اســت که عمال در کشــور پرتغال اتفاق افتاده و گونه جهش یافته  ۵.BAبه
رایجترین گونه کرونا در میان پرتغالیها تبدیل شده است.
در ایاالت متحده نیز مقامات میگویند که شاهد افزایش تعداد موارد  ۱۹-COVIDناشی
از جهشهای جدید  ۴.BAو  ۵.BAهستند .در انگلیس ،نشانههای اولیه از افزایش مورد انتظار
در تعداد موارد کووید ناشی از شیوع جهشهای  ۴.BAو  ۵.BAمشاهده شده است.
در اســترالیا ،وزارت بهداشت مواردی از  ۱۹-COVIDرا در نتیجه شیوع  ۴.BAو ۵.BA
ثبت کرده است.
این گونههای جهش یافته چقدر خطرناک هستند؟
کارشناســان هیچ تاییدی در مورد شــدت ابتال به جهش یافته  ۴.BAو  ۵.BAاومیکرون
ندارند ،اما در هر صورت آنها کشندهتر از سایر جهش یافتههای کووید نیستند.
اکثر مردم نسبت به کووید مصونیت پیدا کرده اند ،چه از طریق ابتالهای قبلی چه با دریافت
واکسن ،که به طور کلی به کاهش خطر عفونت کمک میکند.
با این حال ،جهشهای جدید  ۴.BAو  ۵.BAتوانایی انتشــار آسانتر را نشان میدهند که
بخشی به دلیل کاهش سطح ایمنی در افراد است ،اما بخشی به دلیل تغییراتی است که ویروس
در ترکیب خود متحمل شــده است .بسیاری از کشورها محدودیتهای اعمال شده خود را برای
مبارزه با کووید لغو کرده اند ،به این معنی که مردم بیشتر با یکدیگر مخلوط میشوند و در نتیجه
شانس انتشــار ویروس افزایش مییابد .موج جدید شیوع کرونا میتواند منجر به بستری شدن
بیشتر در بیمارستان و همچنین مرگ و میر بیشتر شود.
چگونه پیشگیری کنیم
درســت مانند سایر جهشهای کووید ،خطر عفونت در مورد افراد مسن یا کسانی که شرایط
سالمتی ضعیفی دارند ،باالتر است .اگرچه واکسنهای موجود در حال حاضر بهترین راه نیستند،
اما در هر صورت بهترین واکسنهایی هستند که میتوان در خط دفاعی استفاده کرد.
این واکســنها به کاهش خطر عفونتهای شــدید کووید ۱۹-ناشی از هر یک از انواع آن،
از جملــه دلتا ،آلفا ،بتا و گاما کمک کردهاند .پزشــکان توصیه میکنند برای اطمینان از حداکثر
محافظت در برابر جهشهای موجود یا در حال ظهور ،افراد تعداد دوزهای توصیه شــده واکسن
را دریافت کنند.

مشکالت قلبی ریسک زوال عقل را
سه برابر افزایش می دهد

مهر :بر اســاس یک مطالعه جدید در مقیاس بزرگ ،ابتال به بیماریهای متعددی که بر قلب
تأثیر میگذارد ،با خطر بیشتر زوال عقل نسبت به خطر ژنتیکی باال مرتبط است.
این مطالعه ،دادههای بیش از  ۲۰۰هزار نفر افراد  ۶۰سال یا باالتر را بررسی کرد .تیم تحقیق
بینالمللی افرادی را که به بیماریهای متابولیک قلبی دیابت ،ســکته ،یا حمله قلبی یا ترکیبی
از این ســه تشخیص داده شده بودند و کسانی که در ادامه به زوال عقل مبتال شدند ،شناسایی
کردند .در این جمعیت مورد مطالعه ،محققان دریافتند که هر چه یک فرد تعداد بیشــتری از این
ســه بیماری را داشــته باشد ،خطر ابتالء به زوال عقل در آنها بیشــتر است .افرادی که هر سه
بیماری را داشــتند سه برابر بیشتر از افرادی که خطر ژنتیکی باالیی داشتند در معرض ابتالء به
زوال عقل بودند.
دکتر «شین یو تای» ،نویسنده اصلی از دانشگاه آکسفورد ،گفت« :زوال عقل یک مسئله مهم
جهانی اســت ،و پیش بینیها نشان میدهد  ۱۳۵میلیون نفر در سراسر جهان تا سال  ۲۰۵۰به
این وضعیت ویرانگر مبتال خواهند شد .ما دریافتیم داشتن چندین بیماری قلبی بیش از ژنتیک،
فرد را در معرض ابتالء به زوال عقل قرار میدهد .بنابراین با هر میزان خطر ژنتیکی که به دنیا
آمــده اید ،به طور بالقوه میتوانید با مراقبت از ســامت قلب و متابولیک در طول زندگی تأثیر
زیادی در کاهش خطر زوال عقل داشته باشید».
وی در ادامه افزود« :تحقیق ما نشــان میدهد که محافظت از قلب در طول زندگی احتما ًال
فواید قابل توجهی برای مغز نیز دارد .برای محافظت از قلب خود ،میتوانید ورزش منظم داشته
باشید ،رژیم غذایی سالم داشته باشید و هر کاری که ممکن است انجام دهید تا اطمینان حاصل
کنید که فشار خون ،قند خون و سطح کلسترول مطابق با دستورالعملها است».

افزایش چاقی کودکان
و رشد  ۵۰درصدی ابتال به دیابت

مهــر :به گفته محققان ،افزایش نرخ چاقی کودکان منجر به افزایش شــدید تعداد مبتالیان
به دیابت نوع  ۲شــده است .طبق بررســی محققان در بریتانیا ،تقاضا برای مراقبت از مبتالیان
به دیابت نوع  ۲در واحدهای دیابت کودکان در سراســر انگلستان و ولز  ۵۷درصد افزایش یافته
اســت .ارقام جدید نشان میدهد که نســبت کودکان چهار و پنج ساله چاق  ۴۶درصد افزایش
یافتــه اســت .محققان معتقدند چاقی عامل  ۸۰تا  ۸۵درصد از خطــر ابتالء به دیابت نوع  ۲در
بریتانیا است.
دیابت نوع  ۲یک بیماری شــایع است که باعث میشود ســطح قند (گلوکز) در خون بسیار
باال برود .میتواند عالئمی مانند تشــنگی بیش از حد ،نیاز به ادرار کردن زیاد و خستگی ایجاد
کند .همچنین میتواند خطر ابتالء به مشکالت جدی در چشم ،قلب و اعصاب را افزایش دهد.
این بیماری یک وضعیت مادام العمر است که میتواند زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد.
ممکن است نیاز به تغییر رژیم غذایی ،مصرف دارو و معاینات منظم باشد.
این بیماری به دلیل مشــکالت مربوط به یک ماده شــیمیایی در بدن به نام انسولین است.
اغلب با اضافه وزن یا کم تحرکی یا داشتن سابقه خانوادگی دیابت نوع  ۲مرتبط است.
محققان هشدار میدهند با افزایش تعداد کودکانی که اکنون با چاقی زندگی میکنند ،و تعداد
مبتالیان به دیابت نوع  ۲در یک صعود بسیار نگران کننده ،ما با یک بحران کامل روبرو هستیم
که خطر آسیب جبران ناپذیری را برای سالمت جوانان به همراه دارد.

داروی دیابت نوع ۲ریسک سنگ کلیه را
کاهش می دهد

تبیان :انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده
تولید شــده و کمک میکند گلوکــز از جریان خون
حرکت کرده و وارد سلولها شود تا در آنجا بهعنوان
انرژی مصرف شود .انسولین زمانی تولید میشود که
ســطح گلوکز خون باال میرود ،مث ً
ال بعد از خوردن
غذا .ترشح انســولین کمک میکند سطح قند خون
پایین بیاید و در حدی نرمال و سالم حفظ شود.
مقاومت به انسولین زمانی روی میدهد که عضله
و چربی و ســلولهای کبد دیگر به انســولین پاسخ
مناسبی ندهند و در نتیجه بدن بهسختی بتواند گلوکز
را جذب کند .وقتی چنیــن اتفاقی میافتد لوزالمعده
انسولین بیشتری تولید میکند تا این شرایط را جبران
نماید .اگر لوزالمعده بتواند همچنان به تولید انسولین
کافی ادامه دهد تا واکنش ضعیف سلولها را جبران
کند ،سطح گلوکز خون میتواند در حد نرمال بماند،
اما اگر نتواند چه؟
پیــش دیابت میتواند در افرادی ایجاد شــود که
مقاومت به انسولین دارند و نمیتوانند انسولین کافی
برای کنترل سطح قند خون تولید کنند .این عارضه
در صورت عدم درمان باعث میشود سطح قند خون
بهمرور زمان از طیف نرمال خارج شــده و منجر به
دیابت شود.
علت اصلی مقاومت به انسولین چیست؟
از کجا باید بدانید به مقاومت به انسولین دچارید؟
عوامل رایجــی که میتوانند منجر بــه مقاومت به
انسولین شوند:
 .چاقی یا اضافهوزن
 .سن باالتر از  ۴۵سال
 .داشتن خواهر ،برادر ،پدر و یا مادری که مقاومت
به انسولین دارد
 .نداشتن فعالیت بدنی
 .کلسترول باال یا فشارخون باال
 .سابقهٔ بیماری قلبی
برخی از داروها ،اختالالت هورمونی و مشکالت
خواب ماننــد آپنه خواب نیز ممکن اســت منجر به
مقاومت به انسولین شوند.
از کجا باید بدانید مقاومت به انســولین
دارید؟
ســختی ماجرا همین جاست؛ مقاومت به انسولین
تنها چند عالمت قابل تشــخیص دارد .گفته میشود
ایسنا :یک متخصص طب سنتی گفت :استفاده از
دمنوشهایی مانند دمنوش آویشن ،سیاوشان ،بابونه
جزء دمنوشهایی اســت که به عنوان آنتی بیوتیک
خوب برای درمــان عفونت ریه مورد اســتفاده قرار
میگیرد.
نعمتاله مــرادی اظهار کرد :آویشــن از گیاهان
دارویی محبوب و پرخاصیت است که جایگاه ویژهای
در نسخههای طب سنتی دارد و همچنین در صنعت
داروسازی به وفور از آن استفاده میشود ،همچنین در
کنار آویشن بسیاری از گیاهان دیگر را میتوان برای
مقاصد درمانی استفاده کرد.
وی با اشــاره به اینکــه پنومونی یک ریه چرک
کرده است که باعث متورم شدن کیسههای کوچک
هوایی در ریهها میشود ،عنوان کرد :در این وضعیت
کیســههای هوایی انباشته از مایعات و عفونت شده و
نخســتین چیزی که رخ میدهد سرفههای همراه با
خلط و چرک اســت ،اما تب ،لرز و تنگی نفس نیز در
پی این عالئم بوجود میآید.
مرادی با اشاره به اینکه انواع متعددی از باکتری،
ویــروس و قارچهــا میتوانند عامل شــروع کننده
پنومونی در افراد باشند ،عنوان کرد :بیماری پنومونی
را بسته به شدت و علت بیماری میتوان یک بیماری
خفیف ،شــدید و یا حتی تهدید کننده زندگی در نظر
ایســنا :یک متخصص داخلی گفــت :کبد نقش
مهمی در ســمزدایی و فیلتر کــردن مواد زائد از بدن
دارد ،وقتی این عضو به دلیل یکیاز بیماریهای کبد
خوب کار نمیکند میتواند منجر به عوارض جدی در
سالمتی شــود ،به همین دلیل باید عالئم مشکالت
کبدی را بدانیــد تا بتوانید با تشــخیص و درمان به
موقع ،این اندام حیاتیتان را نجات دهید.
علــی هادیانپــور ،اظهار کرد :کبد شــما یکیاز
ســختکوشترین اندامهای بدن اســت که به شما
کمک میکند غذایتان را هضم ،آنرا به انرژی تبدیل
و آن انرژی را برای مصارف بعدیتان ذخیره کنید.
وی عنوان کرد :بیمــاری کبد ،عبارتی کلی برای
تمام عوارضی اســت که بر کبد اثــر میگذارند و به
تنهایی یک بیماری نیست.
هادیانپور با اشــاره به اینکه عالئم بیماری کبد
بسته به علت اصلی میتوانند گوناگون باشند ،تصریح
کرد :یک ســری از عالئم ،تقریب ًا مشترک بوده و در
تعدادی از عوارض کبدی دیده میشوند ،مانند زردی
پوســت و چشــم ،تیرگی ادرار ،مدفوع رنگپریده یا
خونی و یا ســیاه ،تورم قوزک پا ،پا یا شــکم ،تهوع،
اســتفراغ ،کاهش اشتها ،خســتگی مداوم و مزمن،
احســاس خارش در پوســت و به راحتی کبود شدن
بدن و ...
این متخصص داخلی با اشــاره به اینکه هپاتیت
ویروسی به التهاب کبد گفته میشود که یک ویروس
علت آن اســت ،ادامه داد :هپاتیت ُمســری است اما
همیشــه هم عالمت ندارد ،یعنی بدون اینکه متوجه
شوید میتوانید آن را انتقال بدهید یا بگیرید.
وی با اشــاره به اینکه هپاتیــت از طریق تماس
با غــذای آلوده ،آب آلــوده یا ترشــحات بدن مانند
خون و مایع منی منتقل میشــود ،تصریح کرد :تمام
عفونتهای هپاتیت بر کبد اثر میگذارند و باعث تورم
آن شــده و اجازه نمیدهند عملکرد مناســب خود را
داشته باشد.
هادیانپور با اشاره به اینکه این عفونتها ممکن

مقاومت به انسولین چیست
و چرا باید آن را جدی بگیرید؟

عارضهای بــه نام آکانتوزیس نیگریکانس در افرادی
که مقاومت به انســولین دارند شــایعتر اســت که
خــود را بهصورت نواحی تیــره و مخملی در چین و
چروکهای گردن و کشــاله ران و زیربغل و پشــت
گردن نشــان میدهد که نتیجهٔ تجمع انســولین در
سلولهای پوستی است .پزشــکان میتوانند با یک
آزمایش خون ســاده طی یک دورهٔ دو ســهماهه و
مقایســهٔ نتایج ،وضعیت فرد را از جهت مقاومت به
انسولین بررسی کنند.
کســانی که پیشدیابت دارند پنجاهدرصد بیشتر
در معرض مقاومت به انســولین طی  ۵تا  ۱۰ســال
بعد هســتند .اما اگر مقاومت به انســولین پیشرفت
کرده و به پیشدیابت برســد ،عالئم عدم تعادل در
گلوکز خون میتواند مشابه عالئم دیابت ظاهر شود:
تشنگی مفرط ،گرســنه بودن بعد از غذا ،تکرر ادرار،

تاری دید ،ســردردُ ،کند ترمیم شدن زخم ،احساس
خستگی بیش از حد معمول و عفونتهای مکرر.
تفــاوت مقاومت به انســولین و دیابت
چیست؟
هرکسی ممکن اســت موقت ًا یا به طور مزمن به
مقاومت به انســولین دچار شود .مقاومت به انسولین
مزمــن درصورتیکه مداوا نشــود بهمــرور میتواند
موجب پیش دیابت و ســپس دیابت نوع دوم شــود.
پیش دیابت زمانی اســت که سطح قند خون باالتر
از حد نرمال است اما هنوز بهاندازهای باال نیست که
دیابت محسوب شود .پیش دیابت معمو ًال در افرادی
روی میدهد که در حال حاضر مقاومت به انســولین
دارند.
چه داروهایی برای درمــان مقاومت به
انسولین به کار میروند؟

درمان عفونت ریه با دمنوشهای گیاهی

گرفت.
این متخصص طب ســنتی افــزود :عفونت ریه

معمــو ًال در نــوزادان ،کــودکان و افراد مســنتر از
 ۶۵ســال و همچنین افرادی که به مشکالتی نظیر

بیماریهای کبدی ،علتها و عالئم

اســت حاد یا مزمن باشند ،بیان کرد :ویروس هپاتیت
ممکن اســت ســالها بدون ایجاد عالمتی در بدن
زندگی کند ،در ابتدا ممکن است فرد متوجه عالئمی
مشــابه آنفلوانزا شــود اما به مرور زمان ممکن است
عالئمــی مانند خســتگی ،کاهش انــرژی یا ضعف
عمومــی ،درد عضالت و مفاصل ،شــکم درد ،تهوع،
اســتفراغ ،کاهش اشتها ،تیرگی ادرار و رنگ پریدگی
مدفوع ،یرقان بروز کند.
این متخصص داخلی با اشــاره به اینکه یک کبد
ســالم معمو ًال حاوی مقدار کمی چربی است ،عنوان
کرد :بیماری کبد چرب زمانی روی میدهد که چربی
زیادی در کبد تجمع کند ،کبدی که زیاد چربی دارد،
ملتهب و متورم میشود که این التهاب میتواند باعث
سیروز کبد شده و آسیب دائمی به آن بزند.
وی با اشــاره به اینکه دو نوع بیماری کبد چرب
داریم ،تصریح کرد :کبد چرب الکلی که نتیج ه مصرف

بلندمدت الکل است ،و کبد چرب غیرالکلی که علت
خاصی ندارد اما تغذیه در برخی موارد نقش دارد.
هادیانپــور با اشــاره بــه عالئــم بیماریهای
ژنتیکی کبد ،تصریح کــرد :ژنتیک در ابتال به برخی
از بیماریهای کبد نیز نقــش دارد ،عوارض معمول
ژنتیکی کبد که میتوانند برای کبد مشکل ایجاد کنند
شــامل مواردی مانند هموکروماتوسیس ژنتیکی که
باعث میشــود بدن ،آهن زیادی در کبد انباشته کند،
بیماری ویلسون که باعث میشود کبد به جای اینکه
مس را دفع کند آن را ذخیره کند ،کمبود آلفا ۱است.
این متخصص داخلی بیان کرد :عالئم بیماریهای
ژنتیکی کبد معمو ًال مواردی مانند خســتگی و افت
انرژی ،مفصل درد ،شــکم درد ،کاهش اشــتها ،تورم
شکم و پاها و یرقان است.
وی تأکید کرد :ســیروز یا زخــم کبد زمانی اتفاق
میاُفتد که کبد شــما با التهاب یا تورم آســیب دیده

هرچند هنــوز دارویی برای درمــان مقاومت به
انسولین ســاخته نشــده اما پزشــک ممکن است
داروهایی برایتان تجویز کند:
 .داروی فشارخون
 .متفورمین برای دیابت
 .استاتینها برای کاهش کلسترول LDL
آیا مقاومت به انسولین درمان دارد؟
متأسفانه شما نمیتوانید ژنتیک یا سنتان را تغییر
دهید امــا در مورد علتهایی که به ســبک زندگی
مربوط میشوند ،راهکارهای سادهای وجود دارند که
میتوانند تفاوتهای بزرگی ایجاد کنند:
فعالیت بدنیتان را بیشتر کنید
فعالیت بدنــی منظم به بدن کمک میکند تعادل
سطح گلوکز خون را بهتر حفظ کند .پژوهشها نشان
دادهاند تمرینات تناوبی ُپرشــدت یکی از مؤثرترین
فعالیتها برای درمان مقاومت به انسولیناند.
کاهش وزن اضافی
داشتن چربی اضافی خصوص ًا در ناحیه شکم یکی
از علتهای اصلی مقاومت به انســولین است .پس
اگر سایز دور کمرتان بیشتر از اندازهای است که باید
باشد ،بیشــتر در معرض مقاومت به انسولین هستید.
چربی شــکم ،هورمونها و موادی تولید میکند که
میتوانند موجب التهاب در بدن شــوند و التهاب هم
میتواند مقاومت به انسولین ایجاد کند.
رژیم غذاییتان متعادل باشد
چیــزی به نام رژیم غذایی مخصوص مقاومت به
انسولین وجود ندارد .شما باید تابع اصول اصلی تغذیه
سالم و متعادل باشــید .یعنی بیشتر غذاهای گیاهی
مثل میوه و ســبزی و مغزها و دانهها و غالت کامل
بخورید ،چربیهای سالم مثل روغن زیتون ،ماهی و
دانهها مصرف کنیــد ،پروتئینهای کمچرب بخورید
و از لبنیــات کمچرب یا جایگزین لبنیات اســتفاده
نمایید.
کربوهیدراتهایی که مصرف میکنید اثر زیادی
روی سطح قند خونتان دارند .بدن شما کربوهیدراتها
را به قندها و اساســ ًا گلوکز تجزیه میکند .ســپس
انسولین به بدن در اســتفاده و ذخیره آن به صورت
انرژی کمک میکند .به همین دلیل توصیه میشود
بهجای غالت فــرآوری شــده و کربوهیدراتهای
تصفیه شده غالت کامل مصرف کنید.
ضعف سیســتم ایمنی بدن دچار هســتند ،جدیتر و
خطرناکتر خواهد بود ،اما خوشبختانه آنتی بیوتیکها
و داروهای ضد ویروســی جدید قادر به درمان انواع
پنومونی خواهند بود.
وی بیان کرد :اما جدای از طب جدید و استفاده از
داروهای شیمیایی در درمان پنومونی طب سنتی نیز
راهکار مؤثری برای درمان به بیماران توصیه میکند.
مرادی تصریح کرد :بیمــاری پنومونی یا عفونت
ریه در طب ســنتی حاصل به هــم ریختن مزاج فرد
اســت که باید در درجه اول با اطــاع از مزاج پایه
بیمار بتوانیم ســوء مزاجی که برای او عارض شــده
را تشــخیص دهیم و با رعایت مزاج روش مناســب
را بــه کار گیریم .این متخصص طب ســنتی عنوان
کرد :اســتفاده از دمنوشهایی مانند دمنوش آویشن،
سیاوشان ،بابونه جزء دمنوشهایی است که به عنوان
آنتــی بیوتیک خوب برای درمــان عفونت ریه مورد
استفاده قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه برای درمان بیماری در کنار
طب رایج باید از ظرفیتهای طب سنتی هم استفاده
شــود گفت :بخور بابونه ،آویشــن ،اسطوخودوس به
پاکسازی ریه کمک میکند که الزم است بیمار قبل
از اجرای توصیههای طب سنتی حتم ًا با پزشک خود
مشورت کند.
اســت ،بیماریهای کبد خصوص ًا کبد چرب الکلی و
هپاتیت میتوانند در نهایت منجر به ســیروز شوند اما
نه به سرعت.
هادیانپــور در رابطه با عالئــم بیماریهای خود
ایمنی کبد ،عنوان کرد :بیمــاری خود ایمنی بیماری
است که سیســتم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای
ســالم بدن حمله میکند ،ازجملــه بیماریهایی که
باعث میشــوند سیســتم ایمنی به کبد حملهور شده
و سبب التهاب و زخم میشوند ،میتوان به کالنژیت
صفراوی اولیه ،کالنژیت اسکلروز اولیه و هپاتیت خود
ایمنی اشاره کرد.
این متخصص داخلی در رابطه با عالئم ســرطان
کبد ،افزود :سرطان کبد به هر سرطانی گفته میشود
که از کبد شــروع شــده باشــد که معمو ًال به آرامی
گســترش یافته و ممکن است در مراحل اولیه متوجه
عالئمی نشــوید ،اما به محض بــروز عالئمی مانند
کاهش اشــتها ،کاهش وزن بیدلیل ،خارش پوست،
یرقان ،تورم شــکم و پاها ،تهوع ،استفراغ و به راحتی
کبود شدن بدن به پزشک خود مراجعه کنید.
وی بیان کرد :نارسایی کبد میتواند حاد یا مزمن
باشــد و معمو ًال بعد از ســیروز روی میدهد و عموم ًا
در مراحل آخر بیماری کبــد اتفاق میاُفتد ،یعنی بعد
از اینکه کبد بســیار آسیب دید و نمیتواند به عملکرد
خود ادامه بدهد.
هادیانپــور با اشــاره بــه اینکه مصــرف زیاد
اســتامینوفن میتواند باعث بروز نارســایی حاد کبد
شــود که در طی یک دوره چند روزه یا چند هفتهای
اتفاق میافتد ،نه ماهها یا سالها ،تأکید کرد :نارسایی
حاد کبد به اندازه نارسایی مزمن کبد شایع نیست ،اما
بسیار جدی و خطرناک است.
ایــن متخصص داخلــی بیان کــرد :بیماریهای
کبدی که بــدون درمان رها شــوند میتوانند اثرات
ماندگاری بر ســامتی شما داشته باشند ،بنابراین اگر
فکر میکنید بیماری کبد دارید ،بهتر اســت در اسرع
وقت با پزشک معالج خود صحبت کنید.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :مطالعات نشان داد بیماران مبتال به دیابت نوع  ۲که امپاگلیفلوزین مصرف کردند ،تقریب ًا
 ۴۰درصد کمتر از بیمارانی که در طول  ۱.۵سال درمان دارونما دریافت کردند ،در معرض ابتال
به سنگ کلیه بودند.
این یافتهها از تجزیــه و تحلیل دادههای کارآزمایی بالینی امپاگلیفلوزین برای کنترل گلوکز
خون در  ۱۵۰۸۱بیمار مبتال به دیابت نوع  ۲بدست آمد.
دکتر پریادارشــینی باالسوبرامانیان ،سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی ییل کنتیکیت،
گفــت« :برای تأیید این مشــاهدات اولیه در بیماران مبتال به دیابت نــوع  ۲و بدون دیابت ،به
آزمایشهای بالینی نیاز است .اگر این ارتباط ثابت شود ،امپاگلیفلوزین ممکن است برای کاهش
خطر ابتالء به سنگ کلیه حداقل در افراد مبتال به دیابت نوع  ،۲استفاده شود».
از آنجایــی که مهارکنندههای  SGLT۲نظیر امپاگلیفلوزین ،دفع گلوکز ادراری را از طریق
کاهش بازجذب کلیوی گلوکز که منجر به دیورز اسمزی و افزایش جریان ادرار میشود ،افزایش
میدهند ،محققان این فرضیه را مطرح کردند که این درمانها «ممکن اســت با کاهش غلظت
مواد لیتوژنیک در ادرار ،خطر ابتالء به سنگهای دستگاه ادراری فوقانی را کاهش دهند».
محققان بر انجام مطالعات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.
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گوناگون
چهارشنبه  1تیر 1401

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

ایسنا :یک روانشناس گفت :اختالل دلبستگی واکنشی
یک بیماری نادر اما جدی است که در آن کودک خردسال
با والدین یا مراقبان خود دلبستگیهای سالم و عاطفی
برقرار نمیکند.
لیال میررضایی با اشاره به اینکه اختالل دلبستگی
واکنشی زمانی ایجاد میشود که نیازهای اساسی کودک
برای امنیت ،محبت ،تربیت و پرورش برآورده نمیشود،
اظهار کرد :در این صورت کودک شما دلبستگیهای
دوست داشتنی ،دلسوزانه و مداوم با دیگران ایجاد نمیکند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان مبتال به
اختالل دلبستگی واکنشی آسیب جسمی یا عاطفی
را تجربه کرده  یا در اوایل زندگی یتیم شدهاند ،عنوان
کرد :اختالل دلبستگی واکنشی یا باعث میشود کودک
از برقراری روابط خودداری کند یا بهدنبال جلب توجه
بیشاز حد است و میتواند تأثیرات منفی روی رشد کودک
داشته باشد.
میررضایی در رابطه با عالئم اختالل دلبستگی
واکنشی ،تصریح کرد :این اختالل میتواند از نوزادی
شروع شود ،درحالیکه تحقیقات کمی در مورد عالئم این
اختالل در سنین کودکی وجود دارد.
این روانشناس عنوان کرد :عالئم این اختالل ممکن
است شامل مواردی همچون رفتارهای غیرقابل توضیح
مانند ترس ،غم و تحریکپذیری ،ظاهر غمانگیز و بدون
علت ،تماشای دیگران از نزدیک اما عدم برقراری تعامل
اجتماعی ،عدم درخواست کمک از دیگران و عدم عالقه
به بازیهای تعاملی شود ،اگر کودک شما هر یک از این
عالئم را نشان میدهد ،به روانشناس یا روانپزشک
کودک مراجعه کنید.
وی عنوان کرد :اگر اختالل دلبستگی واکنشی تا دوران
نوجوانی ادامه پیدا کند ،ممکن است منجر به سوء مصرف
موادمخدر یا الکل شود.
میررضایی با اشاره به اینکه برای احساس امنیت و
ایجاد اعتماد ،نوزادان و خردساالن شما به یک محیط
پایدار و دلسوز نیاز دارند ،تصریح کرد :نیازهای اساسی
عاطفی و جسمی آنها باید به طور مداوم برآورده شود،
بهعنوان مثال ،هنگامی که کودک شما گریه میکند ،نیاز
به غذا یا تغییر پوشک باید با یک تبادل عاطفی مشترک
که شامل تماس چشمی ،لبخند زدن و نوازش باشد،
برآورده شود.

غیبت نکن
با آن جنم و هیکل و هیبت
اینقدر چرا می کنی غیبت
دور است ز انصاف و ز غیرت
کار تو شده ،موجب حیرت
این سرد کند رابطه چون برف
پشت سر این و آن نزن حرف
ج ِِّو بدی بر علیه فردی
با کار خودت به پای کردی
ویروسی و تو عامل دردی
یعنی که مضر ،چو ریز گردی
دارد مگر این کار تو هم صرف؟
پشت سر این و آن نزن حرف
بر شهرت و اعتبار همکار
ضربه بزنی تو ای زیانبار
او را کنی شرمنده و بیزار
روحش شود آزرده و بیمار
بار آوری یک فاجعه ی ژرف
پشت سر این و آن نزن حرف
تخریب کنی تو آدمی را
می رنجانی محترمی را
تو در دلش اندازی غمی را
هم داری روا ،هر ستمی را
پر می کنی از باد هوا ظرف
پشت سر این و آن نزن حرف
بی شبهه بخیلی و حسودی
تو صاحب یک قلب کبودی؟
پُرکین و حسد داری وجودی
منفوری و باعثش تو بودی
مانند "غمین" که هست کم حرف
پشت سر دیگران نزن حرف

ایسنا :بررسی جدید پژوهشگران «دانشگاه نورثوسترن» نشان میدهد
که هوش مصنوعی میتواند الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم
شناسایی کند.
پژوهش جدیدی که به سرپرستی «دانشگاه نورثوسترن»(Northwestern
 )Universityانجام شده است ،از یادگیری ماشینی استفاده میکند
تا الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی کند .نتیجه این
پژوهش ،بین زبانهای انگلیسی و کانتونی همخوانی داشت و نشان داد که
بررسی ویژگیهای گفتاری ممکن است روش مفیدی برای تشخیص دادن
این بیماری باشد.
این پژوهش که با همکاری پژوهشگران هنگ کنگ انجام شد ،نتایجی را به
همراه داشت که میتوانند به دانشمندان کمک کنند تا بین عوامل ژنتیکی و
محیطی که تواناییهای ارتباطی افراد مبتال به اوتیسم را شکل میدهند ،تمایز
قائل شوند .همچنین ،این روش میتواند به دانشمندان کمک کند تا درباره
منشاء این بیماری بیشتر بیاموزند و درمانهای جدیدی را ارائه دهند.
کودکان مبتال به اوتیسم ،اغلب آهستهتر از کودکان معمولی صحبت میکنند
و تفاوتهایی را در زیر و بم ،آهنگ و ریتم صحبت از خود نشان میدهند .با
وجود این ،توصیف این تفاوتها همیشه به طور شگفتانگیزی دشوار بوده و
منشأ آنها برای دههها نامشخص مانده است.
اکنون «مالی الش»( )Molly Loshو «جوزف الو»(،)Joseph Lau
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اختالل دلبستگی واکنشی چیست؟

این روانشناس با اشاره به اینکه در کودکی که
نیازهایش نادیده گرفته شده یا پاسخ مناسبی از والدین
و مراقبین دریافت نکند ،انتظار نداشته باشید وابستگی
پایدار با والدین و مراقبان خود ایجاد کند ،عنوان کرد:
هنوز مشخص نیست که چرا برخی از نوزادان و کودکان
به اختالل دلبستگی واکنشی مبتال میشوند و در برخی

دیگر با شرایط یکسان دیده نمیشود.
وی ادامه داد :عواملی مانند زندگی در مهد کودک یا
یک مؤسسه دیگر ،تغییر دائم پرستار و مراقب ،والدین
دارای مشکالت روحی و روانی ،دوری از والدین و ...
خطر ابتال به اختالل دلبستگی واکنشی را در کودکان ما
افزایش میدهد.

مصنوعی میتواند روشی را ارائه کند که ممکن است روزی از فرهنگها فراتر
رود زیرا رایانه قادر است کلمات و صداها را به روشی ک ّمی و بدون توجه به
زبان تجزیه و تحلیل کند.
الش گفت :از آنجا که ویژگیهای گفتاری شناساییشده از طریق یادگیری
ماشینی ،ویژگیهای مشترک در زبان انگلیسی و کانتونی را در بر دارند،
یادگیری ماشینی میتواند برای توسعه روشهایی سودمند باشد که نه تنها
جنبههای گفتار مناسب برای مداخالت درمانی را شناسایی میکنند ،بلکه
میتوانند آنها را به مرور زمان ارزیابی کنند.
پژوهشگران میگویند که نتایج این پژوهش در نهایت میتوانند تالشهایی را
برای شناسایی و درک نقش ژنهای خاص و مکانیسمهای پردازش مغز شکل
دهند که در حساسیت ژنتیکی نسبت به اوتیسم دخیل هستند .هدف آنها در
نهایت ،ایجاد تصویر جامعتری از عواملی است که در افراد مبتال به تفاوتهای
گفتاری اوتیسم وجود دارند.
الو گفت :یکی از شبکههای مغزی که میتواند در این امر دخیل باشد ،مسیر
شنوایی است که با تفاوت در نحوه پردازش صداها در مغز افراد مبتال به اوتیسم
ارتباط دارد.
وی افزود :گام بعدی ما ،شناسایی تفاوت در پردازش الگوهای گفتاری در مغز
ﺟﺪول 401-2640
و بررسی ژنتیک عصبی ورای آنها است .ما در مورد آنچه در پیش رو است،
هیجانزده هستیم.

هوش مصنوعی
کودکان مبتال به اوتیسم را شناسایی میکند
پژوهشگران دانشگاه نورثوسترن و «پاتریک وانگ»()Patrick Wong
و گروهش در هنگ کنگ ،با موفقیت از یادگیری ماشینی برای شناسایی
تفاوتهای گفتاری مرتبط با اوتیسم استفاده کردهاند.
دادههای مورد استفاده برای آموزش این الگوریتم ،با ضبط صدای جوانان
انگلیسیزبان و کانتونیزبان به دست آمد که به اوتیسم مبتال نبودند و روایت
خود را از داستانی بیان میکردند که در یک کتاب تصویری کودکانه و بدون
کلمه به نام «قورباغه! کجایی؟» آمده بود.
الش گفت :تفاوتهای ساختاری که ما مشاهده کردیم ،ممکن است به
ویژگیهای گفتاری اشاره کنند که انعطافپذیرتر هستند و میتوانند اهداف
خوبی برای مداخله باشند.
الو گفت :استفاده از یادگیری ماشینی برای شناسایی عناصر کلیدی گفتار که
پیشبینیکننده اوتیسم هستند ،گامی رو به جلو برای پژوهشگرانی است که

میررضایی با اشاره به اینکه بهطور کامل نمیتوان از
اختالل دلبستگی واکنشی پیشگیری کرد ولی راههایی
برای کاهش خطر ابتال به آن وجود دارد ،تصریح کرد:
کودکان و خردساالن به یک محیط پایدار و دلسوز نیاز
دارند و نیازهای اساسی عاطفی و جسمی آنها باید به طور
مداوم برآورده شود.

به دلیل سوگیری زبان انگلیسی در تحقیقات اوتیسم و ذهنیت انسانها در
طبقهبندی تفاوتهای گفتاری بین افراد مبتال به اوتیسم و افراد بدون آن،
محدود شدهاند.
وی افزود :ما با استفاده از این روش توانستیم ویژگیهای گفتاری را شناسایی
کنیم که میتوانند به پیشبینی اوتیسم کمک کنند .برجستهترین مورد از
این ویژگیها ،ریتم گفتار است .ما امیدواریم که این پژوهش بتواند پایهای
برای پژوهشهای آینده در مورد اوتیسم باشد که از یادگیری ماشینی استفاده
میکنند.
پژوهشگران بر این باورند که پژوهش آنها میتواند به درک بهتر اوتیسم کمک
کند .الو گفت :هوش مصنوعی با کاهش باری که روی شانه متخصصان
مراقبتهای بهداشتی قرار دارد ،میتواند تشخیص اوتیسم 2را آسانتر کند و
امکان تشخیص را برای افراد بیشتری در دسترس قرار دهد .همچنین ،هوش
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کشکول
چهارشنبه  1تیر 1401

در شــماره  69نقد و بررســی کتاب تهران مطلبی خواندم
از همشــهری گرامی دکتر ســیروس پرهام به نام «مارهای
خانه زاد بی آزار» از آنجایــی که من بنده هم بیش از «»60
سال اســت که به گردآوری فرهنگ مردم فارس مشغولم ،در
ارتباط با «مار» مطالبی فراهم آورده ام که پیشــکش می شود
سپاسگزار می شوم که چاپ شــده مطلب را در نقد و بررسی
کتاب ببینم.
استاد مرقوم داشــته اند :مارهای خانه زاد شیراز آزارشان به
اهل خانه نمی رسد «شهرهای دیگر را نمی دانم»
نظری اســت قابل احترام .و اما دیدن و شنیدن نام مار در
آدمی ایجاد وحشــت می کند و از گذشته های دیر و دور این
ترس در آدمی نهادینه شده است.
دکتر پرهام از مارهایی که دیده و وحشتی که کرده نوشته...
چون ماجرا را برای مادربزرگ تعریف می کند مادربزرگ است
که می گوید:
نباید از مارهای خانه بترسی ،چون همه شون خونه زادنو به اهل خانه کاری ندارن.
***
در شــیراز خودمان چون ماری در خانه ای دیده می شــد،
ترســی هیچ جا نبوده ای به ســراغ اهالی خانه می آمد .از مار
دور شــده فوراً یکی از مارگیرهای شهر را خبر می کردند .این
مارگیرها در محله ها شــناخته شــده بودند .مارگیر خودش را
به خانه می رســاند ابتدا مار را خوب ســیل «تماشا» می کرد.
بعد درباره آن اظهارنظر می کرد :این مار صاحب خانه اســت،
بی آزاره و یا می گفت :این مار غریبه اســت ،رهگذر اســت و
معتقد بودند که «مار صاحب خانه» بی آزار است ،و صدمه ای
به صاحب خانه نمی زند .به همین خاطر کاســه ای آب نمک
تهیه کرده پیش روی مار نهاده و باور داشتند که مار نمک گیر
می شود و صدمه ای به اهالی خانه نمی رساند.
در غیــر این صورت مارگیر به طرف مــار می رفت .مار را
می گرفت و در کیسه می کرد.
آن وقت ها ما زیر طــاق میز جونی «میرزا جانی» نزدیک
سر دزک می نشستیم .مارگیرها در منطقه ای بودند که به آن
«دم قهوه» می گفتند.
درباره این مارگیرهــا می گفتند .مارهای به درد بخور را با
کشــیدن دندان آنها نگهداری می کردند و آنها را که غیرقابل
اســتفاده بودند ســر و تهش را زده پوست آن را کنده و از آن
یخنی «آبگوشــت» تهیه می کردند .یخنی از غذاهای سنتی
شیراز اســت .هنوز طرفداران زیادی دارد .این یخنی ها را در
شیراز داریم:
یخنی نخــود ،یخنی لوبیا ،یخنی عدس ،یخنی ماشــک،
یخنی عروس و داماد «نخود و لوبیا با هم»
زنده یاد ســیمین دانشــور خاتون قصه نویســی ایران در
«سووشــون» از یخنی مرغ هم نام می برد که من نشنیده ام.
شاید آن زمان «یخنی مرغ» هم در شیراز پخته می شده است.
***
در زمســتان ها کمتر صحبت از مار بود .با گرمی هوا سر و
کله مارها پیدا می شــد .مخصوصا تابستان ها که گنجشک ها
صاحب بچه می شدند.
در شیراز به گنجشک می گویند « ُگنجیشک»
به گنجشک نر می گویند :بُ ُوکه «بابا».
به گنجشک ماده می گویند :ننه که «مادر»
به بچه گنجشــک می گویند :تیله گنجشک -تیله همان
توله است .به بچه مار هم می گویند :تیله مار.
در تابســتان ها بویژه بعدازظهرها هنگامی که سر و صدای
گنجشک ها بلند می شد می دانستیم که ماری سراغ آنها آمده
مار به چال «النه» آنها حمله می کرد و بچه گنجشــک ها را
می خورد.
***
در قسمت دوم مطلب استاد این عنوان را می خوانیم:
«گمان نمی کنم باور کنید!»ایشان حق دارند ولی در شــیراز به نکته ای دست یافته ام
«اوج هم نشینی مارهای
که حقیقت موضوع را آشکار می کندِ .
خانگی و اهل منزل»
حق با استاد است -ولی در شیراز نکته ای داریم که حکایت
از این موضوع دارد.
می دانید که بعضی مردها متأسفانه دست بزن دارند .چون
از کوره در رفتند همســر که هیچ ،بچه ها را هم به باد کتک
می گیرند .آنها همان لوطی ننه بزن ها هستند .بچه ها حتی در
خواب هم دیده شــده کتک می خورند ،که بلند شو فالن کار
را انجام بده!
این کتــک خوردن را در شــرح احوال دوســتی خواندم.
راستش به خود لرزیدم.
این جاســت که خاتون خانه که به خشم آمده درمی آید و
می گوید:
مرد حسابی! مار با آن ماریش تو خواب کسی را نمی زند!این واقعیت است که مار مرتکب چنین خالفی نمی شود.
اینجاست که باید به سراغ این ضرب المثل برویم «تا نباشد
چیزکی ،مردم نگویند چیزها!»
استاد مرقوم داشته اند« :گمان نمی کنم باور کنید؟»
همشهری من باور کردم.و من وایــه (آرزو) دارم که باز هم جناب دکتر از این گونه
مطالب بنویســند .یقین دیده ها و شنیده های ایشان شیرین تر
است .هرچه باشد ایشان چند پیراهن بیشتر از من پاره کرده اند.
***
جایگاه مار در فرهنگ مردم فارس
باورهای مردم درباره مار:
- 1هنگامــی که روی مار تفنگ می کشــند می گویند :با
جفتش -چرا که معتقدند جفت مار تالفی می کند.
- 2می گویند هر کس «مهره مار» به همراه داشــته باشد
نــزد همه عزیز اســت .جوانی که نزد همــه مخصوصا دختر
خانم ها عزیز باشد می گویند :مثل اینکه مهره مار دارد.
- 3ســابق بر این نوعی نان در شیراز پخته می شد به نام
«بازاری» این نان نزدیک به نان لواش امروزی بود .شــاطر
بعد از آماده کردن خمیر آن را روی چله پهن می کرد .توســط
چله نان را روی دیواره تنور می چســبانید .می گویند کسی که
«مهره مار» همراه داشــت چون به دکان نانوایی می رســید
نان ها از قد تنور جدا شده به داخل تنور افتاده می سوخت.
مهره مار به گمان من یک مفهوم افسانه ای است ،چرا که
به دست آوردن آن جنبه افسانه دارد.
چگونگی به دست آوردن «مهره مار» به شکلی که نگارنده
شنیده است:
اگر دو مار نر و ماده در حال جفت گیری باشند باید لباسدختــر بچه ای را روی آنها انداخت و با ســرعت از آن جا دور

 22ذیالقعده 1443

Jun 22، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7507

جایگاه مار در فرهنگ مردم فارس
پژوهشگر :ابوالقاسم فقیری

شد .از اولین جوی سر راه باید گذشت .این دور شدن به خاطر
این است که صیاد مورد هجوم مارها قرار نگیرد.
ســپس صیاد باید به محل اولیه برگشته و «مهره مار» که
مارها از خود به جا گذاشته اند بردارد.
مهره مار در کتاب از «خشت تا خشت»
محمود کتیرایی درباره مهره مار می نویسد:
در بعضــی کتاب هــا از مهره مار به عنــوان پادزهر یادگردیده و آن را از احجار حیوانی نوشته اند.
امــا در فرهنگ مــردم تهران «مهره مــار» همان نرکی
مار اســت و آن چیزی اســت مانند دانه برنج به اندازه آن و
خاکســتری رنگ که به سپیدی می زند .برای به دست آوردن
«مهره مار» ،می گفتند هنگام جفت شدن مار نر و ماده کسی
که خواســتار مهره مار اســت بایســتی تنبان آبی بپوشد و از
فرازگاهی آن تنبان را روی مارها بیاندازد و بی درنگ بگریزد.
- 4روستائیان فارس معتقدند زهله مار (زهره) نزد هر کسی
باشــد از نظر خوردن در امان خواهد مانــد .همچنین کوبیده
زهره مار برای درمان سرماخوردگی مفید است.
- 5در اکثر روســتاهای فارس چون زنی حامله باشد برای
اینکه بفهمند پســر می آورد یا دختر ،بــاور دارند که اگر مار
مرده ای را به هوا پرتاب کنند در صورتی که مار به شــکم به
زمین افتاد نوزاد پســر و اگر به پشت به زمین افتاد زائو دختر
می زاید.
- 6مار از بوی نمد ســوخته بدش می آید در نقاط گرمسیر

فارس برای مصون ماندن از دست ماران شب نمد می سوزانند.
- 7دیدن مار در خواب نشانه مال است .می گویند هر کس
مار را در خواب دید پولدار می شود.
- 8مــار از ُپو ُدنــک «پونــه» بدش میاد ،در ســوالخش
(سوراخش) هم سبز می شه.
- 9مار تا راست نشه تو سوالخش نمیره.
- 10مث مار زخمی میمونه! باید ازش ترســید .مار زخمی
خطرناک است.
- 11مث مــار زیر حصیل (حصیر) میمونه .کســی که به
ناگهانی به طرفش صدمه می زند.
- 12با زبون چرب و نرمش مار از تو ســوالخ (ســوراخ)
بیرون می کشد.
- 13مار زده از رسمون سیاه و سفید می ترسه!
- 14پناه به خدا می برم ،زانکه زبونش مار داره!
***
مار در افسانه ها
گویند روزی حضرت محمد(ص) از راهی می گذشــت .به
خاطر گرمای زیاد و خســتگی خواســت کمی استراحت کند.
به کنار مزرعه ای رسید بازیاران (کشاورزان) گاوهایشان را به
کناری رها کرده ،مشغول غذا خوردن بودند .حضرت در سایه
یکی از گاوها دراز می کشد که کمی بیاساید .یکی از بازیاران
متوجه شده و گاو را می راند.
حضرت می گوید :خسته ام ،بگذار کمی بخوابم.
بازیــار نمی پذیرد .حضــرت راه را می گیــرد و می رود تا
می رســد به چوپانی که مشــغول چرای گوســفندانش بود.
حضرت می گوید خسته ام ،به استراحت نیاز دارم.
چوب دست و نمد کولت را بده تا در سایه آنها بخوابم.
چوپان چوب دســت خود را در زمین می نشاند .نمد کولش
را روی آن انداخته و حضرت می خوابد.
چون بیدار می شود متوجه می شود «ماری» به شکل متکا
زیر سرش چنبره زده ،تعدادی دال (کرکس) بالهای خود را باز
کرده اند که آفتاب حضرت را آزار ندهد.
حضرت چون چنین می بیند می گوید:
صد ساله بگردد دال
درد خدائی نمیرد مار
خسته نشود کالک دار
گرسنه بماند بازیار1
بدیــن خاطر روســتائیان بــاور دارند که دال صد ســال
عمــر می کند .مار بــه درد خدائی نمی میــرد .چوپان با کار
طاقت فرسایش هرگز خسته نمی شود و برزگر با همه تالشش
هیچ زمان شکمش سیر نمی شود و همیشه از زندگی گله دارد.
- 1کالک= چوب بلندی اســت که انتهایش شاخه قالب
مانندی قرار دارد که به وسیله آن میوه را از درخت می چینند.
همچنین شبانان به وسیله آن پای گوسفند فراری را گرفته و
آن را نگاه می دارند.
***
افسانه مار جعفری
می گویند ماری از دســت صیادی به امام جعفر صادق(ع)
پناه می برد .حضرت بدون هیچ ترسی مار را در آستین مبارک
پنــاه می دهد .چون صیاد می گذرد حضرت مار را صدا زده که
بیا و برو.
مــار همچنان که از آســتین حضرت بیرون می آید ســر
انگشــت حضرت را نیش می زند .حضرت با همان انگشــت

خونی به پشــت مار می کشــد و از همان زمان این مار به نام
مار جعفری خوانده می شــود و نشانه بدجنسیش را همه جا با
خودش می برد.
می گویند کســی که سرشتش بد باشد ،اگر عسل و روغن
هم در دهنش کنی ،باز ذات خودش را نشان می دهد.
***
جایگاه مار در ترانه های محلی:
اال دختر تو را عاشق هزاره
فراوون عاشقت از هر کناره
لبت یاقوت سرخ آبداده
سرت نازم که ابروت دم ماره
**
شُ وی که مار خونی زد به پایم
زمین تا آسمون می شد صدایم
خبر ور مادر پیرم رسونید
که بندد حجله نیلی برایم1
**
به باالی سرم افتاده ماری
چطور ماری که سر داره هزاری
تموم گوشت جونم را گزیده
بیا دلبر که پازهرش تو داری
**
اگر یار منی با کس نگو یار

اگر گویی زبونت میزنه مار
اگر شو در کنی بی ما بگردی
شوی کور و نشینی پای دیوار2
**
به دوش افکنده ای فوج سیه مار
به رخ جا داده ای ترکان خونخوار
اگر خواهی که عاشق شاد گردد
نقاب از گوشه مهتاب بردار
**
بیا باقر نه وقت مردنت بید
نه وقت مار و موری خوردنت بید
تن باقر مثال قرص ُگل بید
نه وقت زیر گل پیسیدنت بید3
**
سفید مار و سیاه مار اژدها مار
زده چنبر به دور گردن یار
که کاشکی می شدم مار سفیدو
می کردم بوسی از کنج لب یار
**
سر راهم درخت خار باشه
صد و سی عقرب و صد مار باشه
خودم امشو به دلبر می رسونم
اگه صد کارد چوبه دار باشه
**
سرت نازم که ابروت ُدم ماره
زن جاهل به مرد پیر چکاره
زن جاهل همیشه در نواحه
که مرد پیر همیشه در خیاله4
**
تفنگ خواهم که کار الر باشه
چو قنداقش زبون مار باشه
تفنگم بد نبید و سرسری زد
س ِر سیصد قدم یه کفتری زد5
**
چو مار جعفری گیسوی دلبر
که می جنبد دمادم از پس سر
مصمم گشته بر قتل شریفی
ولی می ترسه از موسی بن جعفر6
**
هر آنکه عاشقه از دور پیدان
لباش خندون و چشماش شوخ و شیدان
لب عاشق مثال بچه ماره
بهر جا میزنه نیشش نه پیدان7
**
اگر مردی به قول خود مکن پشت
مکن اندر دهان مار انگشت
اگر زن باوفا بود و وفا داشت
کجا در بیستون فرهاد می کشت
**
زن بیوه اگر قوم و اگر خویش
مثال مار و عقرب می زند نیش
اگر خرجش کنی مرغ و مسما
بازم یاد می کنه از شوهر پیش8

**
الهی و الهی و الهی
سر راهت بیاد مار سیاهی
اول بر من زنه دل بر تو بستم
دوم بر تو زنه که بی وفایی
**
نسائی و نسائی و نسائی
میون ما و تو مار سیاهی
اول بر من زنه تا تو بسوزی
دوم بر تو زنی که بی وفایی
**
تفنگ می خوام که کار الر باشه
که قنداقش زبون مار باشه
به سی فرسق چش آهو درآره
به شرطی که دلم بیدار باشه9
**
همون روزی که ماری زد به پایم
به کوه بیستون می رفت صدایم
خبر بر مادر پیرم بدادن
ببندد حجله نیلی برایم
**
سحرگه می شود ،گل می دهد بو
در این تنگه خراب الی زنگو

محمد از قضا مارش گزیده
در این باغ بزرگ و دامن کوه10
پی نویس:
رنگ نیلی پوشیدن نشانه عزاداری است.
- 1شُ و= شبِ -
- 2شوو= شوهر
- 3بید= بود -پیسیدن= پوسیدن
- 4جاهل= در این جا جوان -زن جاهل مدام در حال خنده
و آواز خواندن است.
- 5بد نبید= بد نبود.
- 6شــریفی سراینده ترانه اســت .این ترانه اشاره دارد به
افسانه مار جعفری
- 7نه پیدان= پیدا نیست
- 8مســما= نوعی خوراک که با گوشت و بادمجان تهیه
می شود .باید خوراک خوشمزه ای باشد.
- 9فرسق= فرسنگ -چش= چشم
- 10الی زنگو= الی زنگان .منطقه ای است در داراب گل
سرخ الی زنگان معروف است.
***
واسونک1
شارده دوماد ماری کشته پای ستون خونمون
پنجه هاش زر بگیرن تا کشد تیر از کمون
**
چشم عروس چون ستاره ابروهاش چون دمب مار
رنگ گلناریت بنازم ،زلف مشکیت بر کنار
- 1واســونک= در شــیراز به ترانه هائی که در عروسی ها
می خوانند واسونک می گویند .شعر عروسی
***
خاطره ها:
دیده ها و شنیده ها چه شــیرین و چه تلخ ،با آدمی همراه
شــده و در گذر زمان با آدمی می آیند ،به طوری که بعضی تا
دم مرگ قصد جدایی از من و شما را ندارند.
بعضی از این خاطره ها به خاطر جذابیتی که دارند می توانند
نقل مجالس شوند.
از این رویدادها همگی داریم که می شــود با دوســتان در
میان گذاشــت .در ارتباط با «مار» دو خاطره دارم که به نقل
آنها می پردازم.
الف :ماری که با میرزا احمد دوست بود
در شــیراز به کسانی که مادرشان ســید باشد «میرزا» یا
«میز» می گویند .مانند :میزاحمد -میرزا احمد.
این میزاحمد که از خویشــان نزدیک نویسنده بود ،دنیای
ویژه ای داشــت .در عالم خودش بود .سخت نمی گرفت .مثل
بیشتر شیرازی ها اهل «مسامحه» بود.
صبح هــای زود بیدار می شــد .دوگانه را بــه جانب یگانه
می گــذارد .آتش منقل را روبــراه می کــرد .صبحانه اش را
می خورد و عازم محل کارش می شــد .دو بعد از ظهر به خانه
برمی گشت.
این میرزا احمد از دوســتداران منقل بود .آن زمان که من
از آن صحبــت می کنم در اکثر خانواده ها چند نفری این کاره
بودند.
به کارشــان هم می رســیدند .در میان این جمع از جوانها
خبری نبود .میرزا احمد در پســتویی رحل اقامت افکنده بود.
پســتو به اتاق راه داشت .فضای پســتو بزرگ نبود ولی میرزا
راضی بود .گاهگاهی به ســراغ میرزا می رفتم .میرزا همیشه
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پاکتی شــکر پنیر (نوعی نقل) در جیب داشت که روزانه سهم
بچه ها می رسید .از گذشــته قصه های شیرینی را در حافظه
داشــت که بدون مضایقــه تعریف می کرد .یــک روز که به
دیدارش رفتم ماری را دیدم که کنار دستش سر بلند کرده بود.
وحشت کرده گفتم :میرزا مار!؟
اشــاره کرد که حرفی نزنم .خودم را از پستو بیرون کشیدم
می ترسیدم .ترس هیچ جا نبوده ای به سراغم آمده بود.
تعجــب کردم که چرا میرزا چنین آرام کنار مار نشســته و
مشغول است .لحظاتی بعد میرزا دستی به سر مار کشید نوعی
نوازش و مار در ســوراخی که در پستو بود فرو رفت .آن وقت
با مهربانی گفت :بچه تعجب کردی نه؟
این مار همدرد من اســت .طفلکی دودی اســت .تا باشم
بهش می رسم.
می دانی که پشــت خانه ما صحرائی اســت .این مار هم
ساکن این صحرا اســت .بهم دوستیم .به من قول بده از این
ماجرا به کسی حرف نزنی .نفهمند بهتر است قول می دهی؟
گفتم :قول می دهم
ولی نتوانستم نگویم...
بعدازظهرها هنگامی که بســاط میرزا پهن می شــد کسی
جرأت نمی کرد به پستو نزدیک شود.
***
ب :ماری که آمده بود بجشک ها (گنجشک ها)
را بخورد
سال  1337شصت و سه ســال پیش آموزگار دبستانی در
مصیری خاک رســتم بودم .مصیری بعد از انقالب به صورت
شهرستان «رستم» درآمد .بعدازظهر پنجشنبه ای بود مشغول
خواندن کتاب داســتانی بودم .به ناگهان صدای گنجشک ها
بلند شد .این صدای همیشگی گنجشک ها نبود ،گوئی شیون
می کردند .از اتاق بیرون زدم .به طرف صدا چرخیدم.
ماری ســر در چال (النه) گنجشــک ها کرده ،به شکمش
می رسید .ترســیدم .تا آن روز چنین ماری ندیده بودم رنگی
سیاه خاکی داشت .جثه اش معمولی نبود.
از وحشــت از مدرسه بیرون زدم .چســبیده به در مدرسه
بازارچه روســتا قرار داشــت .به اولین دکان رسیدم ماجرا را
تعریــف کردم .صاحب دکان چند نفری را خبر کرد .همگی به
داخل مدرسه برگشتیم .مار هنوز مشغول بود.
یکی گفت :بوام بسوزه اینکه مار نیست ،المذهب افعیه!
دیگری گفت :گنجشــک که هیچ این مــار ،یه دِی گون
(مرغ) را می تونه درسته ببلعه!
من جغله (نوجوان) شــیرازی مار ندیده کجا؟ چنین ماری
کجا؟
مدرســه آن زمان مدرسه کشاورزی بود .در انباری باز بود.
یکی تیری را برداشــت که نظیرش را در سقف اتاق می دیدم.
چند نفری هم خودشان را با بیل مسلح کردند.
مرد تیر به دست درســت تیر را وسط شکم مار جای داد.
بقیه هم با بر بیل به جان مار افتادند.
مار به خود پیچید ولی تغالیش به جایی نرسید.
تــن به قضا داد و لحظاتی بعد جثه ســنگین مار کف گلی
مدرســه پهن شد .به سراغش رفتند و سرش را کوبیدند و من
لرزان از دور ناظر مرگ مار بودم.
دم مار را کشــیده بیرون بردند .تنهــا خطی از خون از آن
باقی گذاشتند.
بعدها شــنیدم که زهله «زهره» مار را در آورده و الشه مار
را از درختی خارج آبادی آویــزان کرده اند که مردم می آمدند
آن را تماشا می کردند.
***
این هم مختصری درباره مار نقل از فرهنگ معین.
مار جانوری است از راسته خزندگان که دارای اندام خارجی
«دســت و پا» نیســت .کمربندی های اندام نیز از بین رفته،
دارای بدنی کشیده و طویل است.
مار دارایی اقســام مختلف است که بعضی از آنها سمی و
برخی بدون ســمند .در فرهنگ معین از ایــن مارها نام برده
شده است:
مار آبی ،مار طوقی ،مار بوا ،مار درختی ،مار عینکی «کبرا»،
مار زنگی ،مار مرجانی ،مار دریایی ،مار سیاه ،کفچه مار.
حســین آزاده پژوهشــگر فرهنگ مردم در شمال فارس
درباره مار و باورهای مربوط به آن مطالبی دارد که می خوانید:
در منطقه عمومی مرودشت شــهرها و روستاهای اطراف
بر این باورند که مار خانگی را نباید کشــت .سالخوردگان این
موضوع را هنوز گوشزد می کند« :مار برکت می آورد» اگر در
خانه ای دیده شــد آن را نکشــید بلکه قدری شیر و نمک در
ظرفی ریخته تا مار بخورد.
مار مال اســت و اگر کسی ماری را در خواب ببیند ثروتمند
خواهد شد .مار سالمتی است و در یک تعبیر عامیانه «بیمار»
یعنی بدون سالمتی و بدون مال و ثروت .در بیشتر قصه های
عامیانه مار نقشی مثبت دارد.
***
آقای حســین آزاده از دو مار دیگر در منطقه ســیوند نام
می برد.
- 1مار مویزک= این مار ســری ماننــد «مویز» دارد .در
مزارع قد راســت کرده ،می ایستد .گنجشک ها به هوای مویز
به سراغش می روند ،مار هم آنها را می بلعد.
- 2انگار مار شــی بافا (مار زیر بافه) کسی که جایی پنهان
می شود تا به موقع زهر خودش را بریزد می گویند فالنی مثل
مار زیر بافه می ماند.
***
در شــیراز برای مصون ماندن از نیش عقرب و مار شب ها
این شعر عامیانه را می خوانند:
بستم ،بستم زبانش
هفتاد و هفت دهانش
سیاهی چشمانش
سفیدی دندانش
بستم که بسته باشد
تا صبح خسته باشد
قفل علی بر کمرش
ُمهر علی بر دهنش
شج ًا ،قرنی ًا ،قرین ًا ،قرنی
***
فهرست منابع:
فرهنگ معین -محمد معین
واژه ها و مثل های شیرازی و کازرونی -علی نقی بهروزی
سیری در ترانه های محلی -ابوالقاسم فقیری
هفصد ترانه -کوهی کرمانی
باورهای مردم شمال فارس -حسین آزاده
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آگهی
چهارشنبه  1تیر 1401

 22ذیالقعده 1443

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

در مصرف برق صرفه جویی
کنیم

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل  1382تیپ  1600iبه

رنگ سفید -روغنی به شماره پالک 671د 21ایران  63به نام مرتضی

خرم دل و شماره موتور  11158257286و شماره شاسی 0082447742
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناســی ناپیوســته مهندسی
تکنولوژی عمران -عمران به تاریخ فارغ التحصیلی  95/8/25متعلق به
اینجانب علیرضا هاشمی خواه ،به شماره ثبتی  5631مورخ 95/12/15
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضا ،مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دانش گستر زند سهامی خاص به شماره
ثبت  19242و شناسه ملی 10530313561
به اطالع کلیه سهامداران شرکت دانش گستر زند سهامی خاص می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت درخصوص تعیین مدیران و بازرسان در تاریخ  1401/4/13در محل شرکت برگزار می گردد.
لذا از کلیه ســهامداران یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می شود در ساعت تعیین شده در محل
شرکت حضور به هم رسانند.
هیأت مدیره شرکت دانش گستر زند
دستور جلسه :انتخاب مدیران و بازرسان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034001084مــورخ  1401/2/26هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله قاســمی فرزند سیف اله
به شــماره شناســنامه  813و کدملی  1841047538صادره از ایذه
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  210/21مترمربع پالک فرعی
 13536از  2083اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از
 2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی مسعود
دهقانــی ورثه علیرضا دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/16 :
/1759م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

سند کمپانی خودرو سواری مگان  L84F4R-A2000CCمدل 1391

آگهي مناقصه آسفالت معابر
شهرداري المرد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه
مبادله شده با ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس به شماره  706127مورخ 1400/12/28
بودجه سال  ، 1400اجراي آسفالت معابر سطح شهر
را به بخش خصوصــي واگذار نمايد  .لذا پيمانکاران
واجد شــرايط مي توانند جهت دريافت اســناد مناقصه به ســایت
اینترنتی شهرداري المرد مراجعه نمايند  .مبلغ کل پيمان 28/000/000/000
ريال (بیست و هشت میلیارد ریال)و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه
 1/400/000/000ريال مي باشد  .هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه
مي باشــد .به پيشــنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر
داده نخواهد شــد  .مدت شــرکت در مناقصه از زمان درج آگهي
نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد .ديگر شرايط به پيوست اسناد
مناقصه مي باشد.
آگهي نوبت اول  24خرداد ماه 1401
آگهي نوبت دوم یکم تیرماه 1401
مهلت تحویل اسناد :پایان وقت اداری شنبه  11تیر ماه 1401
بازگشايي اسناد :یکشنبه  12تیر ماه  1401ساعت  14صبح
شناسه آگهی1333459 :
عطاءاله جوکار
شـهردار المرد

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  140160311035000348مورخ  1401/2/6موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی خانم گیتــی کرمی فرزند علی اکبر به شــماره
شناســنامه  412صادره از تهران در ششــدانگ یکباب ساختمان در
حال احداث به مســاحت  324/90مترمربع پالک  39557فرعی از 12
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  12اصلی واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای محمدمهدی
کشــمیری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/16 :
/1757م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی  140160311034001192مــورخ  1401/3/1هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عنایت پیشــه فرزند اصغر
به شماره شناســنامه  293و کدملی  2295993784صادره از شیراز
در ششدانگ اعیانی یکباب خانه احداثی در یک قطعه زمین وقفی به
مســاحت  152/10مترمربع پالک فرعی  6099از  2082اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  135فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی موقوفه حاج آقــا مجتهد محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را 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 اول1401/4/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/16 :
/1755م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

به رنگ مشــکی به شــماره پالک 589ط 81ایران  49به شماره

موتور  C135847و شــماره شاســی NAPLM050EA1030086
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصالحیه مزایده عمومی
درج شده در 1401/3/25

به اطــاع می رســاند ردیف های
 21-20-19-18و  22از جدول مزایده
عمومی درج شده در تاریخ فوق به دلیل وجود
مغایرت حدود اربعه حذف می گردد.
شناسه آگهی1337831 :
محمدصادق صفرپور
شهردار فسا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی  140160311034000967مــورخ  1401/2/20هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای احد مصطفوی فرزند حســنعلی
به شــماره شناســنامه  1و کدملی  2411172311صــادره از آباده در
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  59/26مترمربع پالک 5448
فرعی از  2075اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 2075
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کریم شهریاری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/1 :
/11697م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035000967مــورخ  1401/3/2هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پوران حاجیان جعفری فرزند
ابوالقاسم به شماره شناسنامه  604صادره از آبادان در ششدانگ یک
قطعه زمین محصور به مســاحت  103مترمربع پالک  7670فرعی از
 11اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  278فرعــی از  11اصلی واقع
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی
آقای آقا میرزا زارع محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/16 :
/1758م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035000828مــورخ  1401/2/28موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ره جوی فرزند یداله به شماره
شناسنامه  4261صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 206مترمربــع پالک  1940فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  748فرعی از  16اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شیراز خریداری از مالک رســمی آقای بمانعلی محبی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/16 :
/1756م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

 Jun 22، 2022سال بیست و هفتم شماره 7507
آگهی مناقصه عمومی 1401-1
نوبت اول1401/3/25 :
نوبت دوم1401/4/1 :
شهرداری مادرسلیمان به استناد مصوبه شورای
اسالمی شهر و دســتورالعمل استانداری در نظر
دارد خدمات قابل واگذاری (فضای سبز ،خدمات
شهری و )...خود را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار
نمایــد .لذا از کلیه شــرکت های خدماتــی دارای صالحیت از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت بــه عمل می آید با توجه به موارد
ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :فارس ،شهرستان پاسارگاد،
بخش پاسارگاد ،شهر مادرسلیمان ،بلوار بقیه اهلل ،امور مالی شهرداری
مراجعه نمایید .ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن
 09171961338-07143582100آماده پاسخگویی می باشد.
-1مدت انجام کار :یک سال شمسی می باشد.
-2شــرکت کنندگان باید  5درصد قیمت پایه فضای سبز و خدمات
شهری را به حساب سپرده شــهرداری به شماره  0106204222000نزد
بانک صادرات واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.
-3برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
-5آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات از تاریخ آگهی نوبت دوم در
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
-6تاریخ بازگشــایی یک روز بعد از تاریخ مهلت تســلیم پیشنهادات
می باشد.
-7مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
-8هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-9شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
شناسه آگهی1335091 :
/2107م الف
محمدحسین رجبی
شهردار مادرسلیمان

مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول1401/04/01 :
نوبت دوم1401/04/08 :
شــهرداري خنج به استناد مصوبه شــماره /915الف6/
مورخ  1401/01/02شــورای محترم اســامی شــهر خنج در نظر دارد
فراخوان اجرای زیرسازی و آسفالت ســطح شهربه شماره فراخوان
 2001005020000002را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت با
شرايط ذيل برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اوليه با احتساب ارزش افزوده ( 20.000.000.000بیست میلیارد)
ريال مي باشد كه پس از انجام عمليات در ازاي ارائه صورت وضعيت و
پس از تاييد دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.
 -1آخرین مهلت ارســال پیشنهادات :پایان وقت اداری روز چهارشنبه
مورخ 1401/04/22
 -2زمان بازگشــایی پاکت ها :ســاعت  12ظهر روز پنجشنبه مورخ
1401/04/23
 -3سپرده شرکت در مناقصه  1000.000.000:ریال به صورت ضمانت نامه
بانکی یا واریز وجه به حســاب  328782932نزد بانک رفاه (شماره
شــبا  )IR 790130100000000328782932بنام سپرده شهرداری الزامی
است.
 - 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 - 5به پيشــنهادات مشــروط ،مبهم ،مخدوش و يا اينكه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6چنانچــه نفر اول حاضــر به انعقاد قرارداد نشــود با نفر دوم در
صورت تصويب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1337733 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم 1401/04/01 :
نوبت اول 1401/03/25 :
» آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ«
شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شماره ه 1400/1050
ﻣﻮرخ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
فروشﺑﻨﺪ 4
به 1400/و
12/25
مورخه  1400/1050ﻣﻮرخ
ﺷﻬﺮ49ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻮراي 4ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ
مورخ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺷﻬﺮداري ﻓﺴﺎ در ﻧﻈﺮ دارد
امالک49خود
نقدی
1401/02/31نسبت
صورتجلسه
ﻣﺠﻮز و بند
1400/12/25
آﻳﺪ،
می ﻣﻲ
عمل ﻋﻤﻞ
ﻣﺰاﻳﺪهبهدﻋﻮت ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
درﺟﻬﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ
جهتﺣﻘﻴﻘﻲ و
حقوقیاﺷﺨﺎص
ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﻛﻠﻴﻪ
ذﻳﻞ اﻗﺪام
کلیه ﺑﻪ ﺷﺮح
اﻣﻼك ﺧﻮد
ﻓﺮوش ﻧﻘﺪي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
به/02
/31
آید،
دعوت
مزایده
شرکت
حقیقی و
اشخاص
نماید .از
اقدام
1401ذیل
شرح
 09173326537تماس حاصل
 53339806و
شماره تلفن
ﺗﻠﻔﻦتوانند با
بیشترمی
اطالعات
متقاضیان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 09173326537ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
 53339806و
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
کسبﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ
جهتاﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
نمایند.
ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻣﺮﺑﻊ )رﻳﺎل(

ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

136.48

24.000.000

163.776.000

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

26.000.000

200.915.000

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﭘﺸﺖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﻣﺎم رﺿﺎ

160.992.000

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﭘﺸﺖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﻣﺎم رﺿﺎ

ردﻳﻒ

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

1

1356/2170.4064.645

1

2

1356/2170.4064.645

2

154.55

3

1356/2170.4064.645

3

134.16

24.000.000

4

1356/2294

1

192

8.000.000

76.800.000

5

1356/2294

2

179

8.000.000

71.600.000

6

1356/2294

3

220

9.000.000

99.000.000

7

1356/2294

4

220

9.000.000

99.000.000

8

1356/2294

5

220

9.000.000

99.000.000

1356/2294

6

220

9.000.000

99.000.000

10

1356/2294

7

272.2

11.000.000

149.710.000

11

1356/2294

8

224.2

13.000.000

145.730.000

12

1356/2294

9

213.2

10.000.000

106.600.000

13

1356/2294

10

216.8

10.000.000

108.400.000

14

1356/2294

11

220.5

10.000.000

110.250.000

15

1356/2294

12

224.2

10.000.000

112.100.000

16

1356/2294

13

228

10.000.000

114.000.000

17

1356/2294

14

315.9

11.000.000

173.745.000

9

ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮي

آدرس
ﭘﺸﺖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﻣﺎم رﺿﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ ﻫﺎ

زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

120.000.000
واگذار224.4
قراردادی 1
2867/229.230
18
 1.346.400.000سند بعهده خریدار و با همکاری شهرداری
امور مربوط به اخذ
می شود و
امالک بصورت
باشد.
می
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
976.500.000
90.000.000
217
2
2867/229.230
19
محل دریافت اسناد مزایده  :اداره امور مالی شهرداری فساﺟﻤﻬﻮري
درج ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري
اﺳﻼﻣﻲ دوم ،به
مرحله
آگهی
پس از
1.054.350.000تا ده روز
شرکت در مزایده
دریافت اسناد
جهت
توانند
متقاضیان می90.000.000
234.3
3
2867/229.230
20
اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
1.324.800.000
294.4
4
2867/229.230
21
دبیر خانه شهرداری فســا تا پایان وقت اداری
90.000.000بســته به
بصورت پاکت سر
پیشــنهادات
مهلت تحویل 1401/04/11می باشد.
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
1.623.500.000
100.000.000
5
2867/229.230
22
می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع
ساعت  15برگزار
1401/ 04324.7
مورخ / 11
مزایده
جلسه کمیسیوناست.
شهرداری وجه آن را به حساب در آمد
کتبی
اعالم
از
پس
روز
7
مدت
ظرف
اســت
مکلف
مزایده
برندهاﻣﻼك ﺑﺼﻮرت ﻗﺮاردادي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﻬﺪه ﺧﺮﻳﺪار و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
شهرداری واریز نماید.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاو یا همه آن ها مختار است.در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت "الف" و اسنادخود را در پاکت "ب" و قیمت پیشنهادی خود رادر پاکت "ج" جداگانه تسلیم شهرداری نمایند .
متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه درحقشهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره
 0209012278004بنام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان الزامی است. هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده گان مزایده می باشد.مقاطعه کاران در صورت شــرکت در مزایده و برنده شــدن بایســتی مبلغ کل مزایده نقدا ً به حساب
شهرداری واریز نمایند.
شناسه آگهی1335105 :
محمد صادق صفر پور

شهردار فسا
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حواد ث
چهار  شنبه  1تیر    1401

 22ذیالقعده 1443

 ۳متهم جدید سرقت بانک ملی دستگیر شدند
آغاز تحویل اموال به مردم از دیروز
ایرنا :رییس پلیس پایتخت گفت :ســه متهم
جدید ســرقت بانک ملی در یکی از کشورهای
همســایه دســتگیر شــدند و به  زودی به کشور
بازگردانده خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سردار حسین رحیمی
روز سه شــنبه در حاشیه اجرای «طرح کاشف»
به خبرنگاران گفت :با این دســتگیری مجموع
دستگیرشدگان سرقت صندوق امانات بانکی ملی
به  ۱۳نفر رســید همچنین ســه متهمی هم که
در خارج از کشــور و یکی از کشورهای همسایه
با همکاری اینترپل دستگیر شده بودند ،در هفته
جاری به کشور منتقل خواهند شد.
به گفته وی ،در خصوص بازگرداندن سه متهم
جدید رایزنیها بین مقامات دو کشور انجام شده
و تشــریفات الزم برای اســترداد متهمان انجام
شده است.
فرمانده انتظامی تهران ادامه داد :تصاویر همه
اشیاء کشف شده در سامانه بانک ملی قرار گرفته
و از دیروز (سهشــنبه) با حضــور نماینده پلیس،
نماینده دادســتان تهران و نماینــده بانک ملی
اموال به مردم تحویل داده میشود.
وی خاطرنشان کرد :بیش از  ۹۰کیلوگرم طال
و جواهرات سرقت شــده از صندوقهای امانات
بانک ملی از متهمان دستگیر شده کشف شد که
تمامی این اقالم به خزانه بانک ملی تحویل داده

شد و مسئوالن این بانک با هماهنگی دادستانی
نســبت به تحویل اموال مســروقه مکشوفه به
مالباختگان اقدام خواهند کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اجرای دومین مرحله
طرح کاشف در سال جاری گفت :در این مرحله
تعداد  ۳۴۲نفــر از محکومان فــراری ،قاتالن،
ســارقان مســلح ،متجاوزین به عنف و جاعالن
دستگیر شدند.
دستگیری  ۲۹قاتل و سارق مسلح
رحیمی افزود ۷۷ :نفر از این افراد ،ســارقانی
بودند که در سرقتهای مهم مانند گوشی قاپی

و زورگیری شــرکت داشــتند؛ همچنین  ۶۱نفر
در ســرقت منزل ۵۹ ،نفر در ســرقت خودرو و
موتورسیکلت و  ۸۹نفر در امر جعل و کالهبرداری
و  ۲۹نفر قاتل و سارق مسلح بودند.
رییس پلیس تهران بزرگ بــا بیان اینکه در
این مرحله  ۲۷نفر از محکومان فراری دســتگیر
شدند ،گفت :هشت باند ســرقت منزل ۱۹ ،باند
ســرقت خودرو ،هفت باند کالهبرداری ،پنج باند
سرقت مسلحانه شناسایی و منهدم شدند که این
سارقان و محکومان به یک هزار و  ۵۸۸سرقت
اعتراف کردند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،هفته گذشــته پنجمین ســالگرد فاجعه
وقوع آتش سوزی در برج گرنفل بود که  ۷۲کشته برجای گذاشت.

تلفات سیل در هند و بنگالدش از  ۱۰۰نفر گذشت

در پی حادثه حمله با چاقو در یک مرکز خرید در حومه پایتخت ســوئد
دو نفر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا ،این حادثه در یک مرکز خرید در "وستروس" و حدود
 ۹۰کیلومتری غرب استکهلم ،پایتخت این کشور ،رخ داده است.
به گفته مقامات محلی ،یک نفر به اتهام اقدام به قتل در محل وقوع این
حادثه دستگیر شده است.
همچنین ســخنگوی پلیس محلی نیز گفت :در حال حاضر مشــکوک
نیستیم که مجرم دیگری مرتبط با این حادثه وجود داشته باشد.
گــزارش ها حاکی اســت که ضارب این دو تن را با "نوعی شــی تیز"
زخمی کرده اســت .دو زخمی این حادثه افراد حدودا  ۴۰و  ۵۰ساله بوده  اند
که به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا هستند.
بــه گزارش ایندیپندنت ،گفته شــده که یکــی از مصدومان این حادثه
به شدت زخمی شده است.

بارانهای موســمی شــدید در هند و بنگالدش منجــر به آبگرفتگی
یک فرودگاه و تخریب دکلهای تلفن همراه ،پلها و خطوط برق شــده و
تاکنون دستکم  ۱۱۶کشته برجای گذاشته است.
به گزارش ایســنا ،همچنین در پی وقوع سیل صدها هزار نفر در مناطق
آسیبدیده مجبور به تخلیه خانههای خود شده اند.
آمارها حاکی از آن اســت که دست کم  ۱۱۶نفر بر اثر سیل ،صاعقه و
همچنین رانش زمین جان باختهاند با این حال برخی از رســانههای هندی
شمار تلفات این حوادث را بیش از  ۱۳۰نفر اعالم کردهاند.
روز دوشــنبه مقامات ایالت "آســام" در شمال شــرق هند و هم مرز
با بنگالدش اعالم کردند که تمام  ۳۳منطقه این ایالت تحت تأثیر ســیل
قرار گرفته و دســت کم  ۷۳نفر در نتیجه این فاجعه تنها در این ایالت جان
خود را از دست داده اند.
گــزارش ها حاکی اســت کــه بیــش از  ۴۰۰امدادگر در ایــن ایالت
مســتقر شده و در تالش برای امدادرسانی به سیلزدگان هستند .همچنین
دســت  کم  ۳۸تن نیز بر اثر وقوع سیل در بنگالدش جان خود را از دست
داده اند.
بــه گزارش نیویورک تایمز ،چندین روز بارندگی مداوم و جاری شــدن
سیل ،خساراتی را نیز در بنگالدش برجای گذاشته است.

آتش سوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در نزدیکی
برج "گرنفل" لندن

رســانه های محلی انگلیس از وقوع آتش ســوزی در یک ســاختمان
مسکونی بلند مرتبه در نزدیکی برج گرنفل در غرب لندن خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم رســانه هــای محلی ،بــه دنبال وقوع
آتش ســوزی در این ساختمان مســکونی مرتفع در نزدیکی برج گرنفل،
وقوع زلزله  ۶ریشتری در اقیانوس آرام
 ۶۰نیروی آتش نشان در محل حاضر شدند.
آتش
ماشین
دستگاه
هشت
سازمان آتش نشانی لندن اعالم کرد:
نشانی
زلزله ای به بزرگی  ۶ریشتر جزایر "بونین" در اقیانوس آرام را لرزاند.
در محل حادثه حاضر شــده و نیمی از یک واحــد در طبقه دوازدهم دچار
به گــزارش ایســنا ،خبرگزاری رویترز بــه نقل از مرکز لــرزه نگاری
آتش سوزی شده است.
اروپا-مدیترانــه کانــون این زمین لــرزه را عمــق  ۴۰کیلومتری اعالم
بنابــر اعالم آتش نشــانی لندن ،در حال حاضر علــت وقوع این حادثه کرده است.
ﻋﻤﻮﻣﻲپی وقوع این زمین لــرزه ،ژاپن پیش بینی کرده که تغییر
همچنیــن در
مشــخص نیســت و همچنین گزارشــی از مصدومان احتمالی آن منتشر
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
ناچیزی در سطح آب دریا رخ خواهد داد.
نشده است.
ﻧﻮﺑﺖ اول1401/04/02 :
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یک کشته در اثر برخورد سواری با تریلر
در محور جهرم به الر

کشف  18كيلو حشيش در شیراز

مظنون حادثه حمله با چاقو
بازداشت
ِ
در حومه استکهلم

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

فارس

ایرنــا :رئیس جمعیــت هالل احمر شهرســتان جهرم گفــت :برخورد
ســواری پژو  ۴۰۵با تریلر در کیلومتر  ۷۰محور جهرم به الر یک کشــته
بر جای گذاشت.
رامین جعفرنژاد در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :ســاعت  ۱:۳۰بامداد
دیــروز ،طی تماس مرکز کنترل عملیات اســتان فــارس مبنی بر برخورد
یک دستگاه پژو  ۴۰۵با تریلر ،در کیلومتر  ۷۰محور جهرم به الر؛ تیم امداد
و نجات جادهای پایگاه رزک به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامــه داد :متأســفانه این حادثه یک کشــته بر جای گذاشــت
و امدادگــران پس از ایمنســازی محیط با همکاری پایــگاه جادهای بریز
الرستان ،اقدام به رهاسازی متوفی و مصدوم این حادثه کردند.
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شهردار معزآباد جابری

فرمانده انتظامي شيراز از توقيف سواري پرايد و كشف  18كيلو حشيش
در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در اجراي طرح مقابله با ورود مواد مخدر ،ماموران انتظامي كالنتري 11
شــيراز بــا اقدامات فني مطلع شــدند دو نفر به هويت معلــوم در يكي از
محلههاي اين شهرستان در حال خريد و فروش حشيش هستند كه بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي تصريــح كرد :ماموران انتظامي تحقيقات خــود را آغاز و خودرو را
شناسايي کرده و با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند آن را توقيف كنند.
فرمانده انتظامي شــيراز با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو  18كيلو
مواد مخدر از نوع حشــيش كشف شــد ،تصريح كرد :در اين رابطه  2نفر
دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.

کشف  ۳۰۰تن گندم احتکار شده در خرامه

فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج اصناف شهرســتان خرامــه گفت:
 ۳۰۰تن گندم احتکار شــده در یک منزل مســکونی در شهرستان خرامه
کشف شد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،علیرضا ایــزدی گفت :مأمــوران اداره
نظــارت بر اماکن عمومی شهرســتان خرامه از احتــکار  ٣٠٠تن گندم در
یک منزل مسکونی در شهرستان خرامه مطلع شدند.
وی افزود :انبار احتکارشده با دستور دادستان شهرستان پلمب و پروندهای
در این خصوص تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
ایزدی بیان کرد :با توجه به اطالع رســانیهای صورت گرفته مبنی بر
ثبت در سامانه جامع انبارها هر گونه کاالیی که در سامانه جامع انبارها ثبت
نباشد در حکم احتکار است.

سارق عالئم جاده ای در فسا دستگیر شد

فرمانده انتظامی فســا از دستگیری ســارق تابلوهاي عالئم جادهای با
 29فقره سرقت توسط پليس نوبندگان اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ محمدهاشــم قســام در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر اظهار کرد :در راستاي طرح برخورد با سارقان،
ماموران انتظامی بخش نوبندگان حین گشــتزنی در محور فســا -داراب
بــه یک ســواری پرایــد مشــکوک شــدند و بــا اقدامات فنــي آن را
توقيف كردند.
وی افــزود :افســران پلیس در بازرســی از اين خــودرو  23عدد تابلو
عالئم جادهای و متعلقات آن و همچنین آالت و ادوات مختلف ســرقت را
کشف کردند.
فرمانده انتظامی فســا با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه به  29فقره
ســرقت تابلوهاي عالئم جادهای در محور فســا -داراب اقرار كرد ،عنوان
داشت :راننده سابقهدار پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

توقيف سواري پژو حامل  6ميليارد كاالي قاچاق

فرمانده انتظامی فراشبند از توقيف سواري پژو و كشف مقادیری کاالی
قاچاق به ارزش  6میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ کرامتاله برومنــدی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،با اعالم این خبر اظهار داشــت :ماموران كالنتري نوجين شهرستان
فراشــبند هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به
يك سواري پژو  405حامل بار مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو  611عدد
هــارد کامپیوتر ،مبدل برق ،آینه ،فن پالســتیکی ،جاســیگاری و خودكار
مغناطیســی ،انواع کابل شــارژر ،المپ و جاموبايلي خودرو خارجي قاچاق
و فاقد مدارك قانونی كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان فراشــبند با بيان اينكه در اين راستا راننده
براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش اين
محموله قاچاق برابر نظر كارشناسان  6ميليارد ريال برآورد شده است.

كشف  9کیلو و  800گرم حشیش درآباده

فرمانده انتظامي آباده از كشف  9كيلو و  800گرم حشیش و دستگيري
یک قاچاقچي در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ ،ماموران پليس
آباده حين ايســت و بازرســي و نظارت بر خودروهاي عبــوري در محور
مواصالتي شــيراز -اصفهان به يك سواري پراید مشكوك شدند و دستور
ايست را صادر كردند.
وي بــا بيان اينكه راننده بدون توجه به فرمان پليس متواري و ماموران
موفق شدند پس از طي مسافتي تعقيب و گريز خودرو را توقيف كنند ،گفت:
در بازرسي از آن خودرو  9كيلو و  800گرم مواد مخدر از نوع حشیش كشف
شد و در اين خصوص یک نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایي شد.

 ۷قهوهخانه و قلیانسرا در کازرون مهر و موم شد

فرمانده انتظامي کازرون از پلمب  7واحد قهوه خانه و قليانســرا در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،در تشريح اين خبر بيان داشــت :در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي
طرح تشــديد اقدامات کنترلي ،نظارتي و جلوگيري از عرضه و اســتعمال
مواد دخاني به ويژه قليان در سفره خانه و قهوه خانهها با هدف رضايتمندي

شهروندان در شهرســتان کازرون توســط ماموران اداره نظارت بر اماکن
عمومي به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود :ماموران در راســتاي اجرای قوانیــن و مقررات نظام صنفی
 7واحد ســفرهخانه و قليانســراي متخلــف را به دلیل نداشــتن پروانه
کســب ،عدم رعایت مســائل بهداشــتی و عدم رعایت ضوابــط انتظامی
پلمب کردند.
فرمانده انتظامي کازرون خاطر نشان کرد :در اين خصوص  7نفر متخلف
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفي شدند.

کشف  25فقره قاپ زنی در شیراز

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری  4نفر قاپ زن موبایل با  25فقره
سرقت در شیراز خبر داد.
سرهنگ کاووس حبیبی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر بیان داشــت :در پی گزارش چند فقره موبایل قاپی توسط
 4جوان موتورســوار در سطح شهر شیراز ،پیگیری موضوع به صورت ویژه
در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب قرار گرفت.
وي افزود :کارآگاهان با بررســی اظهــارات مالباختگان ،اقدامات فنی و
همچنين ســرنخهای موجود تحقیقات گستردهای را آغاز کردند و متهمان
را در یکــی از خیابانهای ســطح شــهر در حالی که قصد ســرقت تلفن
همراه یکی از شــهروندان را داشــتند شناسایی و در اقدامي ضربتی آنان را
دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد :متهمان که چندین بار به خاطر
ســرقت به زندان رفتهاند و ســابقهدار نيز می باشند پس از انتقال به پلیس
آگاهی در بازجويی اوليه به  25فقره سرقت تلفن همراه در سطح شهر شیراز
اعتراف کردند و پس از انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

کشف سوخت قاچاق در مهر

فرمانده انتظامي مهر از کشف  5هزار و  700ليتر گازوئيل قاچاق در این
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ بهادر رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــریح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستای مبارزه با قاچاق سوخت،
ماموران انتظامی مهر با تشــديد اقدامات نظارتی در محورهاي مواصالتي
به  2دســتگاه وانت پراید و كاميون مشــکوک شدند و آنها را براي بررسي
بيشتر متوقف کردند.
وی بــا بيان اينكه در بازرســي از ايــن خودروها  5هــزار و  700ليتر
گازوئيل قاچاق كشف شد ،گفت :کارشناسان ارزش سوختهاي مكشوفه را
یک میلیارد و  120ميليون ريال برآورد كردهاند.

 ۴فوتی و شناسایی  ۱۸۷بیمار جدید کرونا
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت  ۱۸۷بیمار کووید  ۱۹در
کشــور شناسایی شدند و متاسفانه چهار بیمار نیز به دلیل این بیماری جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،از روز دوشنبه تا دیروز  ۳۱خردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۸۷ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی و  ۳۸نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیماران کووید ۱۹در کشــور بــه  ۷میلیــون و  ۲۳۵هزار و
 ۱۷۵نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۴ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در
کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به
 ۱۴۱هزار و  ۳۷۰نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون  ۶۰هزار و  ۸۱۳نفر از بیماران ،بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۲۶۴ .نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۲میلیون و  ۵۲۸هزار و  ۵۳۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرســتان در وضعیت قرمز ۰ ،شهرستان در وضعیت
نارنجی ۱۰۶ ،شهرســتان در وضعیت زرد و  ۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
آگهی مزایده عمومی 1401-2
نوبت اول1401/3/25 :
نوبت دوم1401/4/1 :
شهرداری مادرســلیمان در نظر دارد به استناد
مصوبه مورخ  1400/11/6شــورای اسالمی شهر و
آئین نامه مالی شــهرداری ها نسبت به فروش
یک قطعه زمین مســکونی متعلق به خود با قرارداد واگذاری از وراث
مرحوم حبیب اله کریمی خرمی به متــراژ  312/95مترمربع واقع در
بولوار بقیه اهلل االعظم جنب ساختمان بخشــداری (قطعه شماره 22
از نقشــه تفکیکی در اســناد مزایده) از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید .لذا متقاضیــان می توانند از تاریــخ درج آگهی نوبت دوم به
مــدت یک هفته جهت دریافت اســناد مزایده بــه واحد امور مالی
شهرداری به آدرس :فارس ،شهرســتان پاسارگاد ،بخش پاسارگاد،
شهر مادرسلیمان ،بولوار بقیه اهلل االعظم ساختمان شهرداری مراجعه
نمایند و در مدت زمان معین شده نســبت به ارائه پیشنهاد قیمت
در پاکت مهر شــده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند .ضمنا
در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن  07143582100آماده
پاسخگویی می باشد.
-1قیمت پایه براســاس نظریه شــماره  2605کارشناســی رسمی
دادگســتری مبلغ  6/500/000ریال به ازاء هر مترمربع می باشد( .مبلغ
برآورد اولیه کل  2/034/175/000ریال)
-2مبلــغ تضمین شــرکت در مزایده 5 :درصد مبلغ بــرآورد اولیه
کل معادل  101/708/750ریال به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده
به صورت واریز وجه نقد به حســاب سپرده شــهرداری به شماره
 0106204222000و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری مادرسلیمان
(شناسه ملی 14003806935 :کد اقتصادی)411449848487 :
-3برندگان اول ،دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4ســایر اطالعات و جزئیــات مربوط به مزایده در اســناد مزایده
مندرج است.
-5آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات از تاریخ آگهی نوبت دوم در
روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
-6تاریخ بازگشــایی حداکثــر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تســلیم
پیشنهادات می باشد.
-7هزینه درج آگهی ،کارشناســی ،نقل و انتقــال و هرگونه مالیات و
عوارض بر عهده برنده مزایده می باشد.
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-9شــرایط پرداخت به صورت نقدی بــوده و متقاضی ظرف مدت
هفت روز از ابالغ نتیجه کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز
وجه اقدام نماید و امکان تقسیط وجود ندارد.
-10مشخصات قطعه مذکور و کروکی پیوست می باشد.
-11مبلغ پیشنهادی باید از مبلغ پایه بیشتر باشد.
/2106م الف
شناسه آگهی1335102 :
محمدحسین رجبی
شهردار مادرسلیمان
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طال روی دالر را کم کرد

هوشمندسازی پاسخی به چالش مدیریت منابع انرژی

ســاالنه  ۲میلیارد مترمکعب گاز گمشــده
در شــبکه گاز کشــور داریم که عمدتا به دلیل
دســتکاری کنتور توســط مصــرف کننده و یا
خطای انسانی در خوانش کنتورها اتفاق میافتد.
از مزیتهــای هوشمندســازی کنتورهای گاز،
کاهش مصرف گازهای بدون درآمد است که با
ارسال هشدار از چنین دستکاریهایی جلوگیری
میکند و بــا حذف عامل انســانی در خوانش
کنتور ،ضریــب خطای محاســباتی را کاهش
خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،رشــد فزاینده مصرف گاز
طبیعی در کشــور ،فرسودگی شبکه زیرساختی،
عدم سرمایهگذاری و تحریمها ،در کنار بیتوجهی
به مدیریت منابع انرژی ،بحران امروزی کشور
در حــوزه انرژی را پدیــد آوردهاند ،از همین رو
در الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۱شرکت ملی گاز
ایران موظف شده است که برای اصالح الگوی
مصرف ،در راستای هوشمندسازی توزیع گاز و
نصب کنتورهای هوشــمند با اولویت مشترکان
پرمصرف اقدام کند ،در همین راســتا به تازگی
از «پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای
گاز» رونمایی شــده و قرار است دوشنبه ششم
تیرماه نخســتین رویداد توســعه همکاریهای
دانشبنیان در اســتقرار هوشمندســازی نظام
توزیع گاز طبیعی برگزار شــود .در همین راستا
مهــدی عربزاده یکتــا از نقشآفرینان پلتفرم
کنترل و مدیریت هوشــمند کنتورهای گاز در
گفتگو با ایسنا ،توضیحاتی در این باره ارایه کرد.
همه را در سود مشارکت بدهیم
او اظهار کرد :در شــرایط کنونی که کمبود
منابــع انرژی به حالــت بحرانی رســیده و از
مرزهای توجیهات عملکردی و تجاریســازی
هم گذشته تنها یک گزینه روی میز است و آن
هم «کنترل مصرف» اســت ،ما اکنون نیازمند
خط مشــی مناسبی هســتیم که در اوج بحران
کنونی بــه فروکش کردن مصــرف بیرویه و
خارج از کنترل منابع انرژی در کشور بیانجامد.
وی افزود :امروز آنچه که بیش از هر چیزی،
اهمیت دارد ،محاسبات پویای قیمت گاز بهای
مصرفی است .تجربه ما در هوشمندسازی نشان
میدهــد نه تنها میتوانیم کنترل مصرف گاز را
هوشــمند کنیم بلکه همزمان میتوانیم ،مدل
پیش پرداخت را اجرایی کنیم ،بگونهای که پس
از این ،بتوان قبوض صــادره و یا تعرفهگذاری
گاز بها را برپایه قیمتگذاریهای پویا به جامعه
مصــرف کننده ،ارائه کنیــم .امروز این ظرفیت

در کشــور هســت و حتی به فراخــور نیازها و
رویکردهای آینده بــه کنتورهای گاز میتوانیم
قابلیتهای بیشتری از هوشمندسازی را توسعه
و پیادهسازی کنیم.
این کنشــگر صنعت هوشــمند تاکید کرد:
یکــی از رویکردهای مهمی که تــا به امروز از
آن غفلت شــده رویکرد حل مســئله از منظر و
نگاه اکوسیســتمی است که ارزش را برای همه
ذینفعــان ،ذینفوذان و ذیحقــان این حوزه
ایجادکند .این امر در دنیای امروز قابل دستیابی
اســت .امروزه دنیا با معرفی مدلهای متفاوتی
از اقتصاد پلتفرمی ،به این خاســتگاه مهم پاسخ
داده و جا دارد شــرکت ملی گاز ایران ،در نقشه
راه توســعهای خود به این بخش ،نگاه ویژهای
داشته باشد.
کنتورهای هوشمند گاز چه میکنند
عربزاده یکتا تصریح کرد :از منظر کنترلی و
مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بازدهی،
الزم است که فراگرد اندازهگیری دقیق دادهها و
پردازش برخط آنها را در حوزه انرژی پیادهسازی
کنیم و در این راستا کنتور هوشمند گاز محصول
کاملی که در آن ،دادهها از کنتور بواسطه شبکه
دسترسی رادیویی اینترنت اشیا به  سوی سامانه
اینترنت اشیاء فناپ زیرساخت (پادیوت) ارسال
میشود و در ادامه ،مطابق نیازمندهای مطرح شده
از طرح پیشــنهادی ( )RFPشــرکت ملی گاز
ایران به   ســوی ســامانهای باالدستی گسیل
میشوند.
وی ادامه داد :این اتفاق امکانی فراهم میکند
که رصد همزمان میزان مصرف از یک ســو و

اختالالت و اتفاقات در شبکه گازرسانی از سوی
دیگر ،همزمان برای بهرهبرداران و مشــترکان
خانگی و صنعتی نمایان بشــود ،زیرساختی که
افزون بر قابلیتهای اعالم شــده؛ میتواند در
تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درســت و مناسب
منابع ،بویژه در زمان اوج مصرف به مشــترکان
شرکت ملی گاز ایران کمک کند.
بــه گفته او این ســازوکار عــاوه بر حذف
قبوض کاغذی ،هزینه نگهداری شــبکه را هم
کاهــش میدهد و بهرهوری تجهیزات ســمت
مشتری را افزایش میدهد ،چون در کنتورهای
هوشمند میتوانیم در لحظه و به  صورت برخط،
سیســتم اندازهگیری محلی یا همان کنتورهای
هوشــمند را تســت و محل خطا را تشخیص
و میزان آن را محاســبه کنیــم و برای رفع آن
اشکال ،از راه دور اقدام کنیم.
او تاکیــد کرد :یکــی دیگــر از مزیتهای
هوشمندســازی کنتورهای گاز ،کاهش مصرف
گازهای بدون درآمد اســت .بر پایه آمار رسمی،
ساالنه  ۲میلیارد مترمکعب گاز گمشده در شبکه
گاز کشــور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری
کنتور توســط مصرف کننده و یا خطای انسانی
در خوانش کنتورها اتفاق میافتد .کنتور هوشمند
گاز با ارســال هشــدار از چنین دستکاریهایی
جلوگیری میکند و از ســوی دیگــر با حذف
عامل انســانی در خوانش کنتور ،ضریب خطای
محاسباتی را کاهش میدهد.
عــربزاده یکتا در پایان گفــت :کنتورهای
هوشــمند گاز میــزان و نحوه اســتفاده را در
لحظه به اطالع مصرفکننده رسانده و او را در

فرایند مدیریت منابع انرژی ســهیم میکند .اما
یکی از ویژگیهای مهــم این تیپ از کنتورها،
کنترلپذیر بــودن آنها از راه دور اســت که با
اتصال به حســگرها در زمان حــوادث طبیعی
امکان تشخیص در لحظه و قطع گاز از راه دور
را دارد ،بدیــن ترتیب میتوانیم از بروز انفجار و
سایر حوادث احتمالی جلوگیری کنیم.
به گزارش ایســنا ،قرار است نخستین رویداد
توســعه همکاریهای دانشبنیان در اســتقرار
هوشمندســازی نظــام توزیــع گاز طبیعی در
چهــار محــور موضوعــی ،کنتور هوشــمند،
زیرساختهای انتقال داده ،پلتفرمهای تحلیل داده
و الزامات و مقررات و تنظیمگری با حضور وزیر نفت،
معــاون علم و فناوری رییــس جمهوری ،مدیر
عامل و معاونان شرکت ملی گاز ایران و برخی
نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس برگزار شود.
این رویداد توسعه همکاریهای دانشبنیان
در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی
شامل دو بخش نمایشگاهی و ارائه محور است،
در بخش نمایشــگاهی شــرکتهای فعال در
زنجیــره ارزش هوشمندســازی و اندازهگیری
هوشــمند ،توانمنــدی و محصــوالت خود را
به نمایش میگذارند ،بنابراین مهمترین محصول
در این بخش پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند
کنتورهای گاز است که قرار است وارد فاز اجرایی
شــود .این محصول حاصل همکاری گروههای
مختلف اســت ،از دانشــگاه خاتم ،کنتورسازی
اکباتان ،ایرانســل تا شــرکت فناپ زیر ساخت
کــه پلتفرم هوشــمند این پــروژه را مبتنی بر
اینترنت اشیا طراحی و پیادهسازی کرده است.
شرکت ملی گاز ایران بر اساس الیحه بودجه
سال  ،۱۴۰۱برای اصالح الگوی مصرف ،موظف
اســت در راستای هوشمندســازی توزیع گاز و
نصب کنتورهای هوشــمند با اولویت مشترکان
پرمصرف اقدام کند .این شــرکت قصد دارد در
انجام این پــروژه بزرگ و مهــم از توانمندی
شــرکتهای دانشبنیان و فناور استفاده کند و
اولین رویداد توســعه همکاریهای دانشبنیان
در اســتقرار هوشمندســازی نظــام توزیع گاز
طبیعی ،ایجاد بستری برای ارائه توانمندیهای
شرکتهای دانشبنیان در حوزه هوشمندسازی
انرژی ،شناســایی و تعامل مستقیم و بیواسطه
آنهــا با شــرکت ملــی گاز ایران اســت که با
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری در محل
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار میشود.

معاون وزیر اقتصاد :تمام دغدغه دولت کنترل تورم است
1004
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید :دولت در مالی برای این امر از همان ابتدا با مشــکالتی مواجه شــد ،در واقع یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد کشور
1401شــده که تالش شــد با اصالحات الزم راه بــرای این رانت
پول /03ایجاد
حال حاضر به کنترل تــورم به عنوان یکی از مهمترین دغدغهها و انتظار میرفت که در دوره برجام امکان کاهش وابســتگی به/29
نفــت فراهم شــود اما این اتفــاق رخ نداد و همین باعث شــد که بسته شود.
اولویتهای خود نگاه میکند.
وی افزود :در کنــار آن باال رفتن نرخ جهانی تورم و تاثیرگذاری
به گزارش ایســنا ،محمدهادی ســبحانیان در نشســت هیات مشکالتی را از گذشته به ارث ببریم.
معــاون وزیر اقتصاد ادامه داد :اینکه بــرای حمایت از تولید ،ارز جنگ روسیه با اوکراین نیز بر مشکالت افزود.
نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهــران ،اظهار کرد :دولت ســیزدهم
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
وی ادامــه داد :البته بخشــی از افزایش قیمتهــا باید از قبل
کار خود را در شــرایطی آغاز کرد که کشــور از نظــر اقتصادی با ارزان قیمت توزیع شود ،در واقع یک نوع توزیع رانت انجام دادهایم.
دولتاول
ایــن– روﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ازدوم
1401
دهه 03/29۹۰:
ﻣﻮرخ
تصمیم گرفت اگر قیمت تمام شــده کاالیی گران انجام میشــد ،در این تردیدی وجود ندارد که شــرایط سخت است
ﺷﻤﺎرهبزرگی روب
اقتصادی
میانگین/رشد
1004ما در
ﻣﺰاﻳﺪهه:رو بود،
مشــکالت
صفر :را داشــتیم و تورمهایی را تجربه کرده بودیم که در بود ،این فشار را از روی مصرف کننده نهایی بردارد و بطور همزمان و مــردم گالیه دارنــد اما ما همــه ابزارهای نوین مالــی را برای
نزدیک به
ﻣﻮﺿﻮع
کنتــرل تورم فعال کردهایم و امیدواریم با تالشهایی که از ســوی
شرایط را برای صادرات کاال نیز فراهم کند.
ایران
اقتصاد
شدن
کوچک
باعث
موضوع
همین
بود.
ســابقه
دنیا بی
واﮔﺬاري ﻳﻚ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﭘﺎرﻛﻬﺎ
ســبحانیان با بیان اینکــه بخش خصوصی بیشــترین نفع را از رئیــس جمهوری و ســایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دســتور
و سفره مردم شده بود.
ﻣﺰاﻳﺪهﮔﺬار:
وی با بیان اینکه در نیمه نخســت ســال  ۱۴۰۰تمام منابع ارز حــذف ارز ترجیحی میبرد ،تاکید کرد :حجم باالی ثبت ســفارش کار قرار گرفته ،امــکان کنترل این نرخ در کوتاهترین زمان ممکن
ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﻬﺒﺎن
 ۴۲۰۰تومانی مطرح شــده بود ،بیان کرد :دولت از نظر تامین منابع بــرای کاالهایی که این ارز را دریافت میکردند نشــان میداد که فراهم شود.
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ) ج ( ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  63ﻣﻮرخ  1400/11/4ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻬﺒﺎن .

ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺪه:
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه

آگهی مزایده

ﻣﻐﺎزه  /ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﭘﺎرك ﻫﺎ

ردﻳﻒ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

2/937/600

12/400/000

ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ )رﻳﺎل(

)رﻳﺎل (

2

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 1ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ

3/250/000

1/950/000

3

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 2ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺗﺮاﻣﭙﻮﻟﻴﻦ (

5

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره  4ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ

1

4

4/896/000

ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرك آﺑﺸﺎر

) ﻛﻒ ﮔﺮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت(

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره  3ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ) ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎدي (

شناسه آگهی1339448 :
نوبت اول1401/4/1 :

)ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺎرژي(

)رﻳﺎل (

12/400/000

3/000/000

1/800/000

12/400/000

3/000/000

1/950/000

12/400/000

3/000/000

ا نوبت � ��
دوم� :ﻢ ر��ﺮی
��1401/4/12ﺘﺪام ﺑﺎد
ر ه اﻣﺎم ��ﺎ� ﻘﺎم
وﺣﻴﺪ ﺳﺘﺎري ﺷﻨﺎس

افزایش خرید نفت روسیه توسط پاالیشگاههای اروپا

پاالیشگاههای اروپایی هفته گذشته میزان زیادی نفت روسیه را خریداری کردند.
به گزارش ایســنا ،آمارهای رصد شــده توسط بلومبرگ نشــان داد پاالیشگاههای اروپا هفته
گذشته  ۱.۸۴میلیون بشکه در روز نفت روسیه را خریداری کردند که سومین افزایش میزان خرید
نفت روسیه از سوی این پاالیشگاهها در چند هفته گذشته بوده است.
جریان نفت از روســیه به اروپا شامل ترکیه ،اکنون به باالترین میزان در حدود دو ماه گذشته
رســیده است .این افزایش خرید مربوط به شــرکت لیتاسکو (بازوی بازرگانی لوک اویل) و ترکیه
بوده است .لوک اویل سه پاالیشگاه در اروپا (ایتالیا ،رومانی و بلغارستان) دارد و این پاالیشگاهها
همچنان خرید نفت روسیه را افزایش میدهند .تحلیل بلومبرگ نشان داد اگر چه سایر نقاط اروپا
ممکن است واردات نفت از روسیه را افزایش نداده باشند اما کاهش خرید ،قطعا آهسته شده است.
اتحادیه اروپا موافقت کرده اســت  ۹۰درصد واردات نفت از روســیه را تا پایان ســال ۲۰۲۲
متوقف کند اما جدیترین ضربه این بلوک به روســیه از طریق هدف گرفتن درآمدهای نفتی ،در
قالب ممنوعیت بیمه بوده اســت .تحت این ممنوعیت که انگلیس هم از آن حمایت کرده است،
شرکت های اتحادیه اروپا اجازه نخواهند داشت حمل دریایی نفت خام روسیه به کشورهای دیگر
خارج از این بلوک را بیمه یا فاینانس کنند .به گفته تحلیلگران ،این اقدام ،توانایی روســیه برای
صادرات نفت به سراسر جهان را فلج خواهد کرد.
با این حال روســیه اعالم کرده اســت بیمه دولتی تحت توافقنامه تجاری با کشورهای دیگر
فراهــم و خود را از هر گونه ممنوعیتــی که اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال میکند ،منفک خواهد
کــرد .با این حال اکثر بنادر جهان به نفتکشها اجازه ورود نمیدهند مگر این که پوشــش بیمه
کامل داشته باشند.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،روسیه همچنان میزان زیادی نفت به چین و هند صادر میکند
و درآمد روسیه از عوارض صادرات ،هفته گذشته شش درصد رشد کرد.

آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشتی است

به دنبال شیوع شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر شیوع وبا از طریق مصرف آب شرب شبکه
و رد این شایعه توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،شرکت آبفای استان اصفهان نیز هر گونه
انتقال بیماری از طریق شبکه آب شرب اصفهان را تکذیب می کند.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،آب شرب
 ۵۸شــهر و  ۳۸۰روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ از طریق تصفیه خانه آب
باباشــیخعلی تامین و پس از گذراندن همه فرایندهای تصفیه ،ازن زنی و کلر زنی شــده و میزان
کلر باقیمانده در شــبکه آب شرب بر اساس اســتاندارهای  1053بوده و در محدوده  ۰.۵تا ۰.۸
میلی گرم بر لیتر می باشد.
همچنین به صورت روزانه همه آزمون های میکروبی و شیمیایی برای اطمینان از سالمت آب
شرب توسط آزمایشگاه های شرکت آبفا انجام می شود.
همچنین به استحضار مشترکین عزیز می رساند با توجه به در مدار قرار گرفتن تعدادی از چاه های
متفرقه با هدف جبران کمبود آب شــرب و بهداشت در فصل گرم سال؛ آب استحصال شده همه
این چاه ها به صورت دائم گندزدایی و کلرزنی شــده و کنترل های بهداشــتی الزم توسط مرکز
بهداشت استان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به صورت دایم انجام می شود.
بر همین اســاس همشهریان گرامی و روستاییان عزیز ســاکن در  ۱۰۰شهر و  ۹۴۸روستای
تحت پوشــش خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از سالمت آب شرب شبکه آبرسانی
کامال مطمئن باشــند و یقین داشــته باشــند که امکان انتقال بیماری وبا از طریق آب تصفیه و
گندزدایی شده وجود ندارد.
آگهی مزایده عمومی
1401-149

ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﻬﺒﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻳﻚ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه وﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﭘﺎرﻛﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل
شماره مزایده 1004 :مورخ 1401/03/29 :مرحله دوم – نوبت اول
ﻫﻤﻪروزه ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت اداري ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
بازیآﮔﻬﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت از
درﻳﺎﻓﺖواﺳﻨﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ،
پارکها
وسایل
محلو استقرار
ﺟﻬﺖمغازه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ باب
ﻣﻲ یک
واگذاری
موضوع :
استهبان
شهرداری
مزایدهگذار:
ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(،
ﺷﻬﺮداري واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم
استهبان .
اسالمی شهر
1400/11/4
شماره 63
صورتجلسه
اداري(ج)
مصوبه
 1401ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻮرخ /04/22
محترمﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
شورای ﻧﻴﺰ روز
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد
مورخﺑﺎﺷﺪ و
 1401ﻣﻲ
ﻣﻮرخ /4/21
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
باستنادوﻗﺖ
ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
شرح مزایده:
ﮔﺮﻓﺖ.
شــهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب مغازه ومحل استقرار وســایل بازی پارکها با مشخصات زیر بصورت قرارداد اجاره
ﻣﺰاﻳﺪه:
ﺷﺮاﻳﻂ
بمدت یک ســال و از طریق مزایده اقدام نماید ،متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همهروزه به جز ایام
رﺳﻤﻲاسناد
ﻛﺎرﺷﻨﺎسو تهیه
کسب واطالعات
نسبت به
مراجعه
شهرداری
خیابان
شهرداری واقع در
دبیرخانه
تعطیل.1در
ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ
ﺑﺎﺑﺖو ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﺳﺘﻬﺒﺎن
ساختمان ﻣﺮﻛﺰي
خمینی(ره) ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
امام ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد
ﺳﭙﺮده
0109542683008
ﺣﺴﺎب
اداری بهﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ساعات ﺳﭙﺮده
وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ
اســناد و ارسال پیشــنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401/4/21میباشد و بازگشایی
مهلت تهیه
مزایده اقدام
نمایند .ﻫﺮ آﻳﺘﻢ
دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻬﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
آخرینﺑﺼﻮرت
اسناد نیز روز چهارشنبه مورخ  1401/04/22صورت خواهد گرفت.
 .2اراﺋﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﻳﺰ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  0109542683008ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻬﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﻫﺮ آﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرت
شرایط مزایده:
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.سپرده به شماره حساب  0109542683008سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی
.1واریز مبلغ
جداگانه.
بصورت
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ
دوم و ﺳﻮم
آیتم اول ,
هرﻧﻔﺮات
جهت ﻛﻪ
دادگستریﺻﻮرﺗﻲ
 .3در
سپرده شــرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب  0109542683008سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر
 .2ارائهﺷﺪ.
آیتم بصورت جداگانه.
 .4ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 .3در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم شــرکتکننده از انجام معامله خودداری نمایند  ،ســپرده شــرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع
شد .ﺳﭙﺮده  ,ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻣﺨﺪوش ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
.5
خواهد
شهرداریﺑﻪ ضبط
ﻣﺰاﻳﺪهاست.
اﺳﻨﺎدمختار
پیشنهادات
یک یا
شهرداریﺮ در رد
.4
ﻣﻨﺪرج ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
تمامﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻃﻼﻋﺎت و
 .6ﺳﺎﻳ
 .5به تقاضاهای فاقد مبلغ سپرده ،خارج از موعد مقرر و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج میباشد.
ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره

قیمت طال دیروز سهشــنبه با کاهش ارزش دالر افزایش یافت ،در حالی که ســرمایهگذاران
چشــمانداز دقیقی بر موضع بانکهای مرکزی بزرگ در مورد افزایش نرخ بهره برای چشــمانداز
روشــنتر برای طال داشتند .دالر ضعیفتر ،شــمش با قیمت دالر را برای خریدارانی که ارزهای
دیگر دارند جذابتر میکند.
به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال تا ساعت  ۸به وقت شرقی با دو درصد افزایش به  ۱۸۴۰دالر
و  ۷۰سنت رسید و در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با  ۰.۱۱درصد افزایش به  ۱۸۴۱دالر و  ۷۰سنت
رسید .با این حال ،بازدهی شاخص خزانهداری  ۱۰ساله ایاالت متحده افزایش یافت و رشد طالی
با بازده صفر را محدود کرد.
بازار طال پس از یک هفته تاریخی برای بانکهای مرکزی جهانی ،در تنگنا قرار دارد .استفان
اینس ،شریک مدیریت دارایی  SPIگفت :سیاستگذاران این هفته میتوانند دلیل تصمیمات خود
را توضیح دهند.
فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته بزرگترین افزایش نرخ بهره خود را در بیش از ربع قرن اخیر
برای جلوگیری از افزایش تورم تصویب کرد.
مجموعه ای از اقدامــات غافلگیرکننده برخی از بزرگترین بانکهای مرکزی جهان در مورد
تورم سرســامآور نگرانکننده است .اکنون ،گروه رو به رشدی از سرمایهگذاران از سیاستگذاران
میخواهند تا برای پایان دادن به عدم اطمینان به سرعت حرکت کنند.
بر اســاس گزارش رویترز ،اگرچه شــمش اغلب به عنوان یک پوشــش تورم در نظر گرفته
میشــود ،نرخ بهره باالتر و بازده اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری طال را افزایش میدهد که
هیچ بازدهی ندارد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۵درصد افزایش به  ۲۱.۶۸دالر ،پالتین
با  ۰.۷درصد افزایش به  ۹۳۷دالر و  ۸۸سنت و پاالدیوم  ۰.۷درصد افزایش یافت و به  ۱۸۵۹دالر
و  ۴۰سنت رسید.

1/800/000

12/400/000

وحید ستاری شناس
سرپرست شهرداری استهبان

1401/04/01
نوبت اول آگهی
آگهی مزایده عمومي 1401-149
آگهی1401/04/02 1401/04/01 :
دوم آگهی
نوبت دوم آگهی1401/04/02 :
نوبت اول
نوبت
لبلیترالی از
بیلبوردهایبهرر
داردذیل را جهت
مشروحه
شیراز در نظر
شهرداری
سبزوشهری
فضای
منظر و
سازمان سیما،
جهت بهره برداري
بررداریذیل را
مشروحه
بیلبوردهاینظر
داردشیراز در
شهرداری
شهری
فضای سبز
منظر
سیما،
سازمان
تبلیغاتی دارای مجوز
های
کانون
و
شرکتها
کلیه
از
لذا
نماید.
واگذار
سال
دو
مدت
به
عمومي
مزایده
طریق
از
تبلیغاتي
طریق مزاید عمومی به مدت دوسال واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتها و کانون های لبلیتالی دارای مجوز فعالیت لبلیترالی معتبرر از
فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل
ادار کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس دعوت بعمل می آید با لوجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزاید به آدرس میردان
جهت اخذ اســناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری  -نبش بلوار قدوسی شرقی– سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری – واحد
مطهری  -نبش بلوار قدوسی شرقی– سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری – واحد کپی مراجعه نمایند.
کپي مراجعهشهید
نمایند.
ردیف

1

نوع سازه

تعداد وجه

محل سازه
میدان آزادی نبش ابریشمی

بیلبورد

1

ابتدای بلوار چمران بعد از روگذر بصیرت جنب

بیلبورد

رودخانه خشک

1

ابعاد
متر

4*8
4*8

قیمت ماهیانه
مساحت
32
32

به ریال

مبلغ اجاره بها دو

مبلغ سپرده شركت در

16/896/000/000

850/000/000

سال به ریال

مزایده به ریال

320/000/000
320/000/000

می گردد.
اخذ می
محاسبهوو اخذ
اولاول
سالسال
پیشنهادی
قیمتقیمت
نسبت به
درصد با 20
اجار20سال دوم
سالاست
اجارهبذکر
است الزم
 .1الزم بذکر .1
گردد.
محاسبه
پیشنهادی
افزایشبه
درصدنسبت
افزایش
دوم با
لشخیصوووصول درآمد
تشــخیص
کل
اداره
از
بدهی
عدم
گواهی
ارائه
و
مربوطه
منطقه
از
کار
محل
شــغلی
عوارض
بدهی
عدم
 .2ارائه گواهی
 .2ارائه گواهی عدم بدهی عوارض شتلی محل کار از منطقه مربوطه و ارائه گواهی عدم بدهی از ادار کل
شهرداری شیراز و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری برای کلیه متقاضیان الزامی است.
مطلع است .
اجاره الزامی
متقاضیان
کیفکلیه
شهریو برای
رویت فضای
سیما،و منظر و
سازمان
شیراز و
شهرداری
درآمد
 .3متقاضی می بایســتوصول
گردد و پیش بینی های الزم
مورد
سبزاز کم
نموده و
بازدید
محل
پیشنهاد از
ارائه
قبل از
گردد و
در مطلع
موردایاجار
عذر وکیف
هیچگونه کم و
رویت نمود و از
ارائهبازدید و
پسازازمحل
پیشنهاد
بنماید ارائه
بایست قبل از
متقاضی می
بخصوص در .3
بینریاطالع پذیرفته
پیشعدم
جهل و
خصوص
بهانه
پیشــنهاد
چرا که
درآمد را
مورد اجاره و
نیست.
های الزم بخصوص در مورد اجار و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و
 .4مبلغ تضمین شرکت در مزایده طبق جدول فوق که می بایست به یكي از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت (الف)
نیست.
پذیرفته
اطالع
شود.
تسلیم
عدمگزار
به دستگاه مزایده
الف -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و کد اقتصادي411364877455 :
 .4مبلغ لضمین شرکت در مزاید طبق جدول فوق که می بایست به یكی از صورلهای مشروحه زیر همرا با اسناد مزایرد
ب – فیش واریز نقدي به شماره حساب 100805504742بانک شهر ،کد مرجع 101660
مورخه  1401/04/14می باشد .
تا پایان
پیشنهادها:
 .5آخرین مهلتدرتحویل
اداریشود.
وقت لسلیم
مزاید گزار
دستگا
پاکت (الف) به
 .6زمان تشكیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ســاعت  13:15مورخه  1401/04/15در محل سالن جلسات اداره کل حقوقي شهرداری شیراز
الف -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی 14002091671 :و کداقتصادی411364877455 :
واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
ردمرجع
درکد
شهر ،
100805504742بانک
نقدی
درجواریز
هزینهفیش
 .7بدیهی است ب –
101660پیشنهادات مختار است.
یک یا کلیه
سازمان
حسابمزایده بوده و
شمار برنده
بهبهعهده
آگهی
ترتیب ضبط خواهد شد.
/04آنان
سپرده
نشوند
قرارداد
انعقاد
لحویل حاضر به
مهلتهرگاه
مزایده
 .8برندگان اول و.5دوم
1401بهمی باشد .
مورخه /14
اداری
پایان وقت
پیشنهادها :لا
آخرین
 .9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
پاســــخگوییکلمیحقوقی
آمادهسالن جلسات ادار
های 07138431279-07138431270محل
تلفن ها ساعت  13:15مورخه  1401/04/15در
شــــماره پاکت
کمیسیون بازگشایی
 .10درصورت نیاز.6بهزمان
باشد.
لشكیلبیشتر،
اطالعات
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
مربوطه
 .11آگهی و اطالعات
سایت خلدبرین خواهد بود.
طریقچهار را
شیرازازواقع در
شهرداری
شناسه آگهی1337626 :
اموراست.
پیشنهاداتومختار
 .7بدیهی است هزینه درج آگهی به عهد برند مزاید بود و سازمان در رد یک
بین الملل شهرداری شیراز
کلیهارتباطات
ادارهیاكل
 .8برندگان اول و دوم مزاید هرگا حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرد آنان به لرلیب ضبط خواهد شد.
 .9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزاید در اسناد مزاید مندرج است.

 .10درصورت نیاز به اطالعات بیشررتر ،شررررمار للفن های 07138431279-07138431270آماد پاسررررخگویی می
باشد.
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سجادی:

گرانی ورزش نباید باعث فاصله گرفتن مردم شود
از شرکت توسعه انتظار سوددهی نداریم
اســتخر قهرمانی مجموعه ورزشــی شــهید
کشوری دیروز سه شنبه  ۳۱خرداد با حضور وزیر
ورزش و جوانان افتتاح شد.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم علیرضا عاصم
یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن
ورزشــی ،مصطفی ابطحی مدیــر عامل صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکســوتان ورزش ،حسن
طباطبایی رییس فدراسیون کاراته ،هاشم صیامی
رییس فدراسیون دوومیدانی ،علیآبادی پیشکسوت
و نایب رئیس فدراسیون شنا ،امین نوروزی مشاور
وزیــر ورزش و جوانــان و جمعی از مســئوالن
مجموعه ورزشی شهید کشوری نیز حضور داشتند.
ایــن مجموعه دارای ســه اســتخر روباز ،آب
درمانی و استخر پوشــیده است که دیروز توسط
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
از شرکت توســعه انتظار سوددهی
نداریم
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به
افتتاح مجموعه استخر بازسازی شده شهید کشوری
گفت :بخش خصوصی زحمت ســرمایه گذاری
در ایــن حــوزه را بر عهــده گرفته اســت ،ولی
میخواهم بــه عنوان خــادم ورزش و جوانان و
میزبان و خانهدار ورزش کشــور ،ایــن اتفاق را
تبریــک بگویم ،امیــدوارم که بهتریــن اتفاقات
در ورزش رخ دهــد و بتوانیم آینــده بهتری را با

بهرهبرداری درســت از ایــن اماکن برای ورزش
کشور رقم بزنیم.
وی افزود :باید چند نکته را عنوان کنم که در
وهله نخست از شــهردار منطقه به دلیل زحمات
مختلف تشــکر میکنــم .در مراســ م مختلف،
شــهرداران گرامی زحمات زیادی را میکشند که
این مسئله حتی در عرصه بینالمللی و شهرهای
مختلف دنیا عرف اســت .وقتی که در بازیهای
پاراآســیایی  2010به محل برگزاری مســابقات
رســیدم ،گفتند که دو روز دیگــر رقابت مرحوم
سیامند رحمان است و من باید به همراه شهردار

گوانگــژو حضور پیدا کنیم که این نشــان دهنده
اهمیت برنامه بود .اگر ورزش و شــهرداریها در
کنار هم عجین شــوند ،میتوانیم اتفاقات بزرگی
را شاهد باشیم.
ســجادی تصریح کرد :جبهه ورزش همگانی
بــا کمک ورزش شــهرداری فعال اســت و این
اهمیت زیادی دارد .خوشبختانه دید شهرداری در
ورزش قوی اســت .امیدوارم فدراسیون شنا هم
بتواند برنامهریزی الزم را با این استخر پنجاه متر
انجام بدهد و برنامههای فدراسیون در این استخر
پیاده شود .استفادهکنندگان از این استخر دوست

دارند که قهرمانان ملی را از نزدیک ببینند .حتی
پیشــنهاد میکنم که برخی از تمرینات تیم ملی
در اینجا برگزار شــود و مــردم این تمرینات را از
نزدیک ببینند.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :از شرکت
توســعه و زیرمجموعه های ورزشی آن خواهش
دارم که این شرکت محل خدمت به ورزش کشور
باشــد .اولین انتظار ما از این شــرکت سود   دهی
نیســت ،تعداد پرسنل این شــرکت از  200نفر
در دوران معاونت من به  800نفر رســیده است و
باید از این افراد کار مولد خواســته شود .سود ما
این است که ورزش را ارزان نگه داریم و خدمات
باکیفیت ارائه کنیم و مردم خوشحال باشند .باید
دست بهرهبرداران گرفته شود و آنها نگران اجاره بها
نباشــند .قرار نیست ورزش آن قدر گران شود که
همه از آن فاصله بگیرند.
ســجادی در پایــان گفــت :اگر قرار باشــد
پروژههای نیمه تمام را بــا هزینه دولتی تکمیل
کنیــم ،حداقل ســه دهه طول میکشــد .االن
پروژههایی داریم که سالهاســت آغاز شــدهاند،
امــا نیمه تمام هســتند و باید بــا کمک بخش
خصوصــی و خیریــن تکمیل شــوند .حتما باید
در بهرهبرداریها ،جایگاهی برای پیشکســوتان
در نظر گرفته شــود .در واقع باید عزت و شــأن
پیشکسوتان حفظ شود.

سرمربی آینده استقالل میتواند موفق باشد؟
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل میگوید شرایط در تیمهای
بزرگی مثل آبیپوشان مشخص میکند که سرمربی آینده میتواند
موفق عمل کند یا خیر؟
ایمان عالمی ،پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در گفتوگو با
ایسنا ،درباره شــرایط این روزهای آبیپوشان پایتخت اظهار کرد:
پس از قهرمانی اســتقالل ،من فکر میکردم شرایط خوبی خواهیم
داشــت و موفقیت ما تداوم خواهد داشت اما بعد از قهرمانی ،فرهاد
مجیدی از استقالل جدا شــد و شرایط تیم در هالهای از ابهام قرار
گرفت .اســتقالل بدون سرمربی در حال فعالیت در نقل و انتقاالت
است و چندین روز اســت که میگویند سرمربی استقالل مشخص
خواهد شــد اما تا اینجای کار وضعیت مشخص نیست .از آن طرف
میگویند مدیرعامل اســتقالل میخواهد به فدراســیون برود و از

طرفی دیگر هنوز بازیکنان تمدید نکردهاند.
او در پاســخ به این ســوال که آیا مربی خارجی برای استقالل
تاثیرگذارتر است یا مربی خارجی؟ گفت :با توجه به مسائل اقتصادی
که برای فوتبال ایران وجود دارد ،گزینه داخلی احتماال بهتر باشد اما
اگر شــرایط برای حضور یک مربی خارجی وجود داشته باشد ،قطعا
بهتر خواهد شد .امیدوارم هر اتفاقی که رخ بدهد ،استقالل بتواند به
قهرمانیهای خود تداوم ببخشد.
عالمی درباره وضعیت اســتقالل در پنجره نقل و انتقاالت گفت:
تا وقتی ســرمربی مشــخص نشده باشــد ،هر نقل و انتقاالتی که
انجام شــود ،بازهم جای سوال دارد .به هر حال سرمربی باید با نظر
خود بتواند بازیکن جذب کند .اگر مربی خارجی به اســتقالل بیاید،
شــناختی از تیم نخواهد داشت و باید دستیارانی باشند که بتوانند به

ی المپیک
تعویق مجدد انتخابات کمیته مل 

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک فاصله زیادی برای از دست وجاهت قانونی خود ندارد و با این
شرایط به نظر میرسد باید منتظر چهارمین تعویق در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک باشیم.
به گزارش ایســنا ،به نظر میرسد برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک کمکم دارد به یک مسئله
پیچیده تبدیل میشــود و هر زمان که تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین میشود ،یک اتفاق مانع
از برگزاری آن در موعد مقرر شده است.
اولین تعویق به دلیل انتخابات فدراسیون های المپیکی
انتخابــات کمیته ملی المپیــک ابتدا قرار بود نیمه اول بهمن برگزار شــود اما از آنجا که انتخابات
تعدادی از فدراســیونهای المپیکی مهم برگزار نشده بود ،کمیته ملی المپیک بنابر درخواست روسای
این فدراســیونها که در نظر داشــتند در انتخابات حضور داشــته باشــند ،تصمیم گرفت انتخابات را
به تعویق بیندازد و  ۱۷اسفند را به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی اعالم کرد.
آیین نامه بدون تاییدیه تعویق دوم را رقم زد
در شــرایطی که کمیته ملی المپیک باید آماده آغاز پروسه انتخابات میشد ،مشخص شد که هیات
اجرایــی کمیته ملی المپیک به بحــث آیین نامه برگزاری انتخابات ورود نکــرده و این آییننامه نیاز
بــه تایید مجمع و کمیته بینالمللی المپیک دارد .از ایــن رو انتخابات باز هم به تعویق افتاد و مجمع
 ۱۷اسفند به یک مجمع عادی برای تصویب آیین نامه برگزاری انتخابات تبدیل شد.
تغییر زمان انتخابات از مهر به شهریور
در مجمع  ۱۷اسفند ،دو گزینه برای برگزاری انتخابات در سال  ۱۴۰۱پیش روی اعضا قرار گرفت
که اعضا مهر ماه یعنی پس از بازیهای آسیایی را به عنوان زمان برگزاری انتخابات در نظر گرفتند.
زمانی که بازی های آســیایی به تعویق افتاد ،مجمع فوق العادهای ســوم خرداد برگزار شد و در آن
مجمع ،ششم شهریور (پس از بازی های کشور های اسالمی) به عنوان زمان برگزاری انتخابات کمیته
ملی المپیک تعیین شد.
این بار اما آمار باالی فدراسیون های المپیکی بدون رییس!
اکنــون که تاییدیه آیین نامه برگزاری انتخابات رســیده و کمیته ملــی المپیک کم کم باید آماده
آغاز پروســه ثبت نام از کاندیداها شــود ،به نظر می رسد باز هم داستان بدون رئیس بودن تعدادی از
فدراســیونهای المپیکی مانع از برگزاری انتخابات شــود .طبق تبصره  ۲ماده  ۴اساسنامه کمیته ملی
المپیک ،تعداد فدراسیونهایی که رشتههای آنها در بازیهای المپیک قرار دارند و شش ورزشکار المپیکی
باید حداکثر آرای مجمع را تشکیل دهند .در واقع باید رای اعضای المپیکی مجمع بر غیر المپیکی غالب باشد.
در مجمع کمیته ملی المپیک  ۲۹فدراسیون المپیکی به اضافه  ۶نماینده ورزشکاران حضور دارند که
در واقع این  ۳۵نفر ،عضو المپیکی مجمع کمیته ملی المپیک را تشــکیل میدهند .در مقابل  ۲۸عضو
غیرالمپیکی در مجمع حضور دارند.
فدراسیون های فوتبال ،دوچرخه سواری ،ژیمناستیک و شمشیربازی در دوران سرپرستی به سر میبرند
و خبری از برگزاری انتخابات آنها نیست .اکنون به این فدراسیونها ،وزنه برداری هم اضافه شد و انتخابات
این فدراسیون با رای دیوان عدالت اداری باطل اعالم شد و این فدراسیون هم وارد دوران سرپرستی شد.
انتخابات فدراســیون ســوارکاری هم برگزار شــد اما از آنجا که وزارت ورزش ایراد قانونی به این
انتخابات وارد کرده است ،گفته میشود که به زودی سرپرستی هم برای این فدراسیون تعیین می شود.
دوره ریاست فدراسیون بدمینتون هم سوم مرداد به پایان میرسد و هنوز مشخص نیست که وزارت
ورزش انتخابات این فدراســیون را قبل از مجمع کمیته ملی المپیک برگزار می کند یا خیر .محمدرضا
پوریا رییس فدراسیون که اکنون دوباره کاندیدا شده جزو مدیرانی که سه دوره متوالی رییس فدراسیون
بوده اســت و فعال امکان حضور مجدد در انتخابات را ندارد .فدراسیون جودو هم تعلیق است که البته
گفته میشــود که حضور فدراسیون جودو در مجمع باید مورد بررسی قرار گیرد .از آن جایی که کمیته
ملی المپیک باید اعضای حاضر در مجمع و آرا را به اطالع کمیته بینالمللی المپیک برســاند بنابراین
کمیته ملی المپیک در نظر دارد که بررسی بیشتری در مورد حضور جودو در مجمع انتخاباتی داشته باشد.
در واقع فدراســیونهای المپیکی در وضعیت بدی حضور دارند و اگر انتخابات فدراســیون بدمینتون
برگزار نشود و جودو هم نتواند در مجمع حضور داشته باشد در این صورت تعداد اعضای المپیکی مجمع
 ۲۷نفر میشود که این تعداد نسبت به اعضای غیر المپیکی کمتر است و در این صورت مجمع وجاهت
قانونی نخواهد داشــت .احتمــال اینکه انتخابات کمیته ملی المپیک به دلیل برگزار نشــدن انتخابات
فدراسیونهای المپیکی دوباره دچار چالش شود ،زیاد است و وزارت ورزش و جوانان باید هرچه زودتر
فکری به حال انتخابات فدراسیون ها کند در غیر این صورت یکبار دیگر شاهد تعویق انتخابات کمیته
ملی المپیک خواهیم بود.

ســرمربی کمک کنند .وقتی ســرمربی در تیم حضور داشته باشد،
نقــل و انتقاالت بهتری صورت خواهد گرفــت و مربی باید با ابزار
خودش بتواند امور خود را پیش ببرد.
پیشکســوت تیم فوتبال استقالل در پایان در پاسخ به این سوال
که آیا با توجه به شــرایط موجود ،آبیهــا میتوانند در فصل آینده
مدعــی قهرمانی رقابتهای لیگ برتر باشــند؟ گفت :اگر بازیکنان
فصل گذشــته در تیم حضور داشته باشــند و تمدید شوند ،اتفاقات
خوبــی در انتظار تیم خواهد بود .اســتقالل باید هر چه ســریعتر
سرمربی خود را مشخص کند .در استقالل و تیمهای بزرگ ،شرایط
مشــخص میکند که یک مربی میتواند موفق عمل کند یا خیر و
باید مربی فصل آینده به تیم اضافه شود و باید دید چه اتفاقاتی رقم
خواهد خورد.

انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنهبرداری شد

پس از برکناری و لغو حکم رییس فدراســیونی علی مرادی ،ســجاد انوشــیروانی به عنوان
سرپرست فدراسیون وزنهبرداری منصوب شد.
به گزارش ایســنا ،انتخابات فدراســیون وزنه برداری در فاصله یک سال تا پایان دوره ریاست
علی مرادی با رای دیوان عدالت اداری باطل شد ،وزارت ورزش و جوانان نیز روز دوشنبه با ارسال
نامهای به علی مرادی ابطال انتخابات و پایان دوره ریاست او را به وی ابالغ کرد.
وزارت ورزش و جوانان دیروز سهشــنبه سرپرســت فدراســیون وزنه بــرداری را تعیین کرد
و بر این اســاس ســجاد انوشــیروانی تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست فدراسیون
منصوب شد.
وزیر ورزش و جوانان در حاشیه افتتاحیه استخر ورزشگاه شهید کشوری این خبر را اعالم کرد.
انوشیروانی از قهرمانان سابق وزنهبرداری است که هماکنون سمت مدیرکلی ورزش و جوانان
استان اردبیل را نیز بر عهده دارد.

دعوت روسیه از تیم ملی والیبال ایران

فدراســیون والیبال روســیه از تیم ملی ایران برای حضور در تورنمنت دوســتانه این کشور
دعوت کرد.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی والیبال پس از تحوالت بینالمللی جنگ روسیه به اوکراین،
والیبال روسیه را از لیگ ملتها و میزبانی قهرمانی مردان جهان حذف کرد.
فدراســیون والیبال روسیه برای حفظ آمادگی تیم ملی این کشور تصمیم گرفت یک تورنمنت
بینالمللی با حضور شــش تیم برگــزار کند و از تیم ملی والیبال ایران نیــز برای حضور در این
مسابقات دعوت کرد.
براســاس برنامه اعالم شــده فدراســیون والیبال روســیه این مســابقات  ۲۱تا  ۲۵سپتامبر
( ۳۰شهریور تا سوم مهر) برگزار میشود.
فدراسیون والیبال ایران پس از بررسیهای برنامه تیم ملی توسط کادر فنی به دعوت روسها
پاسخ خواهد داد.

بازیکن سابق سپاهان در چین لژیونر شد

مراد ناظری همبازی احمد اسماعیلپور در یک تیم چینی شد.
به گزارش ایســنا ،مراد ناظری ،بازیکن ســابق تیمهای فوتسال سپاهان اصفهان و زندی بتن
کالر دشــت با عقد قراردادی به تیم فوتسال شنزن چین پیوست و پیش از جام ملتهای آسیا در
این کشور لژیونر شد.
ناظری همبازی احمد اســماعیلپور در شنزن شد .او پس از قرنطینه در این کشور به تمرینات
شنزن اضافه خواهد شد.

تیم مجیدی در اتریش اردو می زند

تیــم اتحــاد کلباء با هدایــت فرهاد مجیــدی اردوی تابســتانی خــود را در اتریش برگزار
خواهد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اتحاد ،تیم اتحاد کلباء در فصلی که گذشــت در رده دهم جدول
رده بندی رقابت های لیگ امارات قرار گرفت.
اتحاد کلباء کادر فنی خود را در تابســتان تغییر داد و فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی جدید
این تیم انتخاب شد.
قرار اســت که اتحاد کلباء اردوی تابســتانی خود را در اتریش برگزار کند تا خود را آماده فصل
بعد رقابت های لیگ امارات کند.
این تیم اماراتی در تالش اســت که با فرهاد مجیدی خریدهای خوبی در تابستان داشته باشد.
یکی از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره پیوستن او به این تیم به گوش می رسد مهدی قایدی
است که در تیم شباب االهلی بازی میکند و فصل خوبی را با این تیم تجربه نکرد.

ایست قلبی جان فوتبالیست شیرازی را گرفت
ایرنا :ایســت قلبی از جمله موارد مهمی است
که جان ورزشــکاران به ویژه پیشکسوتان باالی
 ۳۵سال را با خطر مواجه کرده است و این مشکل،
بار دیگر جان یک فوتبالیست  ۵۰ساله را در شیراز
گرفتٰ تا توصیه یک استاد دانشگاه به ورزشکاران
را به دنبال داشته باشد.
به گزارش روز سهشــنبه خبرنگار ایرنا ،رسول
احمدی  ۲۷خردادماه  ۱۴۰۱به هنگام بازی با تیم
پیشکســوتان در مجموعه ورزشی محله ابیوردی
شیراز در سن  ۵۰سالگی به دلیل ایست قلبی جان
باخت تا شمار فوتبالیســت قربانی شده در فارس
افزایش یابد.
بازیکنان اســتان فارس که حین بازی
فوتبال جان خود را از دست دادند
زنده یادان قاســم هژبر ،داریوش بزرگ ،حسن
خاوری ،شعبان فالمزری و رسول احمدی از جمله
بازیکنان استان فارس بودند که بعد از خداحافظی
از دنیــای حرفــه ای فوتبــال باز هــم در جمع
پیشکســوتان بازی کردند و جان خود را به دلیل
حمله قلبی از دست دادند.
خبرنگار ایرنا به منظور پیشــگیری از ایســت
قلبی ورزشکاران و چگونگی تمرین کردن با دکتر
اسکندر رحیمی استاد دانشگاه گفت و گویی انجام
داده است که در پی می آید.
در تمرینــات قدرتــی و اســتقامتی،
ساختار قلب دستخوش تغییرات می شود
این استاد دانشگاه در رشته تغذیه و فیزیول ِوژی
ورزشــی گفت :قابلیت و توانایی در اجرای فعالیت
ورزشی به کارایی و عملکرد دستگاه های مختلف
بدن بستگی دارد ،یکی از این دستگاه ها ،دستگاه
قلبی عروقی است.
وی تاکید کرد :در تمرینات ورزشی طوالنی مدت
و منظم قدرتی و استقامتی ،ساختار قلب دستخوش
تغییراتی می شــود که قلب ورزشکاران قدرتی و
اســتقامتی را از قلــب افراد غیرورزشــکار متمایز
می ســازد که به قلب ورزشکار معروف است و این
تغییرات متفاوت از تغییرات پاتولوژی قلب است.
این استاد دانشــگاه ادامه داد :ورزشکارانی که
دچار ایســت قلبی می شــوند به دو دسته باالی
 ۳۵سال و زیر  ۳۵سال تقسیم می شوند و یک بحث
عملی داریم که آن هم بازگشت به تمرین است که
مهم است)retern to play(.
رحیمــی اضافه کرد :به عنــوان مثال هنگامی
که یک ورزشــکار جوان آســیب می بینند سراغ
متخصــص مــی رود و خوب می شــود اما چون
این ورزشــکار که یک ماه تمرین نکرده از لحاظ

فکــری و مغزی این فکر را مــی کند که بله من
همان ورزشــکار یک ماه پیش هستم در حالی که
اینگونه نیست و تحقیقات علمی می گوید :اینگونه
ورزشــکاران فاکتورهای آمادگی جســمانی مانند
قدرت ،سرعت ،اســتقامت و انعطاف پذیری بر اثر
بی تمرینی و فقر حرکتی از دست داده اند.
مدیرکل اســبق ورزش و جوانان فارس افزود:
ورزشکاران باالی  ۳۵ســال به ویژه پیشکسوتان
از لحــاظ عقالنی فکر می کند مانند دوران جوانی
 ۱۵تا  ۲۰ساله بدن آنها توان دارد که کورس ببنند،
او فشــار می آورد و میخواهــد همان فعالیتی را
انجام دهد کــه در دوران جوانی میکرده که این
یک تفکــر کامال غلطی اســت و این امر موجب
می شود پیشکسوتان آسیب ببینند و از ناحیه قلب
احساس خطر کنند.
دو اصل مهم فشــار ناگهانی و مصرف
آب
رحیمی به دو نکته مهم که ورزشکاران باید آن را
رعایت کنند اشاره کرد و بیان داشت :فشار ناگهانی
و بیــش از حد با ورزش ســنگین و طوالنی مدت
و کم آبی دو مورد مهمی هســتند که ورزشکاران
باید رعایت کنند.
وی اضافه کرد :توصیه دیگر کارشناســان این
است که قبل از تمرین ،حین و پس از آن باید آب
به میزان کافی و در مدت زمان معین مصرف شود
زیرا آب کارهای مهمی در بدن انجام می دهد.
رحیمی گفــت :هر فردی قبــل از تمرین باید
یک یا دو لیوان و هر ۱۵دقیقه یک لیوان آب حتما
مصرف کند زیرا تشنگی عالیم خوبی نیست چون
در این زمان ســلول های بدن فریاد می زنند که

نیــاز به آب دارند برای همیــن هم نباید بگذارید
احساس تشنگی کنید و سپس آب را بخورید.
نوشیدن زیاد آب بعد از تمرین ورزشی
اثربخش نیست و تنها شکم را پُر میکند ...
آب باید در زمان تمرین مصرف شــود این استاد
دانشگاه شیراز تاکید کرد :ورزشکاران بعد از تمرین
بر اساس هر یک کیلوگرمی که وزن از دست داده اند
نیاز به یــک و نیم لیتر آب دارنــد که این میزان
باید در زمان تمرین خورده شــود ،اما ورزشکارانی
هســتند که پس از تمرین ،یک ظرف بزرگ آب
مصرف می کنند و باز هم تشــنه هستند زیرا بدن
نمی تواند این حجم آب را در خود جذب کند و باید
به سلول ها برسد و این امر محقق نمی شود و تنها
شکم را پر می کند.
توصیه به ورزشکاران باالی  ۵۰سال
این متخصص تاکید کرد :به ورزشکاران باالی
 ۵۰ســال توصیه می شــود اگر ورزش می کنیم
به طور ناگهانــی ضربان قلب باال می رود و دچار
تنگی نفس و سرگیجه می شویم و باید ورزش را
ادامه ندهیم و از آنجا که احتمال ایست قلبی وجود
دارد باید حتما به مراکز درمانی مراجعه کرد.
رحیمی به آن دسته از ورزشکارانی که با وزنه و
قدرتی کار می کنند توصیه کرد و گفت :این دسته
از ورزشــکاران به داشتن فشــار خون باال عادت
می کنند از این رو باید به طور مرتب معاینه شوند
و فشــار خون خود را بگیرند ضمن اینکه خیلی از
افراد هم فشار خون دارند و ممکن است سراغ همه
بیاید ضمن اینکه ورزشــکاران قدرتی که احساس
نارحتی نمی کنند حتما باید مرتب معاینه شوند.
اســتاد تغذیه و فیزیولوژی ورزشــی بازهم به

ورزشــکاران توصیه نوشیدن آب به ویژه در فصل
گرما را کرد و افــزود :یک گرم نمک در یک لیتر
آب اضافه شــود و یا اینکه با اضافه کردن مقداری
شکر به حالت شربت مصرف شود ،شاید ورزشکاری
میل به خوردن آب خالص نداشته باشد.
رحیمــی تاکید کــرد :مصرف نکــردن آب به
میزان کافی موجب آســیب دیدگی قلب ،داخلی،
کبد و کلیه و  ...می شــود که هــم افراد عادی و
هم ورزشــکاران باید آن را جدی و حیاتی در نظر
بگیرند.
فوتبالیســت هایی که حین بازی دچار
حمله قلبی شــده و جان خود را از دست
دادند
به گزارش ایرنا ،ایست قلبی از جمله مشکالتی
بــوده اســت که جــان فوتبالیســت را بــا خطر
مواجه کــرده و تاکنون چندیــن بازیکن از جمله
مارک ووینفو  ۲۸ســاله عضو تیم ملی کامرون،
میکلوش فهر ۲۴ســاله بازیکن مجارستانی عضو
تیم فوتبال بنفیکا ،آنتونیو پوئرتا  ۲۵ساله بازیکن
تیم سویا اســپانیا ،شیخ اسماعیل تیوته  ۳۰ساله
بازیکن اهل ســاحل عاج و پیرماریو موروســینی
 ۲۶ســاله تیم لیورنو ایتالیا در حیــن بازی بر اثر
ایست قلبی جان خود را از دست دادند.
بازیکنانی که نجات یافتند
همچنین در مستطیل سبز بودند بازیکنانی که
حین بازی دچار ایست قلبی شده اما نجات یافته اند
که می توان به ایکر کاسیاس دروازه بان  ۳۷ساله
تیم فوتبال پورتو پرتغال که دچار حمله قلبی شــد
اما نجات یافت هر چند مجبور شــد برای همیشه
فوتبال را کنار بگذارد ،کریســتین اریکسن هافبک
تیم ملــی فوتبال دانمارک در حیــن بازی مقابل
فنالند در جام یورو  ۲۰۲۰هم دچار حمله قلبی شد
و با تالش تیم پزشکی نجات یافت ،اما این بازیکن
هم مجبور شد برای همیشه فوتبال را کنار بگذارد.
همچنیــن رضا حبیــب زاده بازیکن تیم فوتبال
ذوب آهن اصفهان در بازی مقابل استقالل تهران
پس از گلزنی دچار حمله قلبی شد اما سید مهدی
رحمتــی دروازه بان تیم اســتقالل با انجام عمل
دهان به دهان جان این فوتبالیســت را نجات داد
و گرنــه اتفاق تلخی رخ می داد.این بازیکن بعدها
گفت ،مهدی رحمتی جان من را نجات داد.
هم اینک به هنگام برگزاری مســابقات رسمی
فوتبال تا زمانی که اورژانس وارد ورزشــگاه نشده
باشــد ،داور اجازه شــروع بــازی را نخواهد داد و
به همین دلیل برخی مسابقات که اورژانس دیر وارد
ورزشگاه شده بازی با تاخیر شروع شده است.
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زمزمه های جابجایی دانشــکده زبــان و ادبیات فارس
در جوار حافظیه دوباره شــنیده می شود و اهالی فرهنگ و
ادب را نســبت به مخدوش شدن هویت فرهنگی محدوده
حافظیه نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،هفت ســال پیش درست در
همین روزهای خرداد بود که خبــر حضور ادارات دیگر در
ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و طرح جابهجایی
دانشــکده از محل کنونی در خبرگزاریها منتشــر شــد و
واکنش اســتاندار وقت فارس را در پی داشــت که تصمیم
مدیران قبلی را در همین مورد غیرکارشناسی خواند و قول
داد هرچه زودتر کارمندان استانداری این ساختمان را تخلیه
کنند و به دانشگاه شیراز برگردانند.
اما در حال حاضر هنوز بخشهایی از ساختمان دانشکده
در اختیار اســاتید و دانشــجویان نیســت و در عین حال
زمزمههای جابه  جایی دانشــکده ادبیــات در جوار آرامگاه
حافظ دوباره به صورت جدی تر شنیده میشود.
ایــن در حالی اســت که طی دهههــای مختلف وجود
حافظیه و همچنین دانشکده ادبیات در همسایگی یکدیگر،
به این منطقه هویت فرهنگی خاصی بخشــیده به گونهای
کــه محور منتهی به این دو بنا نیــز به نام چهار راه ادبیات
نامگذاری شده است.
تناسب دانشکده ادبیات و حافظیه برای شیرازیها و اهالی
فرهنگ و ادب همیشه خوشــایند بوده و حسن همجواری
این دوبنا ،هویت فرهنگی منطقه را رقم زده اســت .هویتی
که با جابه  جایی دانشــکده ادبیات دچار خدشــه میشــود.
در این رهگذر کاووس حســن لی اســتاد زبان و ادبیات
فارسی دانشــکده ادبیات دانشــگاه شــیراز و مدیر مرکز
حافظ  شناســی در گفتگو با مهر به تشریح آخرین وضعیت
ساختمان خاطره انگیز دانشکده ادبیات پرداخت.
پیش از اینکه به سرگذشت ساختمان دانشکده
بپردازیم میخواستم از شــما در بارهی بخش
زبان و ادبیات فارســی و فعالیتهای آن بپرسم.
از ســال  ۱۳۳۳که دانشــکده ادبیات دانشــگاه شــیراز
بنیانگذاری شــد تاکنون نزدیک به هفتاد ســال گذشته و
در این هفت دهه دانشکده ادبیات خدمات ارزندهای را ارائه
داده و کارشناسان و استادان نامآوری را پرورده است.
امروز بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز خیلی
گستردهتر شــده و قابل مقایســه با دهههای قبل نیست.
در این بخش افزون بر برنامههای آموزشــی ،فعالیتهای
گوناگــون دیگر هم صــورت میگیرد کــه از جمله آنها
میتوانــم به چنــد مورد اشــاره کنم .انتشــار دو مجلهی
علمیپژوهشی «شعرپژوهی» و «مطالعات ادبیات کودک»،
فعال بودن چهار مرکز علمی شــامل «مرکز پژوهشهای
زبان و ادبیات فارســی» و «مرکز مطالعات ادبیات کودک»
و «انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی – شعبهی فارس»
و قطب علمی «شعر  پژوهی فرهنگ عامه» .عالوه بر این،
هماکنون در این بخش چهار گرایش دکتری و سه گرایش
کارشناســی ارشد و نیز دورهی کارشناســی زبان و ادبیات
فارسی فعال است.
مجمــوع این فعالیتهای موفق .بخــش زبان و ادبیات
فارســی دانشگاه شــیراز را در میان دانشــگاههای کشور
شاخص و ممتاز کرده اســت .برگزاری نشستهای علمی
مســتمر و تشــکیل دورههای گوناگون ،نشــان از پویایی
و ســرزندگی این بخش دارد ،اما اگر راســتش را بخواهید
ظرفیتهای این بخش بسیار بیشتر از اینهاست .دانشکده
ادبیــات و بخش زبان و ادبیات فارســی دهها برابر بیش از
این هم میتواند نقشآفرینی کند که متأســفانه کمبود فضا
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آخرین جزییات جشنواره فیلم تک درخت به روایت صمدیان

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

ســیفا ...صمدیان گفت :درباره عباس کیارســتمی
بدون در نظر گرفتن رابطه دوســتی طوالنیام یا نقشی
که در فرهنگ و هنر ایران و جهان داشــته و دارد ،باید
بگویم که این شش سال (پس از درگذشت) به یک چشم
به  هم  زدن گذشت و طبیعتا امثال من در اکثر کارهایی
که درگیر بودیم ،حداقل در بخش تصویر بیشــتر یادش
کردیم و بیشــتر فهمیدیم که بودنش چقدر میتوانست
به آرامش روحی و بهبود کیفیت "نگاه"مان به اتفاقات
جهان در این سالهای متشنج کمک کند.
دبیر جشــن تصویر سال و جشــنواره فیلم تصویر-
که همزمان با بیســتمین دوره ایــن رویداد در تدارک
برگزاری اولین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم با عنوان
" تک درخت" (جایزه عباس کیارســتمی) اســت ،در
آســتانه اول تیرماه ســالروز تولد عباس کیارســتمی
 فیلمساز سرشــناس ایرانی  -از آخرین جزییات اینرویداد سخن گفت.
ایــن هنرمند عــکاس و فیلمســاز درباره جــای خالی عباس
کیارســتمی در ششــمین سال نبودنش به ایســنا گفت :بعضی از
جاهــای خالی بر اثر مرور زمان عالوه بر اینکه خالی نمیشــوند،
هی ُپر و ُپرتر هم میشوند و در مواردی که ما به هر دلیلی ،عالقه
یا نزدیکی حســی یا عاطفی بیشتری داشته باشیم ،این جای خالی
طبیعتا موقعیت خاصی پیدا میکند.
صمدیان با اشــاره به نقش پر   رنگ ســینمای کیارســتمی در
ســینمای امروز جهان ادامــه داد :به ویژه با انقــاب دیجیتال و
کمتر شــدن موانع فیلمسازی باعث شــد در آغاز بیستمین سال
جشــنواره فیلم تصویر اتفاق شــیرینی در ذهن مــا رقم بخورد.
قضیه از این قرار بود که در جریان آمادهســازی مراســم اختتامیه
نوزدهمین جشــن تصویر ســال در خانه هنرمندان ایران ،پســرم
"سهند" پیشنهاد کرد" :چرا از بیستمین دوره جشنواره فیلم تصویر،
یک بخش مســتقل بینالمللی برای سینمای تک نفره را که هم

زمزمههای نافرخنده
جدایی دانشکده ادبیات از حافظیه

دســت و پای همکاران و دانشجویان ما را برای تحقق این
اهداف بسته است.
یعنی میفرمایید شما االن در همین مکان که
مستقرید ،برای فعالیتها مشکل کمبود فضا دارید؟
بله .به شــدت در تنگنا هســتیم .در این ســاختمان باید
همــواره دورههــای گوناگــون مانند «سعدیشناســی»،
«حافظشناسی»« ،مولویشناســی» «فردوسیشناسی» و
دهها دورهی دیگر و سمینارها ،کارگاهها و کالسهای ادبی
و فرهنگی برقرار باشد و تبدیل شود به مرکزی پررفت و آمد
که مردم را با ادبیات گرانقدرشان آشنا کند و پیوند بدهد.
برای ارتقای ســطح کیفــی همه ایــن فعالیتها و نیز
برنامههای پیشبینی شده برای آینده ،نیاز به مکان مناسب
است و چه مکانی مناسبتر از ساختمان دانشکده ادبیات که
متعلق به خود ماست .به همین دلیل است که ما سالهاست
همواره تاکید کردهایم نباید خانه خود ما از ســوی دیگران

شد .مدیران دانشگاه شــیراز هم آنقدر گرفتار تنگنای مالی
بودنــد ،که ارزش معنوی این مکان ویژه را نادیده گرفتند و
آن را بــه بهای هیچ( ،واقع ًا هیچ) واگذار کردند .ولی ما زیر
بار این تصمیم نادرست نرفتیم و مقاومت کردیم تا باالخره
باور کردند که این ساختمان باید به صاحب اصلی آن یعنی
دانشگاه شیراز برگردد .متأسفانه به دلیل همین تصمیم غلط
و بی توجهی مدیــران ،امروز محل بخــش زبان و ادبیات
فارســی به شکل بسیار نامناســب و دور از شأن استادان و
دانشــجویان ادبیات درآمده که اگر تصاویری از آن منتشر
شود نمیدانم موجب شرمساری چه کسی نخواهد شد.
مدیران شهر شــیراز باید بدانند که صاحبان اصلی این
شهر فرهنگورانند .شــیرا ِز عزیز شهر فرهنگ و ادب است.
شیرا ِز سرفراز شهر ماست و ما در حفظ میراثهای فرهنگی
آن حساسیت ویژه داریم و از درخواستهای بحق خودمان
هرگز کوتاه نخواهیم آمد.

اشغال بشود و همکاران محترم و دانشجویان عزیز ما برای
فعالیتهایشان دچار تنگنا و کمبود باشند.
اســتادان زبان و ادبیات فارســی دانشگاه شیراز با وجود
تنگناهای آزاردهنده ،در نیم قرن اخیر ،آثار بسیار درخشانی
را پدیــد آوردهانــد و پژوهشــگران و مدرســانی نامدار و
شاخص در دامن این دانشــکده پرورده شدهاند .بسیاری از
آنها هماکنــون هم در جایجای این کشــور و در برخی
کشــورهای دیگر ،منشــأ آثار گوناگــون فرهنگی و ادبی
هســتند .این اســتادان عالوه بر تربیت نیروی متخصص،
صدها کتاب و مقاله نوشتهاند و به جامعه عرضه کردهاند تا
در ارتقای سطح فرهنگی و ادبی کشور سهمی بسزا و مؤثر
داشته باشند.
حال برگردیم به موضوع ســاختمان دانشکده
ادبیات و موضوع جابهجایی آن که سالهاســت
اعتــراض و انتقاد شــما را برانگیخته اســت.
سرگذشت این ساختمان به کجا انجامیده و االن
در چه موقعیتی است؟
این قصه ســر دراز دارد .خبر دارید که چند سال پیش،
متأســفانه در یک تصمیمگیری غلط ،بدون مشــورت با ما
کــه صاحبان اصلی این دانشــکدهایم ،ناگهان ســاختمان
کالسهای ادبیات از سوی سازمان میراث فرهنگی اشغال

مجدداً تاکید میکنم که بنای دانشــکده ادبیات در جوار
حافظیه به پشتوانه یک فهم فرهنگی ساخته شده و فعالیت
درخشان استادان ارجمند ادبیات در بیش از نیم قرن گذشته
در این محل ،باعث شده این محل دارای یک هویت روشن
تاریخی – فرهنگی باشد.
نادیــده گرفتن این واقعیت ،یعنی خط زدن بخشــی از
تاریخ این شهر و این یک اشتباه فاحش فرهنگی و تاریخی
است .بیش از  ۵۰سال اســت که چهارراه ادبیات ،چهارراه
ادبیات اســت و نه هیچ نام دیگر .کسانی که برای نخستین
بار ســاختمان دانشــکده ادبیات را در کنار حافظیه در نظر
مــکان ممکن برای
گرفتنــد ،متوجه بودهانــد که بهترین
ِ
دانشکده ادبیات همین همجواری با حافظیه است.
همجــواری بخش زبان و ادبیات فارســی بــا حافظیه
باعث شده پیوند دوســویه میان این دو مکان برقرار باشد.
بســیاری از نویسندگان ،پژوهشگران ادبی و حافظ شناسان
که به حافظیه می آیند امکان حضور در گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه شــیراز را دارند و از سوی دیگر بسیاری از
کســانی که به دالیل گوناگون گذرشــان به بخش زبان و
ادبیات فارســی میافتد ،به ســادگی میتوانند حافظ را هم
زیارت کنند .من خودم دهها خاطره از همین پیوند دوسویه
و حســن همجواری دارم که االن فرصتــی برای بازگفت

خود کیارســتمی و هم خیلی از ما ،سالهاســت درگیرش بودهایم
با عنوان جشــنواره بینالمللی فیلم" تــک درخت" (جایزه عباس
کیارستمی) اعالم نمیکنیم!؟ "
که طبیعتا این پیشنهاد به  جا را که با توجه به امکانات خارقالعاده
انقالب دیجیتال ،نیاز قطعی نســل امروز و فردای سینمای ایران و
جهان است ،اسفند ماه  ۱۴۰۰در اختتامیه جشن تصویر سال مطرح
کردیم و امسال در بازار فیلم جشنواره کن  ۲۰۲۲معرفی اولیه این
جشنواره مستقل ایرانی در حیطه بینالمللی سینما انجام شد.
ســپس این هنرمند عکاس به مانیفســت ایــن رویداد که در
بروشــوری با طراحی گرافیســت خالق ،رضا عابدینی به دو زبان
انگلیسی و فرانسه در بازار فیلم جشنواره کن عرضه شد ،اشاره کرد
و متن کامل آن را در اختیار ایسنا گذاشت که بدین شرح است:
"جشنواره فیلم تک درخت"
در آستانهی بیستمین دورهی جشنواره فیلم تصویر در نظر داریم
نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم خود را با عنوان «جشنواره
فیلم تک درخت» برگزار کنیم.

آنها نیست.
امروز هم شــما در هر جای شهر شــیراز باشید ،آدرس
ادبیات با همین یک واژه «ادبیات» برای همه شناخته شده
اســت .این واقعیت اجتماعی در ذهن و ضمیر این شــهر و
مردم آن به ثبت رســیده است .یعنی بیش از نیم قرن است
که این مکان بــا این نام یک هویت فرهنگی ویژه یافته و
هزاران هزار خاطره در ذهن و ضمیر مردم ســاخته اســت.
هرگز و در هیچ شــرایطی نباید این هویت مسلم فرهنگی
خدشهدار شود.
این حق مردم فرهنگور شــیراز اســت که اجازه ندهند
کســی با تصمیمگیری نابخردانه ،این هویت فرهنگی را در
خاطرهی جمعی کمرنگ کند .ســاختمان همجوار حافظیه
همــواره باید به نام ادبیات بماند و هر فعالیت غیر مرتبط با
آن باید تعطیل بشود.
یکی از درسهایی که من از ســالهای دور در دانشکده
ادبیات داشــتهام درس حافظ اســت .بارها به دانشجویان
کالس حافظ گفتهام االن اگر شــما ســکوت کنید صدای
پرندگانــی را که بر درختهای حافظیــه آواز میخوانند را
میشنوید و صدای شــما هم میتواند به سروهای سربلند
حافظیه برسد .یعنی ملکوت منتشر شده در فضای حافظیه
در این طرف دیوار هم احســاس میشــود .آیا به نظر شما
این حســن همجواری مثالزدنی نیســت؟ و آیا هیچ آدم
عاقلی پیدا میشود که در ضرورت تداوم همجواری ادبیات
و حافظیه تردیدی داشــته باشــد؟ و آیا برای همسایگی با
حافظیه ،سزاورارتر از ادبیات و بخش زبان و ادبیات فارسی
هســت؟ حتی اگر گذشتگان ما چنین اقدامی نکرده بودند و
دانشکده ادبیات را کنار حافظیه نساخته بودند ،امروز ما باید
به هر قیمتی که بود ،به ایجاد چنین بنایی در چنین مکانی
اقدام میکردیم؛ جای بســی شگفتی است که این ضرورت
روشن را باید ما هر بار برای مدیران این شهر توضیح بدهیم
و یادآوری بکنیم.
پیش از این هم گفته ام حافظیه برای دانشجویان ما حکم
یک آزمایشــگاه را دارد و بخش زبان و ادبیات فارسی هم
برای حافظیه در حکم یک مرجع معتبر علمی است .بعضی از
گردشگران داخلی یا خارجی که در شعر حافظ مطالعه دارند
و به مباحث حافظشناسی عالقه مندند ،وقتی به حافظیه می
آیند به سادگی میتوانند با استادان ادبیات و حافظ شناسان
متخصص در بخش زبان و ادبیات فارســی ارتباط بگیرند و
به گفتگو بپردازند و از دانش این اســتادان بهره مند شوند.
البتــه زمزمهی جابهجایی بخش زبان و ادبیات فارســی
دانشگاه شیراز پیشینهای درازتر از این دارد .دستکم بیش
از بیست سال است که ما با این کجاندیشی روبهروییم .و در
تمام این سالها به روشنی و آشکارا گفتهایم تا هستیم اجازه
نخواهیم داد بخش زبان و ادبیات فارســی دانشگاه شیراز از
کنار حافظیه به جایی دیگر منتقل شود و این ساختمان حق
طبیعی دانشکده ادبیات است.
اینک نیز به روشنی تکرار میکنیم که برای فعالیتهای
گســتردهای که بخش زبان و ادبیات فارسی دارد باید همه
این ســاختمان در اختیار همکاران فعــال ما در این بخش
باشــد تا بتوانند با برنامهریزیهای مؤثر ،زمینههای ارتباط
گســتردهتر مردم را با بزرگان ادبی و میراثهای فرهنگی
خودشان برقرار کنند.
سخن پایانی هم دارید؟
سخن پایانی من این است که اگر به هر دلیلی (درست یا
نادرست) تصمیمگیران امروزی بخواهند مکانی از دانشگاه
شــیراز را به جایی دیگــر واگذار کنند ،بههیچروی ســراغ
ساختمانی که دیوار به دیوار حافظیه است ،نیایند.

اواخــر دهه چهل و اوایل پنجــاه میالدی ،دیدگاه
جهــان آن روزگار به
جدیــدی نســبت به ســینمای
ِ
رهبری «آندره بازن» و همکارانش همانند «فرانســوا
تروفو» و «کلود شــابرول» در مجله «کایه دو سینما»
شکل گرفت.
آنها با مطالعه دقیق فیلمهای فیلمســازان شاخصی
همانند چارلی چاپلین ،اورسن ولز ،ژان رنوار و دیگران
بــه این نتیجه رســیدند کــه گروهی از فیلمســازان
تنها «کارگردان» نیســتند ،بلکه خالــق یا مؤلف آثار
خود نیز به حســاب میآینــد .نظریهای که توســط
«اندرو ســاریس» وارد زبان انگلیسی شد و اصطالح
«نظریهٔ مؤلف» ( )Auteur Theoryرا آفرید.
 Auteurکلمهای جدید در زبان انگلیســی بود که
از فرانســه میآمد و ریشه در کلمه  Authorبه معنای
نویســنده داشت و به فیلمســاز یا هر هنرمندی اشاره
میکرد که میشــد او را همانند یک نویســنده ،خالق حقیقی آن
اثر دانســت ،اما این نظریه همواره منتقدان جدی نیز داشــته که
معتقدند حتی «نویســنده  -کارگردانها» را هم نمیتوان خالق یا
مؤلف حقیقی یک فیلم دانســت؛ چرا که نقش مدیران فیلمبرداری
و تدوینگران در شکلگیری یک فیلم کمتر از کارگردانها نیست.
بــه عبارت دیگر ،تغییر مدیر فیلم بــرداری یا تدوینگر یک فیلم از
شخصی به شخص دیگر ،مخاطب را با فیلمی جدید روبرو میسازد.
جهــان امروز که زاییــدهی انقالب دیجیتال در دهه هشــتاد
میالدی است ،فیلمســاز امروزی را به تجهیزاتی مجهز کرده که
باعث شــده تا فیلمســازی ،دیگر تنها در قالــب یک صنعت و در
انحصار گروهی خاص نباشد.
تجهیزات و امکانات مورد نیاز ساخت یک فیلم که پیش از این
تنها در اســتودیوهای فیلمسازی یافت میشد ،امروز درون کیف و
یا کولهپشــتی کوچکی جا میگیرنــد و مهارتهای متفاوت مورد
نیاز نیز با سهولت بیشتری قابلیت فراگیری عمومی پیدا کردهاند.
ســینما دیگر قلمرو شــخصی تهیهکنندگان ثروتمند نیســت،
مردم عادی حتی در روســتاهای دورافتاده ،راحتتر از همیشه فیلم
میسازند و «امید» تبدیل صنعت سینما به هنری اصیل و شخصی
پررنگتر از همیشه شده است.
دامنهی فیلمســازان تــک نفره جهان  -کســانی که ایدههای
خودشــان را کارگردانــی ،فیلمبــرداری و تدویــن میکننــد -
از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی تا فیلمســازان برنده نخل طال و
اسکار میرسد.
فیلمســازان مؤلفی همچون« :عباس کیارستمی» با فیلم «ده»،
«آلفونسو کوآرون» با فیلم «روما» (برنده اسکار بهترین کارگردانی
و فیلمبرداری)« ،اســتیون ســودربرگ» با فیلمهای «سوالریس»
و «اســکیزوپلیس»« ،دیوید لینچ» با آخریــن فیلمش «امپراتوری
درون»« ،رابرت رودریگز» و «کیم کی دوک» با ســاخت بیش از
پنج فیلم تک نفره و مستندســازانی همچون کریس مارکر ،ریمون
دو پاردون ،راس مک الوی و  ...از نمونههای مشهور و شاخص این
گروه از فیلمسازان به حساب میآیند.
فراگیری هر چه بیشتر و روزافزون این شیوه جدید در فیلمسازی،
جای خالی جشنوارهای بینالمللی ویژه این گروه از فیلمسازان را هر
چه بیشتر نمایان میسازد.
جشــنواره فیلم تصویر افتخار دارد از امســال بخش بین المللی
خــود را به نمایش این گروه از فیلمهــا اختصاص دهد و جایزهای
تحت عنوان «جایزه عباس کیارســتمی» به فیلمسازان برگزیده در
بخشهای داستانی(کوتاه و بلند) ،مستند و تجربی اهدا کند.
امیدواریــم بــا شــروع بــه کار جشــنواره بینالمللــی فیلم
«تک درخت» ،راه برای مولفترین گروه فیلمسازان تاریخ ،هموارتر
از همیشه شود.
این جشــنوارهی مســتقل با حمایت معنوی «بنیاد کیارستمی»
برگزار خواهد شد».
سیفا ...صمدیان بعد از ارایه مانیفست در بخش دیگری از این
گفتگو مطرح کرد :عنوان جشــنواره که جایزهاش به اســم مبارک
عباس کیارســتمی نیز مزین است ،به  جز ارتباط مفهومی با این نوع
سینما ،به طبیعتی بودن خود کیارستمی و عالقهاش به تک درخت
نیز اشاره مستقیم دارد.
او توضیــح داد :جشــنواره فیلم تک درخت شــامل فیلمهایی
خواهد شــد که در چهار بخــش اصلی فیلمســازی (کارگردانی،
فیلمنامه نویسی ،تصویر و تدوین) ،کارگردان در همه بخشها بطور
فردی و یا در بخشی بطور مشترک حضور داشته باشد .ما این روزها
در حال آمادهســازی آییننامه داخلی و جزییاتی هستیم که در هر
کدام از این بخشها ،شرایط شرکت فیلمها را مشخص کنیم و این
فراخوان را در سطحی گسترده به ویژه برای مدارس مهم سینمایی
جهان ارسال کنیم.
او اظهــار امیدواری کرد :این جشــنواره محفلی خواهد بود که
عالقمندان و دانشجویان سینما بتوانند با کمترین امکانات امروزی
فیلمســازی ،به صورت مستقل ایدههایشان را بســازنند .امیدواریم
با این اتفاق ،شــرایط برای کســانی که انگیزه و شوق فیلمسازی
دارند ،مهیا شــود و با این کار طبیعتا در همه جای جهان میتوان از
زیر بار تعهدات مالی کمرشــکن و یا محدودکننده ایدههای هنری
دور شــویم و در موارد زیادی از سانسورهای نابجا جلوگیری شود.
طبیعتا چه بخواهیم و چه نخواهیم ،آینده سینما در جهان به سمتی
پیــش مــیرود کــه بــا دوری از تعدد اعضــای گــروه تولید و
ســرمایهگذاریهای کالن ،با امکاناتی سهلالوصول و سادهتر ،آثار
خالقانهتری تولید شود.
صمدیان در پایان خاطرنشــان کرد :طبیعتا اولین کاری که قبل
از اعالم این جشــنواره و این جایزه انجام دادیم ،تماس با خانواده
کیارستمی (احمد و بهمن کیارستمی) بود که خوشبختانه با استقبال
گرم و از نوع خانوادگی این دو عزیز روبرو شــدیم ،حتی قرار شــد
از حمایت معنوی بنیاد کیارستمی هم برخوردار باشیم .مطلب مهم
دیگر اینکه این جشــنواره طبیعتا هیــات داوران بینالمللی خواهد
داشــت و در آینده نزدیک مشــاوران و اعضای شــورای برگزاری
جشــنواره ،محل و زمــان دقیق برگــزاری (زمســتان  )۱۴۰۱و
همچنین تعداد ،نوع و میزان جوایز نقدی بخشهای مختلف اعالم
خواهد شد.

