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فرمانده سپاه فجر:

ترازو را میزان کنید
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پاره تن دانشگاه شیراز
برگردانده شود

نگاه ویژه ای به تیم های
پایه باشگاه فجر داریم

2

12

11

 12صفحه

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7513 VOL. 27 - Jun 29، 2022

آغاز اولین دور مذاکرات
رفع اختالفات تحریمی در دوحه قطر

مذاکـرات رییـس هیـات مذاکرهکننـده کننـده کشـورمان بـا
هماهنگکننـده مذاکـرات رفـع تحریـم ،دیـروز سـه شـنبه در دوحـه
قطـر آغـاز شـد .به گـزارش خبرنگار سیاسـت خارجی ایرنـا ،علی باقری
معـاون سیاسـی وزیر امـور خارجه و مذاکرهکننده ارشـد ایـران و انریکه
مـورا هماهنگکننـده مذاکـرات رفـع تحریـم ،در دوحـه قطـر دیـدار و
گفـت و گـو کردند.علـی باقـری سـه شـنبه بـه منظـور ادامـه مذاکـرات
بـرای لغـو تحریمهـا وارد دوحـه قطـر شـد.
در ایـن دور از گفتوگوهـا کـه پـس از وقفـهای سـه مـاه از سـر گرفتـه
میشـود ،نماینـدگان ایـران و آمریـکا بـا تسـهیلگری نماینـده اتحادیـه
اروپـا و هماهنـگ کننـده مذاکـرات حضـور دارند.
بـر اسـاس اظهارات وزیـر امور خارجه کشـورمان آنچه که بـرای تهران
اهمیـت دارد ،انتفـاع اقتصـادی از برجـام اسـت و هـر آنچـه کـه به نفع
ایـران از توافـق را تحـت شـعاع قـرار بدهـد ،از منظـر تهـران غیرقابـل
قبـول خواهـد بود.

پرفسور رئیسی استاد دانشگاه شیراز:

تغییر اقلیم توجیهی برای پوشش
خطاها شده است
فرخ زاده معاون استانداری فارس:

توضیحات قالیباف برای
چرایی فرصت به وزیر
صمت و اعالم وصول
نکردن استیضاح

ایرالینهای تاجیکستان برای توسعه
گردشگری در شیراز مستقر شوند
لیست ادارات پرمصرف برق به
استانداری اعالم خواهد شد
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دستگیری کالهبردار
 279میلیاردی در فارس

موافقت مجلس با تحقیق
و تفحص از شرکت شستا

معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز
اعالم کرد؛

2

ابتالی قطعی  ۲نفر به بیماری
تب کریمه کنگو در فارس

گروه هفت:

راهکار دیپلماتیک بهترین
روش محدود کردن
برنامه هستهای ایران است

استاندار فارس تاکید کرد :تکمیل پروژههای کتابخانهای ناتمام فارس تا پایان سال
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رئیسی:

صندوقهای قرضالحسنه ،مصداق عمل خیر و کمک مومنانه
به همنوعان است

رئیـس جمهـور خطـاب بـه مدیـران صندوقهـای
قرضالحسـنه گفـت :بـا توجـه بـه شـرایط اقتصادی
کشـور ،صندوقهـای قرضالحسـنه بـا افزایـش و
توسـعه خدمـات ،نقـش فعالتـر و موثرتـری در کمک
بـه حـل مشـکالت ایفـا کننـد.
بـه گزارش حوزه دولت ایرنـا ،در دیدار اعضای هیأت
امنـای صندوقهـای قرضالحسـنه و معتمدیـن بازار
بـا رئیـس جمهـور مهمتریـن مسـائل ،مشـکالت و

راهکارهـای ایفـای نقـش ایـن صندوقهـا در کمـک
بـه دولـت و کاهش مشـکالت مردم بررسـی شـد.
آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی در این دیـدار که پیش
از ظهـر دیـروز دوشـنبه برگزار شـد ،با اشـاره بـه اینکه
قرضالحسـنه ریشـه در اعتقـاد و باورهـای مـردم
دارد ،تاکیـد کـرد :امـروز صندوقهای قرضالحسـنه
بـا برخـورداری از اعتماد مـردم ،مصـداق عمل خیر و
کمـک مومنانـه بـه همنوعان شـناخته میشـود.

رئیـس جمهـور بـا قدردانـی از خدمـات صندوقهـای
قرضالحسـنه و تالشهـای خالصانـه و ارزشـمند
مدیـران ایـن صندوقهـا افـزود :صندوقهـای
قرضالحسـنه علاوه بر خدماترسـانی به قشـرهای
ضعیـف و نیازمنـد ،کمـک دولـت نیـز محسـوب
میشـوند و دولـت نیـز از ایـن صندوقهـا حمایـت
میکنـد.
رئیسـی اجـرای دسـتورالعملهای شـورای پـول و
اعتبـار را بـرای حفـظ سلامت عملکـرد صندوقهـا
و برقـراری انضبـاط مالـی ضـروری دانسـت و
تاکیـد کـرد :بایـد بـا بهرهگیـری از مشـورتهای
اعضـای امنـای صندوقهـا مراقبـت شـود نـام
درخشـان ایـن صندوقهـا و خدمـات آنهـا آسـیب
نبینـد و بـرای نظـارت نیـز از چهرههـای خوشنـام
و دلسـوز مجموعـه قرضالحسـنهها اسـتفاده
شود.
رئیـس جمهـور خطـاب بـه مدیـران صندوقهـای
قرضالحسـنه نیـز گفـت :بـا توجـه بـه شـرایط
اقتصـادی کشـور ،صندوقهـای قرضالحسـنه بـا
افزایـش و توسـعه خدمـات ،نقش فعالتـر و موثرتری
در کمـک بـه حـل مشـکالت ایفـا کننـد.

تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام و واتساپ گرفته نشده است

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در واکنـش بـه طـرح برخـی اخبـار در فضای
مجـازی در خصـوص فیلتـر اینسـتاگرام و واتسـاپ گفـت :ایـن موضـوع تنهـا یک

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :

شـایعه اسـت و هیـچ تصمیمـی در هیچ بخشـی از کشـور در ایـن مورد اتخاذ نشـده
است.
بـه گـزارش گـروه سیاسـی خبرگـزاری فـارس ،عیسـی زارع پـور وزیـر ارتباطـات
و فنـاوری اطالعـات در واکنـش بـه طـرح برخـی اخبـار در فضـای مجـازی در
خصـوص فیلتـر اینسـتاگرام و واتسـاپ گفـت :ایـن موضـوع تنهـا یـک شـایعه
اسـت و هیـچ تصمیمـی در هیـچ بخشـی از کشـور در ایـن مـورد اتخـاذ نشـده
است.
عیسـی زار عپـور در واکنـش بـه انتشـار اخبـاری در فضـای مجـازی در خصـوص
فیلتر زودهنگام اینسـتاگرام و واتسـاپ گفت :این موضوع تنها یک شـایعه اسـت،
فیلترینـگ در اختیـار وزارت ارتباطـات نیسـت اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشـی از
کشـور در ایـن مورد اتخاذ نشـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :اطلاع نـدارم ،چـرا ایـن مباحـث و شـایعات در کشـور مطـرح
می شـود زیـرا تنهـا نگرانـی مـردم را در پـی دارد.
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تخریب دوباره مرغک رونیز با
سوزاندن بقایای درختان قطع شده
4

بنبستشکنی گفتوگوهای تهران در مذاکرات
باتوجـه بـه تحـوالت رو بـه جلـو و بنبستشـکنی
گفتوگوهـای تهـران ،اکنـون نوبت واشـنگتن اسـت
کـه تکلیـف خـود را در خصوص بازگشـت بـه تعهدات
برجامی خـود مشـخص نماینـد.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـت خارجی ایرنا ،گشـایش
در مذاکـرات ویـن ،دوبـاره بـه واسـطه ابتـکار عمـل
جمهـوری اسلامی ایران اتفـاق افتـاده اسـت،
قبـل از تصویـب قطعنامـه در شـورای حـکام آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمـی ،وزیرخارجـه ایـران در سـفر
هنـد از ارائـه نقشـه راهـی توسـط تهـران بـرای حـل
موضوعـات باقـی مانده و رسـیدن به توافـق خبر داده
است.
در همیـن راسـتا ،خبرنـگار ایرنـا اطالع یافـت که این
نقشـه راه بـا واکنـش مثبـت طرفهـای غربـی مواجه
شـده اسـت اما بـا ایـن وجـود آمریکاییها بـه تصویب
قطعنامـه اصـرار کـرده و بـه جـای کمـک بـه حـل
مسـائل ،کالف مذاکـرات را پیچیدهتـر کردنـد.
امـا در ادامـه کار از طریـق تعامالت تهـران با اتحادیه
اروپـا ،زمینـه از سـرگیری مذاکـرات فراهـم شـد ،کـه
بـه نظـر میرسـد اساسـا آن نقشـه راه و جـدول زمانی
اسـت کـه جمهـوری اسلامی ایران ارائه کرده اسـت.
بـه عبارتـی تهران بـا ابتکار عمـل خود از یک شـرایط
تنشآلـود را به سـمت دیپلماسـی سـازنده سـوق داد.
اظهـارات جـوزف بورل،مسـئول سیاسـت خارجـی
و امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا و همچنیـن حسـین
امیرعبداللهیـان وزیـر امورخارجـه کشـورمان در
نشسـت خبـری روز گذشـته نشـان داد کـه برآینـد

گفتوگوهـای مفصـل در تهـران ،مثبـت بـوده اسـت
و در ایـن گفتوگوهـا کـه بـا حضـور امیرعبداللهیـان
و علـی باقـری مذاکـره کننده ارشدکشـورمان از طرف
ایـران و جـوزف بـورل و انریکـه مـورا از طـرف اتحادیه
اروپـا برگـزار شـده اسـت ،طرفیـن موضوعـات مربوط
بـه سـرگیری گفتوگوهـا در یکـی از پایتختهـای
منطقـهای را مورد بررسـی قـرار دادنـد .گفتوگوهایی
کـه طبـق احتمـاالت بـا میانجیگـری یـا تبـادل پیـام
مذاکـره کننـده اتحادیـه اروپـا بیـن تیم هـای ایرانـی و
آمریکایـی باشـد.
همچنیـن بـورل در ادامـه عصـر دوشـنبه دیـداری بـا
علـی شـمخانی داشـت.
در همیـن خصـوص امیرعبدالهیـان تاکیـد کـرد
کـه «گفتوگوهـای مفصـل ،عمیـق و دقیقـی را
درخصـوص مطالبـات جمهـوری اسلامی ایران
داشـته و بـه آقـای بـورل تاکیـد کردیـم مـا آمادگـی
داریـم کـه در روزهـای آینـده مذاکـرات را از سـر

بگیریـم».
جـوزف بـورل نماینـده عالـی سیاسـت خارجـی و امـور
امنیتـی اتحادیـه اروپـا هـم اظهـار داشـت« :بـرای ما
مهـم بـود کـه بـه ایـران بیایـم و هنـوز سـفر مـا تمـام
نشـده اسـت و جلسـه دیگـری خواهـم داشـت.هدف
اصلـی سـفر مـن شکسـتن بـن بسـت برجـام و کـم
کـردن تنش هـا اسـت».
ایـن درحالـی اسـت کـه سـفر بـورل بـه تهـران چنـد
سـاعت بعـد از دیـدار او بـا رابـرت مالـی نماینـده
آمریـکا در مذاکـرات ویـن صورت گرفـت .انریکه مورا
معـاون بـورل در توئیتـر خـود ،عکسـی از دیـدار غیـر
رسـمی خود ،جوزپ بـورل و رابرت مالی در رسـتورانی
در بروکسـل منتشـر کـرد و گفـت کـه گفتوگوهایـی
دربـاره برجـام داسـتهاند.
باتوجـه بـه تحـوالت رو بـه جلـو و مثبـت در تهـران،
اکنـون نوبـت واشـنگتن اسـت کـه تکلیـف خـود را
در خصـوص بازگشـت بـه تعهـدات برجامی خـود
مشـخص نماینـد.
بـر اسـاس اظهـارات وزیـر خارجـه کشـورمان آنچـه
کـه بـرای تهـران اهمیـت دارد ،انتفـاع اقتصـادی از
برجـام اسـت و هـر آنچـه کـه بـه نفـع ایـران از توافـق
را تحـت شـعاع قـرار بدهـد ،از منظـر تهـران غیرقابل
قبـول خواهـد بـود.
از همیـن رو بایـد در طـی روزهـای آینـده و بـا از
سـرگیری حضـوری مذاکرات دیـد که آیـا آمریکاییها
بـه تصمیـم جـدی کـه مبتنـی بـر رویکـرد واقعبینانـه
باشـند ،خواهنـد رسـید یـا خیـر.

سردار تنگسیری :

همه قایقهای تندرو موشکانداز سپاه تولید داخل هستند
فرمانـده نیروی دریایی سـپاه در همایش گرامیداشـت
روز جهانـی دریانـوردی از تولیـد شـناورهای مـورد نیاز
ایـن نیرو در داخـل خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـپاه نیـوز؛ دریـادار
پاسـدار علیرضـا تنگسـیری فرمانـده نیـروی دریایـی
سـپاه در همایش گرامیداشـت روز جهانـی دریانوردی
بـا اشـاره بـه توقیـف دو نفتکـش یونانـی در آبهـای
خلیـج فـارس توسـط نیـروی دریایـی سـپاه اظهـار
داشـت :پیـش از ایـن یونانیهـا نفتکـش مـا را بـه

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی
صنعت ساختمان

سـواحل ایـن کشـور بردنـد و نفت آن را خالـی کردند و
بـا پررویـی دادگاه حکـم بـه توقیـف آن داد.
وی بـا اشـاره بـه حمایـت و پشـتیبانی رهبـر معظـم
انقلاب از توقیـف نفتکـش آنهـا در آبهـای خلیـج
فـارس افـزود :در یـک زمـان و یـک لحظـه امـا در
دو جغرافیـای متفـاوت در شـرایط نامسـاعد جـوی
بـا سـرعت وزش  ۲۷نـات کـه بالگـرد امـکان راپـل
نداشـت ،ایـن دو نفتکـش را توقیـف کردیـم .یکـی از
آنهـا در هرمـزگان و دیگـری در اسـتان بوشـهر بـود.
زمان 8 :الی  11تیر ماه 1401

فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه ،ایـران را کشـوری
ذوالبحـر و دریایـی در شـمال و جنـوب آن عنوان کرد
و افـزود :مـا جزایـر راهبـردی در خلیـج فـارس داریم
کـه ماننـد نـاو هواپیمابـر غرقنشـدنی هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه دریافـت چهـار هـزار پیـام مردمی در
پـی توقیـف کشـتی «اسـتینا» یـادآور شـد :علاوه بـر
حمایـت مـردم ،یکی دیگـر از عوامل اقتـدار ما نیروی
دریایـی قدرتمنـد مـا اسـت کـه در مقابـل دشـمن
ایسـتاده اسـت.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ترازو را میزان کنید
یعقوبـی مـورخ و جغرافـی دان نیمـه دوم قـرن
سـوم بر این باور اسـت کـه " در هـر دوره زمانی ،
مـردم بـر اسـاس آداب  ،رفتـار و گفتـار حاکمـان ،
سـلوک می کننـد و بـا آنـان هـم شـکلی می نمایند
" از طرفـی در قرآن آمده اسـت که "ما سرنوشـت
هیـچ قومـی را تغییـر نمی دهیـم مگـر ایـن کـه
آنهـا از درون دگرگـون شـوند " و پیامبـر اکـرم
نیـز تصریـح فرمـوده انـد کـه " الناس علـی دین
ملوکهـم "
بـا پیونـد دادن گفته هـای بـاال می تـوان مدعـی
شـد که هـم حاکمـان بـر رفتار مـردم تاثیـر گذار
هسـتند و هـم مـردم می تواننـد با مطالبـه گری به
سـمت دهی رفتـار حاکمـان بپردازند .
اگـر بخواهیـم میدان پژوهشـی محـدودی را برای
اثبـات آنچـه گفته شـد در نظـر بگیریـم می توانیم
بـه کالسـی اشـاره کنیـم که عـده ای دانـش آموز
بـا هـوش و پـر تلاش در آن قـرار گرفتـه انـد .
بـدون تردیـد یـک معلـم کـم سـواد و بـی انگیزه
قـادر به اداره چنین کالسـی نخواهد بـود و پس از
مدتـی بـا اعتـراض دانـش آمـوزان و خانواده های
آنهـا مواجـه خواهـد شـد  .در نقطه مقابـل هم یک
معلـم باسـواد و پر تلاش نیز در مواجهـه با دانش
آمـوزان کند ذهـن و تنبـل بـه تدریـج از تـک و تا
می افتـد و دچـار روزمره گـی می شـود و در خوش
بینانـه تریـن وضعیت نقـل مـکان می کند .
بـه همیـن قیاس یـک میـوه فـروش غیـر منصف
نمی توانـد در محلـه ای کـه اهالی آن همـه متحد و
یکپارچـه و اهل حسـاب و کتاب و ریزبینی هسـتند
زیـاد دوام بیـاورد و پـس از مدتـی دعـوا بـاال
می گیـرد  .مشـابه چنیـن رابطـه ای میـان رئیـس
یـک اداره و زیردسـتانش نیـز برقـرار اسـت  .در
واقـع هـر دو طـرف تلاش می کننـد طـرف مقابل
را بـه خود شـبیه سـازند .
بر این اسـاس هـر حکومتی در صورت مشـاهده ی
رفتـار ناخشـنود کننده ای از سـوی مـردم باید به
تفحـص در رفتـار خـود بپـردازد و به دنبال کشـف
و برطـرف کـردن کاسـتی های خـود باشـد  .زیـرا
مـردم قبـل از ایـن که بـا رفتـار خود ناخشـنودی
خـود را ابـراز کنند از شـیوه های مـورد توافق برای
نقـد واظهـار نظـر بهـره می گیرنـد و اگـر امواجی
کـه مـردم می فرسـتند دریافـت نشـد  ،راه خـود
را پیـش می گیرنـد ! ناگفتـه پیداسـت کـه مـردم
نیـز باید دالیـل زاویـه گرفتـن خدمتگـزاران خود
از مسـیر خدمـت را در خـود جسـتجو کننـد  ،چـرا
کـه در نظام هـای مـردم سـاالر مهـار دولت ها در
اختیـار مـردم اسـت و در قانون اساسـی تمهیدات
الزم بـه منظـور اعمـال قدرت از سـوی مـردم به
مناسـبت های گوناگـون از جملـه انتخابـات پیـش
بینی شـده اسـت .
تردیـدی نیسـت کـه نزدیکـی دولـت با مـردم از
مالیـات گریـزی  ،مشـارکت در خریـد و فـروش
کاالهـای قاچـاق  ،اجتناب از پرداخـت حق گمرکی ،
تلاش برای دریافـت یارانه بـا وجود برخـورداری
از تمکـن واسـتقبال از نقـل شـایعات بـدون توجه
بـه صحـت و سـقم آن و  ...جلوگیـری می کنـد  ،هر
چنـد ما با رسـوبات بـر جای مانـده از گذشـته در
خصـوص رقابـت زیرپوسـتی دولت هـا بـا مـردم
نیـز مواجـه هسـتیم  .مسـلما وجـود رفتارهایـی از
ایـن دسـت بیانگـر وجـود فاصلـه ای اسـت کـه
بـا ایجاد تغییـرات سـاختاری از میزان آن کاسـته
خواهد شـد .
در ایـن گونـه مـوارد بایـد تعـارف و تکلـف را کنار
بگذاریـم و شـفاف سـخن بگوییـم تا جوهـر کالم
منعقـد شـود  .خالصـه و مختصر و مفیـد باید گفت
اگـر مناسـبات اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی
و اجتماعـی در جامعـه بـر ارزش هـای دینـی و
معنویـات متکـی بـوده و نشـانه های پررنگـی از
وجـود عدالـت و توزیع منصفانه امکانـات از جهات
گوناگـون وجـود داشـته باشـد  ،اداره ی کشـور بـا
هزینه هـای باالیـی همـراه نخواهد بـود زیرا فرض
بـر این اسـت کـه آحـاد مـردم از نعمـت مراقبت
درونـی مبتنی بـر باورهـای ریشـه دار برخوردارند
و اگـر غیـر از ایـن اسـت کـه هسـت بایـد ببینیم
مشـکل از کجاسـت ؟!
یکـی از نشـانه های وجـود عدالـت و انصـاف ،
واکنـش به رفتارها متناسـب با میزان آسـیب زایی
و انحرافـات موجـود در آن اسـت  .نبود تـوازن بین
رفتارهـا و واکنش هـا بیانگر وجود نوعـی بیماری و
ریاکاری اسـت ! در حال حاضر باید بیشـتر شـاهد
واکنـش بـه رفتارهایـی باشـیم که منجر بـه ایجاد
شـکاف طبقاتـی گردیـده و اعتماد عمومی نسـبت
بـه کارآیـی شـیوه های اداره ی کشـور را مـورد
هجمـه قـرار داده اسـت  .وقتـی برگ درخـت زرد
می شـود بـا نـگاه حذفـی و چیـدن برگ هـای زرد
مشـکل حل نخواهد شـد بلکـه باید دید کـدام بی
توجهـی نسـبت بـه ریشـه ها و سـاقه ها  ،منجر به
زردی برگ ها شـده اسـت .
مـا از فاصله هـای نجومی سـخن نمی گوییـم
کـه شـائبه ی عـدم فهـم پالس هـا و امواجـی
کـه مـردم بـا رفتـار خـود مخابـره می کننـد قابل
اعتنـا باشـد مگر ایـن که تعریفـی غیرمتعـارف از
مـردم داشـته باشـیم ! قضیـه آنچنان هـم پیچیده
نیسـت که فهـم آن دشـوار باشـد کافی اسـت به
تغییـرات ایجـاد شـده در مناسـبات اجتماعی اعم
از جشـن ها و عروسـی ها و مراسـم سـوگواری و
دیـد و بازدیدهـای خانوادگـی و حضـور در اماکـن
عمومـی و سـفرها و خریـد و فروش هـا توجه کنیم
تـا پیام هـا را دریافـت کنیـم  .بـاال بـودن هزینه ی
اد امه د  ر ستون روبرو
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گروه هفت:

توصیه رهبر معظم انقالب به مسووالن قضایی کشور :

سر زخم پروندههایی که در افکار عمومی باز میشود
نباید باز بماند
رهبـر معظم انقالب اسلامی خطاب به مسـووالن
قضایـی کشـور بـا اشـاره بـه بـاز شـدن پروندههـای
مهـم و گوناگـون در افـکار عمومی همچـون
مسـائل کارخانجـات یـا تصرفـات غیرقانونـی،
تأکیـد کردنـد :سـر زخـم پروندههایـی کـه در افکار
عمومی بـاز میشـود نبایـد بـاز بمانـد .هر پرونـده را
تـا آخـر ادامـه دهیـد و نهایـی کنیـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حضـرت آیـت اللـه خامنـه
ای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی صبح دیـروز
(سهشـنبه) در دیـدار رئیـس قـوه قضاییـه و جمعی
از مسـئوالن و کارکنـان دسـتگاه قضایـی بـه تبیین
های غیرقابـل تغییـر الهـی در جوامـع»
«سـنت ِ
پرداختنـد و گفتنـد :علـت سـربلندی و پیـروزی
حیـرتآور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در
برابـر حـوادث بزرگ و تلخ سـال  ،۱۳۶۰ایسـتادگی
و تالش و نهراسـیدن از دشـمنان بود و این سـنت
الهـی در همـه دورانهـا قابـل تکـرار اسـت و بایـد
بدانیـم خداونـد سـال  ۱۴۰۱همـان خداونـد سـال
 ۱۳۶۰اسـت.
ایشـان همچنیـن قـوه قضائیـه را ُرکنـی مهـم و
تأثیرگـذار در مسـائل کشـور خواندنـد و توصیههایی
هشـتگانه همچـون اجـرای جدی سـند تحول در
همـه سـطوح ،مبـارزه جـدی بـا فسـاد ،جلوگیـری
عامـه ،مراقبـت از امنیـت روانـی
از تضییـع حقـوق ّ
مـردم ،تنظیـم رابطـه دسـتگاه قضایی بـا ضابطان
و بـه سـرانجام رسـاندن پروندههـای بـاز شـده در
افـکار عمومـی ،خطـاب بـه مسـئوالن ایـن قـوه
بیـان کردند.
رهبـر انقلاب اسلامی در ایـن دیـدار ،بـا
گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهید آیتالله بهشـتی
و دیگـر شـهدای هفتـم تیـر ،شـهید بهشـتی را
واقعـا برجسـته خواندنـد و بـا اشـاره
شـخصیتی
ً

بـه شـرایط پیچیـده و خـاص ماههـای منتهـی بـه
هفتم تیر سـال  ۱۳۶۰و بعد از آن ،گفتند :بررسـی
شـرایط آن دوران بـرای امـروز مـا معرفتآمـوز و
راهگشـا اسـت.
حضـرت آیـت اللـه خامنـهای با مرور شـرایط سـال
 ،۱۳۶۰و ماههـای قبـل از هفتـم تیر ،بـه وضعیت
سـخت جنـگ تحمیلـی و پیشـروی نیروهـای
صـدام تـا نزدیکـی چنـد شـهر بـزرگ در غـرب و
جنـوب اشـاره کردنـد و افزودنـد :در کنـار شـرایط
بسـیار نامسـاعد جنـگ ،در تهـران نیـز منافقیـن
عملا جنـگ داخلی بـه راه انداخته بودنـد و از نظر
ً
سیاسـی هـم چنـد روز قبـل از هفتـم تیـر ،مجلس
بـه عـدم کفایـت سیاسـی رئیسجمهـور رأی داده
بـود و کشـور رئیسجمهـور نداشـت .در چنیـن
شـرایطی ،اسـتوانهای همچـون شـهید بهشـتی از
انقلاب و نظـام گرفتـه شـد.
ایشـان همچنیـن بـه شـهادت رئیسجمهـور و
نخسـتوزیر کشـور ،دو مـاه بعـد از حادثـه هفتـم

تیـر و پـس از آن ،شـهادت تعـدادی از فرماندهـان
ارشـد جنـگ در سـانحه هوایـی اشـاره کردنـد و
گفتنـد :جوانان و نسـل جدید از ایـن حوادث مطلع
نیسـتند و بایـد ایـن مسـائل را مطالعـه و بـا دقـت
در مـورد آنهـا فکـر کننـد .کـدام دولـت و کشـور را
سـراغ داریـد کـه در مقابـل چنیـن حـوادث تلـخ و
وحشـتناکی از پـا نیفتـد؟
رهبـر انقلاب اسالمی خاطرنشـان کردنـد :در
مقابـل همـه ایـن حـوادث ،در رأس همـه امـام
همچـون کـوه دماوند سـربلند ایسـتاد و مسـئوالن
دلسـوز و مـردم و جوانـان انقالبـی نیـز ایسـتادند
و توانسـتند شـرایط کشـور را صـد و هشـتاد درجـه
تغییـر دهنـد ،به طوری کـه ناکامیهـای پی در پی
بـه پیروزیهـای پـی در پـی تبدیـل شـد ،منافقیـن از
سـطح خیابانها جمع شـدند ،ارتش و سـپاه قوی تر
شـدند و کشـور بـه روال عـادی بازگشـت.
حضـرت آیت اللـه خامنه ای با اشـاره به ذوقزدگی
دشـمن در برخـی مقاطـع بـه دلیـل برخـی ضعفهـا

و و کمبودهـای داخلـی افزودنـد :هـم در سـال
 ۱۳۶۰و هـم بعـد از آن در چهـار دهـه گذشـته،
دشـمن در مواردی ذوقزده و امیدوار شـده و تصور
کـرده اسـت بسـاط انقلاب و نظـام در حـال جمـع
شـدن اسـت اما ایـن امیـدواری تبدیل به نـا امیدی
شـده و مشـکل آنها این اسـت که راز ایـن ناامیدی
را متوجـه نمیشـوند.
ایشـان تأکیـد کردنـد :دشـمن نمیتوانـد بفهمـد
کـه در ایـن عالـم بـه غیـر از محاسـبات سیاسـی،
محاسـبات دیگـری هـم وجـود دارد کـه همـان
سـنتهای الهـی هسـتند.
رهبـر انقلاب بـه نمونههایـی از سـنتها و قوانیـن
الهـی در قـرآن دربـاره نتیجـه یـاری دیـن خـدا و یا
نتیجـه کفـران نعمتهـای خداونـد اشـاره کردند و
ِ
مضامیـن مربوط به
افزودنـد :قـرآن کریم مملـو از
سـنتهای الهـی اسـت و جمـع بنـدی آنهـا ایـن
اسـت کـه اگـر جوامع در مقابل دشـمنان ایسـتادند
و بـا تـوکل بـر خداونـد بـه وظایـف خـود عمـل
کردنـد ،نتیجـه آن پیـروزی و پیشـرفت اسـت امـا
اگـر دچار اختالف ،عافیتطلبی و سسـتی شـوند،
نتیجـه آن شکسـت خواهـد بـود.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای بـا تأکیـد بـر لـزوم
بررسـی علمی سـنتهای الهـی بـا نـگاه
جامعهشناسـی ،سـخنان خـود در ایـن بخـش را
اینگونـه جمعبنـدی کردنـد :ملـت ایـران در سـال
 ۱۳۶۰بـا قـرار گرفتـن در مـدار یکی از سـنت های
الهـی یعنـی جهـاد و ایسـتادگی توانسـت دشـمن
را ناامیـد کنـد .امـروز نیـز همـان قاعـده و قانـون
جاری اسـت و خداوند سـال  ۱۴۰۱همـان خداوند
سـال  ۱۳۶۰اسـت و بایـد تلاش کنیـم خـود را
مصـداق سـنتهای الهی قـرار دهیم تـا نتیجه آن
پیشـرفت و پیـروزی باشـد.

توضیحات قالیباف برای چرایی فرصت به وزیر صمت
و اعالم وصول نکردن استیضاح
رئیـس مجلس شـورای اسلامی از فرصت دو ماهه
مجلـس بـه دولـت بـرای ارسـال الیحه بـه مجلس
بـه منظور تفکیـک وزارت صنعت ،معـدن و تجارت
و اصلاح سـاختاری در این وزارتخانـه خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه
علنـی دیـروز مجلـس شـورای اسلامی بیان کـرد:
بنـده الزم میدانـم کـه توضیحـی را پیرامـون طرح
اسـتیضاح وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت خدمـت
مـردم و نماینـدگان ارائـه دهـم .در طـول هفـت روز
دوشـنبه طـرح اسـتیضاح وزیـر در مجلس شـورای
اسلامی دنبال شـد و اکنـون بـه این مرحله رسـیده
و در اختیـار هیـأت رئیسـه قـرار دارد .صراحتـا
میگویـم کـه هر سـه قـوه به ویـژه در حوزه مسـائل
مدیریتـی و اجرایـی مجلـس و دولـت وظیفـه خـود
میدانـد کـه در خدمـت مـردم بـوده و در راسـتای
حـل مشـکالت با هـم هماهنـگ و همدل باشـند.
اگـر مجلـس بـه ایـن نتیجـه میرسـد که وزیـری را
اسـتیضاح کنـد هدفی جـز یافتن راهحـل برای حل
مشـکالت نـدارد .بـا توجـه بـه وضعیـت معیشـت
مـردم و گرانیهـا در بـازار و وضعیـت صنعـت
خودروسـازی گروهـی از نماینـدگان مجلـس طـرح
اسـتیضاح وزیـر صنعت ،معدن و تجـارت و تعدادی

دیگـر از وزرا را ارائـه کردنـد.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه تصریـح
کـرد :مجلـس در طرح اسـتیضاح وزیر صمت هیچ
نیتـی در اصلاح امـور نداشـت .مجلس بـه وظیفه
ذاتـی خـود عمـل کـرد و دولت نیـز مسـئولیتی دارد
کـه بایـد بـه آن عمـل کنـد .بنـده بارهـا در گفتوگو
بـا رئیـس جمهـور عـرض کـردم کـه وزارت صمـت
سـنگینترین و بزرگتریـن مجموعـه وزارتخانـهای
دولـت اسـت و اکنـون تمام امـور بازرگانـی ،صنعت

سـنگین و سـبک و تجـارت همه در یـک وزارتخانه
متمرکـز شـده اسـت و همه قبول دارنـد که مدیریت
ایـن وزارتخانـه کار سـختی اسـت و اکنـون ایـن
وزارتخانـه دارای مشـکالت سـاختاری میباشـد.
مجلـس شـورای اسلامی به ایـن نتیجـه رسـید
کـه بایـد اسـتیضاح وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت
انجـام شـود تا بـه امروز کـه پایان زمان رسـیدگی به
درخواسـت اسـتیضاح اسـت همچنـان  ۱۷امضـاء
دارد .زمانـی کـه درخواسـت اسـتیضاح بـاالی ۱۰

نفـر امضـاء داشـته باشـد قابـل رسـیدگی در صحن
اسـت ،امـا نیـت مجلـس اصلاح امور اسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :بـا صحبتـی که بـا رئیس
جمهـور و معاون اول ایشـان و وزیـر صنعت ،معدن
و تجـارت داشـتم آنهـا پذیرفتهانـد کـه مشـکل
سـاختاری در ایـن وزارتخانـه وجـود دارد .در آخرین
صحبتـی کـه بـا رئیـس جمهـور داشـتم بـه ایـن
جمعبنـدی رسـیدیم کـه نیازمنـد تجدیدنظـر در
سـاختار ایـن وزارتخانه بـوده و باید ایـن وزارتخانه به
دو وزارت تبدیـل شـده و دو وزیر به مجلس شـورای
اسلامی معرفی شـوند و قرار شـد دولت به سـرعت
ایـن موضـوع را در قالـب یـک الیحـه بـه مجلـس
ارائـه کند.
قالیبـاف اظهـار کـرد :بنـده نیز بـا آقای سـیاهکلی
کـه از اولیـن نماینـدگان متقاضـی اسـتیضاح بـود و
بـا  ۱۶نفر دیگر صحبت کردم و درخواسـت داشـتم
کـه بـا توجـه به اینکـه دولت مشـکالت سـاختاری
را پذیرفتـه و بناسـت بـه قیـد فوریـت الیحـه بـه
مجلـس شـورای اسلامی بیاورد اسـتیضاح
فعلا اعلام وصـول نشـود و دو مـاه بـه دولـت
فرصـت داده شـود تـا اصلاح سـاختاری صـورت
گیرد.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت شستا
نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی با درخواسـت
تحقیق و تفحص از شـرکت شسـتا موافقت کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی در جلسـه علنـی دیـروز (سـه شـنبه)
مجلـس ،گـزارش کمیسـیون اقتصـادی مبنـی بر
تصویـب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از شـرکت
شسـتا از سـال  ۱۳۹۲الی  ۱۳۹۹را بررسـی کرده و
در نهایـت بـا ایـن درخواسـت موافقـت کردنـد.
شـهباز حسـن پـور ،نایـب رئیـس کمیسـیون
اقتصـادی مجلس شـورای اسلامی ضمن قرائت

گـزارش این کمیسـیون ،محورهـای این تحقیق و
تفحـص را بـه شـرح زیـر اعلام کـرد:
محـور اصلـی :بررسـی وضعیـت مدیریـت
اقتصـادی ،مالـی ،اداری و حقوقـی شـرکت
سـرمایه گـذاری تامیـن اجتماعـی و شـرکتهای
زیر مجموعه آن
محورهای فرعی:
 -۱بررسـی مدیریـت مالـی و سـرمایه گـذاری
شـرکت های زیـر مجموعه ،فرایند خریـد و فروش
داخلـی و خارجـی ،خریـد و فـروش دارایی هـا و

نحـوه رعایـت صرفـه و صلاح شـرکت ،اجـاره
دارایی هـا ،اخـذ تسـهیالت و نحـوه پرداخـت بـه
شـرکت های تابعـه و اخـذ تضامیـن بازپرداخـت،
چگونگـی انجـام حواله هـای ارزی و تخلفـات
ناشـی از آن
 -۲بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب
اعضـاء هیـأت مدیره هـا در برخـی از شـرکت ها
از لحـاظ تحصیلات و تجربـه کاری متناسـب
بـا فعالیـت اجرایـی شـرکت ،نحـوه بـکار گیـری
مشـاوران ،عضویـت اعضـای هیـأت مدیره هـا بـه

صـورت همزمـان در شـرکتهای مختلـف ،بررسـی
ضوابـط حقـوق و مزایـای معاونـان ،مشـاوران
و مدیـران شـرکت ها و تخلفـات ناشـی از آن
 -۳بررسـی مدیریـت بخـش حقوقـی شـرکت های
زیـر مجموعـه شسـتا و تعـداد دعـاوی حقوقـی،
فراینـد دعـاوی و نحـوه صـرف هزینههـای وکالت
و نتایـج مالـی دعـاوی حقوقـی بـه نفـع شسـتا،
بررسـی انتصـاب مدیـران حقوقـی متمرکـز از
طریـق معاونـت حقوقـی شـرکت شسـتا و اخـراج
کارشناسـان حقوقـی مسـتقل

فرمانده ارتش انگلیس:

اوضاع اوکراین شبیه به وضع ما قبل از جنگ جهانی دوم است
رئیـس ارتـش انگلیـس امـروز (سهشـنبه) در
اظهاراتـی تاکیـد کـرد ،وضعیـت فعلـی ایـن کشـور
همچـون وضعیـت "زمـان  "۱۹۳۷اسـت و بایـد بـه
جهـت دفع تهدید روسـیه آمـاده "جنـگ و پیروزی"
باشد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از روزنامـه دیلـی
تلگـراف ،ژنـرال پاتریـک سـندرز ،رئیـس ارتـش
انگلیـس در اولین سـخنرانی عمومی خـود در مقام
رئیـس سـتاد کل ارتـش در این اظهاراتش هشـدار
داد کـه انگلیـس باید آمـاده "اقدام سـریع"به جهت
مهـار توسـعهطلبی روسـیه باشـد.
ایـن ژنـرال انگلیسـی در حالـی بـه مقایسـه حملـه
روسـیه بـه اوکرایـن با ظهـور آلمـان نـازی پرداخت
که دوشـنبه شـب ،سـران ائتالف ناتو متعهد شدند
نیروهـای در حالـت آمادهبـاش بـاالی خـود را بـه
بیـش از  ۳۰۰هـزار سـرباز افزایـش دهنـد کـه در
بـر دارنـده افزایشـی بیـش از هفـت برابر نسـبت به

قبل اسـت.
ژنـرال سـندرز در سـخنرانی دیـروز سهشـنبه
خـود عنـوان کـرد کـه بازداشـتن روسـیه بـه معنـی

ایـن اسـت کـه "مـا تعـداد نیروهـای در وضعیـت
آمادهبـاش بیشـتری در ارتـش بـرای مـدت زمـان
بیشـتری از رده ژنرال گرفته تا رده سـرجوخه جوان

سـاکن اتـاق پـادگان ،از رده نیروی ذخیـره ملزم به
شـرکت در تمرینـات آخـر هفتـه ارتـش گرفتـه تـا
کارمنـد غیرنظامی مشـغول بـه کار در مقـر ارتـش
داشـته باشـیم".
انتظـار مـیرود ایـن اظهـارات او فشـارها را بـر
بوریـس جانسـون ،نخسـت وزیـر انگلیـس بـه
منظـور حفـظ کردن انـدازه فعلـی نیروهای مسـلح
ایـن کشـور پـس از اعلام برنامههـای دولـت وی
بـرای کاهـش نیروهـای نظامی بـه قصـد ایجـاد
یـک ارتـش مدرنتـر افزایـش دهـد.
پاتریـک خاطـر نشـان کـرد :ایـن لحظـه لحظـه
تجربـه شـده انگلیـس در سـال  ۱۹۳۷اسـت.
دورهای کـه بـه جنـگ جهانـی دوم ختـم شـد.
مـا در جنـگ نیسـتیم ،امـا بایـد بـه سـرعت عمـل
کـرده تـا اجـازه ندهیـم تـا بـه موجـب ناتوانـی خـود
در مهـار توسـعه اراضـی بـه یـک جنـگ کشـیده
شویم.
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راهکار دیپلماتیک بهترین
روش محدود کردن برنامه
هستهای ایران است
کشـورهای عضـو گـروه هفـت بـا انتشـار بیانیـهای ضمـن تکـرار
ادعـای وجـود اهـداف نظامـی در برنامـه هسـتهای ایـران ،راهـکار
دیپماتیـک را بهتریـن راه بـرای محـدود کـردن آن عنـوان کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،کشـورهای عضـو
گـروه هفـت در پایـان نشسـت خـود در آلمـان در بیانیهای مشـترک
ضمـن اشـاره بـه موضوعـات مختلفـی از جملـه روسـیه ،چیـن،
اوکرایـن و تغییـرات آب و هوایـی بـا تکـرار ادعـای وجـود اهـداف
نظامـی در برنامـه هسـتهای ایـران ،بـر "تعهـد راسـخ خـود بـرای
ممانعـت از دسـتیابی ایـران بـه یـک سلاح اتمـی" تاکیـد کردنـد.
ایـن ادعـا در حالـی اسـت کـه مقامـات ایـران بارهـا بـه شـکل
رسـمی تاکید کردهانـد بـه کار بـردن تسـلیحات اتمـی در دکتریـن
دفاعـی ایـران جایـی نـدارد و برنامـه هسـتهای ایـران اهدافـی
صلحآمیـز را دنبـال میکنـد.
سـران گـروه هفـت همچنیـن در ایـن بیانیـه آوردهانـد ،راهـکاری
دیپلماتیـک بهتریـن روش محـدود کـردن برنامـه هسـتهای ایـران
است.
بیانیـه گـروه هفـت دربـاره ایـران در آسـتانه ازسـرگیری مذاکـرات
احیـای توافـق هسـتهای پـس از وقفهای چنـد مـاه ،در قطر مطرح
شـده اسـت .تیمهای مذاکرهکننده ایـران و آمریکا بـرای مذاکراتی
غیرمسـتقیم بـا تسـهیلگری اتحادیـه اروپا بـه دوحه سـفر کردهاند.

رایزنی رابرت مالی و وزیر
خارجه قطر در خصوص ایران
نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران با وزیـر خارجه قطر دیـدار و در
خصـوص ایـران رایزنـی کردنـد .بـه گـزارش ایسـنا ،سـفارت آمریکا
در دوحـه در صفحـه توییتـر خـود اعلام کـرد کـه رابـرت مالـی،
نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران بـا محمـد بـن عبدالرحمـن آل
ثانـی ،وزیـر خارجـه قطـر دیـدار و رایزنـی کرد.
دو طـرف در ایـن دیـدار درخصوص شـراکت قوی میان دو کشـور و
تالش هـای دیپلماتیک مشـترک درخصـوص ایران رایزنـی کردند.
خبرگـزاری رویتـرز روز گذشـته بـه نقـل از یـک منبـع مطلـع از رونـد
برگـزاری مذاکـرات برجامـی در قطـر ،گفـت کـه رابـرت مالـی،
نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران و سرپرسـت تیـم مذاکرهکننده
آمریـکا ،روز دوشـنبه راهـی قطـر میشـود و بـا وزیـر امـور خارجـه
قطـر دیـدار خواهـد کرد.رویتـرز همچنیـن بـه نقـل از "یـک مقـام
ایرانـی" هـم نوشـت که علی باقـری کنی ،معـاون وزیر امـور خارجه
ایـران و سرپرسـت تیـم مذاکرهکننـده ایران روزهـای  ۲۸و  ۲۹ژوئن
[ ۷و  ۸تیـر] بـرای مذاکـرات برجامـی در دوحـه ،پایتخـت قطـر
خواهـد بود.بـه گـزارش ایسـنا ،گـزارش رویتـرز درباره زمـان حضور
تیمهـای مذاکرهکننـده ایـران و آمریـکا در قطـر بـرای ازسـرگیری
مذاکـرات برجامـی در پـی ایـن مطـرح میشـود کـه جـوزپ بـورل،
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و تسـهیلگر مذاکـرات
بـرای رایزنـی جهـت برطـرف کـردن آخریـن موانـع باقیمانـده در
زمینـه از سـرگیری مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای بـه تهـران
سـفر کـرده و بـا وزیـر امـور خارجـه ایـران رایزنـی کـرد.

با محور سفر الکاظمی به تهران و ریاض انجام شد

رایزنی وزیر خارجه عراق با
همتایان سعودی و اردنی

وزیـر خارجـه عراق در خصوص نتایج سـفر نخسـت وزیر این کشـور
بـه ایـران و عربسـتان بـا همتایـان سـعودی و اردنـی خـود رایزنـی
کـرد .بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رسـمی عراق (واع)،
فـواد حسـین ،وزیـر خارجه عـراق در تماس تلفنی بـا ایمن الصفدی
و فیصـل بـن فرحـان ،همتایـان اردنی و سـعودی خـود درخصوص
روابـط دوجانبـه و تحـوالت منطقـه و نقـش عـراق در تلاش بـرای
ایجـاد گفـت وگـو و همـکاری و هماهنگـی رایزنـی کرد.
فـواد حسـین همچنیـن در خصـوص مهـم تریـن نتایـج سـفر اخیـر
مصطفـی الکاظمـی ،نخسـت وزیر این کشـور به تهـران و ریاض با
وزرای خارجـه اردن و عربسـتان تبـادل نظـر کرد و بـر اهمیت گفت
وگوهـای موجـود میـان طـرف ایرانـی و سـعودی و تاثیـر ایـن گفـت
وگوهـا بـر ایجـاد ثبـات و تعـادل در منطقه تاکیـد کرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مصطفـی الکاظمی ،نخسـت وزیـر عراق
اخیـرا بعـد از سـفری دو روزه بـه عربسـتان و انجـام "مالقاتـی گرم"
بـا محمدبـن سـلمان ولـی عهد سـعودی در جـده و انجام مناسـک
حـج عمـره ،بـه تهـران آمـد و بـا مقامـات ایـران در مـورد تحـوالت
منطقـه از جملـه آخریـن تحـوالت روابـط پرفـراز و نشـیب تهـران-
ریـاض رایزنـی کرد.

اد  امه از ستون روبرو

تبلیغـات بیانگـر فاصله هـای کهکشـانی بیـن
وضعیـت موجـود و وضعیـت مطلـوب اسـت  .آنچه
موجـب کاهـش هزینـه تبلیغـات می شـود ارتقـاء
سـطح اعتمـاد عمومی اسـت .هزینه همـواره وجود
دارد  .هنـر یـک مدیر خوب آن اسـت کـه هزینه را
در جـای خـود صـرف کنـد  .بـه هـر میزان کـه بی
اعتمـادی باالتـر باشـد  ،نیـاز بـه تبلیغـات بیشـتر
احسـاس می شـود  .هـر چـه فاصلـه بیـن فقیـر و
غنی بیشـتر باشـد  ،قفـل و بندهایی که بـه خانه ها
و مغازه هـا و بانک هـا زده می شـود  ،ضخامـت
بیشـتری خواهـد داشـت و بـه تعـداد گزمه هـا
افـزوده خواهـد شـد ! بـا کاهـش فاصله هـای
طبقاتی شـاهد بهبـود ادبیات محـاوره ای  ،افزایش
نشـاط اجتماعـی  ،کاهـش افسـردگی ها  ،معکوس
شـدن رونـد مهاجـرت و همچنین ترمیـم وضعیت
اقتصـادی خواهیـم بـود  .وقتـی عـده ای معضلی را
فرهنگـی تشـخیص می دهند بایـد راه حلش را هم
در فرهنـگ جسـتجو کننـد و نـگاه نرم افـزاری به
اصالحـات داشـته باشـند  .قواعـد حاکم بـر جوامع
شـباهت زیـادی بـه قواعـد اقتصـادی دارد  .ترازو
اگـر میـزان باشـد نیـازی بـه ایـن همه پارسـنگ
نیسـت  .پارسـنگ گـذاری بـا تبلیغات و توسـل به
توجیهاتـی که آثـاری کوتاه مـدت دارد مقـرون به
صرفه نیسـت و هزینـه دارد  ،ترازو را میـزان کنید ،
همـه چیـز درسـت می شـود .
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تغییر اقلیم توجیهی برای پوشش خطاها شده است
پدر علم آب شناسی ایران و اســتاد دانشگاه شیراز اعتقاد دارد که امروزه تغییر اقلیم
توجیهی شده برای پوشش خطاهای مدیریتی  ۴۰ ،۳۰سال گذشته ...

خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
telegram.me/safdardavam

نقدى بر روند آسيبى
در تبليغات تابلوهاى شهرى شيراز!
بيشـتر تابلوها و بيلبوردهاى تبليغاتى در كالنشـهر شـيراز ،تحت پوشـش براى
تبليـغ فسـت فودهـا و برگرها قرار گرفته اسـت.
ّ
شـهرى كـه بـا هويت فرهنگـى ،مذهبى در سـطح ملـى و بين المللى شـناخته
شـده اسـت ،بـا ايـن تبليغـات رو بـه افـزون اصنـاف يـاد شـده مسـير اصلـى
فرهنـگ شـهر شـيراز را در بحـث ظاهـرى منحـرف كـرده اسـت؟!
نـه اينكـه نگارنـده بخواهـد تبليـغ بـراى صنـف يـاد شـده را (بـا وجـود توصيه هـاى علـم پزشـكى مبنى بـر عدم
َ
مصـرف فسـت فـود) منـع بدانـدّ ،امـا بـا نگاهـى گـذرا مـى تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه تبليـغ فسـت فـود در
تابلوهـا و بيلبوردهـاى تبليغاتـى سـطح كالنشـهر شـيراز بسـيار از حـد فـزون شـده اسـت؟!
ترديـدى نيسـت كـه منـع و تعطيلـى هـر صنـف پيامدهـاى منفـى اقتصـادى و رشـد بيـكارى در جامعـه را در پى
دارد از ايـن رو هرگـز نمـى تـوان بـر اسـاس شـيوه نامه هـاى علـوم پزشـكى برخى اصنـاف نظير فسـت فودى ها
و يـا كارخانجـات توليـد نوشـابه و  ...تعطيـل و يا محـدود كرد!
در ايـن رابطـه امـا گسـتره ى تبليغـى روز افـزون اينگونـه غذاهـا و نوشـيدنى هاى غيـر اسـتاندارد كـه البتـه راه
درآمـدى هـم محسـوب مـى شـود ،موجـب آسـيب بـه سلامتى افـراد جامعـه در آينـده مـى شـود.
اى كاش درصـدى از تابلوهـاى تبليغاتـى سـطح كالنشـهرها هـم در اختيـار وزارت بهداشـت قـرار مـى گرفت تا
آسـيب هاى بهداشـتى و تأكيـدات پزشـكى را در نظـاره عمـوم جامعـه قـرار بدهنـد ،شـايد نقطـه عطفـى بـراى
بخشـى از جامعـه هـر چنـد محـدود شـود تا در آينـده با كاهـش نسـبى بيماريهاى حاصـل از تغيير سـبك زندگى
و غذايـى مواجه شـويم!

فرخ زاده معاون استانداری فارس:

ایرالینهای تاجیکستان برای توسعه گردشگری در شیراز مستقر شوند
مهر :معاون گردشـگری اسـتانداری فـارس گفت:از ایرالینهای تاجیکسـتان
بـرای اسـتقرار در شـیراز دعـوت میکنیـم تـا بـا اسـتفاده از ظرفیـت پروازهای
ایـن کشـور بتوانیـم خدمـات بهتر ارائـه کنیم.
محمد فرخ زاده در نشسـت بررسـی راهکارهای گسـترش مناسـبات اقتصادی
و فرهنگـی اسـتان فـارس و کشـور تاجیکسـتان در قالـب کارگـروه توسـعه
صـادرات اسـتان فـارس ،گفـت :فصـل جدیـدی در بحـث ارتبـاط جمهـوری
اسلامی با آسـیای میانـه شـکل گرفتـه کـه ایـن اتفـاق را بـه فـال نیـک
میگیریـم.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس چهارمیـن اسـتان بـزرگ کشـور محسـوب
میشـود و از لحـاظ وسـعت از  ۳۰کشـور اروپایـی بزرگتـر اسـت ،گفـت :شـهر شـیراز از اماکـن تاریخـی و
جاذبههـای طبیعـی و همچنیـن بـزرگان بسـیاری برخـوردار اسـت.
فـرخزاده بـا اشـاره بـه تسـهیل در بحـث ویـزا و صـدور ویـزا گفـت :بایـد اقدامـات الزم بـرای برداشـتن ویـزا بین
دو کشـور و تسـهیل رفـت و آمدهـا انجـام شـود .وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه شـهر شـیراز و پایتخـت تاجیکسـتان
خواهرخوانـده هسـتند ،گفـت :امیـدوارم ایـن رونـد رو بـه رشـد باشـد و مـا همچنـان آمادگـی داریـم بـرای عمـق
بخشـیدن روابـط بیـن دو ملـت تلاش کنیـم.
معـاون اسـتاندار اضافـه کـرد :از ایرالینهـای تاجیکسـتان بـرای اسـتقرار در شـهر شـیراز دعـوت میکنیـم تـا با
اسـتفاده از ظرفیـت پروازهـای ایـن کشـور بتوانیـم خدمـات ارائـه دهیم.
وی گفـت :کشـورهای تاجیکسـتان و ایـران در بحـث سـاخت تأسیسـات اقامتـی و هتـل میتواننـد بـه صـورت
مشـترک بـا یکدیگـر همـکاری کنند.
معـاون اسـتاندار بـا بیـان اینکـه موضوع آژانسهای گردشـگری یکی از مباحث مهم ما به شـمار مـیرود ،گفت:
آمادگـی انعقـاد تفاهمنامه بین آژانسهای گردشـگری و بسـتههای توریسـتی فی مابیـن را داریم.
وی بـا اشـاره بـه آمادگـی بـرای سـرمایهگذاری مشـترک در عرصههـای مختلـف گفـت :منطقـه ویـژه اقتصادی
شـیراز بـه سـه قسـمت صنعتی ،دانشـگاهی و سلامت تقسـیم میشـود کـه دو کشـور میتواننـد در ایـن منطقه
مشـارکت کنند.

سی و چهارمین گزارش اپیدمیولوژی وضعیت کرونا در فارس
منتشر شد
عصرمردم:
سـی و چهارمیـن گـزارش اپیدمیولـوژی وضعیـت کرونـا در فارس با بیـان عـوارض بلندمدت بیمـاری کووید ۱۹و
آخریـن یافته هـا در مـورد ایـن بیماری انتشـار یافت.
رئیـس کمیتـه علمی اپیدمیولـوژی سـتاد دانشـگاهی مدیریـت کروناویـروس بـا اشـاره بـه انتشـار ایـن سلسـله
گزارش هـای علمی تحلیلـی از ابتـدای شـیوع این بیمـاری تاکنون گفت :سـی و چهارمین گـزارش اپیدمیولوژی
وضعیـت کرونـا در فـارس بـه بـازه زمانـی ابتـدای شـیوع کرونـا تـا سـی و یکـم خـرداد  ۱۴۰۱اختصـاص دارد و با
هـدف ارائـه بـه کمیتـه تحلیـل اپیدمیولوژیک کشـوری تهیه شـده اسـت.
دکتـر «علیرضـا میراحمـدی زاده» این گزارش را حاصل تالش کمیته دانشـگاهی اپیدمیولـوژی کرونا و همکاری
همـه معاونت هـا ،مدیریت هـای دانشـگاه و گـروه اپیدمیولـوژی دانشـگاه دانسـت و ادامـه داد :نخسـتین فصـل
ایـن گـزارش بـه عـوارض بلندمدت ناشـی از بیمـاری کووید ۱۹و علت افزایش نسـبی مـوارد ابتال به ایـن بیماری
در برخـی کشـورها اختصاص دارد.
اسـتاد گـروه اپیدمیولـوژی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز افـزود :میـزان بـروز تجمعـی مـوارد جدیـد بیمـاری
کوویـد ۱۹در ایـران و اسـتان فـارس ،میـزان بـروز مرگ و میـر روزانه بیمـاری کوویـد۱۹در ایران و اسـتان فارس،
میـزان بـروز تجمعـی مـرگ بیمـاران کوویـد ۱۹در ایـران و اسـتان فـارس ،تعـداد و درصد تسـت های انجام شـده
و مـوارد مثبـت در اسـتان فـارس ،تعـداد و درصـد مـوارد مثبت بـه دلیـل ورود مسـافران از پروازهای بیـن المللی،
دیگـر سـرفصل های ایـن گـزارش علمـی را شـامل می شـود.
دکتـر میراحمـدی زاده بـا اشـاره بـه پیشـنهاداتی کـه در پایـان ایـن گـزارش در خصـوص حفـظ وضعیـت
موجـود و ادامـه رونـد کاهـش بیمـاری در اسـتان فـارس آمـده اسـت ،گفـت :بـا اقداماتـی نظیـر ادامـه سـرعت
بخشـیدن بـه انجـام واکسیناسـیون علیـه کرونـا در جمعیـت عمومی بـه ویـژه بـا تکمیـل واکسیناسـیون و
تزریـق نوبـت سـوم واکسـن ،اطلاع رسـانی از طریـق رادیـو و تلویزیـون در مـورد ادامـه وجـود خطـر ابتلا
بـه کرونـا و رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی بـه ویـژه در تجمعـات ،می تـوان ایـن رونـد کاهشـی را سـرعت
بخشید.

 ۹هکتار از اراضی ملی تصرف شده در فسا به بیت المال بازگشت
ایرنـا :رییـس اداره منابع طبیعی شهرسـتان فسـا گفت:با تلاش منابع طبیعی
ایـن شهرسـتان و بـا هماهنگـی مقـام قضایی بیـش از  ۹هکتـار از اراضی ملی
تصرف شـده توسـط سـودجویان به بیت المال بازگشـت.
امیـد کریـم نیـا با بیـان اینکـه از ابتدای سـال ۱۴۰۱تاکنـون با اجـرای ۴حکم
قضایـی بـا عنـوان قلـع و قمـع و رفع تصـرف اراضی ملـی  ،بیـش از  ۹هکتار از
زمین هـای ملـی بـه بیـت المـال بازگشـته ادامـه داد :با توجـه به ایـن که بیش
از  ۱۲مـورد پرونـده دیگـر در محاکـم قضایـی در دسـت بررسـی و در مرحلـه
صـدور رای اسـت ،پیـش بینـی می شـود بـا تکمیـل ایـن پروندههـا حـدود ۳۰
هکتـار دیگـر از زمین هـای تصرف شـده تا پایان سـال بـه اموال ملی بـاز گردد.
کریـم نیـا گفـت :در یک سـال گذشـته  ۲۲مـورد پرونده رفع تصـرف ،خلع ید و قلع و قمع در شهرسـتان فسـا اجرا
شـده کـه در ایـن زمینه بیـش از  ۵۶هکتار از اراضی ملی به دولت بازگشـته اسـت.
رییـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان فسـا گفـت :بـا سـودجویان و متصرفـان زمین هـای ملـی برخـورد شـدید
صـورت می گیـرد و طبـق قانـون ،اراضـی پـس از رفـع تصـرف بـه امـوال دولـت بـاز می گـردد.
وی از مـردم خواسـت در صـورت مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصـرف زمین هـای ملـی و قطـع بوتـه و درختـان
جنگلـی مراتـب را بـه شـماره  ۱۵۰۴یـگان امـداد جنـگل و مرتـع اطلاع دهنـد.
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لیست ادارات پرمصرف برق به استانداری اعالم خواهد شد
بر اساس مصوبات چهارمین جلســه کارگروه مدیریت مصرف برق ،مقرر شد لیست
ادارات و دستگاههای پر مصرف برق و حوزه انرژی به استانداری اعالم ...

ایرالینهای تاجیکستان برای توسعه گردشگری در شیراز مستقر شوند
معاون گردشــگری استانداری فارس گفت:از ایرالینهای تاجیکستان برای استقرار
در شیراز دعوت میکنیم تا با استفاده از ظرفیت پروازهای این ...

پرفسور رئیسی استاد دانشگاه شیراز:

تغییر اقلیم توجیهی برای پوشش خطاها شده است
ایسـنا :پـدر علـم آب شناسـی ایـران و اسـتاد دانشـگاه
شـیراز اعتقـاد دارد کـه امـروزه تغییـر اقلیـم توجیهی شـده
بـرای پوشـش خطاهـای مدیریتی  ۴۰ ،۳۰سـال گذشـته،
کـه ایـن امـر خلاف واقـع اسـت و بایـد بـر اسـاس داده ها
اظهـار نظر شـود.
عزتاللـه رئیسـی سهشـنبه  ۷تیـر در دومیـن جلسـه
شـورای راهبـردی پژوهـش و فنـاوری حفاظـت محیـط
زیسـت فـارس در سـال  ،۱۴۰۱بـا تاکید بر ضـرورت طرح
پروپوزال هـا ایـن شـورا گفـت :بهتـر اسـت بـرای اجـرای
اصولـی تـر پژوهش هـا از ابتـدا پروپوزال هـا در شـورا
مطـرح شـده و علاوه بـر آن مجـری طـرح نیـز در جلسـه
تعییـن شـود.
رئیسـی افـزود :امـروزه تغییـر اقلیـم توجیهـی شـده بـرای
پوشـش خطاهای مدیریتی در  ۴۰ ،۳۰سـال گذشـته ،که
ایـن امـر خلاف واقع اسـت و باید بر اسـاس داده ها اظهار
نظر شـود.
او بـا بیـان اینکه محیط زیسـت بیشـترین ضربـه را به طور
غیـر مسـتقیم از حرفهـای شـفاهی غیـر علمـی و بـدون
اطلاع از داده هـای صحیح خورده اسـت ،گفـت :به ویژه
در حـوزه رسـانه بسـیار مهم اسـت که خبرنـگاران به اعداد
و ارقام صحیح دسترسـی و اشـراف داشـته باشـند در حال
حاضـر بـه جایـی رسـیده ایـم کـه بـا هرگونـه توسـعه ای
بـدون توجـه بـه داده هـا مخالفت می شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه شـیراز گفـت :نهادهـای مردمـی در
کشـورهای توسـعه یافتـه دههـا پژوهشـگر را بـه خدمـت
می گیرنـد تـا زمانـی که قرار اسـت در خصـوص موضوعی
اظهـار نظـر و یـا بـا موضوعـی مخالفـت کننـد بـا پشـتوانه
قـوی علمی پیـش می رونـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس نیـز بـه
قدردانی از حضور اسـاتید متخصص و مجرب در شـورای
پژوهـش و فنـاوری ،گفـت :نیـاز بـه برنامه هـای راهبردی
بـه منظـور تعییـن خـط مشـی های علمـی و عملـی بـرای
مقابلـه بـا ایـن چالش هـای پیـش روی محیـط زیسـت
اسـت کـه از دل چنیـن جلسـاتی بیـرون می آیـد.
عطـا پورشـیرزاد بـا اشـاره بـه مطالعـات انجـام شـده و
خروجـی پژوهش ها خواسـتار بررسـی راهکارهـای ممکن
بـه منظـور پیادهسـازی میدانـی دسـتاوردهای علمـی و
نظـرات اسـاتید شـد و افـزود :برنامـه ریزیهـای آینـده
بـرای محیـط زیسـت بایـد پژوهـش محـور و دانـش محور
باشـد و دیگـر وقـت آن گذشـته اسـت کـه بـا آزمـون خطـا
محیـط زیسـت را مدیریـت کنیـم.
پورشـیرزاد خاطرنشـان کـرد :تاکنـون طرح هـا و
پژوهشـهای بسـیاری انجـام شـده اسـت کـه در قفسـه
کتابخانه هـا خـاک میخـورد و زمـان آن رسـیده اسـت کـه
در میـدان از ایـن دانـش اسـتفاده کنیـم.
اسـتاد گـروه زمیـن شناسـی دانشـگاه شـیراز نیـز ضمـن
تاکیـد بـر کاربـردی بـودن پروژه هـا بـر لـزوم قیـد کـردن
جزئیـات در قراردادهـا تاکیـد کـرده و گفـت :خوشـبختانه
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس در سـال های
اخیـر ایـن نقیصـه را اصلاح کـرده اسـت و قراردادهـا
پیوسـت های ضـروری را دارد.
بهنـام کشـاورزی همچنیـن بـه ضـرورت هـم راسـتا بودن
طرح هـای تحقیقاتـی بـر اسـاس نیازهـای اسـتان تاکیـد
کرد و پیشـنهاد داد رزومه اسـاتید مجری طرح در شـوراها
بررسـی شود.
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه آزاد نیـز حـل دغدغههـا و
دریافـت نتایـج ملمـوس از پروژه هـا و اقدامـات علمی را در
گـرو مشـورت بـا اسـاتید مجـرب در حوزه هـای مختلـف و

مرتبـط دانسـت و گفـت :اگـر یـک سـازمان دارای رویکرد
مشـخص و ریـل گـذاری راهبـردی نباشـد بـه نتایـج
ملموسـی دسـت نمی یابـد.
بهـروز میرزائیـان جاللـی گفـت :از دهـه  ۸۰میلادی
کشـورهای صنعتـی ،نحـوه ریـل گـذاری مسـیر توسـعه
پایـدار را مشـخص کـرده انـد در حالـی که کشـور مـا هنوز
بـا نحـوه مدیریتـی نئوکالسـیک اداره میشـود .یعنـی بـر
اسـاس عرضـه و تقاضـا و برای پیشـبرد اهـداف اقتصادی
ً
بـه هـر قیمتی تنهـا به تولیـد باالتر فکـر می کنیـم و صرفا
بـه افزایـش سـرمایه بـدون پیوسـت سـایر فاکتورهـای
توسـعه پایـدار می پردازیـم.
وی بـا انتقـاد از رفتـار برخـی از دانشـگاهیان افـزود:
درچنیـن دانشـگاه هایی بـا انـواع و اقسـام تبلیغـات و
کارهـای پوپولیسـتی ،فقـط میخواهنـد در تمـام عرصه هـا
حضـور یابنـد و متاسـفانه در بسـیاری از تحقیقـات
علمی هنـوز بـه شـدت کپـی بـرداری طرح هـا وجـود دارد
و کمتـر بـه اقدامـات تجربـی و کارهـای میدانـی پرداختـه
می شـود.میرزائیان جاللـی خاطرنشـان کـرد :اگـر محیط
زیسـت بـه دنبـال تدویـن برنامـه اسـت از ابتـدا بایـد طرح
جامـع محیـط زیسـتی در اسـتان فـارس و سـایر اسـتانها
تهیـه شـود ،به نحـوی کـه تمام مسـووالن سـطوح باالی
اسـتانی در کلیـه تصمیمگیریهـا حضـور داشـته باشـند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تاکیـد براینکـه اقتصـاد بیمـار بـه
محیـط زیسـت شـهری آسـیب میزنـد ،اضافـه کـرد:
شـهروندانی کـه فضـای سـالم شـهری ندارند ،بـا رجوع به
طبیعـت ،محیـط زیسـت طبیعـی را هم تخریـب می کنند.
بـر اسـاس گفتـه ایـن عضـو شـورای راهبـردی پژوهـش
و فنـاوری ،جامعـه جهانـی معتقـد اسـت در سـال ۲۰۵۰
میلادی  ۸۰درصـد از جمعیـت جهـان در درون شـهرها
زندگـی می کننـد بنابرایـن گرچـه اهمیـت تنـوع زیسـتی و
زیسـتگاه های طبیعـی و وجـود حیـات وحـش بـر هیـچ
کس پوشـیده نیسـت اما نبایـد به اهمیت آثار غیرمسـتقیم
آسـیب های شـهری بـر محیـط زیسـت بـی توجه بـود و از
آن غفلـت کـرد.
کشاورزی ایران شبیه قرن  ۱۸جهان است
وی گفـت :در کشـورهای اروپایـی تغییـر اقلیـم وجـود
داشـته اسـت امـا بـا وجـود کاهـش بارندگـی از  ۲۰سـال
پیـش مدیریت توسـعه پایدار را سـرلوحه خود قـرار داده اند
و مصـرف آب را تـا حـد امـکان بهینـه کـرده انـد و بـه طور
مثـال از روشهـای جدیـد بخـار آب و روش هـای صنعتی
دیگـر بـرای محصـوالت کشـاورزی اسـتفاده میکننـد
در حالـی کـه در کشـور مـا هنـوز هـم شـبیه بـه قـرن ۱۸
صنعـت کشـاورزی انجام می شـود .تا زمانی کـه الگوهای
مصـرف را تغییـر ندهیـم و فضاهای طبیعی درون شـهر ها

را گسـترش ندهیـم و صنایع آب بر و انـرژی بر را به جنوب
کشـور انتقـال ندهیـم بـه توسـعه پایـدار دسـت نمی یابیم.
اسـتاد معمـاری منظـر شـهر و طبیعـت خاطرنشـان کـرد:
توسـعه پایدار بر سـه اصل مهم اسـتوار اسـت کـه می توان
بـه تشـویق و ترویـج اقتصـاد سـبز ،ارتقـای کیفـی محیـط
زیسـت درون شـهری و بـرون شـهری و نیـز آموزش هـای
نویـن و پایـدار از کودکسـتان و دبسـتان ها اشـاره کـرد.
حمل و نقل ریلی جایگزین جادهای شود
ایـن پژوهشـگر بـا اشـاره بـه هزینـه هنگفـت سـاخت
اتوبان هـا ،گفـت :ایـن هزینه هـا بایـد صـرف حمـل و
نقـل ریلـی شـود اکنـون در تمـام جهـان مدیران به سـمت
سیسـتم های ریلـی رفتـه اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،یـک دانشـیار دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه شـیراز نیز گفت :مشـکالت کشـورهای دیگر در
مواجهـه بـا تاالب هـا با کشـور مـا متفاوت اسـت ،گرچه در
کشـورهای اروپایـی و قـاره آمریـکا تا حـدودی تغییـر اقلیم
موثر اسـت اما بیشـتر مشـکالت آنـان در حـوزه آلودگی ها
اسـت امـا در کشـور مـا بخـش عمـده ای از مشـکل
تاالب هـا تخصیـص نیافتـن حـق آبـه اسـت.
آریـا وزیـرزاده ضمـن تاکیـد بـر لـزوم تغییـر رویکردهـای
حفاظتـی ،گفـت :در جهـان دیگـر حفاظـت ِصـرف و
حفاظـت بـرای حفاظـت کاربردی نـدارد و حفاظـت بدون
ً
بهـره بـرداری و منتفـع شـدن مـردم ،کاملا بـی معنـی
اسـت.
دیگـر عضـو هیـأت علمی دانشـگاه شـیراز نیـز بـا تاکید بر
در اختیـار گذاشـتن اطالعـات و داده هـای دقیـق محیـط
زیسـتی بـرای خبرنـگاران ابـراز کـرد :بایسـتی بـا آگاهـی
رسـانی صحیـح از مشـکالت بیشـتری کـه گاهـا گریبـان
گیـر اهالـی محیـط زیسـت و اسـاتید دانشـگاه می شـود
جلوگیـری کـرد.
رسـول خسـروی همچنین بـه قابل اجرا بـودن پژوهش ها
تاکیـد کـرده و خواسـتار اختصـاص فرصـت بیشـتری بـه
تهیـه اولویت هـای پژوهشـی و بررسـی بیشـتر آن ها شـد.
محمدمهـدی جبـاری ،عضـو هیـأت علمی دانشـگاه بـا
ارائـه پیشـنهاد ایجـاد اتـاق فکـر ،گفـت :اتاق فکـر کمک
می کنـد ،بـدون هیـچ هزینـه ای از نظـرات تخصصـی
اسـاتید فـن اسـتفاده شـود و گاهـی ارزش آن می توانـد از
بسـیاری از پروژه هـای پژوهشـی بیشـتر باشـد.
یک اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز نیز بـه برگزاری
جلسـات منظم شـورای پژوهشـی به عنوان بازوی توانمند
محیطزیسـت اشـاره کرده و افزود :این شـورا موجب شـده
اسـت کـه پژوهش ها پیوسـت دانشـگاهی و علمی داشـته
باشـند و آنهـا را قابل دفـاع کنند.
حسن هاشـمی همچنین بـه چالـش بـزرگ بودجـه در
محیط زیسـت اشـاره کرده و افـزود :اعتبـارات طرح های
پژوهشـی در محیـط زیسـت بسـیار ناچیـز اسـت.
هاشـمی گفت :قبـل از راه انـدازی کارخانجـات بایـد همـه
جوانـب توسـعه در نظـر گرفتـه شـود .در ابتـدای تاسـیس
یـک مجموعـه یـا واحـد صنعتی همه مسـووالن بـه ایجاد
اشـتغال و تولیـد فکـر می کننـد و بـدون در نظـر گرفتـن
سـایر ملزومـات کارخانه هـا ایجـاد می شـوند امـا پـس از
ایـن کـه کارخانـه یا واحد صنعتـی راه اندازی شـد آن موقع
اسـت کـه بـه آلودگی هـا و سـایر مسـائل زیسـت محیطـی
آن برخـورد کـرده و شـاکی میشـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در این جلسـه بـا قدردانـی از گلآفرین
زارع ،لیلا تاجگـردون بـه عنـوان مسـئول پژوهـش و
فنـاوری اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فارس،
معرفی شـد.

یک پروژه درمانی پس از  ۱۹سال توقف در گراش فعال شد
ایرنـا :سـاختمان نیمـه کاره آمـوزش و
پژوهـش مربـوط به دانشـکده علوم پزشـکی
گـراش فـارس ،پـروژه ای کـه عملیـات
اجرایـی آن از سـال  ۱۳۸۲آغـاز شـده بـود
پـس از  ۱۹سـال توقـف و رکـود ،بـا کمـک
چشم شیشه ای

دولـت و وزارت بهداشـت و یک خیر گراشـی
فعـال شـد.
بـاز هـم ردپـای خیریـن در کارهای های عام
المنفعـه و بویـژه پروژه هـای مربـوط به حوزه
سلامت در شهرسـتان گراش فـارس نمایان

شـد و ایـن بـار یکـی دیگـر از نیکـوکاران این
شـهر با پرداخـت و تقبل هزینـه  ۱۸۰میلیارد
ریـال در سـاخت و اجرای یک طـرح درمانی
کـه حـدود دو دهـه از سـاخت آن می گـذرد
و تاکنـون بـه دلیـل کمبـود اعتبـار راکـد و

نیمه کاره رها شده بود ،سهیم شده است.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـکده
علـوم پزشـکی گـراش گفـت :ایـن طـرح
درمانـی هـم اینـک  ۵۰درصـد پیشـرفت
فیزیکـی دارد.
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لیست ادارات پرمصرف برق
به استانداری اعالم خواهد شد
بـر اسـاس مصوبـات چهارمیـن جلسـه کارگـروه
مدیریـت مصـرف بـرق ،مقـرر شـد لیسـت ادارات
و دسـتگاههای پـر مصـرف بـرق و حـوزه انـرژی بـه
اسـتانداری اعلام شـود.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی اسـتانداری فارس،
چهارمیـن جلسـه کارگـروه مدیریـت مصـرف بـرق
برگـزار شـد و ضمـن بررسـی چالشهـای موجـود در
حـوزه مصـرف انـرژی مصوباتـی نیـز در دسـتور کار
قـرار گرفـت.
در ایـن نشسـت ،مـوارد مختلفـی چـون بحـث
رمزارزهـا ،بهرهبرداریهـای غیـر مجـاز ،اسـتفاده
بیـش از حـد برخـی صنایـع و ادارات و سـازمانها
مطـرح و بـرای رفـع آنهـا راهکارهایـی اندیشـیده
شـد.
در ایـن نشسـت دو عامـل افزایـش دمـای هـوا و
در پیـش بـودن کنکـور سراسـری طـی روزهـای
آتـی بهعنـوان چالشهـای پیـش رو عنـوان و
تصمیمهـای مناسـب جهـت مدیریـت مصـرف بـرق
در ایـن برهـه زمانـی گرفتـه شـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر لـزوم
مدیریـت مصـرف بـرق و حـوزه انـرژی ،دسـتوراتی
را صـادر کرد.دکتـر محمدهـادی ایمانیـه خواسـتار
اعلام اسـامی ادارات پرمصـرف جهـت هشـدار و
ادارات کممصـرف جهـت تشـویق شـد.
وی همچنیـن ضمـن تاکیـد بر لـزوم همـکاری همه
نهادهـا و ادارات و دسـتگاهها بـرای عبـور از فصـل
تابسـتان و مدیریـت مصـرف بـرق ،گفت :الزم اسـت
کلیـه نهادهایـی کـه دیـزل در اختیـار دارنـد ،از آن
جهـت کاهـش مصـرف بـار اسـتفاده کنند.
اسـتاندار فـارس همچنیـن گفـت :بـا مصادیـق
پرمصرفـی در مجتمعهـای تجـاری و اداری برخـورد
خواهـد شـد ،همچنیـن نیاز اسـت شـهرداری میزان
مصـرف بـرق در پارکهـا و میادیـن را کاهـش دهـد.
دکتـر ایمانیـه همچنیـن بـر مشـخص کـردن متولـی
رصـد و مدیریـت مصـرف انـرژی و آب در ادارات
اشـاره کـرد و گفـت :در همه ادارات باید شـخصی به
عنـوان متولـی مدیریـت مصـرف انـرژی مشـخص و
جهـت کنتـرل میـزان مصـرف معرفـی شـود.
او افـزود :همچنیـن نیـاز اسـت تـا حـد امـکان
اضافهکاریهـا بـه صـورت دورکاری باشـد.
در ادامـه دکتـر ایمانیه به تالش در راسـتای کمترین
آسـیب بـه صنعـت و کشـاورزی و تولیـد بـه دلیـل
قطعـی بـرق تاکیـد کـرد.

آغاز برداشت محصول رطب و
خارک فارس از باغ های المرد
مهـر :سرپرسـت جهـاد کشـاورزی المـرد گفـت:
اولیـن برداشـت رطـب و خـارک اسـتان فـارس از
 ۶۰۰هکتـار از باغ هـای شهرسـتان المـرد آغـاز
شـده کـه اولیـن محصـوالت آن در بخـش اشـکنان
شهرسـتان المـرد اسـت.علیرضا محمـدی ،گفـت:
اولیـن برداشـت رطـب و خـارک اسـتان فـارس از
سـطح  ۶۰۰هکتـار از باغهـای شهرسـتان المـرد
آغـاز شـده اسـت که اولیـن محصـوالت آن در بخش
اشـکنان شهرسـتان المرد اسـت.وی گفـت :در این
شهرسـتان ارقـام محلـی شـامل شـاهانی ،گشـخا،
خاصویـی ،قصـب و لشـت ()lashtبیشـترین آمـار
در مسـان نخلهـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت
کـه بیشـتر آنها بـه مصرف تـازه خوری در شهرسـتان
میرسـد و بخشـی نیـز بـه کشـورهای حـوزه خلیـج
فـارس و اسـتانها و شهرسـتانهای همجـوار صادر
میشـود.محمدی تصریـح کـرد :با توجه بـه صنعتی
شـدن منطقـه و امـکان صـادرات ایـن محصـول بـه
کشـورهای منطقـه ،در سـالهای اخیـر ارقـام جدید
نخـل از جملـه پیـارم و مجـول نیـز کـه بـا شـرایط
آب و هوایـی منطقـه سـازگاری بیشـتری دارد نیـز بـه
رقمهـای سـنتی در منطقـه اضافـه شـده اسـت کـه
امیدواریـم بـا اسـتقبال کشـاورزان شـاهد گسـترش
کشـت آن باشـیم.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند
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احداث  ١٠٠٠واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،از برنامهریزی
برای احداث هزار واحد کارگاهی در سطح شهرکها و نواحی ...

تاکید استاندار فارس بر گسترش روابط دانشگاهی شیراز و عمان
اســتاندار فارس در دیدار با رئیس دانشــگاه ملی عمان بر ایجاد و گسترش روابط
دوجانبه دانشگاهی میان شیراز و عمان تاکید کرد ...

رئیس سازمان بسیج سازندگی
فارس تاکید کرد؛

مردم مالک اصلی انقالب
هستند

مهر:رئیـس بسـیج سـازندگی فـارس بـا بیـان اینکـه
مـردم مالـک اصلـی انقلاب هسـتند ،گفت :بسـیج
سـازندگی خـود را بـه مـردم و مسـائل مـردم نزدیـک
کنـد نـه آنکـه مـردم بـرای پیگیـری مسـائل شـان به
ما متوسـل شـوند.
اسـماعیل قـزل سـفلی ظهـر سهشـنبه در آییـن
افتتاحیـه نشسـت تشـکیالتی مسـئولین بسـیج
سـازندگی نواحـی سراسـر فـارس بیـان کـرد :در
بحثهـای مدیریتـی الگوهـای زیـادی در درون
انقلاب اسلامی داریم کـه یکـی از نمونههـای بـارز
شـهید بهشـتی اسـت سـبک زندگـی و مدیریتـی
ایـن شـهید بزرگـوار ،الگوهـای زیـادی در راسـتای
همگرایـی ،جـذب حداکثـری ،حرکـت انقالبـی و …
دارد.
او افـزود :ایـن گردهمایـی یـک نشسـت تشـکیالتی
و کاری بـرای افزایـش هـم افزایـی ،انسـجام و
هماهنگـی همدلـی و وحـدت قلـوب بیشـتر بیـن
مسـئولین بسـیج سـازندگی بـرای خدمـت رسـانی بـه
ولـی نعمتـان انقلاب اسالمی اسـت.
رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس ادامـه داد:
بـرای انجـام ماموریـت خدمـت رسـانی و محرومیـت
زدایـی نیـاز اسـت در ایـن سـطح بـه ادبیات مشـترک
برسـیم و چسـبندگی تشـکیالتی پیـدا کنیـم کـه ایـن
نشسـت در ایـن راسـتا برنامـه ریـزی شـره اسـت.
قـزل سـفلی عنـوان کـرد :در ایـن نشسـت در
مباحـث مختلفـی پرداختـه خواهـد شـد کـه یکـی از
مـوارد مربـوط بـه بحـث قـرارگاه محرومیـت زدایـی
سـازندگی بویـژه در حـوزه مسـکن محرومیـن و جهاد
آبرسـانی بـه روسـتاها اسـت .همچنیـن در قـرارگاه
اقتصـاد مقاومتـی آموزشـیهایی در حـوزه پرداخـت
تسـهیالت ،ایجـاد دهکدههـای اقتصـاد مقاومتـی و
راهانـدازی پنلهـای خورشـیدی مطـرح خواهد شـد.
او ادامـه داد :در مباحـث قـرارگاه عملیـات جهـادی
نیـز بـه مسـائلی اردوهـای تابسـتانه ،قرارگاههـای
موضوعـی ،نهـادی و پهنـهای و همچنیـن بـه
سـاماندهی ،حمایـت و هدایـت گروههـای جهـادی
پرداختـه خواهـد شـد و همچنیـن قـرارگاه خدمـت
رسـانی یـا نهضـت مواسـات ،همدلـی و خدمـت
مومنانـه و قـرارگاه فرهنگـی و رسـانه از دیگر مباحث
ایـن دوره آموزشـی اسـت.
جانشـین قـرارگاه محرومیـت زدایی سـپاه فجر فارس
بـا اشـاره بـه مهمتریـن اولویتهای بسـیج سـازندگی
در سـال  ۱۴۰۱گفـت :در سـال جـاری برنامههـا
مبتنـی بـر اقـدام قرارگاهـی اسـت و اقدامـات بـا
محوریـت قرارگاههـای پنـج گانـه باشـد ،چـرا کـه
معتقدیـم کار قرارگاهـی باعـث هدفمنـد شـدن
برنامههـا و کاهـش اقـدام جزیـره ای و افزایـش
بهره وری و اجرای منسجم برنامهها خواهد شد.
قـزل سـفلی بـا بیـان اینکـه مـردم مالـک اصلـی
انقالبنـد؛ اظهار کرد :بسـیج سـازندگی خـودش را به
مـردم و مسـائل مـردم نزدیـک کننـد نـه آنکـه مـردم
بـرای پیگیـری مسـائل شـان بـه ما متوسـل شـوند و
ایـن مهـم یـک اصـل راهبـردی در الگـوی حرکتـی
بسـیج سـازندگی اسـت.
ً
او افـزود :مطمئنـا حضـور در بیـن مـردم باعـث
موفقیـت و افزایـش قـدرت مدیریتـی و اشـرافیت
نسـبت بـه مسـائل و در نتیجـه باعـث ارائـه راهـکار،
برنامـه ریـزی و رفـع مشـکالت میشـود.
بـه گفتـه قـزل سـفلی ،سـال گذشـته یـک
سیاسـتهایی در سـازمان بسـیج سـازندگی داشـتیم
و اولویتهایـی تعریـف شـد و خوشـحالیم کـه
توانسـتهایم بـه بسـیاری از ایـن اهداف را بـا همکاری
جهادگـران محقـق گردانیـم کـه یکـی از مهمتریـن
آن مربـوط بـه برنامـه جامـع محرومیـت زدایـی مردم
پایـه در حـوزه عمرانـی بـود کـه بویـژه در مسـائل آب
روسـتایی و مسـکن ولـی نعمتـان انقلاب بـه خوبـی
عملیاتـی شـده اسـت.

در سه ماهه اول سال انجام گرفت؛

آسفالت بیش از  ۲۰هزار متر
مربع از معابر منطقه 7

عصرمردم:
شـهرداری منطقـه هفـت گفـت :در سـه ماهـه
اول سـال بیـش از  ۲۰هـزار متـر مربـع از معابـر و
خیابان هـای سـطح منطقه زیر سـازی و آسـفالت آن
انجـام شـده اسـت.
اکبـری بـا بیـان این مطلـب که زیرسـازی و آسـفالت
معابـر خاکـی در اولویـت قـرار دارد ،افـزود :معابـر و
کوچه هـای خاکـی بـه دلیـل وضعیـت نامتناسـب
در عبـور و مـرور مخصوصـا در زمـان بـارش بـاران
زیـر سـازی و آسـفالت آن در اولویـت قـرار دارد و در
سـال جاری زیرسـازی و آسـفالت کوچه های شهرک
دسـتخضر و وزیرآبـاد انجـام گرفت و تلاش خواهیم
کـرد کـه معابـری کـه وضعیـت نامتناسـب دارنـد در
صـورت تامیـن آسـفالت اقدامـات الزم در خصـوص
آسـفالت آن انجـام گیـرد.وی ادامـه داد :بـا توجـه به
اهمیـت و ضـرورت سـاماندهی معابـر شـهری و بـا
توجه به درخواسـت شـهروندان نسـبت به زیرسازی و
کانیواگـذاری و جـدول گذاری معابر خاکی در سـطح
منطقـه اقدام شـده اسـت و بـر طبق اولویت آسـفالت
آن انجـام خواهـد گرفـت و بیـش از  ۱۰هـزار متـر
مربـع نیـز هـم اکنـون عملیـات آسـفالت آن در حال
انجـام اسـت.اکبری گفـت :عمليـات لکـه گیـری
معابـر اصلـی و فرعـی در سـطح منطقـه نیز بـا هدف
مناسـب سـازی سـطوح کوچه هـا و خیابانهـا توسـط
واحـد امـور شـهر در حـال انجام اسـت.
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تاکید استاندار فارس بر گسترش
روابط دانشگاهی شیراز و عمان

عصرمردم:
اسـتاندار فـارس در دیدار با رئیس دانشـگاه ملـی عمان بر
ایجـاد و گسـترش روابط دوجانبه دانشـگاهی میان شـیراز
و عمـان تاکید کرد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در ایـن دیـدار بـه عالقـه دو
طرفـه میـان مـردم عمـان و فـارس بـه ویـژه شـیراز اشـاره
و عنـوان کـرد :طـی سـالهای گذشـته میـان ایـران و
عمـان هیـچ مشـکلی وجـود نداشـته و بـا توجـه بـه اینکـه
شـیراز یـک شـهر دانشـگاهی اسـت میتـوان ارتباطـات
دانشـگاهی مناسـبی میـان شـیراز و عمـان برقـرار کـرد.
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد ارتبـاط مشـخص دانشـگاههای
شـیراز ،دانشـگاه صنعتـی شـیراز و دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز بـا دانشـگاههای عمـان ،اظهـار داشـت:
دانشـگاههای شـیراز از سـطح بـاالی علمی برخـوردار
هسـتند .
مقـام عالـی دولـت در فـارس افـزود :لـذا آمادگـی الزم
را جهـت پذیـرش دانشـجو از عمـان داریـم و بخشـی از
تحصیـل دانشـجویان عمـان میتوانـد در شـیراز و یـا
بالعکـس باشـد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن بـر آمـوزش مجـازی نیـز تاکید

کـرد و گفـت :برگـزاری آمـوزش مجـازی هـم در عمـان و
هـم در شـیراز نیـز بسـیار مناسـب خواهد بـود و مشـتاقیم
ایـن ارتبـاط را بـه صـورت جدیتـر پیگیـری کنیـم.
او همچنیـن بـر امـکان انجـام تحقیقـات مشـترک میـان
دانشـگاههای شـیراز و عمـان اشـاره کـرد و گفـت:
همچنیـن برگـزاری دورههـای فـرا آموزشـی شـامل

مسـابقات حوزههـای ورزشـی ،فعالیت هـای هنـری و
عقیدتـی میـان دانشـجویان مسـلمان امکانپذیـر بـوده و
بـر تقویـت ایـن ارتبـاط کمـک خواهـد کـرد.
دکتـر ایمانیـه همچنیـن اظهـار داشـت :در کنـار مباحـث
دانشـگاهی میتوانیـم پذیـرای اسـاتید عمانـی نیـز جهـت
بازدیـد از جاذبههـای گردشـگری فـارس باشـیم.

تخریب دوباره مرغک رونیز با سوزاندن بقایای درختان قطع شده
ایسـنا :یکی از دوسـتداران طبیعت اعالم
کـرد :بقایـای درختـان کهنسـال تفرجگاه
مرغـک در شهرسـتان اسـتهبان کـه چند
سـال قبل توسـط عدهای قطع شـده بود،
در سـایه تـداوم بیتوجهـی دسـتگاههای
ذیربـط ،آتش زده شـده اسـت.
ایـن طبیعـت دوسـت کـه خود را حسـینی
معرفـی کـرد ،بـه ایسـنا گفـت :اگرچـه
محیـط زیسـت زیربنـای توسـعه پایـدار
محسـوب میشـود و رشـد سـایر بخشها
در گـرو پایداری و کارکـرد صحیح آن معنا
و مفهـوم پیـدا میکنـد اما طی سـالهای
اخیـر رد پـای دسـت اندازیهـای
بـی حسـاب و کتـاب بشـر کـه عمدتـا
عمـدی بـوده بر خـاک و آب و زمین ودریا
و زیسـتگاه بـه جـای مانـده اسـت.
ایـن دوسـتدار محیـط زیسـت در اسـتان
فـارس گفـت :کمتـر مکانهایـی باقـی
مانـده کـه از دسـت اقدامـات ویرانگـر
مخالفـان طبیعـت و محیـط زیسـت و
سـودجویان و منفعـت طلبـان جـان به در
بـرده باشـد و یکـی از ایـن نقـاط مرغـک،
واقـع در شـهر رونیـز از توابـع شهرسـتان
اسـتهبان اسـتان فـارس اسـت.
او مدعـی شـد کـه درختـان کهنسـال این
تفرجـگاه کـه محیطـی مفرح بـرای مردم
بـود ،توسـط عـدهای طـی سـالهای
گذشـته قطـع شـده و اکنـون هـم شـاهد
آتـش زدن بقایـای آن درختـان ،هسـتیم
و هیـچ حفاظتـی از ایـن محـل انجـام

نمیشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،تفرجـگاه مرغـک کـه
آب چشـمهای در آن جریـان دارد ،از
یادگارهـای پیشـینیان سـاکن رونیـز بـوده
و آسـیابهای آبـی هفتگانـه ایـن منطقـه
هـم بـه ثبـت ملـی رسـیده اسـت.
قطـع درختـان کهنسـال و چنارهـای
تنومنـد مرغـک ،سـالهای گذشـته
موجـب اعتراضاتـی از سـوی فعـاالن و
دوسـتداران محیـط زیسـت و شناسـایی و
بازادشـت کوتـاه مـدت خاطیـان هم شـد.
ایـن در حالیسـت کـه طـی سـالهای
اخیـر شـاخهها و درختانـی جـوان در کنار
کنـده قطـع شـده درختـان کهنسـال ایـن
تفرجـگاه رشـد کرده بـود و امیـد به رویش
مجـدد درختـان در دل طبیعـت دوسـتان
ایجـاد شـده بـود امـا طـی هفتههـای
گذشـته ،برخـی اقـدام بـه آتـش زدن

بقایـای درختـان کهنسـال بریـده شـده با
هـدف حـذف کامـل آنهـا ،کردهانـد.
همزمـان نیـز در قسـمتی دیگـر ،عـدهای
بـا تعـرض بـه پـارک کوهپایـه مرغـک که
چنـد سـال پیـش بـرای اسـتفاده عمـوم و
توسـط شـهرداری از مالـک آن خریـداری
شـده بـود و دارای سـند ثبتـی اسـت،
قسـمتی از آن را تصـرف کـرده و درختـان
و حتـی بوتههـای واقـع در ایـن قسـمت را
قلـع و قمـع کردهانـد.
شـهردار اسـبق رونیز در گفتوگو با ایسـنا
ضمـن تاییـد ایـن وقایـع گفـت :تفرجـگاه
مرغـک در کوههـای ضلـع جنوبـی شـهر
رونیـز و در کنـار جـاده شیراز-اسـتهبان
واقع شـده اسـت.
محسـن عزیـزی ادامه داد :ایـن تفرجگاه
بـه دلیـل طبیعـت بکـر و دسـت نخـورده،
آب گـوارا و خنکـی کـه از کوههـای

مرغـک سرچشـمه میگیـرد و همچنیـن
درختـان سـر بـه فلـک کشـیده چندیـن
صـد سـاله همـواره مـورد توجـه ویـژه
گردشـگران بـوده و هسـت.
عزیـزی خاطرنشـان کـرد :ایـن تفرجـگاه
متاسـفانه توسـط عـدهای سـودجو بارهـا
مـورد تعـرض و تخریـب قـرار گرفتـه و
درختـان آن را قطـع یا آتـش زدهاند و هیچ
متولـی امـری هـم وجـود ندارد کـه جلوی
ایـن تعـرض را بگیـرد.
شـهردار اسـبق رونیـز بـا بیـان اینکـه
تاکنـون چندیـن مـورد تخریـب در ایـن
منطقـه رخ داده امـا متاسـفانه واکنشـی
از ناحیـه شـورا و شـهرداری ،میـراث
فرهنگـی و منابـع طبیعـی و ...انجـام
نشـده و تذکـری هـم داده نشـده ،تاکیـد
کـرد :بایـد ترتیبـی اتخـاذ داده شـود کـه
همـه متولیـان در حفـظ و حراسـت از
تفرجـگاه بکـر و زیبـا حسـاس شـوند.
عزیـزی پیشـنهاد داد :جدولـی کـه از
چشـمه مرغـک جـاری میشـود ثبـت
میـراث فرهنگی شـود تـا با ایـن کار از هر
دو طـرف حریـم ایجـاد و درختـان چنـار
حاشـیه جـدول حفـظ و حراسـت شـود.
شـهردار اسـبق رونیـز خاطرنشـان کـرد:
متاسـفانه حتـی در حفـظ و نگهـداری
آسـیابهای ایـن منطقـه کـه ثبـت
میـراث فرهنگـی بـوده و از دوره قاجـار
باقـی مانـده اسـت هـم ناتـوان و درمانـده
هستیم.

قائم مقام وزیر صنعت تاجیکستان:

فارس از ظرفیتهای اقتصادی قابل توجهی برخوردار است
ایرنـا :قائـم مقـام وزیـر صنعـت و
تکنولوژی هـای نـو کشـور تاجیکسـتان
گفـت :اسـتان فـارس از ظرفیت هـای
اقتصـادی و فرهنگـی منحصـر بـه فـرد و
قابـل توجهـی برخـوردار اسـت.
بختیـار شـریفی ،سـه شـنبه در دیـدار بـا
رئیـس اتـاق بازرگانی فارس در شـیراز افزود:
وجـود ایـن ظرفیت هـا فرصـت مناسـبی را
بـرای همـکاری تجـار و بازرگانـان ما بـا تجار
و بازرگانـان ایـن اسـتان فراهـم آورده اسـت.
او ادامـه داد :طـی سـال های اخیـر شـیوع
کرونـا شـرایط دشـواری را در دنیـا بـه وجـود
آورد و امـروز ملت هـا ایـن آن دوران تلـخ را
پشـت سـر گذاشـتهاند و زمان آن رسـیده که
پویایـی و فعالیـت مجـدد جوامـع در سـطح
بیـن الملـل از سـر گرفتـه شـود.
وی ،بـا اشـاره بـه درج شـعر سـعدی شـاعر

بـزرگ شـهر شـیراز بـر سـردر سـازمان ملـل
گفـت :وجـود ایـن شـعر در آن مـکان بیانگر
بزرگـی مـردم این سـرزمین و شـهرت جهانی
آن اسـت.
تبادل هیأت های تجاری بین اتاق های

بازرگانی فارس و تاجیکستان
رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی فـارس هـم در ایـن دیـدار ابـراز
امیـدواری کـرد کـه اتاقهـای بازرگانـی
فـارس و تاجیکسـتان بتواننـد بـا برنامـه

ریـزی منسـجم در جهـت تبـادل هیأتهای
تجـاری و تعامـل بیشـتر تجـار و بازرگانـان
دو طـرف و توسـعه مناسـبات تجـاری اقـدام
عملـی انجـام دهـد.
جمـال رازقـی افـزود :دو کشـور ایـران و
تاجیکسـتان اشـتراکات فرهنگـی زیـادی
دارنـد و ایـن مسـاله میتوانـد در پیشـبرد
برنامه هـای مشـترک در دیگـر حوزه هـا نیـز
تاثیرگـذار باشـد.
وی ،بـا اشـاره بـه بازدیـد هیـأت اقتصـادی و
سیاسـی کشـور تاجیکسـتان از ظرفیتهـای
اقتصـادی و فرهنگـی اسـتان فـارس ادامـه
داد :امیـدوارم سـفر ایـن هیـأت بـه فـارس
بتوانـد زمینـه سـاز تحقـق دسـتاوردهای
خـوب اقتصـادی و توسـعه روابـط اقتصـادی
ایـران و تاجیکسـتان و همچنیـن اسـتان
فـارس و تاجیکسـتان شـود.

کنکورسراسری فارس با  ۶۴هزار داوطلب در  ۴۷حوزه برگزار میشود
ایسـنا :نماینده تام االختیار سـازمان سنجش
آمـوزش کشـور در اسـتان فـارس اعلام کـرد
کـه کنکـور همزمـان بـا سراسـر کشـور از روز
چهارشـنبه  ۸تیـر و بـا حضـور قریـب بـه ۶۴
هـزار داوطلـب در  ۴۷حـوزه امتحانـی ایـن
اسـتان برگـزار میشـود.
دکتـر علیرضـا افشـاریفر ضمـن یـادآوری
اینکـه کنکـور سراسـری ،از روز چهارشـنبه
۸تیرمـاه  ۱۴۰۱آغـاز میشـود و تـا روز شـنبه
۱۱تیـر ادامـه دارد ،گفـت :ایـن آزمـون ،روز
چهارشـنبه ۸تیرمـاه ،ویـژۀ گـروه آزمایشـی
هنـر؛ روز پنجشـنبه نهـم تیرمـاه ویـژۀ
داوطلبـان گـروه آزمایشـی «علـوم ریاضـی و

فنـی» و «علـوم انسـانی»؛ روز جمعـه دهـم
تیرمـاه ،ویـژۀ گروه آزمایشـی «علـوم تجربی»
و روز شـنبه ۱۱تیرمـاه بـرای داوطلبـان گـروه
آزمایشـی «زبانهـای خارجـی» خواهـد بـود.
او ضمـن یـادآوری اینکـه کنکورسراسـری
در  ۳۷شهرسـتان و  ۴۷حـوزه امتحانـی در
فـارس برگـزار میشـود ،خاطرنشـان کـرد :از
میـان  ۱۴۸هـزار و  ۹۲۲۰داوطلـب کنکـور
سراسـری در کل کشـور ۶۳ ،هـزار و ۴۵۲
داوطلـب متعلـق بـه فـارس اسـت کـه از ایـن
تعـداد ۸۹۰۳ ،نفـر در گـروه هنـر ۲۳ ،هـزار و
 ۱۵۸نفـر در گـروه علـوم انسـانی ۸۹۰۳ ،نفـر
در گـروه علـوم ریاضـی و فنـی ۱۷ ،هـزار و

 ۸۴۱نفـر در گـروه علـوم تجربـی و  ۴۶۴۷نفر
در گـروه زبانهـای خارجـی شـرکت کردهاند.
ی شـرکت در
وی یـادآوری کـرد :کارتهـا 
آزمـون همـۀ متقاضیـان ،بههمـراه راهنمـای
شـرکت در آزمـون از روز یکشـنبه ۵تیرمـاه
تـا روز سهشـنبه ۷تیرمـاه بـرای مشـاهده و
پرینـت روی درگاه اطالعرسـانی سـازمان
سـنجش آمـوزش کشـور قـرار گرفتـه اسـت
و داوطلبـان بـرای پرینـت کارت شـرکت در
آزمـون بایـد در تاریـخ تعیینشـده بـه شـرح
فـوق بـه درگاه اطالعرسـانی مذکـور مراجعـه
نمـوده و بـا واردکـردن شـماره سـریال کارت
اعتبـاری ثبتنـام ( ۱۲رقمـی) و شـماره

شناسـنامه ،یـا شـماره پرونـده و کدپیگیـری
ثبتنـام ( ۱۶رقمـی) و نـام و نامخانوادگـی،
کدملـی و سـریال شـماره شناسـنامه یـک
نسـخه پرینـت از راهنمـا و کارت شـرکت در
آزمـون تهیـه نماینـد.
افشـاریفر افـزود :افـرادی کـه در  ۲یـا ۳
گـروه آزمایشـی متقاضـی شـرکت در آزمـون
شـدهاند ،بایـد عالوهبـر پرینـت کارت شـرکت
در آزمـون گـروه آزمایشـی اصلـی ،برحسـب
مـورد ،نسـبت به پرینـت کارت گروه آزمایشـی
دوم و یـا گروههـای آزمایشـی دوم و سـوم
(گروههـای آزمایشـی هنـر و زبانهـای
خارجـی) خـود نیـز اقـدام نماینـد.

مردم مالک اصلی انقالب هستند
:رئیس بسیج سازندگی فارس با بیان اینکه مردم مالک اصلی انقالب هستند ،گفت:
بسیج سازندگی خود را به مردم و مسائل مردم نزدیک کند ...
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معاون سازمان صنایع کوچک ایران خبر داد

احداث  ١٠٠٠واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
ایسـنا :معـاون برنامـه ریـزی سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرکهای صنعتـی
ایـران ،از برنامهریـزی بـرای احـداث هزار واحد کارگاهی در سـطح شـهرکها
و نواحـی صنعتی کشـور در امسـال خبـر داد.
رضـا غالمی اوریمـی در آییـن افتتـاح سـه واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی
بـزرگ شـیراز ،بیـان کـرد :امسـال در سـطح شـهرکهای صنعتـی کشـور
مشـوقهای مناسـبی بـرای شـرکتهای دانـش بنیـان اختصـاص دادهایـم
کـه امیدواریـم شـرکتهای دانش بنیـان بتوانند با اسـتفاده از زیرسـاختهای
موجـود در شـهرکهای صنعتـی بـه تولیـد تجـاری و انبـوه برسـند.
او در ادامـه از برنامـه احیـاء و راه انـدازی مجـدد  ۱۹۹۰واحـد صنعتی راکد در
شـهرکهای صنعتـی کشـور خبـر داد و افـزود :برای ایـن منظور واحدهـای بهرهبـردار غیرفعال پایش شـدند که
در سـال گذشـته نیـز افـزون بـر دو هـزار واحد با اشـتغال  ۳۶هـزار نفر بـه چرخه تولید بازگشـتند.
غالمی اوریمی اجـرای طـرح افزایـش ظرفیـت تولیـد را از دیگـر برنامههـای امسـال ایـن سـازمان بیـان کـرد و
گفـت :در سـطح کشـور افزایـش ظرفیـت  ۳۳۰۰واحد کـه زیرظرفیـت ۵۰درصد فعالیـت میکننـد در برنامه قرار
گرفتـه کـه سـهم شـرکت شـهرکهای صنعتی فـارس  ۱۶۰واحـدی تولیدی اسـت.
معـاون برنامـه ریـزی سـازمان صنایـع کوچک و شـهرکهای صنعتـی ایـران همچنیـن از اهتمام بـه منظورتعیین
تکلیـف و فسـخ اراضـی راکـد در کشـور خبـر داد و گفـت :امسـال آزاد سـازی  ۵۰۰هکتـار از زمینهـای راکـد
شـهرکهای صنعتـی در برنامـه قـراردارد.
او همچنیـن بـا اشـاره به شـفاف سـازی در واگذاری اراضی شـهرکهای صنعتی در سـطح کشـور گفـت :در این
زمینـه واگـذاری زمیـن بـه صـورت الکترونیکـی در حـال انجـام اسـت و متقاضیـان میتواننـد از طریـق سـامانه
الکترونیکـی ایـن سـازمان نسـبت بـه انتخـاب اراضی اقـدام کنند.
غالمی اوریمی تصریـح کـرد :برنامـه واگـذاری در شـهرکهای صنعتـی بـر اسـاس اولویت هـای طـرح آمایـش
سـرزمینی تدوین شـده اسـت.
معـاون برنامـه ریـزی سـازمان صنایـع کوچک و شـهرکهای صنعتی ایـران همچنین بـا بیان اینکه  ۸۹۴شـهرک
و ناحیـه صنعتـی بهـره بـردار در کشـور وجـود دارد ،گفـت :از ایـن تعـداد  ۶۳شـهرک و ناحیـه صنعتـی مربوط به
فـارس اسـت و ایـن اسـتان  ۷درصـد از شـهرکها و نواحـی صنعتـی کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.
معـاون برنامهریـزی سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرکهای صنعتـی ایـران همچنیـن در سـفر خـود بـه فـارس از
طرحهـای عمرانـی و زیرسـاختی در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز بازدیـد کرد.
غالمـی در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه در دهـه تولیـد و تجارت امسـال تعـداد  ۱۸۴پـروژه زیرسـاختی در شـهرکها
و نواحـی صنعتـی سراسـر کشـور بـا اعتبـار  ۱۰۰۰میلیـارد تومـان بـه بهـره برداری میرسـد ،عنـوان کـرد :از این
تعـداد پروژه هـای بـه بـا اعتبـار  ۶۳میلیـارد تومـان مربـوط به فارس اسـت.
او بـا بیـان اینکـه طـرح اسـتحصال پسـاب درتصفیـه خانـه فاضلاب شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز اجرایـی
میشـود ،گفـت :بـا برنامـه ریـزی انجـام شـده ،افزایـش ظرفیـت بازچرخانـی آب در شـهرکهای صنعتـی ایـران،
امسـال از  ۳۵هـزار لیتـر بر ثانیه در سـال گذشـته بـه  ۵۰هزار لیتر در ثانیه در سـال جاری افزایـش خواهد یافت.
معـاون برنامـه ریـزی سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرکهای صنعتـی ایـران همچنیـن در بازدیـد از طرح توسـعه
بـرق رسـانی بـه شـهرک صنعتـی بزرگ شـیراز نیز گفت :سـال گذشـته معـادل  ۸۵۰مـگاوات برق در شـهرکها و
نواحـی صنعتـی کشـور تامین شـد کـه امسـال توسـعه ۹۳۰مگاواتـی در برنامه قـرار دارد.
غالمی بـا بیـان اینکـه برنامـه ریـزی جامعـی نیـز بـرای تامیـن کسـری بـرق شـهرکها و نواحـی صنعتـی از طریق
حمایـت از ایجـاد و راهانـدازی مولدهـای مقیاس کوچک انجام شـده اسـت ،گفت :برای دسـتیابی به این هدف،
واگـذاری زمیـن رایـگان بـه مسـاحت دو هـزار متر مربـع برای ایجـاد هر نیروگاهی انجام شـده اسـت.
غالمی حمایـت از ایجـاد شـهرکهای انـرژی خورشـیدی را از دیگر برنامههای سـازمان برای تامین کسـری برق
شـهرکهای صنعتی بیان کرد و گفت :مقرر شـده در هر اسـتان یک شـهر ک انرژی خورشـیدی احداث شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،همزمـان بـا دهـه تولیـد و تجـارت ،سـه طـرح تولیـدی در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز بـا
سـرمایه گـذاری ۹۵۰میلیـارد ریـال و اشـتغال ۸۰نفـر بـه بهـره بـرداری رسـید.
ایـن طرحهـا شـامل واحـد دانـش بنیان سـازنده درهـای کورههـای ذوب فلـزات ،واحـد تولید ظروف پالسـتیکی
و واحـد تولیـد جعبـه کارتـن و شـانه تخـم مـرغ اسـت کـه امـروز بـا حضـور معـاون برنامهریـزی سـازمان صنایـع
کوچـک و شـهرکهای صنعتـی ایـران ،مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس و مسـیولین اداره صمـت
اسـتان فـارس بـه بهـره برداری رسـید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس :

حمایت از واحدهای صنعتی تولید کننده تجهیزات و قطعات
صنعت برق در داخل یک حرکت راهبردی است
عصرمردم:
یداللـه حقیقـی مدیر عامل شـرکت بـرق منطقه ای اسـتان فـارس در بازدید از
نخسـتین نمایشـگاه "تولیـد ایرانـی ،دانش بنیـان" تامین برق بـرای واحد های
صنعتـی تولیـد داخـل را یـک اولویـت دانسـت و گفـت :حمایـت از واحدهـای
صنعتـی تولیـد کننـده تجهیـزات و قطعات صنعـت برق در داخـل یک حرکت
راهبـردی اسـت کـه همـه مدیران صنعـت برق بـه آن التـزام دارند.
حقیقـی در بازدیـد از ایـن نمایشـگاه بـا بیـان اینکـه شـرکت بـرق منطقـه ای
فـارس علاوه بـر ارائـه دسـتاوردهای پژوهشـی و تحقیقاتـی خـود در ایـن
نمایشـگاه  ،نیازهـا و چالشـهای شـرکت را جهـت آشـنایی پژوهشـگران،
اسـاتید دانشـگاه و شـرکت های دانـش بنیـان بـه نمایش گذاشـته اسـت افـزود :این موضـوع در قالـب دو محور
اولویت هـای تحقیقاتـی شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس و تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس
جهـت سـاخت داخـل بـه اشـتراک گذاشـته شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن نمایشـگاه همچنیـن فرصتـی جهـت تقویـت و اسـتحکام ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه و
بهره مندی صنعت از توانمندی و ظرفیت دانشگاهها در جهت مرتفع نمودن نیازها و چالشها را فراهم آورده است.
بـه گفتـه مدیر عامل شـرکت برق منطقه ای اسـتان فارس  :در راسـتای تحقق شـعار سـال مبنی بـر تولید،دانش
بنیـان ،اشـتغال آفریـن و بـر اسـاس منویـات مقـام معظـم رهبـری و بـا هـدف تحکیـم ارتبـاط صنعـت بـا مراکـز
علمـی و تحقیقاتـی و مرتفـع نمـودن مشـکالت و نیازهـا ،تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت بـرق از طریـق
ظرفیت هـای فنـی و مهندسـی داخـل کشـور و رشـد وتوسـعه ایـن توانمندیهـا و همچنیـن بـه منظـور تقویـت
هـر چـه بیشـتر اقتصـاد دانـش محـور ،نمایشـگاه شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس در نخسـتین نمایشـگاه "تولید
ایرانـی ،دانـش بنیـان" افتتاح شـده اسـت.
مدیـر دفتـر تحقیقـات و کنتـرل کیفیـت و تجهیـزات بـرق منطقـه ای فـارس نیز گفـت :در ایـن نمایشـگاه که از
تاریـخ  31خردادمـاه لغایـت سـوم تیرمـاه  1401در محل دائمی نمایشـگاه های فـارس و با مرکزیت شـرکت های
دانـش بنیـان راه انـدازی گردیـد بسـتری جهـت ارتبـاط و تبـادل اطالعات بین شـرکت بـرق منطقـه ای فارس و
آشـنایی بـا توانمندیهـا و ظرفیت هـای شـرکت ها وتولیدکننـدگان داخلـی فراهـم گردید.
دکتـر نویـد اقتـدار پـور بـا تشـریح تجهیـزات و امکانات نمایشـگاه بـرق فارس گفـت :از دیگـر امکانـات این غرفه
فراهـم نمـودن فضایـی بـرای شـرکت های دانـش بنیـان جهـت ارائـه محصـوالت و توانمندیهـای خـود ؛ کـه
اغلـب ماحصـل قراردادهـای تحقیقاتـی یـا همکاریهـای متقابـل بـا شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس بوده اسـت،
می باشـد .در ایـن راسـتا شـرکت های محورآزمـای فـارس و انـرژی پـرداز پارسـیان شـیراز پیشـرو از شـرکت های
زیـر مجموعـه پـارک علـم و فنـاوری فارس  ،شـرکت دانش بنیان باسـط پژوه تهران  ،شـرکت نیرو سـاحل و تابان
نیـرو محصـوالت و توانمندیهـای خـود را کـه مرتبـط بـا صنعـت بـرق می باشـد در ایـن غرفـه بـه بازدیدکننـدگان
ارائـه نمودند.
طـی بازدیـد محققیـن ،پژوهشـگران ،اسـاتید دانشـگاه و همچنیـن دانشـجویان از غرفه بـرق فارس و آشـنایی با
نیازهـای تحقیقاتـی ایـن شـرکت و همچنیـن بازدیـد متقابل معاونین ،مدیران و کارشناسـان شـرکت بـرق منطقه
ای فـارس از غرفه هـای دانشـگاهها و شـرکت های دانـش بنیـان و شناسـایی توانمندیهـا و ظرفیت هـای فنـی و
مهندسـی آنهـا ،امیـد مـی رود همکاری هـای متقابـل صنعـت و مراکـز تحقیقاتـی تقویـت شـده و شـاهد افزایش
مشـارکت محققیـن در ارائـه طرح هـای تحقیقاتـی در راسـتای حـل مشـکالت صنعـت بـرق  ،کاهش وابسـتگی
بـه محصـوالت خارجـی و شـکوفایی اسـتعدادهای داخلـی و رشـد و توسـعه وخودکفایـی هـر چـه بیشـتر صنعـت
برق کشـور باشـیم.

سالمت
چهارشنبه  8تیر 1401

جهشهای ژنتیکی میتوانند
عامل پارکینسون باشند

باشگاه خبرنگاران :بررســی جدید دانشمندان فرانسوی نشان میدهد که طول عمر شخص
مبتال به بیماری پارکینسون ممکن است به جهشهای ژنتیکی خاصی بستگی داشته باشد.
دانشــمندان چهار موسســه علمی در پاریس از جمله «موسســه مغز پاریس» در «دانشگاه
ســوربن»  ،سوابق  ۲۰۳۷بیمار مبتال به پارکینسون را از نخســتین مراجعه آنها به بیمارستان
مورد بررسی قرار دادند و باور دارند در مواردی که یک ژن نقش دارد ،انواع ژنتیکی ممکن است
عامل سرعت یا کندی پیشروی بیماری پارکینسون باشند.
نســبت خطر محاسبهشده توسط دانشمندان ،امکان مقایســه بقای بیماران مبتال به جهش
ژنتیکی را با گروه کنترلشــده بدون جهش ژنتیکــی فراهم کرد .بیمارانی که دارای جهش ژن
« »LRRK۲یا « »PRKNبودند ،زمان بقای طوالنیتری نســبت به بیماران بدون جهش
ژن داشــتند .در مقابل ،کسانی که دارای جهش در ژن « »SNCAیا « »GBAبودند ،زمان
بقای کوتاهتری نسبت به افراد بدون جهش داشتند.
دکتر «آیمریک النور» ( ،)Aymeric Lanoreپژوهشــگر ارشــد این پروژه گفت :این
نخســتین پژوهشی است که به مقایســه زمان بقای بیمارانی میپردازد که حامل این چهار ژن
مسئول بیماری پارکینسون هستند.
دکتر «آیمریک النور» ،از پژوهشــگران این پروژه گفت :نتایج بررسی ما نشان میدهند که
کاهش بقای بیمارانی که جهشی در ژنهای  SNCAو  GBAدارند ،ممکن است با پیشروی
سریعتر بیماری و گسترش اختالل شناختی مرتبط باشد .این نتایج ،دستاوردهای جدید و مهمی
هســتند که میتوانند به توسعه داروهای جدیدی بیانجامند که با هدف قرار دادن این گونههای
ژنتیکی ،به کاهش یا توقف بیماری کمک کنند.
طــی بیماری پارکینســون ،بخشهایی از مغز بــه مرور زمان و به تدریج آســیب میبینند.
مشکالت حرکتی ،از جمله لرزش غیرارادی قسمتهایی از بدن ،کندی حرکت ،سفتی ماهیچهها
نیز پیش میآیند ،اما این بیماری ،نشانههای غیرحرکتی مانند زوال پیشرونده شناختی را نیز در
بر دارد .حدود  ۱.۲میلیون نفر در اروپا با بیماری پارکینسون زندگی میکنند و پیشبینی میشود
تا سال  ،۲۰۳۰این آمار دو برابر شود.
انواع مونوژنیک بیماری پارکینســون ،یعنی انواعی که توســط یک نوع ژن ایجاد میشوند،
تقریبا پنج درصد از موارد را تشکیل میدهند ،زیرا به نظر میرسد بیشتر آنها به صورت پراکنده
و بدون توجه به ســابقه خانوادگی رخ میدهند .تغییر در ژن  LRRK۲احتماال شایعترین نوع
ژنتیکی مرتبط با بیماری پارکینسون است .افرادی که حامل این نوع تغییر هستند ،ممکن است
بعــدا به این بیماری مبتال شــوند و  ۷۰درصد احتمال میرود که بیماری آنها تا  ۸۰ســالگی
تشخیص داده شود.
النور اضافه کرد :این یافتهها نه تنها درک ما را در مورد عواملی که باعث پیشــرفت بیماری
پارکینسون میشوند ،افزایش میدهند ،بلکه ممکن است به پزشکان کمک کنند تا در مورد زمان
بقای مورد انتظار ،گفتگوهای صادقانهای را با بیماران خود داشته باشند؛ درست مانند پیشآگهی
که به بیماران ســرطانی ارائه میشــود .این امر میتواند بیماران را برای تصمیمگیری در مورد
مراقبت از خود و فرصت باقیمانده ،توانمند سازد.

مهم ترین عامل بروز سکته مغزی

تبیان :تاتو میتواند خطراتی داشــته باشــد ،از
جمله عفونت پوست ،واکنشهای آلرژیک و جای
زخــم .خطرات تاتــو در صورتی که فــرد تاتوکار
حرفهای نباشد یا زخم به خوبی ترمیم نشود ،بیشتر
هم میشوند .عالوه بر این خطرات آیا ممکن است
تاتو باعث سرطان پوست هم بشود؟
آیا تاتو میتواند باعث سرطان شود یا
احتمال این بیماری را بیشتر کند؟
هرچند سالهاســت محققان در مــورد ارتباط
احتمالــی تاتو زدن و ســرطان پوســت مطالعه
میکنند؛ اما تاکنون هیچ ارتباط مستقیمی بین این
دو پیدا نشده است .در واقع هیچگونه شواهد قابل
استنادی وجود ندارد که ثابت کند تاتو زدن باعث
ســرطان پوست میشود اما محققان بر این باورند
که این دو میتوانند با هم مصادف شوند.
آیا جوهر تاتو میتواند باعث سرطان
شود؟
تاتو زدن به خودی خود باعث ســرطان پوست
نمیشــود؛ اما بعضی از مواد موجود در جوهر تاتو
ممکن اســت خطراتی داشته باشــند .رنگهای
گوناگون بــا رنگدانهها و رقیقکنندههای متعددی
ســاخته میشوند و بعضی از این مواد ممکن است
سرطانزا باشند.
بعضی از جوهرهــای تاتو حاوی مادهای به نام
 azoهستند که در رنگهای اتومبیل نیز به کار
میروند .جوهر قرمز نیز دههها مورد مطالعه بوده
و معلوم شد ریسک سرطان کبد را در موشهایی
که در معــرض رنگدانه قرمز  azoبودند افزایش
داده است.
جوهرهای ســیاه تاتو نیز خطرناک محســوب
میشــوند .مطالعــهای در ســال  ۲۰۱۶دریافت
 ۸۳درصد از جوهرهای ســیاه کــه مورد آزمایش
قــرار گرفتــه بودند ،مــادهای ســرطانزا به نام
هیدروکربنهــای آروماتیــک چنــد حلقــهای
( )PAHsداشتند.
دیگر مواد موجــود در رنگدانهها که میتوانند
مضر باشند ،عبارتند از:
 .الکل
 .باریوم
 .کادمیوم
 .مس
 .سرب
 .جیوه
 .مواد معدنی
 .نیکل
 .پالستیک
 .رنگهای گیاهی
به طور کلی جوهر تاتو نسبت به دهههای قبل
کمضررتر شده اما همچنان الزم است از تاتوکارتان
بپرسید از چه نوع جوهرهایی استفاده میکند ،مواد
داخلش چیست و از کجا آمده .همچنین الزم است
بدانید ســازمان غــذا و دارو ( )FDAهیچ نوع از
جوهرهای تاتو را تائید نکرده و مجاز نمیداند.
آیا تاتو خطرات دیگری هم دارد؟
تاتــو زدن میتواند این خطرات را نیز داشــته
باشد:
واکنشهای آلرژیک
تاتو زدن میتواند با واکنشهای آلرژیک همراه
باشــد اما ایــن واکنشها برخــاف یک عفونت

بیتوتــه :هیپر اســیدیته یکی از شــایع ترین
بیماری هایی اســت که در تمام ســنین و طبقات
جامعه دیده می شــود .پیتا یا اسیدیته زمانی ایجاد
می شــود که اسید بیش از حد در بدن تولید شود و
باعث نشت اسید معده به مری شود.
در حالی که اســیدها برای فرآیند گوارش مضر
هســتند ،عدم تعادل در تولید آنها می تواند باعث
مشکالت جدی ســامتی و ناراحتی زیادی شود.
بنابراین ،مهم است که روی آنچه می خورید ،چقدر
می خورید و چند بار می خورید تمرکز کنید.
گفته می شود که «عجول بودن»« ،اضطراب»
و «مصــرف بیش از حد ادویه» ســه مقصر اصلی
اسیدیته هستند .محققان هندی معتقدند هر چیزی
که می خورید به انرژی پرانیک بدن شما می افزاید.
از این رو قدیمیهای ما به ما توصیه میکردند که
آهسته غذا بخوریم و مراقب همه چیزهایی باشیم
کــه میخوریم .روند خوردن غــذا باید آرام بخش
باشــد و به ما کمک کند تــا نگرانی های خود را
فراموش کنیم.
مقابله با اسیدیته بدن
در اینجا چند نکته موثر برای مقابله با اســیدیته
بدن به روش هندی ها آورده شــده اســت .اینها
پیشــنهاداتی هستند که تست شــده ،ایمن و موثر
هســتند .آنها را امتحان کنید تا از خطر اســیدیته
خالص شوید.
از مصرف بیش از حــد ادویه اجتناب
کنید
اســتفاده بیش از حد از فلفل قرمــز ،دارچین،
میخــک ،خردل یا هر پودر ادویه دیگری می تواند
آب اســیدی شکم را تشــدید کند و هضم غذا را
دشــوار کند .رازیانــه برای معده اســیدی معجزه
می کند .یک قاشــق غذاخوری دانــه رازیانه را در
یک ظرف آب دم کرده و در پایان هر وعده غذایی
یک فنجان بنوشید .همچنین می توانید بعد از هر
وعده غذایی چند دانه رازیانه بجوید.

عوارض تاتو روی بدن

پوســتی معموال در اثر جوهری که مورد استفاده
قرار گرفته ایجاد میشــوند .در صورتی که پوست
حساس یا سابقهی آلرژی داشــته باشید ،احتمال
اینکه نســبت به تاتو واکنش آلرژیک نشان دهید
بیشتر است .عالئم واکنشهای آلرژیک مرتبط با
تاتو شامل موارد زیر میشود:
 .قرمزی
 .تورم
 .کهیر
 .تاول
 .خارش
مهم اســت بدانید هر چند خیلی از واکنشهای
آلرژیک فورا بعد از تاتو زدن روی میدهند اما این
احتمال نیز وجــود دارد که عالئم هفتهها یا حتی
سالها بعد از تاتو زدن نیز بروز کنند.
عفونتهای پوستی
عفونتهای پوستی ممکن است در اثر استفاده
از لوازم غیراستریل تاتو ،مثال سوزن ،ایجاد شوند.
اگــر از زخم تازهی تاتو خــوب مراقبت نکنید هم
ممکن است دچار عفونت پوستی شوید.
عالئم عفونت پوستی:
 .تورم
 .قرمزی
 .خارش
 .ترشح
 .درد
 .زخم باز
 .تب
 .لرز
اگر این عالئــم را دارید باید فورا به پزشــک
مراجعه کنید .پزشــک احتماال آنتیبیوتیک تجویز
میکند تا عفونت درمان شود.

اسکار
فرایند تاتو زدن ،زخمی عمیق در الیهی میانی
پوست ایجاد میکند .اگر این زخم خوب التیام پیدا
نکند ممکن اســت رد زخم یا اســکار به جا بماند.
عفونت پوســت ،واکنشهای آلرژیک و خراشیدن
زخــم تاتو نیز میتواند احتمال اســکار را افزایش
دهد.
اگر جای زخم تاتو باقــی بماند ،برآمدگیهایی
از بافت اســکار دیده خواهد شد که به آن کلوئید
میگویند .ممکن اســت  ۳تا  ۱۲مــاه بعد از تاتو،
کلوئید ایجاد شود که بســته به شدت آن ،نیاز به
درمان خواهد داشت ،مثال ممکن است الزم شود
جراحی برای برداشتن کلوئید صورت بگیرد.
بیماریهای عفونی
برای تاتو زدن حتما باید از سوزنهای استریل
استفاده شود .استفاده از ســوزنهای غیراستریل
باعث افزایش ریســک یک سری از بیماریهای
عفونی خواهد شد ،مانند:
 .هپاتیت C
 / HIV .ایدز
 .اســتافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین
()MRSA
هرچند یک ارتبــاط قطعی علت و معلولی بین
تاتو و سرطان وجود ندارد اما هم هپاتیت  Cو هم
 / HIVایدز با افزایش احتمال انواع ســرطانها
مرتبطاند.
واکنش با انجام MRI
هر چند نادر اســت؛ اما این احتمال وجود دارد
که در صورتی که تحــت  MRIقرار بگیرید ،در
ناحیهی تاتو دچــار واکنشهای خاص پوســتی
شــوید .در امآرآی از ترکیبــی از امواج رادیویی و
مغناطیسی برای دیدن اندامها ،استخوانها و دیگر

راه های عملی برای کاهش اسیدیته بدن
با غذا

از مصــرف غذاهــای شــور و ترش
بپرهیزید
به خصوص آنهایی که مملو از مواد طعم دهنده

هســتند .همچنین از فست فودها و غذاهای مانده
دوری کنید اینها فقط وضعیت را بدتر خواهد کرد.
مصرف مایعات را افزایش دهید

قسمتهای بدن استفاده میشــود .وقتی پوست
تاتو شــده در این فرایند قرار میگیرد ممکن است
دچار التهاب و بثورات قرمز پوستی شوید .احتمال
سوختگی درجه اول یا دوم پوست نیز وجود دارد.
بنابراین اگر تاتو دارید و قرار است امآرآی انجام
دهید حتما پزشک را در جریان بگذارید .ضمنا بهتر
اســت بدانید جوهر قرمز تاتو میتواند واکنش به
امآرآی را بیشتر کند.
پنهان کردن سرطان پوست
جوهر تاتــو میتوانــد تغییرات خالهــا را از
چشــم پنهان کند .همچنین جوهــر تاتو میتواند
به بافتهای زیرین حرکت کرده و چیزی شــبیه
انتشار مالنومای متاستازیک را ایجاد نماید.
در صورتی که خال داشــته باشید ،پاک کردن
تاتو با لیزر بسیار دردسرســاز خواهد بود زیرا لیزر
عــاوه بر اینکه رنگدانههای داخل تاتو را تخریب
میکند ،میتوانــد رنگدانههای داخل یک خال را
نیز تخریب کرده و ارزیابی خال را سخت کند.
تاثیر بر تعریق پوست
تاتــو میتواند در تعریق پوســت اختالل ایجاد
کند؛ پوست تاتو شده تقریبا  ۵۰درصد عرق کمتری
تولید میکند .همچنین سدیمی که در عرق پوست
تاتو شده وجود دارد ،دارای غلظت بیشتری است.
پوست شما معموال سدیم و الکترولیتهایی را که
حین تعریق آزاد میشــود دوباره جذب میکند ،اما
تاتو تا حدودی مانع این بازجذب میشود.
شــاید واقعا یک تاتوی خیلی کوچک مشکلی
نداشته باشد؛ اما تاتوی بزرگ و گسترده ،خصوصا
روی کمــر یا دیگر قســمتهایی که غدد تعریق
زیادی وجــود دارد؛ باعث میشــود بدنتان برای
خنک کردن خودش و حفظ مواد مغذی به دردسر
بیفتد.

آب ،میوه های فیبری ،شیر سرد و مقدار زیادی
سبزیجات فصلی تازه را به رژیم غذایی روزانه خود
اضافه کنید.
غذای تــازه در خانه بخورید .دربــاره غذاهای
ناســازگار بدانید ...و آگاهانــه از آنها اجتناب کنید.
ترکیبات غذایی نادرســت بر سیستم گوارشی تأثیر
منفی میگذارد که منجر به تجمع غذاهای اسیدی
میشود و باعث سوء هاضمه میشود.
نمونه هایی از ترکیبات غذایی ناسازگار عبارتند
از :شــیر و میوه ها ،ماست و شیر ،پیاز و ماست ،و
تخم مرغ و شــیر .مصرف بیــش از حد کافئین را
کاهش دهید مصرف چای و قهوه را کاهش دهید.
وضعیت شــما را بدتر می کند و باعث سوزش سر
دل و تشدید ریفالکس اسید می شود .یک برنامه
برای وعده های غذایی خود ایجاد کنید.
حداقل سه وعده در روز بخورید و بعد از غروب
آفتاب از خوردن غذا کام ً
ال خودداری کنید .این به
بدن شــما کمک می کند تا هضم را آسان کند و
اسیدیته را کاهش دهد.
وقتی استرس دارید یا ناراحت هستید
غذا نخورید
در این حالت ،هضم مؤثر غذا برای معده دشوار
اســت .بنشــینید غذا بخورید و غذایتان را خوب
بجوید .یک ضربالمثل قدیمی آیورودا وجود دارد
که میگوید« :اگر ایســتاده غذا بخورید ،مرگ بر
شانههایت مینگرد» .پس همیشه بنشین و بخور؛
بگذارید یک تجربه آرامبخش و آگاهانه باشد.
قدم زدن بعد از غذا
حداقــل  10دقیقه بعد از غــذا پیاده روی کنید.
این نســخه آیورودا به حرکــت غذا از طریق معده
بــه روده ها کمک می کنــد و به هضم غذا کمک
می کند.
ایــن نکات را بــرای کاهش رفالکس اســید،
جلوگیری از بــروز بیماری ها و بهبود کیفیت کلی
زندگی خود امتحان کنید.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :یک متخصص مغز و اعصاب ،با بیان اینکه هنگام ســکته مغزی بسیاری از سلولهای
مغز می میرند ،گفت :بعد از دیدن عالئم ســکته مغزی ،فرد را باید هر چه ســریع تر به مرکز
درمانی برسانید.
آناهیتا ذوقی ،با اشــاره به اینکه ســکتههای مغزی سومین علت شایع مرگ و میر در جهان
هســتند ،اظهار کرد :با پیشرفت تکنولوژی ،دانش بشر ،بهداشت و دسترسی آسانتر به امکانات
طول عمر بشر افزایش یافته و شیوع سکتههای مغزی در دنیا بیشتر گزارش شده است.
وی افزود :اولین و مهمترین عامل بروز ســکتههای مغزی سن است یعنی هر چه سن باالتر
رود ،شانس بروز سکتههای مغزی هم به مراتب بیشتر میشود.
ذوقی با اشاره به نقش جنسیت در بروز سکتههای مغزی گفت :در مردان سکته مغزی بیش
از زنان است و این در حالی است که نژاد نیز بر بروز انواع سکتهها بی تأثیر نیست.
وی با اشاره به این که سیاهپوستان بیشتر از سفید پوستان در معرض حمله سکته مغزی قرار
دارند ادامه داد :سبک زندگی اشتباه هم میتواند عامل خطر سکته مغزی باشد.
به گفته ذوقی ،چنانچه در خانواده یا بســتگان نزدیک سابقه سکته مغزی وجود داشته باشد،
این افراد نیز در دسته گروههای پرریسک ابتالء به سکته هستند.
فشار خون باالتر ،شانس سکته مغزی بیشتر
متخصــص مغز و اعصــاب با بیان اینکه بــا مداخالتی میتوان از بروز ســکتههای مغزی
پیشــگیری کرد ،ادامه داد :برای مثال ابتالء به فشــار خون ارتباط مستقیم با بروز سکته مغزی
دارد ،هر چه فشار خون باالتر باشد شانس سکته نیز بیشتر است.
دیابت قندی یکی دیگر از دالیل بروز ســکتههای مغزی اســت که این عضو هیئت علمی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود :اگر فردی همزمان فشار خون و
دیابت داشته باشد ،شانس بروز سکته مغزی در او دوبرابر سایرین است.
وی با بیان اینکه چربی خون باال و ســطح کلســترول خون نیز در بروز سکتههای مغزی اثر
گذارند ،افزود :به هر میزان که سطح کلسترول خون باالتر باشد ،شانس سکتههای مغزی بیشتر
است.
ذوقی با بیان اینکه مصرف ســیگار نیز میتواند منجر به ســکته مغزی شود ادامه داد :میزان
مصرف ســیگار با سکتههای مغزی ،ارتباط دارد به هر میزان که بیشتر از سیگار مصرف شود به
همان اندازه احتمال سکته باالتر میرود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی تاکید کرد :البته اگر پنج سال از
ترک ســیگار گذشته باشد و فردی دچار حمله سکته شود ،علت بروز سکته نمیتواند ارتباطی به
مصرف سیگار داشته باشد.
وی افزود :مصــرف الکل هم میتواند باعث بروز انواع ســکتههای مغزی اعم از خونریزی
دهنده تا سایر موارد باشد.
این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد که بیماریهای قبلی و تنگی عروق گردنی نیز
میتواند از ریســک فکتورهای بروز سکتههای مغزی باشــند بنابراین مبتالیان به بیماریهایی
ژنتیکی که شــانس لخته شدن در آنها بیشتر است برای پیشگیری از بروز سکته باید تحت نظر
پزشک متخصص باشند.
وی پیشــگیری ثانویه را در افرادی که دچار سکته مغزی شــده اند ،امری حیاتی دانست و
عنوان کرد :در این روش میتوان با مداخالتی احتمال بروز سکته مجدد را کم کرد.
ذوقی با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از بروز سکته بررسی عوامل خطر ضرورت دارد هشدار
داد :مبتالیان به بیماریهای ژنتیکی ،فشار خون ،قند و چربی باید ضمن درمان زیر نظر پزشک
متخصص ،اصول صحیح سبک زندگی را مورد توجه قرار دهند.
استفاده از چربیهای غیر جامد و گیاهی مثل روغن زیتون ،گنجاندن سبزیجات سبز برگ در
رژیم غذایی ،استفاده از حبوبات ،ترک سیگار و الکل و انجام ورزشهای هوازی از دیگر مواردی
بود که این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ضرورت انجام آن را با هدف
کنترل و پیشگیری از سکتههای مغزی ضروری دانست.
فشار خون فردی که سکته کرده را پایین نیاورید
وی به نشانههای ظاهری فردی که دچار سکته مغزی شده اشاره کرد و گفت :هوشیار باشید
و به محض اینکه مشــاهده کردید نیمی از صورت یا بدن فرد فلج یا اصطالح ًا کج شــده باشد،
در صحبت کردن دچار مشــکل و یا دچار کاهش سطح هوشــیاری شده باشد ،به احتمال بروز
سکته مغزی شک کنید.
ذوقی افزود :در مواقعی که فرد دچار حمله ســکته شــده و یا با دیدن هر نشــانهای احتمال
میدهید این فرد سکته کرده ،فوراً با اورژانس تماس بگیرید ،بیمار را تکان ندهید و از خوراندن
هر ماده آشامیدنی یا غذایی پرهیز کنید .در این مواقع هرگز برای پایین آوردن فشار خون قرص
زیرزبانی به صورت خودسرانه به بیمار ندهید.
وی با تاکید بر اینکه در افرادی که دچار حمله ســکته مغزی شــده اند ،زمان اهمیت بسیار
زیادی دارد گفت :باید هر چه ســریعتر بیمار تحت نظر درمانهای تخصصی قرار گیرد ،زمانی
که سکته مغزی رخ میدهد بســیاری از سلولها میمیرند و شانس بازسازی خود را هم ندارند
بنابراین هر زمان را از دست ندهید و فرد را به مراکز درمانی برسانید با این کار شانس آسیبهای
مغزی به حداقل خواهد رسید.
متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :در مواقعی که فرد دچار حمله سکته مغزی شده ،اگر بیمار
کاهش هوشــیاری دارد او را به پهلو بخوابانید تا محتویات دهان او وارد ریه نشــده تا از عفونت
ریوی پیشگیری شود.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :اغلب افراد هرازگاهی استرس و اضطراب را تجربه
میکنند .استرس در واقع ،فشاری است که شما در ذهن یا
بدن خود احساس می کنید .وقتی چندین فشار بر فرد تحمیل
شود ،ممکن است احساس استرس کند .احساس استرس
میتواند ناشی از رویدادهایی باشد که باعث ایجاد احساس
ناامیدی یا بی قراری در شما می شود .اضطراب ،در واقع
یک حس ترس ،نگرانی ،یا ناراحتی است .اضطراب میتواند
واکنشی به استرس باشد ،یا اینکه میتواند در افرادی رخ دهد
که قادر به تشخیص عوامل استرس زا در زندگی خود نیستند.
البته استرس و اضطراب همیشه چیز بدی نیست .استرس
و اضطراب در کوتاهمدت ،میتواند به شما کمک کند تا بر
یک چالش یا موقعیت خطرناک غلبه کنید .مثالهایی از
استرس و اضطراب روزمره شامل نگرانی برای پیدا کردن
شغل ،احساس اضطراب قبل از یک امتحان مهم و یا
دستپاچه شدن در وضعیتهای اجتماعی خاص است .اگر
ما کمی اضطراب نداشته باشیم ،ممکن است انگیزه ای برای
انجام کارهایی که باید انجام دهیم نیز نداشته باشیم (برای
مثال ،مطالعه برای یک امتحان مهم).
با این حال ،اگر استرس و اضطراب باعث اختالل زندگی
روزمره شما شود ،ممکن است نشان دهنده ی مساله ای  
جدیتر باشد .اگر به خاطر ترسهای غیرمنطقی ،از قرار
گرفتن در برخی موقعیت ها پرهیز می کنید ،یا دائما نگران
هستید ،و یا هفته ها بعد از یک اتفاق ،هنوز در مورد آن
اضطراب دارید ،زمان آن رسیده است که به دنبال یک
روانشناس خوب و معروف برای حل این مشکل باشید.
استرس و اضطراب چه حسی دارد؟
استرس و اضطراب میتواند هم عالئم فیزیکی و هم
روانشناختی ایجاد کند .هر کس به گونه متفاوتی استرس و
اضطراب را تجربه میکنند .عالیم فیزیکی متداول عبارتند
از:
• دلدرد
• تنش عضالنی
• سردرد
• تنفس سریع
• ضربان قلب سریع
• تعرق
• لرز
• سرگیجه
• ادرار مکرر
• تغییر در اشتها
• مشکل خواب
• اسهال
• خستگی
استرس و اضطراب عالوه بر عالئم فیزیکی ،میتواند
عالئم روانی یا عاطفی هم ایجاد کند .این عالئم میتواند
شامل موارد زیر باشد:
• دلشوره
• هراس و عصبی بودن ،به خصوص در محیطهای
اجتماعی
• مشکل در داشتن تمرکز
• عصبانیت غیرمنطقی
• بیقراری
افرادی که برای مدت طوالنی دچار استرس و اضطراب
هستند ،ممکن است دچار مشکالتی در سالمت کلیشان
شوند .این افراد بیشتر از دیگران مستعد ابتال به بیماریهای
قلبی ،فشار خون باال ،دیابت و حتی افسردگی و اختالل
هراس (پانیک) هستند.
چه چیزی باعث استرس و اضطراب میشود؟
اغلب افراد هر از گاهی دچار استرس و اضطراب میشوند.
استرس و اضطراب معموال بعد از اتفاقات خاص زندگی ایجاد
میشوند ،و موقتی هستند.
 :1علل شایع
عوامل رایج استرس زا عبارتند از:

...شده بد جور
امروزه جهان بی در و پیکر شده بدجور
عین کسی که بی سر و همسر شده بدجور
زین روی به آن روی شده فطرت دنیا
چون چهره ی آن ،چهره ای دیگر شده بدجور
در آن ستم و جور و خیانت ،شده معمول
آن سازش و آن سادگی کمتر ،شده بد جور
یک بخش که پولش شده همسنگ جواهر
پول یکی با کاه برابر شده ،بدجور
آن َکلّه که از دولت "مو" بود ،چه زیبا
از استرس و غصه ببین "گر" شده بدجور
آن گوش که باید َشنَ َود ناله مظلوم
انگار عفونی شده و "کر" شده بدجور
یکرنگی عالم
خوش
خشکیده نهال
ِ
ِ
دوز و کلک امروز ،تناور شده بدجور
نوکر که گدا بود ،شد ارباب به هرشکل
ارباب قدیمی ولی ،نوکر شده بدجور
نو کیسه رسیده است چو به مکنت و ثروت
از حد و حدود خودش ،او در شده بدجور
آنکس که "پوتین" وار پی جنگ و ستیز است
احمق شده ،دیوانه شده ،خر شده بدجور
در حیرتم آن آدم آرام و مالیم
تغییر چنان کرده ،ستمگر شده بدجور
هر کس دگر افتاده پی منفعت خویش
خاطر ز همین روی ،مکدر شده بدجور
زیراب زنی ُمد شده امروز "غمینا"
هم ظلم به همنوع ،مکرر شده بدجور

 Jun 29، 2022سال بیست و  هفتم شماره 7513

استرس و اضطراب چیست؟

• تغییر مکان زندگی
• مدرسه یا کار جدید
• ابتال به بیماری یا جراحت و آسیب
• بیمار شدن یا آسیب دیدن دوستان یا اعضا خانواده
• مرگ یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان
• ازدواج
• بچهدار شدن
 :2برخی داروها و مواد مخدر
داروهایی که حاوی محرکها هستند ،ممکن است عالئم
استرس و اضطراب را بدتر کنند .استفاده منظم از کافئین،
مواد مخدر غیر قانونی مانند کوکائین ،و حتی الکل نیز
میتواند عالئم استرس و اضطراب را بدتر کند.
داروهای تجویز شدهای که ممکن است باعث بدتر شدن
عالئم شوند ،عبارتند از:
• داروهای تیروئید
• اسپری های استنشاقی آسم
• قرص رژیم غذایی
 :3اختالالت مربوط به استرس و اضطراب
استرس و اضطرابی که مکررا اتفاق میافتد و یا به نظر
می رسد که به دلیل عوامل استرس زا نیست ،ممکن است
نشانهی اختالل اضطراب باشد .حدود  ۴۰میلیون آمریکایی
به نوعی از اختالل اضطراب دچار هستند.
افراد مبتال به این اختالالت ،ممکن است در زندگی
روزمرهشان و برای مدت طوالنی ،دچار اضطراب و استرس
باشند .این اختالالت شامل موارد زیر هستند:
• اختالل اضطراب فراگیر ( )GADکه اختالل اضطراب
رایج است که مشخصه ی بارز آن ،نگرانی غیرقابلکنترل
است .گاهی مردم نگران اتفاقات بدی هستند که برای آنها
یا عزیزانشان اتفاق میافتد ،در موارد دیگر از این اختالل،
ممکن است حتی افراد نتوانند هیچ منشاء ای برای نگرانی
خود پیدا کنند.
• اختالل هراس به وضعیتی گفته می شود که باعث
حمالت هراس یا پانیک میشود .و فرد لحظاتی را با ترس
شدید همراه با تپش قلب ،تنگی نفس و دلشوره می گذراند.
• اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDشرایطی
است که فرد بعد از یک تجربه آسیب زننده ،دچار یادآوری
حادثه یا اضطراب تجربه می کند.
• اضطراب اجتماعی شرایطی است که در آن فرد در
موقعیت تعامل با دیگران ،دچار احساس اضطراب شدید
میشود.
• اختالل وسواس فکری عملی به شرایطی گفته می شود
که باعث ایجاد افکار تکرار شونده یا احساس اضطرار و اجبار

برای تکمیل یک عادت یا برخی تشریفات می شود .مانند
شستشوی مکرر دست یا چک کردن بیش از حد و آیینی
قفل در.
چه زمان باید به دنبال کمک باشیم؟
اگر به آسیب زدن به خودتان یا دیگران فکر میکنید،
باید فورا به دنبال کمک پزشکی باشید .استرس و اضطراب،
مشکالت قابل  درمانی هستند.راه حلها ،استراتژیها  و
درمانهای بسیاری وجود دارند که میتوانند به حل این
مشکالت کمک کنند .اگر نمیتوانید نگرانی خود را کنترل
کنید و استرس بر زندگی روزمره شما تاثیر گذاشته است ،با
روانشناس در مورد روشهای مدیریت استرس و اضطراب
صحبت کنید.
تکنیک های مدیریت استرس و اضطراب
طبیعی است که هرازگاهی استرس و اضطراب را تجربه
کنید.استراتژیهایی وجود دارد که میتوانید برای مدیریت
استرس و اضطراب خود از آنها استفاده کنید .گام اول این
است که به نحوه ی واکنش بدن و ذهن تان به شرایط
استرس زا و اضطراب آور توجه کنید .پس از این آگاهی ،در
دفعات بعدی که یک تجربه استرس زا را تجربه می کنید،
قادر خواهید بود که عکسالعمل خود را پیشبینی کنید .و در
نتیجه ،آن تجربه استرس زا ممکن است اختالل کمتری در
زندگی تان ایجاد کند.
 :1مدیریت استرس و اضطراب روزمره
برخی تغییرات در سبک زندگی ،میتواند به کاهش عالیم
استرس و اضطراب کمک کند .از این روشها می توان در
کنار درمانهای پزشکی و روانشناسی برای اضطراب استفاده
کرد .تکنیک های کاهش استرس و اضطراب عبارتند از:
• ر ِژیم غذایی متعادل و سالم
• محدود کردن مصرف کافئین و الکل
• خواب کافی
• ورزش منظم
• مراقبه (مدیتیشن)
• برنامهریزی برای تفریح
• یاداشت کردن منظم احساسات تان
• تمرین تنفس عمیق
• شناسایی عوامل تحریک کننده استرس
• صحبت با یک دوست
در مورد تمایل به استفاده از مواد مخدر یا الکل به عنوان
راهی برای مقابله با استرس و اضطراب ،بسیار هشیار باشید.
این اتفاق میتواند منجر به سوء مصرف مواد جدی شود که
استرس و اضطراب شود.
میتواند باعث بدتر شدن 2
 :2دریافت کمک تخصصی برای استرس و

اضطراب
راههای زیادی برای درمان استرس و اضطراب وجود
دارد .اگر احساس میکنید که قادر به کنار آمدن با استرس
و اضطراب تان نیستید ،پزشک تان می تواند شما را به
روانشناس یا روانپزشک ارجاع دهد .آنها ممکن است از
رواندرمانی ،که به آن گفتار درمانی هم گفته می شود ،برای
کمک به شما برای کنار آمدن با استرس و اضطراب تان
استفاده کنند .درمانگر شما همچنین ممکن است برای
مدیریت استرس ،روش های تمدد اعصاب را به شما آموزش
دهد.
 :1-2درمان رفتاری شناختی ( )CBTیک روش رایج و
موثر برای مدیریت اضطراب است .این نوع از درمان به شما
آموزش میدهد تا افکار و رفتارهای اضطراب آور را تشخیص
دهید و آنها را به افکار مثبت تری تبدیل کنید.
 :2-2مواجهه درمانی و حساسیت زدایی منظم میتواند
در درمان فوبیاها (ترس های مرضی مانند ترس شدید از
مار یا هراس از قرار گرفتن در موقعیت های دربسته مانند
آسانسور) موثر باشد .این درمان ها شامل مواجهه تدریجی با
محرک اضطراب زا است که به مدیریت احساس ترس شما
کمک می کند.
 :3داروها
پزشک شما هم چنین ممکن است داروهایی را برای
درمان اختالل اضطراب تشخیص داده و تجویز کند .این
موارد ممکن است شامل دسته ی دارویی بازدارندههای
انتخابی بازجذب سروتونین ( )SSRIsمانند سرتالین
(زوالفت) یا پاروکستین (پاکسیل) باشد .گاهی اوقات
پزشکان از داروهای ضد اضطراب (بنزودیازپین ها) مانند
دیازپام (والیوم) یا لورازپام (آتیوان) استفاده میکنند ،اما
این داروها عموما به دلیل خطر اعتیاد ،برای مدت کوتاهی
استفاده می شود.
چشمانداز بلند مدت برای استرس و اضطراب
چیست؟
مقابله با استرس و اضطراب میتواند حقیقتا ناخوشایند
باشد .استرس و اضطراب درمان نشده در طوالنی مدت،
همچنین میتواند اثرات منفی بر سالمت فیزیکی شما
داشته باشد .هرچند استرس و اضطراب به مقادیر کم در
زندگی طبیعی است و نباید باعث نگرانی شود ،اما مهم است
که تشخیص دهید چه زمانی ،استرس باعث ایجاد عواقب
منفی در زندگی شما میشود .اگر احساس میکنید استرس
و اضطراب شما غیرقابلکنترل شده است ،به دنبال کمک
حرفهای باشید و یا از دیگران بخواهید که به شما کمک
کنند تا حمایتی که نیاز دارید را پیدا کنید.
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کشکول
چهارشنبه  8تیر 1401

رفیقی دارم که تازه در مازندران ملکی به دست آورده .چندی بود اصرار
داشــت دو ،ســه روزی برویم ده بیفتیم و نفس راحتی بکشیم .می گفت
صبح زود که حرکت کنیم ،ظهر می رسیم شیرین کال.
باقــی روز و فردا و پس فــردا را آنجا خــوش می گذرانیم و هر وقت
بخواهی برمی گردیم .آنچه می توانســت از هــوا و صفای آنجاها تعریف
می کرد .وعده ســر شیر و قرقاول می داد .من این روزها از سفر گریزانم و
هیچ عالمی را بهتر از کنج خانه نمی دانم .ولی چه کنم رفیقم می خواست
اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند و حق داشت زیرا من هم اغلب
نوشــته هایم برای او می خواندم و او تحمل می کرد .رفتیم اما اتومبیل در
راه خراب شد و نزدیک غروب رسیدیم و از خستگی زود خوابیدیم.
فردا سحر هنوز از آفتاب اثری نبود که ما کنار رودخانه ایستاده بودیم و
خواب آلوده و ذوق زده می دیدیم که آهسته و شورانگیز سیاهی از آسمان
می رود .ســتاره ها چشمکی می زنند و قایم می شوند .قله ها سر می کشند
و خودنمایی می کنند.
پرده تاریکی که روی آب کشــیده و خروش رود را سهمناک کرده بود
نازک شــد و درید .آن همه دیو و غول مازندران که در شــاهنامه خوانده
بودیم به صــورت کوه های عظیم و درخت هــای بلند و دره های عمیق
درآمدند .حیفم می آمد چشم به هم زنم .خیره نگاه می کردم که مبادا یک
قلم از این نقاشــی ســحرآمیز را نبینم .متصل رنگ بود که درهم ریخته
می شــد و نقــش و نگار بود که به آن رنگ ها جلــوه می کرد و مرا چون
غریقی در طوفان خیال بر آن به عالمی می انداخت.
وقتی آفتاب زد و رنگ و روی دنیا شسته و براق نمایان شد ،سر کوه ها
مثل مخمل سبز سیر از وزش نسیم ،خواب و بیدار می شود.
درخت های دامنه چنان درهم چپیده و سر به هم آوردند که اسرار شب
را از دست نخواهند داد.
دو طرف رودخانه و تا آنجا که چشــم کار می کرد بر پســتی و بلندی
زمین فرش هایی از هزاران گل برجسته انداخته بود .در میان یک صحنه
گل قرمز که از ترس باد دائم یکدیگر را در آغوش می کشــیدند ،یک گل
آتشــین بزرگ دیدم که روی این و آن دامن می کشید و هر دفعه دستی
می آمد و دامن را پائین می آورد چون خیلی دور بود نمی توانستم ببینیم.
آن دختــر تنبان قرمز صبح بــه آن زودی در میان ســبزه و گل چه
می کرد؟
رفیق صاحب ملک هم یک بند حرف می زد و از چراگاه و شالی کاری،
صحبت می کــرد و مجال ســئوال نمی داد .من هم بــه حرفش گوش
نمی دادم و به تماشــا و افکار خود مشغول بودم و تنهایی برای یک رفیق
صاحب دل آه می کشــیدم .دلم برای شعر و حرف ضعف می رفت و برای
یک دهن آواز بی خود شده بودم.
ناگهان صدای محزون و گرفته گاوی بلند شــد و انعکاس دراز آن در
کوه هــا و دره هــا پیچید و زیر و بم ها در گرفت .گویی در معبد آســمان
ناقوس می زنند.
از شوق و رقت بی تاب شــدم .چشم را به هم گذاردم که بار دیگر آن
نغمه دلکش را بشنوم این بار صدا با آهنگ و قوت بیشتری از طرف دیگر
بلند شد مثل این بود که به سوالی جواب آمد .از دو طرف ناله ها مکرر شد.
بی اختیار از رفیقم پرسیدم این ها چه می گویند؟
با تعجب گفت :راستی نمی دانی؟
تو که اهل دلی ،گفتم ممکن اســت همه جور تعبیر کرد اما می خواهم
حقیقت را بدانم.
رفیقم دهان باز کرد که جواب بگوید ،اما هنوز چیزی نگفته انگشت را
روی لب ها گذاشت و اشاره کرد که ساکت باش و بشنو.
آواز لطیفی شــنیدم که از وزش نســیم کم یا زیاد می شد .من کلمات
را نمی فهمیدم لیکن از حرکات ســر و لبخندهای رفیقم پیدا بود که او با
شعرها آشناست.
آهســته آن دختر تنبان قرمز را نشــان داد و گفت :لیال آواز عاشــقانه
می خواند.
مغازله گاوها او را به یاد عشقش انداخته .این تصنیف را من بلدم.
همین که غزل لیال تمام شد صدای نرمی فضا را پر کرد و رفیقم گفت:
این مرد که جواب می دهد عاشق لیالست.
گفتم :حرف نزن بگذار بشنوم.
مــراد آواز می خوانــد و گاوها به نوبه و گاهی با هــم ترانه می زدند و
کوه ها و دره ها و شــاید گلها و برگ ها به ایــن نغمه ها جواب می دادند.
لیال هم خاموش نبود.
معنی ارکستر و سئوال و جواب سازها را من آن روز فهمیدم ،که هوش
و گوشــم به شور و سوز عشــق باز بود .با خود شرط کردم که بعد از این
در اکســترها به هر سازی علیهده درست گوش بدهم و ناله و زبان آن را
بفهمم و گفت و شنید سازها را نفهمیده نگذارم.
وقتی داستان به پایان رسید گفتم :حاال تفصیل مراد و لیال را بگو.
گفت :این دو تا بهم عاشــق اند و برای یکدیگر جان می دهند .گفتم:
ترا به خدا! مانعشــان چیست؟ هر مانعی دارند تو باید همین امروز از میان
برداری و عروسی را راه بیاندازی.
گفت :افســوس که کار عشق اینها به این آسانی نیست .عاشق سومی
هم در کار است.
گفتم :یعنی چه؟ گفت :مراد و رســتم دو پســر عمو هستند که هر دو

 29ذیالقعده 1443

Jun 29، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7513

شیرین کال
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لیال را می خواهند .لیال هم هر دو را دوســت دارد و نمی تواند یکی را بر
دیگری ترجیح دهد.
تا به حال هیچ کس نتوانســته است ،این مشکل را حل کند .سه نفری
می سوزند و می سازند.
دو پســر عمو چنان دشمن شــده اند که چند بار به قصد کشتن با هم
کشــتی گرفته اند و همدیگر را ســخت زخمی کرده انــد .دو ماه پیش از
خودشــان و پدرهایشــان ضامن گرفتند که دیگر کشتی نگیرند .آن دو از
کردهائی هستند که به مازندران کوچ کرده اند.
گفتم :بگو لیال بیاید صحبت کنیم بلکه بفهمیم کدام یک از عشــاق را
بیشتر دوست دارد یا الاقل بهتر می پسندد .در این صورت ولو آنکه نسبت
به دیگری هم عالقه و یا حس ترحمی داشــته باشــد ،باید عروسی را با
آنکه بیشتر دوست دارد راه انداخت .و این سه نفر جوان از محنت جانسوز
خالص گردند.
لیال آمد با قیافه ای متین و متکبر.
راســت روبروی من ایســتاد .قدش بلند ،گردن و سینه و ساعد و ساق
و اعضای بدنش مثل اینکه ســالها ورزش کرده باشد گرد و خراطی شده
بود .صورتش بیضی و چشمانش سیاه و درشت ،دماغی کشیده ،لب هایش
قدری کلفت ،ســرخی گونه هایش از خون پاک و فراوان حکایت می کرد،
گیســوان را با یک حلقه از دستمال ابریشمی زرد گرد سر مهار کرده بود.
پیراهنش آبی و چسبان بود.
گفتــم من در این نزدیکی ها دهی خریده ام می خواهم یا رســتم و یا
مراد را برای کدخدائی آن ده انتخاب کنم .به نظر تو کدام یک باعرضه تر
است؟
مثل اینکه حیله مرا فهمیده بود تبسمی کرد و گفت :من هر دو را یک
اندازه دوست دارم.
گفتم :کدامشان پرزوتر است؟
گفت :هر دو پرزورند.
گفتم :کدام یک مهربان تر و خوب تر است.
گفت :هر کدامشان یک جور مهربانی دارند.
گفتم :کدام یک خوشگل تر است
گفت :خودت چشم داری و می بینی؟ برای من فرقی نمی کند.
گفتم :کدام یک تو را بیشتر دوست دارد؟
گفت :من که توی دلشان نیستم بدانم من ،هر دو را یک اندازه دوست
دارم.
ما از بچگی با هم بزرگ شــده ایم .آنها پسر خاله من هستند .هر دو را
بزرگ کرده ام ،از هیچ کدام نمی توانم بگذرم.
گفتــم :آخر چه؟ جوان ها باید زن بگیرند ،تو باید یکی را به شــوهری
انتخاب کنی .چاره ای نداری؟
گفت :آنها زن بگیرند .من شوهر نخواهم کرد.
بــدون آنکه تغییــری در صورتش پیدا شــود دانه های اشــک روی
گونه هایش غلتید .دیدم خون دل است که از چشمش می ریزد.
گفتم شــوخی کردم .آن ها هم زن نخواهند گرفت اما حالم چنان بهم
خورده بود که نتوانستم صحبت را دنبال کنم .به خانه برگشتم.
کدخدا آمد کــه برای خاطر خان مالک امــروز گاو جنگ می اندازیم.
پرخاش کردم که این بی رحمی ها و تفریحات عهد توحش را بگذار کنار.
آیا حیف نیست حیوانات بی گناه را به جان هم بیندازیم؟ این حیوانات از ما

ابوالقاسم فقیری

خیلی عاقل ترند .می دانند که برای همه آب و علف به قدر کافی هســت.
می خورند و شاکرند و با یکدیگر با صلح و صفا زندگی می کنند.
چــرا باید از روح شــیطانی خودمان در آنها بدمیــم؟ من که نخواهم
گذاشت این کار بشود.
کدخــدا خنــده ای کرد و گفت :آقا جان پیداســت که شــما از جنگ
می ترسید .اما خان مالک دلیر است ،از این چیزها واهمه ندارد.
خــان مالک گفت :رفیق من شــوخی می کند ،حتمــا گاوها را جنگ
بیاندازید .تماشا کنیم .من این تماشا را خیلی دوست دارم .ضمن ًا دست مرا
گرفت و به اتاق برد.
گفت :برادر! من بیشــتر از تو از این بی رحمی منزجرم ،اما چاره ندارم
باید بایستم و نگاه کنم .واال اگر اهل ده و مخصوصا این کداخدا مرا بزدل
و رقیق القلب بداند ،کالهم پس معرکه خواهد بود.
گفتم :پس بگو مراد و رســتم را بیاورند هیکلشان را ببینم .چند دقیقه
بعد رســتم آمد .آن ریش دو شاخ و کاله شاخ دار رستم شاهنامه را نداشت
ولی همان رســتم جوان بود که پیل دمان را از کار انداخت و قلعه سپید را
گشود .قد سرو و سینه پهن و کمر تنگ ،همان بود که توصیه کرده اند .اما
نمی دانم آیا رستم قدیم هم به همین خوشگلی بود .همین چشم و ابرو و
لب و دندان و بناگوش و نمک را داشته؟
ســبزه لبش تازه می خواســت بروید .بیست سال از سنش گذشته بود.
پس از مقدمه چینی و حرف های بیهوده گفتم :پس تو کی خیال داری زن
بگیری؟ خیلی از عمرت گذشته ،چرا عجله نمی کنی؟
گفت :اگر با من بود دو سال پیش لیال را گرفته بودم اما چه کنم که او
مراد را بیشتر از من دوست دارد.
گفتم :این طور نیســت من می دانم که تو را اگر بیشــتر از او دوست
نداشته باشد به اندازه او می خواهد.
گفت :من امروز تکلیف را معین می کنم.
گفتم خدای نکرده چه خیالی داری؟
گفت :امروز من و مراد گاوهامان را با هم جنگ می اندازیم و با هم قرار
گذاشته ایم اگر گاو من گاو او را زد ،لیال مال من باشد و اگر گاو او گاو مرا
زد ،لیال را او ببرد .اما یقین دارم گاو من ،گاو او را می زند.
خبر آوردند که مراد آمده .رســتم را مرخص کردیم و او را خواســتیم.
لیکن مثل این شــد که رســتم با جزئی تغییری در لباس و قیافه برگشته
باشــد .آری مراد هم رســتم بود .معلوم شد این یکی دو ماه زودتر به دنیا
آمده ،مادرهاشــان خواهر و پدرهاشان برادرند .چنان به هم شبیه و هر دو
چنان خوب بودند که هر چه خواســتم از دید لیال بین آنها فرقی بگذارم و
یکی را انتخاب کنم دیدم انصاف نیست.
مراد هم امید داشــت کــه گاوش گاو رقیب را بزنــد و او را به وصال
برساند.
من که به رفیقم گفته بودم جنگ گاوها را نخواهم دید .اصرار می کردم
هرچه زودتر این کار بشود .به نظر می آمد که چون گاوها می دانند در راه
عشق جانبازی خواهند کرد ،ترس و رنجی نخواهند داشت.
ساعت دو بعدازظهر گفتند میدان آماده است .نزدیک خانه کدخدا زمین
مســطحی بود .تقریبا به عرض هفتاد متر .یک طرف آن رودخانه و طرف
دیگر تپه ســبز کوچکی بود .طول میدان تا آنجا که زمین سراشــیب شد
نزدیک به صدا متر می رســید .اهل ده روی تپه و دو طرف میدان ازدحام
کرده بودند.

مــا روی تپه در ارتفاع دو متر از زمین قــرار گرفتیم .چند دقیقه طول
نکشــید که همهمه بلند شد .رســتم در جلو گاو نر قوی هیکلی به میدان
آمد .یک گله گاو ماده به دنبال ،رسیدند.
رســتم در ثلث اول میدان ایســتاده چند دقیقه ای سر و گوش گاو را
نــوازش کــرد .گاو همانجا افتاد .گاوهای ماده هــم یکی پس از دیگری
اغلب خوابیدند.
اهل ده همه گردن می کشــیدند که ببینند گاو مراد از طرف مقابل از
سراشیبی باال می آید و وارد میدان می شود.
مدتی طول کشــید و از مراد خبری نشــد .رفته رفته ،قیل و قال مردم
در گرفت و هر آن شــدیدتر می شــد .در میان کلماتی که نفهمیدم اغلب
کلمــه وطن با لهجه مخصوص مازندرانی به گوش می خورد .چون هرگز
احتمال نمی دادم در آن موقع کلمه وطن مورد اســتعمال باشد و به عالوه
چون چشم و حواسم همه متوجه لیال بود که یک گردن از دیگران بلندتر،
مثل مجســمه در میان زنها ایســتاده و با تمام قوا انقالب درون را حفظ
می کرد که ظاهر نشــود ،پرســیدم موضوع گفتگو چیســت؟ یا وطن چه
معنی دارد؟
ناگهان ســر و سینه و هیکل مراد از سراشــیبی باال آمد .گاو نر و گله
گاوهای ماده اش ،به دنبال بود .گاو رســتم آهسته از زمین برخاست .گاو
مراد نعره درازی کشــید و چند قدم جلو دوید .ایستاد پاها را چپ و راست
گذاشت و ســر را یک وری پائین آورد .گاو رستم به یک حمله خود را به
حریف رساند .کله ها چنان محکم به هم خورد که گفتم مغزشان متالشی
شد.
باز فاصلــه گرفته بار دیگر حمله کردند و کله ها را به هم زدند اما این
بار از هم جدا نشــده فشار می آوردند .گاهی این و گاهی آن هر دفعه یک
قدم یا بیشتر یکدیگر را عقب می زدند.
مردم از زن و مرد و بچه همه در حال هیجان بودند و صورتشــان در
پیچ و تاب بود و با حرکات گاوها خم و راست می شدند .مگر لیال که مثل
مجسمه هیچ حرکتی نداشت و اضطرابی نشان نمی داد.
گاوهــا به هم کله می زدند و گاه یکدیگر را عقب می کردند .در یکی از
فشارها گاو رستم عقب نشست تا نزدیک اول میدان رسید .ناگهان حمله
سختی کرد و گاو مراد را به سرعت تا سراشیبی عقب برد.
نفهمیدم چه شــد که گاو مراد به زمین خورد و غلطی زد و فواره خون
از شکمش بیرون جست .فریاد و هیاهو از تماشاچیان برخاست و باز کلمه
وطن ،وطن بر زبان ها جاری شــد .مراد آهسته آمد میان میدان پشت به
مادر و رو به لیال به صدای بلند عبارت درازی گفت و چند بار کلمه وطن
را بر زبان آورد و آهسته برگشت و رفت.
مرد و زنی که پدر و مادرش بودند دویدند و به دست و بدنش آویختند.
هر دو را به یک تکان از خود دور کرد و رفت.
ولوله از مردم برخاســت .باز همان جمالت و مطالب پر از وطن گفته
می شــد .مثل این بود که همگی می خواهند بروند و مراد را پس بیاورند
ولی می بینند که فایده ای ندارد.
یــک دفعه صدای مــراد جان ،مراد جان ،از گلویــی از بغض گرفته با
آهنگی مخلوط به گریه بلند شد .لیال دوید و خود را به گردن مراد آویخت.
از تکان های بدنش پیــدا بود که زار می زند .پس از چند دقیقه که با این
حال گذشت ،لیال و مراد با هم برگشتند و آمدند مقابل ما.
مــراد به کدخدا چیزی گفت .کدخدا جوابی داد و در آخر برای اینکه ما
بفهمیم به فارســی کتابی گفت :حق با تو اســت .به تو خیانت شد .اما در
عوض خدا لیال را به تو داد .لیال از صد گاو نر بیشتر می ارزد.
فریاد خوشحالی از مردم برخاست .گفتم کداخدا زود باش واقعه را برای
ما ترجمه کن.
گفت :رســتم به مراد خیانت کــرد .برای این کــه گاوهای جنگی با
ماده هاشان باید در یک موقع از دو طرف وارد میدان شوند .در صورتی که
گاو رستم نیم ساعت جلوتر آمد و در زمین وطن کرد .گاوی که جایی افتاد
آنجا را وطن می کند .آن وقت برای حفظ وطن زورش ده مقابل می شــود
و دیگر هیچ گاوی نمی تواند او را بزند .داد و بیداد مردم از این بابت بود.
مراد هم برای این خیانت که به او شد می خواست از مازندران برود.
بلی اگر گاو رســتم وطن کرده بود ،گاو مراد همان ضربه اول شکمش
را ســفره می کرد .رستم راه راســت نرفت .خدا هم دل لیال را با دل مراد
جفت کرد.
همان شــب به اصرار من عروسی به پا شد .تا صبح زدند و خواندند و
شــادی کردند .من هم از شوق سرشــار بودم و در آن حال عیش و فرح
می شنیدم و می دیدم که مردم ماه و ستاره ها ،فرشتگان آسمان و مخلوق
وهمه ذرات عالم در مهر وطن دســتان می زننــد و پای می کوبند .گویی
تاریکی زندگی برایم روشــن شده باشــد .از شک و تردید آزاد شده بودم.
می فهمم چرا وطن را دوســت دارم ،می دانم که مادر دهر این محبت را
با شــیر مادر آمیخته ،گرچه خوانده بودم ،اما به چشم دیدم که حب وطن
همان عالقه به آشیانه و مسکن و مأواست که بسط پیدا می کند و کوچه،
محله و شهر و مملکت را فرا می گیرد.
خوب فهمیدم چرا افالطون می گوید :محکم ترین علقه ی زندگی ،مهر
وطن است .یا چرا امروز مردم دنیا برای وطن این همه جانفشانی می کنند.
منبع :دریای گوهر ،جلد اول
دکتر مهدی حمیدی شیرازی ،ناشر صدای معاصر

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311035000975مورخ 1401/3/2
هیــأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم مهوش صالحی فرزند
مهرعلی به شماره شناســنامه  200صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  154/36مترمربع
پالک  39569فرعی از  12اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  12باقیمانده اصلی واقــع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای
نورمحمد صالحی 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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/23 :
/1777م 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
برابــر رأی شــماره  140160311035000971مورخ 1401/3/2
موضــوع پرونده کالســه شــماره 1400114411035000735
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ســید علی کاظمی به شماره شناسنامه 317
کدملی  2391118422صادره از ممسنی فرزند سید فضل
اله در ششــدانگ یک قطعه باغشــهری و بنای احداثی به
مســاحت  1079/40مترمربع به پــاک  8/42539مفروز و
مجزی شــده از پالک  8/17بخش  3واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3در ازاء حصه مشاعی
متقاضی 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،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/8 :
/1727م 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
و
140160311034000947
آراء
برابــر
140160311034000947مورخ  1401/2/19هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی
آقای جاســم مصلح تادوانی فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه  83و کدملی  65559939529صادره از خفر و
آقای سعید امیری فرزند علی قربان به شماره شناسنامه
 10و کدملی  6559865738صادره از خفر بالمناصفه در
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  22/5مترمربع پالک
فرعی  81از  1976اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 23
فرعی از  1976اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری
از مالک رسمی زینت روح االمین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/8 :
/1719م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رأی  140160311034001216مــورخ 1401/3/1
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای ســجاد راضی
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  568و کدملی
 2295524253صــادره از شــیراز در ششــدانگ
یکباب خانــه به مســاحت  153/87مترمربع پالک
 4638فرعــی از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  37فرعی از  2071اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه شعبان شریفی
شــریف آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/8 :
/1720م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء  140160311034001150و 140160311034001149
مــورخ  1401/2/29هیــأت اول موضوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا
ســینا فرزند حسن به شماره شناســنامه  77و کدملی
 2572331705صادره از فسا در دو دانگ مشاع و آقای
کاظم انتقاد فرزند امیرقلی به شــماره شناسنامه  108و
کدملی  2371805661صــادره از کازرون در چهاردانگ
مشاع از اعیانی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 205مترمربــع پالک  14464فرعی از  2070اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2070اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی اداره اوقاف محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/8 :
/1721م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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به شناســه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
آگهي تجدید مناقصه
فارس که حتما از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت انجام
و ارزیابی کیفی
پذیرد.
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی
)11اعتبــارات طرح از محل اعتبــارات احداث و تکمیــل مجتمع های
دولت2001005669000081 :
آبرسانی روستایی مي باشد.
نوع فراخوان  :ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات احداث
)12نوع تضمين شــركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در
مخزن  500متر مکعبی روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان
فرآیند ارجاع کار) در وجه شــركت آب و فاضالب استان فارس(.سه
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه
ماه اعتبار)
عمومي یک مر حله اي نســبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با
)13ســاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اســنادمناقصه درج شده
رتبه حداقل  5در رشــته آب جهت پروژه عملیات احداث مخزن 500
است.
متر مکعبی روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان اقدام نماید.
 )14این آگهی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
)1محل پروژه :شهرستان بختگان
 www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی
)2مدت اجرا ء پروژه 18 :ماه
اســت که شــرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه
 )3مبلغ برآورد 16.317.534.398 :ریال
بارگذاری و پیشــنهاد قیمت را ارائه نموده باشــد ،پاکت الف شامل
)4محل اخذ اســناد :ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت
www.setadiran.ir
تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب
)5تاريخ نهايي اخذ اسناد1401/04/12 :
استان فارس به آدرس زیر گردد.
ﻣﺰاﻳﺪهفاضالب
و
ﻋﻤﻮﻣﻲ
آﮔﻬﻲ
)6تاريخ نهايي قبول پيشنهادات1401/04/22 :
آدرس  :شیراز – میدان مطهری – بلوار شهید قدوسی غربی -شرکت
)7تاريخ كمیســيون باز گشــايي پاکات ارزیابی 1401/04/25 :و تاریخ
آب و فاضالب استان فارس
ﺷﻤﺎره :
بازگشایی پاکات الف و ج1401/04/28 :
تلفن  38435152-5:نمابر 38435166 :
بعد
كه
پيشنهاداتي
و
،مشروط،مخدوش
)8به پيشنهادهاي فاقد امضاء
باشد.
مي
www.abfa-fars.ir
مناقصه
آگهي
بيني
باز
جهت
سايت
وب
ﺗﺎرﻳﺦ:
از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شــود ترتيب اثر داده نخواهد
تاريخ آگهي نوبت اول1401/04/08 :
شد.
تاریخ آگهی نوبت دوم1401/04/11 :
)9مبلغ تضمين شركت در مناقصه  815.900.000ريال .
شناسه آگهی1342347 :
 )10قيمت اســناد ( 2000000ريال) به حســاب  1528936404بانك ملت
شركت آبفا استان فارس
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم چاپ1401/4/14 :
نوبت اول چاپ1401/4/8 :
ﺷﻬﺮداري ﻗﻴﺮدر ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﻴﺮ و ﺗﺎﺋﺪﻳﻪ ﻫﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻣﻼك ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ
شــهرداری قیر در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر قیر و تائدیه هیات تطبیق امالک خود به شرح جدول
خصوصیدﻋﻮت
واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﺷﺨﺎص
از ﻛﻠﻴﻪ
ﻗﺮاردﻫﺪ  .ﻟﺬا
مدتﺑﺨﺶ
ماهیانهدربهاﺧﺘﻴﺎر
ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖبهﺑﺮﮔﺰاري
ﻋﻤﻞ لذا
قرارﺑﻪدهد.
بخش
در واختیار
عمومی
مزایده
برگزاری
ﺧﺼﻮﺻﻲطریق
یک سال از
صورت اجاره
ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ازذیل،
نوبت/.دوم این آگهی به
درج
از
روز
10
مدت
ظرف
آید
می
عمل
به
دعوت
شرایط
واجد
حقوقی
و
حقیقی
اشــخاص
کلیه
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻇﺮف از
ﻣﺪت  10روز از درج ﻧﻮﺑﺖ دوم اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
امور قراردادهای شهرداری مراجعه نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.
ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺟﺎره

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻴﻮﺳﻚ اﻏﺬﻳﻪ ﻓﺮوﺷﻲ ﭘﺎرك آزادي
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﻨﺪ  1ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ش  45ﻣﻮرخ 1401/03/07

ﻣﺪت ﻗﺮارداد
ﻳﻚ ﺳﺎل

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

ﻳﻚ ﺳﺎل

 5/000/000رﻳﺎل

ﺑﻨﺪ  8-5ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ش  44/6ﻣﻮرخ

ﻳﻚ ﺳﺎل

 7/500/000رﻳﺎل

ﻛﺸﺘﺎر ﮔﺎه ﺷﻬﺮداري

ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎف ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺷﻤﺎره  12ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرك آزادي

ﻣﺠﻮزات ﻻزم

ﺑﻨﺪ  8-2ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ش  44/6ﻣﻮرخ
1401/02/28

1401/02/28

 4/500/000رﻳﺎل

-1شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-2هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری به شماره  0107751997009نزد بانک ملی شعبه مركزي قير  ،چنانچه برندگان
سالیانهازبه حساب
اجاره
درکل
درصدمبلغ
سپردهاﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر
ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ
رد ﻳﺎ
 -3واریز -51ﺷﻬﺮداري
اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-4متقاضی نباید مشمول قانونی منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی و شهرداریها باشد.
فرمایند.ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻴﺮ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
 0107751997009ﻧﺰد
ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداري
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده
اﺟﺎرهبا ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
اطالعاتﻛﻞ
کسبدرﺻﺪﻣﺒﻠﻎ
وارﻳﺰ 5
ضمنا به -3
071-54522108داخلی 122تماس حاصل
شمارهﺑﻪتلفن
بیشتر
منظور
1342319
آگهی:
شناسه اول ﺗﺎ دوم و ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
محمد رضا علیپور نسب
ﻋﻤﻮﻣﻲ
آﮔﻬﻲوﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
-4ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ
شهردار قیر
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 071-54522108داﺧﻠﻲ 122ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ /.

ﻧﻮﺑﺖ اول1401/04/02 :

آگهی مزایده عمومی

1401/04/01
ﻧﻮﺑﺖنوبت
اول1401/04:
دوم/8 :
1401/04/8
دوم:
نوبت
ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1401/6/290ش
شــهرداری معزآباد جابری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اســامی شهر معزآباد جابری به
ﺗﺎرﻳﺦ  1401/02/31ﺗﻌﺪاد  8ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
شــماره /1401/6/290ش تاریخ  1401/02/31تعداد  8قطعه زمین واقع در شــهرک معزآباد جابری از
ﻓﺮوش
دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ
طریق مزایدهرﺳﻤﻲ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.کارشناس رسمی دادگستری به فروش برساند.
قیمت
اساس
عمومی و بر
معزآبادﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي
ﺷﻬﺮداري
ﻣﺎﻟﻲ
قیمتﺑﻪبهواﺣﺪ
پیشــنهاد ﻗﻴﻤﺖ
ارائه اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
جهت ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﭼﺎپ
ﭘﺲ از
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ
جابری
شهرداری
مالی
واحد
آﮔﻬﻲدوم
نوبت
آگهی
چاپ
پس از
متقاضیان می توانند
مراجعه نمایند.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮدارﻗﻴﺮ – ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﭙﻮر ﻧﺴﺐ

ردﻳﻒ

1

2

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

772

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

791

 300ﻣﺘﺮ

5/600/000

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

793

 300ﻣﺘﺮ

5/600/000

1/680/000/000

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

764

 271/3ﻣﺘﺮ

5/600/000

1/519/280/000

4

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

6

7
8

 300ﻣﺘﺮ

5/600/000

1/680/000/000

768

3
4

)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

)رﻳﺎل(

 300ﻣﺘﺮ

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺘﺮاژ زﻣﻴﻦ

ﻗﻴﻤﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ زﻣﻴﻦ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

765
792

794

 300ﻣﺘﺮ

 300ﻣﺘﺮ
 300ﻣﺘﺮ

5/600/000

5/600/000

5/600/000
5/600/000

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
)رﻳﺎل(

84/000/000

1/680/000/000

84/000/000

1/680/000/000

84/000/000
84/000/000

75/964/000

1/680/000/000
1/680/000/000
1/680/000/000

84/000/000
84/000/000

84/000/000

 .1مبلغ سپرده  5درصد قیمت پایه می باشد.
 .١ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2زمان تسلیم پیشنهادات از تاریخ  1401/04/09تا پایان وقت اداری یک شنبه  1401/04/19می باشد.
باشد.ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ  1401/04/19ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
می 1401ﺗﺎ
/041401/04/20
دوشنبه از ﺗﺎرﻳﺦ /09
روزﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
زﻣﺎنهاﺗﺴﻠﻴﻢ
 .3زمان بازگشایی.٢پاکت

نمیﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
مسترد1401
قرارداد /04/20
انعقادروز دوﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
اول تازﻣﺎن
 .4سپرده نفرات .٣
گردد.
زمان
سوم تا
نشوند به نفع شهرداری ضبط می گردد.
قرارداد
اﻧﻌﻘﺎدانعقاد
حاضر به
صورتی
سوم در
ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﺮد
کهﺗﺎ زﻣﺎن
ﺳﻮم
ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ
اول تاﺳﭙﺮده
 .5سپرده برنده .٤
 .6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
 .٥ﺳﭙﺮده ﺑﺮﻧﺪه اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 .7هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
 .٦ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 .8متقاضیان جهت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 07132744030تماس حاصل فرمایند.
ﻫﺰﻳﻨﻪ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه اﺳﺖ.
شناسه آگهی.٧ :
1338214
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.محمدی جابری
 .٨ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 07132744030ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ نادر
شهردار معزآباد جابری
ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪي ﺟﺎﺑﺮي

ﺟﺎﺑﺮي 1401-02
عمومی
مناقصه
آگهی تجدید
ﻣﻌﺰآﺑﺎد
ﺷﻬﺮدار

نوبت دوم1401/4/15 :
نوبت اول1401/4/8 :
شهرداری بهمن به استناد بودجه مصوب سال جاری و مصوبه شورای اسالمی شهر ،در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری
و عمرانی فعالیت های قابل واگذاری به صورت مدیریت پیمان ،از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدالشرایط
و دارای مجوز اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید جهت دریافت
اسناد مناقصه به آدرس :شهرستان آباده ،شهر بهمن ،خیابان شهید بهشتی ،امور مالی مراجعه نمایید.

ردﻳﻒ
1

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت

واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﻴﻤﺎن

ﻣﺪت

ﻳﻚ ﺳﺎل

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ

23/340/000/000

-1ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی
-2برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-4به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ،دارای قلم خوردگی و بعد از تاریخ اعالم تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  10روز کاری می باشد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-7در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  44382020و  071-44383300تماس حاصل فرمائید.
/2133م الف
شناسه آگهی1343646 :

در مصرف برق و آب صرفه جویی کنیم

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

1/167/000/000

شهردار بهمن
احمد نفر

آگهی اخطاریه
از :اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نی ریز
به :آقای سعید حکایتی و خانم سمیرا حکایتی
نظر به اینکه ششــدانگ پــاک  2987واقع در نــی ریز بخش 22
فارس به نام شــما ثبت و اســناد مالکیت به شــماره چاپی 498819
و 498820ب 96صادر و تســلیم گردیده اســت به موجب دادنامه
 140012990037779133مورخ  1400/12/11شــعبه یک دادگاه حقوقی
نی ریز حکم به ابطال اقرارنامه  4920مورخ  1397/5/29دفترخانه 332
شیراز فیمابین شما و خانم افسانه افسر درخصوص انتقال سهم االرث
افسانه افسر به شما و درخواســت اجرای ماده  71قانون سردفتران
و همچنین ابطال اســناد مالکیت شــما و الزام به انتقال پالک مذکور
از طرف شــما به غالمرضا کریم پور صادر شده است لذا به شما به
آدرس اعالمی از طرف آقای سید مهدی موسوی وکیل آقای غالمرضا
کریم پور اخطار جهت عودت ســند اولیه به اداره ثبت انجام شــده
لیکن در آدرس اعالمی شــناخته نشده اید بنا به درخواست نامبرده
اخطاریه یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار جهت اطالع شما آگهی
می شــود تا سند مالکیت فوق االشعار را ظرف مدت ده روز از تاریخ
رویت این اخطاریه به این اداره تحویل نمایید در غیر این صورت برابر
قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی اقدام خواهد شد.
/1950م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول1401/04/08 :
نوبت دوم1401/04/15 :
شــهرداري خنج به اســتناد مصوبــه شــماره /914الف6/
مورخ  1401/01/02شــورای محترم اســامی شهر خنج در نظر
دارد فراخــوان اجرای پل مســکن مهربه شــماره فراخوان
 2001005020000003را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت با شرايط ذيل برگزار نماید.
کلیه مراحــل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد
فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اوليه با احتساب ارزش افزوده ( 15.000.000.000پانزده
میلیارد) ريال مي باشد كه پس از انجام عمليات در ازاي ارائه
صورت وضعيت و پس از تاييد دســتگاه نظــارت پرداخت
خواهد شد .
 -1آخرین مهلت ارســال پیشــنهادات :پایان وقت اداری روز
شنبه مورخ 1401/04/25
 -2زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  12ظهر روز یکشنبه مورخ
1401/04/26
 -3سپرده شــرکت در مناقصه  750.000.000:ریال  :به صورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب  328782932نزد
بانک رفاه (شماره شبا  )790130100000000328782932IRبنام
سپرده شهرداری الزامی است.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5به پيشــنهادات مشروط  ،مبهم  ،مخدوش و يا اينكه بعد از
موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-6چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود با نفر دوم در
صورت تصويب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
-7هزینــه درج آگهی در روزنامه به عهــده برنده مناقصه
می باشد.
1342996
آگهی:
شناسه
شهرام محمودپور
شهـردار خنـج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پــاک  17فرعی از 4256
اصلی واقــع در نی ریز بخش  22فارس ملکــی آقای علیرضا مهدی
دوســت فرزند حسن باید تجدید شود و برحسب تقاضای مالک که
درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است وقت
تحدید حدود روز دوشنبه مورخ  1401/5/1تعیین و عملیات تحدید از
ساعت  8صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله این
آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبــان امالک مجاور بر طبق ماده
 14قانون ثبــت دعوت میگردد که در وقت مقــرر در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا به اداره ثبت
محل تســلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید ضمن ًا معترض از
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت
که دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیــم و گواهی تقدیم
دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائــه نماید در غیر این صورت
سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
 /2553م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس ،شیبکوه
آقای محمد تجاری با تســلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت به پــاک  3857/254واقع در بخش
دهم فارس ،شــیبکوه که به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر
گردیده مفقود شــده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده
اســت .مراتب طبق تبصره یک اصالحی مــاده  120آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /159م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شیبکوه
جعفرپور فسایی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/34494بخش  3شیراز
حسب درخواســت محمدهادی فرمانیه و راحله السادات شریفیان
با وکالت ابوالقاســم رســتگاری به موجب وکالتنامــه  52836تاریخ
 1401/3/10تنظیمــی دفترخانه  182بابل ،با تســلیم اقرارنامه 42153
تاریخ  42203 * 1401/3/23تاریخ  1401/3/26و دو برگ استشــهادیه
که در دفترخانه  397شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد دو
برگ ســند مالکیت مربوط به ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان به
مساحت  175/66مترمربع به پالک  -1103/34494انباری قطعه دو به
مساحت  4/16مترمربع و پارکینگ قطعه دو به مساحت  12/5مترمربع
واقعات در بخش سه شیراز که به ترتیب ذیل ثبت دفاتر الکترونیک
 139820311035009698و  139820311035009696به نام محمدهادی
فرمانیه و راحله السادات شریفیان ثبت و اسناد مالکیت به شماره های
چاپی  183968و  183967صادر گردیده ،که در جریان آتش سوزی از
بین رفته و نامبردگان تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده اند.
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت
بــا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی
نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
کرد.
 /1776م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی تحدید حدود عمومی رقبات واقع در بخش  22فارس شهرستان نی ریز

به موجب مواد  14و  15قانون ثبت ،تاریخ تحدید حدود پالک های واقع در قطعات مختلف شهرســتان نی ریز به شرح ذیل و به
ترتیب قطعات اعالم می گردد:
قطعه1
-1050/2مختار حائم فرزند مرتضی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  91/63مترمربع متخذه از  1050اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس خیابان گلشن
(روز چهارشنبه مورخ )1401/4/29
قطعه 2
-1900/2سعید فخاری فرزند مجید ششدانگ یکباب خانه به مساحت  282/49مترمربع متخذه از پالک  1900اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به کارخانه فخاری (روز چهارشنبه مورخ )1401/4/29
قطعه 4
-3475/27منیژه زارع فرزند حســین ششدانگ یکباب خانه به مساحت  268/26مترمربع متخذه از  3475اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به زمین دشت کتون (روز چهارشنبه مورخ )1401/4/29
-3517/8عوض بیات فرزند بختیار ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  139/95مترمربع متخذه از  3517اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به زمین محمدرضایی (روز چهارشنبه مورخ )1401/4/29
-3577/46فاطمه قره ســنی فرزند کوچک بابا ششدانگ یکباب خانه به مساحت  177/80مترمربع متخذه از  3577اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به محمدمال قاسمی (روز پنجشنبه مورخ )1401/4/30
-3784/267رضا قدمی فرزند هوشــنگ ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  109/91مترمربع متخذه از پالک  3784/2واقع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به باغ رزی
(روز پنجشنبه مورخ )1401/4/30
-3786/14منصور دمیری فرزند رمضان ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  212/78مترمربع متخذه پالک  3786/2واقع در
نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ تختی (روز پنجشنبه مورخ )1401/4/30
-3787/6علی مظفری فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه به مساحت  220مترمربع متخذه از پالک  3787اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
بلوار شهدای گمنام
(روز پنجشنبه مورخ )1401/4/30
-3789/412محمدباقر ســعادتیان فرزند رفیع ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  182/71مترمربع متخذه از  3789/1واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به زمین شیخ لنگی آبرود آبادزردشت (روز شنبه مورخ )1401/5/1
-3806/20افســانه قاسمی نژاد نی ریزی فرزند محمد ابراهیم یک سهم از ده سهم سهام ششدانگ یکباب خانه به مساحت  263مترمربع متخذه
از پالک  3806واقع در نی ریز بخش  22فارس خیابان صدوقی (روز شنبه مورخ )1401/5/1
-3863/133محمدرضا اله یار فرزند حاجی ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  77/43مترمربع متخذه از  3863/5واقع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به دشت ول
(روز شنبه مورخ )1401/5/1
قطعه 5
-4189/7خانم ها رقیه ،جهان ،خدیجه و حمیده شــهرت همگی تواضع فرزندان محمد مشاعا بالســویه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  1304مترمربع متخذه از پالک  4189اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به زمین جاقلعه (روز پنجشنبه مورخ )1401/5/1
قطعه 6
-5350افســانه ابراهیمی نژادی فرزند اکبر و محمود عروی فرزند محمدعلی مشــاعا بالمناصفه در ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت
 18667/9مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به انجیر و بادام الی یاقوتی (روز یکشنبه مورخ )1401/5/2
-5980حســن زارعی فرزند رضا ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مســاحت  23267مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به انجیر
تخت خواجه ها
(روز یکشنبه مورخ )1401/5/2
قطعه 9
-7466محسن صداقت فرزند رجب ششدانگ یک قطعه زمین جای معبر متروکه صرفا جهت الحاق به پالک  3409/2به مساحت  22مترمربع واقع
در نی ریز بخش  22فارس (روز دوشنبه مورخ )1401/5/3
-7510فاطمه ســلطان محترمه فرزند نورعلی ششدانگ یک قطعه زمین جای شارع متروکه صرفا جهت الحاق به پالک  224/6به مساحت 18/80
مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس (روز دوشنبه مورخ )1401/5/3
لذا تحدید حدود رقبات فوق وفق مقررات در تاریخ های مقرر از ســاعت  8صبح در محل های مربوطه شروع و به عمل خواهد آمد و بدینوسیله
از کلیه صاحبان امالک فوق و مجاورین طبق ماده  14قانون ثبت دعوت به عمل می آید که در محل حضور داشته باشند .واخواهی نسبت به حدود
و حقوق ارتفاقی برابر ماده  86آئین نامه قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود امالک به مدت  30روز پذیرفته خواهد شــد لذا کسانی که نسبت به
حدود امالک مذکور اعتراض داشــته باشند باید اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نی ریز ارائه نمایند و ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت مهلت دارند که دادخواست به مراجع ذیصالح قانونی تقدیم نمایند .در غیر این صورت اداره ثبت وفق
مقررات عملیات ثبتی را تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد داد.
شناسه آگهی1341620 :
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
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دستگیری کالهبردار  279میلیاردی در فارس

فارس
معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

صفد   ر د   وام

فرمانده انتظامى اســتان فــارس از انهدام و
دستگيرى تعداد هفت باند سرقت با تعداد  ٣٠نفر
سارق خبر داد.
ســردار رهام بخش حبيبى ديروز در نشست
خبرى با خبرنگاران در شــيراز اظهار داشت :اين
افراد به تعداد  ١٣٧فقره سرقت اعتراف كرده اند
كه بيشتر وسايل سرقتى كشف شده است.
وى با اشاره به اينكه ارزش وسايل سرقتى به
مبلغ  ٢٠٠ميليارد ريال بوده اســت ،اضافه كرد:
در اين ســرقت ها تعداد  ٥٨فقره سرقت منزل،
تعداد  ١١مورد ســرقت خودرو ٣٧،فقره قاپ زنى
و تعداد  ٣٠فقره ســرقت قطعــات خودرو انجام
گرفته است.
سردار حبيبى برآورد ريالى سرقت هاى ياد شده
را  ٣٠٧ميليارد ريال برشــمرد و افزود :در بحث
مبــارزه با مواد مخدر كه جــز مطالبات عمومى
جامعه از پليس محســوب مى شود تاكنون سعى
كرده ايم در راستاى جمع آورى معتادان متجاهر
اقدامــات الزم را انجام دهيم بر اين اســاس در
هميــن ايام تعداد  ٣١٩نفر از معتادان متجاهر در
استان جمع آورى و به كمپ ها هدايت شده اند.
ايــن مقام عالــى انتظامى در اســتان فارس
از كشــف بيش از  ١١تن انواع مــواد مخدر در
ســال  جارى خبر داد و گفت :در اين رابطه تعداد
ســه هزار و  ١٤٩نفر توسط پليس دستگير و به
مقامات قضايى تحويل داده شده اند.
ســردار حبيبى افزود :در ماه جارى هم مقدار
كشــفيات مواد مخدر ما بيــش از دو تن بوده و
دستگيرى  ٨١٨نفر داشته ايم.
وى در عين حال از كاهش كشفيات مواد مخدر
در سالجارى نســبت به مدت مشــابه در سال
گذشــته خبر داد و افزود :ايــن كاهش به دليل
تحوالت انجام شــده در افغانستان و تغيير مسير

ترانزيت مواد مخدر مى باشد.
فرمانــده نيــروى انتظامى اســتان فارس از
توقيف تعــداد  ٢٨٧خودرو حامــل قاچاق كاال
توســط پليس خبر داد و افزود :تعداد  ٣٣٥متهم
در اين رابطه دستگير شده اند كه ارزش كاالهاى
كشــف شــده در اين ماه نزديك به  ٧٩ميليارد
تومان بوده است.
وى همچنين به رشــد  ٤١درصدى كشفيات
قاچاق كاال در اســتان در سال جارى اشاره كرد
و افزود :در جهت افزايش امنيت اجتماعى تعداد
 ١٥نفر از اراذل و اوباش دستگير شده اند كه در
اين جهت تعداد  ١٨٨قبضه شكارى و جنگى نيز
كشف شده است.
وی در ادامه به تسلط پلیس در فضای مجازی
هم اشــاره كرد و افزود :شــخصى كه تبليغات
گوشــی همراه را در ســایتی انجام می داده و از
شهروندان ســفارش می گرفته ولی سفارش را
تحویل نداده کمتر از  ٤٨ســاعت دستگیر شد و
حدود  ٦٠٠نفر مالباخته در این رابطه وجود دارد.
وى یادآور شد :اين شخص مبلغ  ٢٧٩میلیارد
تومان کالهبرداری کرده است.
ســردار حبیبی با اشــاره به اینکــه فردی در

رسیدســازی و جعل فعالیت می کرده اســت که
بــرآورد اولیه کالهبــرداری هــا ٥٠٠ ،میلیون
تومان اســت ،اظهار کرد :یک مغازه که  ٢٧قمه،
کارد ســنگری ،چاقوی ضامن دار ،پنجه بوکس
به فروش می رساند ،پلمپ و فرد دستگیر شد.
سردار حبيبى در ادامه به رويداد پيست اسكيت
بولوار شهيد چمران شيراز اشاره كرد و افزود :البته
اين ماجرا سازمان یافته نبوده و این بحث در قبل
و بعــد ماجرا هم وجود نداشــته ،این افراد بعد از
اینکه بازی اسکیت کرده بودند و درگیر ماجراى
چاقوکشی مى شوند كه اين حادثه منجر مى شود
كه برخی خانم ها روسری شان بیفتد در حاليكه
قصد بی حجابی هم نداشــتند و حتی یک نفر از
این دختران بازداشت نشــدند و هر کس از این
دختران برای یک ثانیه بازداشت شده باشد به من
مراجعه کند ،کســانی که دستگیر شدند ،افرادی
بودنــد که باید مدیریت مــی کردند و همچنین
کسانی که دعوا درســت کردند ،دستگیر شدند.
وى در عين حال خاطر نشــان كرد :شخصى
كه از اين ماجرا فيلمبــردارى كرده و به فضاى
مجازى ارسال كرده بود تحت تعقيب قرار گرفته
و هم اكنون در بازداشت بسر مى برد.

انهدام  ۳کانال شرط بندی و قمار با یک میلیون عضو
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشــت
ســه تن که اقدام به تبلیغ سایتهای شرطبندی
و قمار در فضای مجازی کرده بودند ،خبر داد.
به گــزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی
گودرزی ،درایــن باره گفت :به دنبــال دریافت
گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایتهای
قمار و شــرطبندی توســط چند کانــال و گروه
تلگرامی کــه در مجموع بیــش از یک میلیون
دنبال کننده داشــت ،رســیدگی بــه موضوع به
طور ویژه در دســتورکار مامــوران پلیس فتای
پایتخت قــرار گرفت که در جریان آن و با انجام
تحقیقات مشخص شــد تعداد پنج کانال و گروه
تلگرامــی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر
دنبال کننده داشــتند با تبلیغات فریبنده و کذب
کاربــران فضای مجازی را به ســمت و ســوی
سایتهای شــرطبندی هدایت کرده و در ازای

این کار مبالغ زیادی دریافت میکردند.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی
گردانندگان این کانالها گفت :ماموران پلیس فتای
پایتخت پس از تحلیل مستندات جمعآوری شده
و بررســیهای اطالعاتی و تخصصی ،سرانجام
ســه نفر از افراد اصلی گرداننــده این کانالها و
گروههای تلگرامی را مورد شناســایی قرار داده و
پس از اخذ مجوز قضایی ،این افراد را در عملیاتی
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
گودرزی با اشــاره به انتقــال متهمان به مقر
انتظامی و انجام بازجویی از آنان گفت :این افراد
تحت بازجویی قرار گرفته اما ارتکاب هرنوع عمل
مجرمانه را منکر شــدند تا اینکه با ادله و شواهد
موجود روبهرو شــده و ناگزیر به جرم خود اقرار و
هدف از این اقدام را کسب درآمد و منفعت مالی
عنوان کردند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ درباره شــیوه
و شگرد متهمان دســتگیر شده نیز گفت :روش
متهمان این گونه بود که آنان با دادن وعدههایی
فریبنده نظیر دریافت سودهای کالن به مخاطبان،
لینکهای اختصاصی را تحــت عناوین انفجار،
بتزنی ،پیشبینی و  ...در سایتهای شرطبندی
و قمــار طراحی کرده و ســعی در جــذب افراد
داشتند و از این طریق نیز گرچه شرکت کنندگان
به ســودی نمیرســیدند ،اما خودشان سودهای
قابــل توجهــی بابــت معرفی کاربران کســب
میکردند.
وی با اشــاره به تشکیل پرونده برای متهمان
دستگیر شــده ،گفت :این افراد به همراه پرونده
متشــکله برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه
دادسرا شــدند .همچنین کانالهای این افراد نیز
مسدود و منهدم شد.

آتشسوزی در یک ساختمان درمانی واقع در خیابان آفریقا
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شــهرتهران از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان
هفت طبقه درمانی در خیابان آفریقا خبر داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره
اظهــار کرد :در ســاعت  ١۶:٠٨دیــروز یک مورد
آتش سوزی در یک ســاختمان با کاربری درمانی،
در خیابان آفریقا ،قبل از چهار راه جهان کودک به
سامانه  ١٢۵ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهر تهران اطالع داده شد که درپی آن بالفاصله
ســه ایســتگاه به همراه امکانــات کامل به محل
اعزام شدند.
وی با اشــاره به حضور عوامل آتشنشــانی در
محل ادامه داد :آتشنشانان پس از حضور در محل
مشاهده کردند که آتشســوزی در یک ساختمان

هفــت طبقه که کاربــری درمانــی و کلینیک نیز
داشته ،رخ داده است.
آتشسوزی از قسمت اسپیلیت یکی از اتاقهای
طبقه چهــارم آغاز شــده بود و بــه دلیل ریزش
شــعلههای آتش به میز و کامپیوتر و ســایر لوازم
اطراف خود گسترش پیدا کرده بود.
ملکی با بیان اینکه اتاق حدودا  ١٠متری تقریبا
شــعله ور و شعلههای آتش به ســرعت در آستانه
گســترش به ســایر بخشهای اتاق بــود؛ گفت:
تعدادی تجهیزات آزمایشــگاهی نیز در محل وجود
داشت که شعلهور شدن آنها عملیات اطفای آتش
را با دشواریهایی روبهرو کرده بود.
وی بــا بیان اینکه دود بســیار غلیظ ،این واحد
و واحدهای دیگر این ســاختمان را دربرگرفته بود

گفت :با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب ،آتشنشانان
همزمان با خاموش کردن آتش مشغول جستوجو
شدند که از همان واحد کانون آتشسوزی شش نفر
را خارج کردند .همچنین حدود  ٢۵نفر نیز از ســایر
طبقات خارج شده و به محل امن منتقل شدند.
ملکی با بیان اینکه آتش خاموش و از گسترش
به اطراف نیز جلوگیری شــد .گفت :در این حادثه
مــورد خاصی پیــش نیامد .این ســاختمان دارای
سیســتمهای اعالم آتش بود اما ظاهــراً عملکرد
مناسبی نداشته است .ســاختمانهایی که سیستم
اعالم دارند اما کار نمیکنند یا از کار افتاده اســت
تفاوتی با ساختمانهای بدون سیستم اعالم حریق
ندارند و باید ســرویس این سیســتم هــا به موقع
انجام شود.

بین الملل

کشف اجساد  ۴۶نفر در یک تریلی در تگزاس

گزارشها حاکی است اجساد دستکم  ۴۶نفر که گمان میرود مهاجر
باشــند در یک تریلی در حومه شهر "ســن آنتونیو" در ایالت تگزاس پیدا
شده است.
به گزارش ایسنا ،یک مقام آتشنشانی گفت که حداقل  ۱۶نفر از جمله
چهار کودک نیز به بیمارستان منتقل شدهاند.
تصاویر پســت شده در شبکههای اجتماعی شمار زیادی مامور و وسایل
اورژانسی را در اطراف این تریلی نشان میدهد.
همچنین گفته شده که بازماندگان حادثه دچار گرمازدگی شدید بودند.
چارلز هود ،رئیس اداره آتش نشــانی سن آنتونیو ،گفت :ماموران بعد از
دریافت گزارشهایی درباره مرگ یک نفر در حوالی ساعت  ۱۸:۰۰به وقت
محلی در محل حاضر شدند.
مقامهای آتشنشــانی با یک تریلی روبرو شــدند که جسدی بیرون آن
افتاده بود و با باز کردن در بخش بار ،چندین جسد در داخل آن دیده میشد.
او افــزود که این تریلی کولری که کار کند نداشــت و در داخل آن آب
خوردن هم دیده نمیشد.
بعد از آنکه مهاجران فاقد مدرک از مرز عبور کردند ،قاچاقچیان انســان
در نواحی دورافتاده با آنها مالقات و اغلب آنها را با تریلی منتقل میکنند.
ران نی ِرنبرگ ،شــهردار ســن آنتونیو گفت :این آدمها خانواده داشتند...
و احتماال میخواســتند زندگی بهتری برای خود بســازند .این چیزی جز
یک تراژدی هولناک انسانی نیست.

ویلیام مکمانوس ،رئیس پلیس سن آنتونیو نیز گفت که تحقیقات اکنون
به ماموران فدرال سپرده شده و سه نفر تحت بازداشت هستند.
به گفته کانــال تلویزیونی «کیاساِیتی» ،این وســیله نقلیه در کنار
یک خط آهن در جنوب غربی سن آنتونیو کشف شد.
سن آنتونیو حدود  ۲۵۰کیلومتر از مرز آمریکا و مکزیک فاصله دارد.
بنابر گزارش بی بی ســی ،همچنین مارسِ لو ا ِبرارد ،وزیر خارجه مکزیک
گفته اســت که مقامهای کنسولگری این کشــور درحال عزیمت به محل
هستند اما افزود که ملیت قربانیان هنوز مشخص نیست.

خروج قطار مسافربری از ریل در آمریکا
کشته داد

"میزوری" آمریکا
در حادثه خروج یک قطار مسافربری از ریل در ایالت
ِ
دست  کم سه تن کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم رســانه های محلــی ،در حادثه برخورد
یک قطار مســافربری با یک دســتگاه کامیون ،چندین واگن قطار از ریل
خارج شد .در این حادثه دست کم سه تن جان خود را از دست داده و حدود
 ۵۰نفر نیز زخمی و مصدوم شدند.
گفته شــده که این قطار مســافربری حامل  ۲۴۳مســافر و  ۱۲خدمه
بوده اســت که در یک گذرگاه کنترل نشده با یک دستگاه کامیون برخورد
می کند .به گزارش اسکای نیوز ،همچنین این قطار دارای هشت واگن بوده
که هفت واگن آن از ریل خارج شده است.
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ابتالی قطعی  ۲نفر به بیماری تب کریمه کنگو
در فارس

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ابتالی قطعی  ۲نفر به
بیماری تب کنگو در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر عباس رضائیان زاده با اشــاره به اینکه
مردم برای خرید گوشــت قرمز حتم ًا به مراکز معتبر مراجعه کنند از ابتالی
قطعی  ۲نفر به بیماری تب کنگو در استان خبر داد.
وی تصریح کرد :عامل انتقال این بیماری از دام به انســان نوعی کنه و
تماس با گوشت قرمز و فرآوردههای خام دامی است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد :تنها راه مقابله با
این بیماری خرید گوشت از مراکز معتبر است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اعالم کرد؛

جریمه  ۵۵میلیاردی شرکت پخش مواد غذایی
در فارس

مدیــرکل تعزیرات حکومتــی فارس از جریمــه  ۵۵میلیــارد تومانی
یک شرکت پخش مواد غذایی به دلیل تخلف در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،غالمرضا ساالری ،گفت :با گزارش بازرسان
مبنی بر تخلفات عدیده یک شــرکت پخش مواد غذایی در شــهر شیراز،
پروندهای برای بررسی موضوع در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
وی افزود :بر اساس گزارش بازرسان ،شرکت مذکور همزمان با افزایش
تقاضا برای خرید برخی اقالم ،اقدام به فروش اجباری کاالهای خود کرده و
از این طریق با سوءاستفاده از وضعیت بازار منافع زیادی را بطور غیرقانونی
کسب کرده است.
ســاالری از احضار مدیرعامل این شرکت به تعزیرات حکومتی خبر داد
و اظهار داشــت :در تحقیقات به عمل آمده ،تخلف انجام شــده محرز و با
توجه به میزان کارشناسی ،شرکت مذکور به پرداخت جریمه نقدی به میزان
 ۵۵میلیارد تومان در حق دولت محکوم شد.

توقيف كاميون
حامل خوراك حیوانات خانگی قاچاق

جانشين فرمانده انتظامي استان از کشف خوراک حیوانات خانگی قاچاق
به ارزش  20میلیارد ریال در بازرسي از یک دستگاه كاميون خبر داد.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران يگان تكاوري اســتان در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه كاميون حامل بار
مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي با اشــاره به اینکه در بازرسي از این كاميون  2هزار و  328كيلوگرم
خوراک حیوانات خانگی قاچاق كشف شــد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان
مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه  20میلیارد ريال برآورد شده است و راننده
به دستگاه قضایی معرفی شد.

پلمب آرایشگاه زنانه متخلف در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از پلمب آرایشگاه زنانه متخلف در این شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پايش فضاي مجازي،
ماموران پليس مطلع شدند يك آرایشگاه زنانه اقدام به تهیه عکس و کلیپ
از مشــتریان خود و انتشار در فضای مجازی میکند که بررسي موضوع در
دستور کارشناسان فتا قرار گرفت.
وي افزود :كارشناســان پليس با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند
ادمين كانال را شناسايي و وي را به پليس فتا احضار كنند.
فرمانده انتظامی اقلید با اشــاره به اينكه وي در بازجويي اوليه اقرار كرد
كه براي تبلیغ و جذب مشتري اقدام به چنين كاري كرده است ،گفت :فرد
مذكور پس از تشکیل پرونده براي انجام مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
سرهنگ صارمي به شــهروندان توصيه کرد :از انتشار تصاوير شخصي
و خانوادگي خود براي جلب توجه در شــبکههاي اجتماعي خودداري کنند؛
لذا این شبکهها قابل اطمینان نبوده و از لحاظ روحي و رواني آسيب جدي
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بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اولیه با احتساب ارزش افزوده ( 20.000.000.000بیست میلیارد)
ریال مي باشد که پس از انجام عملیات در ازاي ارائه صورت وضعیت و
پس از تایید 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 پیشــنهادات مشــروط ،مبهم ،مخدوش و یا اینکه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6چنانچــه نفر اول حاضــر به انعقاد قرارداد نشــود با نفر دوم در
صورت تصویب و صاح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی1337733 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج

به پيکره خانواده وارد ميسازد و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک
آن را از طريق تلفن  110به پليس اعالم كنند.

كشف  58كيلو حشيش در شیراز

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از كشف  58كيلوگرم حشيش و
دستگيري يك متهم در يكي از محلههاي شهرستان شيراز خبر داد.
سرهنگ ســيدجواد رضوي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شــدند فردي مقداري حشــيش در منزل خود در يكي از
محلههاي شهرســتان شيراز دپو کرده و قصد فروش آن را دارد كه بررسي
موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شدند و در بازرسي از آن منزل  58كيلوگرم حشيش كشف كردند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان با بيان اينكه در اين خصوص
يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد ،بيان كرد :شهروندان ميتوانند
در صورت اطالع از فعاليت ســوداگران مرگ گزارش آن را به پليس 110
اعالم كنند.

ناکامی سودجویان در قاچاق احشام

فرمانده انتظامي فســا از كشف  118راس گوسفند قاچاق در بازرسی از
یک دستگاه کامیون در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :افســران پلیس آگاهی شهرســتان فسا در
راســتاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال ،هنــگام نظارت بر محورهاي
مواصالتي به یک دســتگاه کامیون حامل احشــام مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی با بيان اينكه ماموران انتظامی در بازرسی از اين کامیون  118راس
گوســفند قاچاق که به قصد انتقال به استانهاي مرزی بارگیری شده بود
کشف شد ،افزود :راننده براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.
فرمانده انتظامي فســا با اشاره به اینکه احشام مکشوفه به ستاد تملیکی
اســتان تحویل شد ،خاطر نشان کرد :كارشناســان ارزش آنها را  5ميليارد
ريال برآورد كردهاند.

کشف کاالي ميلياردي قاچاق در کوار

فرمانــده انتظامــي كوار از توقيف يك ســواري پژو پارس و کشــف
 59طاقه پارچــه خارجي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  100میلیون ريال
خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ْ،ماموران پليس آگاهي
كوار هنگام نظــارت بر خودروهاي عبوري در محورهــاي مواصالتي ،به
يك ســواري پژو پارس مشــکوک شــدند و آن را براي بررســي بيشتر
متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو  59طاقه
پارچه خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانوني كشف كنند.
فرمانــده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير و
به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش ايــن محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان يك ميليارد و  100میلیون ريال برآورد شده است.

اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در فیروزآباد

فرمانــده انتظامي فیروزآباد از اجرای طرح ارتقــاء امنیت اجتماعی طی
یک هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف پاکســازي نقاط آلوده و جرمخيز
و برخورد با متخلفين و عرضه كنندگان مواد مخدر در شهرســتان فیروزآباد
اجرا شد.
وی افــزود :در اجراي این طرح  58معتــاد متجاهر جمعآوري و  17نفر
سارق نيز دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فیروزآباد تصريح كرد :کشف  21فقره سرقت
اعم از اماکن ،مزارع ،موتورســيكلت و درون خودرو و توقیف  18دســتگاه
وسايل نقليه متخلف از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.
آگهـی تجدید مناقصه
نوبت اول 1401/04/08 :
نوبت دوم 1401/04/15
شــهرداری اردکان فارس در نظر دارد نســبت به تجدید مناقصه
عملیات اجرایی در شــهر اردکان به شــرح زیر اقدام نماید  .لذا از
متقاضیان دعوت مي شــود جهت دریافت اســناد تجدید مناقصه و
تسلیم پیشنهادها به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز
به اطاعات بیشــتر شــماره تلفن  071-36723133امور قراردادها
آماده پاسخگوئی می باشد.
تجدید مناقصه عملیات:
 -1تجدید مناقصه تکمیل رســتوران پارک کوهپایه شــهر اردکان با
برآورد اولیه  14.004.336.440ریال براســاس فهرست بهاء ابنیه سال
1401
 -2تجدید مناقصه تکمیل پارک کوهپایه شهر اردکان با برآورد اولیه
 58.554.627.680ریال براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1401
 تاریخ دریافت اســناد و مشــخصات فنی از روز چهار شنبه مورخ 1401/04/08لغایت روز چهار شنبه مورخ  1401/04/15مي باشد.
 تاریخ نهایي ارسال پاکت قیمت ها تا ساعت  14روز یک شنبه مورخ 1401/04/26مي باشد.
 تاریخ بازگشــایي پاکتهاي ارائه شــده ســاعت  15روز یک شنبه 1401/04/26مي باشد.
 متقاضیان باید پیشنهادات خود را در  3پاکت جداگانه به شرح زیرتحویل نماید.
 پاکت الف :ارائه ســپرده بــه مبلغ  5درصد بــراورد اولیه جهتمناقصه و به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حســاب شــماره
 IR890210000001000192393717ســپرده شــهرداری نزدپست بانک
شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارائه گردد.
 پاکت ب  :اسناد و مدارک تعیین صاحیت و سوابق مشابه پاکت ج  :پیشنهاد قیمت و مهر و امضای برگه مشخصات فنی ارائهشده توسط شهرداری
 ســپرده برندگان اول تا ســوم در صورت حاضر نشدن جهت عقدقرارداد  7روز بعد ار اعام شهرداري بترتیب ضبط خواهد شد.
 هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد. آگهی و سایر اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irثبت گردید ،فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی
اســت که شــرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه
بارگذاری و پیشــنهاد قیمت را ارائه نموده باشد .پاکت الف :شامل
ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت
تحویل اسناد در ســامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شهرداری
اردکان گردد.
عبدالمطلب رهنما
شناسه آگهی1343979 :
شهردار اردکان فارس
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  سال بیست و    هفتم       شماره 7513

برخی سازندگان در حال بیرون رفتن از نهضت مسکن هستند

راه عالج بازار اجاره چیست؟

کرایه خانه ،سرمایه مستاجران را میبلعد

کرایه خانــه دائما در حال بلعیدن ســرمایههای
مســتاجران است و در این شــرایط دولت و مجلس
راه حل را در تعیین ســقف افزایش اجارهبها دیدهاند.
عدم تمکین از ســقف مجاز افزایش سالیانه اجارهبها
تنبیهاتــی همچون حــذف معافیــت مالیاتی برای
مالــکان ،افزایش مالیــات ،هزینه دادرســی برای
صاحبخانههــا و اعمــال جریمه بــرای بنگاههای
معامالت ملکی متخلف در پــی دارد؛ این در حالی
است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث
کاهش عرضه مسکن اســتیجاری و التهاب بیشتر
بازار اجاره میشود.
به گزارش ایسنا ،مدیریت فوری بازار اجاره توسط
دولت و مجلس در حال پیگیری است .دولت مشابه دو
سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور
کار قرار داد و امســال این طرح را به تایید سران قوا
رســاند .بدین ترتیب اعالم شد که حد مجاز افزایش
اجاره بهای ســالیانه در تهــران  ۲۵درصد و دیگر
شــهرها  ۲۰درصد خواهد بود .قراردادهای اجاره نیز
به طور خودکار تمدید میشود.
به طــور مثال اگر نرخ قــرارداد اجاره یک واحد
مسکونی در شهر تهران در سال گذشته  ۱۰۰میلیون
تومان ودیعه و  ۳میلیون تومان اجاره بوده ،در ســال
جــاری  ۲۵درصد به قیمت رهن و  ۲۵درصد به نرخ
اجاره افزوده میشود .بر این اساس ودیعه واحد مورد
نظــر  ۱۲۵میلیون و اجاره ماهیانــه آن  ۳میلیون و
 ۷۵۰هزار تومان خواهد شد.
از طرف دیگر مجلس شــورای اســامی طرح
دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که
شباهت هایی به برنامه دولت دارد .از آنجا که دولت
الیحهای در این خصوص ارایه نداده ،مجلس اقدام
بــه ارایه طرح در این زمینه کرده اســت .این طرح
هــم اکنون به کمیســیون عمــران مجلس جهت
بررسی بیشتر ارجاع شده است.
تورم  ۵۲درصد ،ســقف مجاز افزایش
اجاره  ۲۵درصد
گذشــته از آنکه با توجه به تورم حدود  ۴۰درصد
سال  های گذشته که هم اکنون به  ۵۲درصد رسیده،
نقدهایی به ســقف مجاز افزایش اجارهبها توســط
برخی کارشناســان وارد شــده ،اما تجربه دو سال
گذشته نشــان میدهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین
حد   مجاز بــرای قراردادهای اجــاره ،عدم ضمانت
اجرایی آن اســت .به طوری که در دو ســال اخیر
بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست
مستاجر دادند.
چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که

به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم میکرد .به
ایــن صورت که اگر مالک قصد ســکونت در ملک
مورد نظر را داشــته باشد ،خانه خود را بفروشد ،قصد
ســاخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ
ازدواج بخواهد در خانه ســاکن شود مالک میتواند
قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند.
چه ضمانتــی برای تمکیــن مالکان از
دستورالعملها وجود دارد؟
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده
بنا به گفته نماینــدگان ،ضمانت اجرایی الزم وجود
دارد .بنا به گفته آرا شــاوردیان ـ عضو کمیســیون
عمــران مجلس ،اعمــال جریمه بــرای بنگاههای
معامالت ملکــی متخلف ،حذف معافیــت مالیاتی،
افزایــش مالیات و هزینه دادرســی بــرای صاحب
خانههایــی که مبالغ خارج از عــرف تعیین میکنند
از جملــه ضمانتهای اجرایی برای رعایت ســقف
مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی
این موارد وجود ســامانه اطالعاتی قوی از اهمیت
بســیار زیادی برخوردار بــوده و طرح مجلس نیز به
این مهم تاکید دارد.
قوای ســهگانه در حالی به طرح ساماندهی بازار
اجاره ورود کردهاند که زیرســاخت  های نرمافزاری
و ســختافزاری الزم برای اعمال این سیاســتها
وجود ندارد .از ســوی دیگر بازار اجاره هماکنون با
فشار تقاضا مواجه شــده است .به دلیل رشد قیمت
مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجارهبها از قیمت
مســکن ،تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب
گرفته است.
اجاره بها حدود دو برابــر میزان مجاز
رشد کرد
بر اســاس اعالم مرکز آمار ،رشد اجارهبها در کل

آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به  ۱۸هزار میلیارد رسید
پرداخت  ۲۰هزار میلیارد تومان به سازندگان

ایرنا :مدیرعامل بانک مســکن با اعالم افزایش آورده مردم برای ســاخت مســکن به
 ۱۸هزار میلیارد تومان ،گفت ۱۹ :هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی
مسکن از محل آورده متقاضیان و تسهیالت دولتی واریز شد.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرســازی« ،محمود شــایان» دربــاره وضعیت افتتاح
حساب ،واریز وجه و پرداخت تسهیالت به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن گفت :تاکنون
 ۵۲۳هزار و  ۲۵۱نفر در طرح نهضت ملی مســکن در بانک افتتاح حساب کردند که میزان
آورده متقاضیان به  ۱۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد :از جمع آورده متقاضیان تاکنون  ۹هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان به حســاب سازندگان واریز شــده و مابقی نیز نزد بانک اســت تا بنا به درخواست
دستگاههای متولی به سازندگان پرداخت شود.
به گفته شایان ،از محل تسهیالت نیز تاکنون  ۱۰هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان
پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مســکن توضیح داد :تعداد  ۳۰۲هزار و  ۷۱۶واحد به بانک برای انعقاد
قرار داد معرفی شده که از این تعداد ۹۵ ،هزار و  ۵۷۶واحد قراردادهایشان منعقد شده است
و مبلغ تسهیالت منعقد شده  ۳۲هزار میلیارد تومان است.
محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری وزارت
راه و شهرســازی ،تازهتریــن وضعیــت افتتاح حســاب ،واریز وجه و پرداخت تســهیالت
بــه ســازندگان در طرح نهضت ملی مســکن را اعالم کرد و گفت :تاکنــون  ۵۲۳هزار و
 ۲۵۱نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند که میزان آورده متقاضیان
 ۱۸هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد :از جمع آورده متقاضیان تاکنون  ۹هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان به حســاب سازندگان واریز شــده و مابقی نیز نزد بانک اســت تا بنا به درخواست
دستگاههای متولی به سازندگان پرداخت شود.
به گفته شایان ،از محل تسهیالت نیز تاکنون  ۱۰هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان
پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک مســکن توضیح داد :تعداد  ۳۰۲هزار و  ۷۱۶واحد به بانک برای انعقاد
قرار داد معرفی شده که از این تعداد ۹۵ ،هزار و  ۵۷۶واحد قراردادهایشان منعقد شده است
و مبلغ تسهیالت منعقد شده  ۳۲هزار میلیارد تومان است.

کشور طی ماههای خرداد سالهای  ۱۳۹۹تا ۱۴۰۱
به ترتیب  ۲۴.۱درصــد ۲۷.۸ ،درصد و  ۳۱.۷درصد
بوده اســت .در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال
در مقایســه با سال گذشــته  ۱۴درصد رشد داشت.
تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد  ۱۴۰۱به میزان
 ۲.۳درصد بود .اردیبهشــت ماه این رقم  ۲.۵درصد
اعالم شد.
در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره
مســکن که توســط وزارت راه و شهرســازی ارایه
شــده حاکی از آن اســت که در اردیبهشت ۱۴۰۱
میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به
 ۱۲۶هزار و  ۹۰۰تومان رســیده است .این رقم در
سال  ۱۴۰۰معادل  ۸۴هزار و  ۸۰۰تومان و در سال
 ۱۳۹۹برابر با  ۶۲هزار و  ۹۰۰تومان بود.
 ۱۱ســال قبل یعنی سال  ۱۳۹۰نیز متوسط نرخ
اجــاره هر متر مســکن در تهــران  ۱۲هزار و ۹۵۰
تومان بوده اســت .بر این اســاس آمار از رشد ۸۸۰
درصــدی اجاره بها در پایتخت طی  ۱۱ســال اخیر
حکایــت دارد .این در حالی اســت کــه توان مالی
خانوارهای مســتاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل
توجهی از درآمدهایشــان برای اجارهبها هر ســاله
کمتر میشود.
بر اســاس برخی آمارهایی که توسط مسئوالن
و کارشناســان ارایه می شــود اجارهبهــا هماکنون
 ۶۵درصــد هزینــه خانوارهای مســتاجر را به خود
اختصاص میدهد.
رشــد  ۴۹درصدی اجارهبها در تهــران مطابق
گــزارش وزارت راه و شهرســازی و افزایش حدود
 ۳۲درصــدی این شــاخص در کل کشــور مطابق
گزارش مرکز آمار طی یک ســال اخیر در شرایطی
رخ داده که در دو ســال گذشته میزان مجاز افزایش

ســالیانه در تهــران  ۲۵درصد ،دیگر کالنشــهرها
 ۲۰درصد و ســایر شهرهای کشــور  ۱۵درصد بود.
بنابرایــن آمار نشــان میدهد نرخ اجــاره به طور
رسمی بیش از دو برابر مدنظر سیاستگذار افزایش
یافته است.
مساله اصلی ،کمبود تولید مسکن است
فرشــید پورحاجت ـ کارشــناس بازار مســکن
درخصوص تاثیــر نرخگذاری بر بــازار اجاره اظهار
کرد :به نظر میرسد ،مســئوالن موضوعات اصلی
مبتالبه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین
کردهاند .طی یک پروســه  ۱۰ســاله  ۱۴درصد به
تعــداد خانوارهای مســتاجر افزوده شــده که علت
اصلی ،کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت
مسکن بوده است.
وی افزود :طی ســال  های اخیر بــه جای اینکه
شرایط تولید مسکن را تسهیل کنند ،سازندگان را با
اعمال مالیات  های مختلف ،تنبیه کردند .هزینه تولید
و ســرمایهگذاری را باال بردند و باعث کمبود تولید
مسکن شــدند .حاال به جای اینکه این موضوعات
را حــل کنند میگویند آقای مالک ،شــما اگر بیش
از  ۲۵درصــد نرخ اجاره را افزایش دادی مشــمول
جرایم میشــوی .این اقدامات غیــر از اینکه مردم
را در پروســه دادگاه و شــورای حل اختالف درگیر
کند نتیجــه دیگری نــدارد .نتیجــه دیگرش این
اســت که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره
افزوده میشود.
قوانین اجارهداری در  ۵۰ســال گذشته
جواب نداده است
ایــن کارشــناس بازار مســکن با بیــان اینکه
سیاســت  های اعمال شــده در بخش مسکن طی
 ۱۰سال گذشــته دارای مکانیزم  های تنبیهی بوده
اســت ،گفت :اینکــه به جای حل مشــکل بگوییم
اگــر تخلف کردید چنان و چنیــن میکنیم اگر قرار
بود به ســاماندهی بازار مسکن بینجامد در  ۱۰سال
گذشته اتفاق میافتاد .وقتی اوضاع بازار اینگونه شده
پس باید بپذیریم که سیاســت  های دستوری جواب
نمیدهد.
به گفته پورحاجت ،در  ۵۰ســال گذشته قوانین
مختلفی برای اجارهداری وضع شــده که هیچ کدام
تــا امروز نتیجه نداده اســت .اعمال دســتورالعمل
و بخشــنامه ،فشــار به خانوارها را افزایش میدهد.
خروجی آن کاهش تولید مســکن و کاهش عرضه
واحدهای اســتیجاری در بازار خواهد بود که به رشد
اجاره بها میانجامد .دولت باید سیاســت  های تولید
مسکن را به صورت واقعی برنامهریزی کند و با تولید
مسکن در کشور بازار را به تعادل برساند.

مالیاتستانی از کارتخوانها ،قانون مجلس است
ایرنا :ســازمان امور مالیاتی کشــور در رابطه با
مالیاتستانی از دستگاههای کارتخوان و در پاسخ
به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها توضیحاتی
ارائه کرده و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس
دانسته است.
به گــزارش روز ســه شــنبه ایرنا از ســازمان
امــور مالیاتی این ســازمان در پاســخ به انتشــار
مطلبی در یکی از رســانههای کشــور بــا عنوان
«سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر
کرده است.
در متن منتشر شده ســازمان امور مالیاتی آمده
است :قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
در تاریخ  1398/08/01به تصویب مجلس شورای
اســامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای
آن جلوگیــری از فرار مالیاتی و ایجاد شــفافیت در
معامالت و تراکنشهای مالی اســت که به موجب
بند (ب) ماده ( )1این قانون ،دستگاههای کارتخوان
( )POSبــه عنوان پایانه فروشــگاهی شــناخته
شده است.
در ادامه میخوانیم :به موجب بند (م) تبصره ()12
قانون بودجه ســال  ،1400به منظور اجرای قانون
پایانههای فروشــگاهی و ســامانه مودیان مصوب
 ،1398/08/01اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای
صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشــتماه ســال
 ،۱۴۰۰حداقــل یکی از حســابهای بانکی خود را
به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند .بانک مرکزی
نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه ســال ،۱۴۰۰
ســامانهای را برای این منظور معرفــی کند .کلیه
حســابهای متصل به شبکه شــاپرک ،به صورت
پیشفرض« ،حساب فروش» هســتند و نیازی به

ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.
گزارش سازمان امور مالیاتی میافزاید :به موجب
ماده ( )8قانون پایانههای فروشــگاهی و ســامانه
مودیان ،مودیانی که از ثبتنام در ســامانه مودیان
خــودداری کنند و نیز خردهفروشــیها و واحدهای
صنفی که به طور مســتقیم با مصرفکننده نهایی
ارتبــاط دارند ،در صورتی که از پایانه فروشــگاهی
اســتفاده نکنند ،مشمول امتیاز یاد شده در ماده ()۴
قانون موصوف نخواهند بود.
همچنین ،مطابق مفاد ماده مذکور ،سازمان امور
مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به
فــروش مودیان موضوع این مــاده را به هر طریق
ممکن ،از جملــه مراجعه به محلهــای فعالیت و
رســیدگی به دفاتر ،اســناد و مدارک آنان( ،اعم از

رئیس بانک جهانی:

فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی
که به دست میآورد ،تعیین و مطالبه کند
بعالوه ،در تعییــن مالیات متعلق به این مودیان،
هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور
نخواهد شــد .همچنین مودیــان مزبور ،در صورت
اعتراض به میزان فروش اعالم شده توسط سازمان،
میتوانند با ارایه اســناد و مــدارک مثبته به مراجع
دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
ایــن گزارش میافزاید :بــه موجب فصل پنجم
از قانون مورد بحــث ،ضمانتهای اجرایی الزم به
منظــور جلوگیری از هرگونه تخلف در اســتفاده از
پایانههای فروشــگاهی از جمله عدم استفاده از آن
(  ازجمله دستگاههای کارتخوان) در نظر گرفته شده
و در صورت وقوع تخلف جریمههای متناسب با آن

تعیین شده است.
محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رســانه
مزبور با عنوان «ســرایت فــرار مالیاتی به اصناف
خرد» حول آثار و عواقب چشمپوشی خردهفروشیها
از اســتفاده از دســتگاه کارتخوان به منظور اعالم
فروش پایینتــر از میزان واقعی به ســازمان امور
مالیاتی کشــور و به تبــع آن پرداخت مالیات کمتر
است که به نظر میرســد نگارنده اشراف کاملی بر
قوانین فوقالذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که
مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و
مقررات مصوب نموده و در صورت اســتنکاف از آن
مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از
معافیتهای مقرر میکند ،نداشــته و تنها اقدام به
پیشبینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای
قانون مورد بحث کرده است.
آنچه مســلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین
آحاد جامعــه تنها با ایجاد شــفافیت در مراودات و
معامالت صورت گرفته امکانپذیر بوده و قانونگذار
بــا این هدف ،مصمــم به اجرای قانــون مذکور و
پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی
به این مهم خواهد بود.
شــایان ذکر اســت مطالب عنوان شده توسط
نگارنده در بســیاری از موارد ،هیچگونه انطباقی با
نحوه اقدام این ســازمان در اجرای تکالیف قانونی
به موجب قوانین مصوب در راســتای تعیین میزان
مالیات مقطوع برای عملکرد ســال  1400برخی از
صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهرهبرداری
از ســایر اطالعات موجود در پایگاههای اطالعاتی
خود تمامی مســاعی خویش را بــرای جلوگیری از
فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.

قیمت نفت اوج گرفت

تورم جهانی تا  ۲سال ادامه دارد

دیوید مالپاس ،رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن اســت ســالها طول بکشــد
تا قیمتها دوباره کنترل شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک ،مالپاس معتقد است به دلیل اینکه ایاالتمتحده
و ســایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هســتند که در دهههای گذشته مشاهده نشده است
تورم جهانی ادامه دارد.
وی گفت« :ماهها و شاید دو سال طول بکشد تا نرخ تورم به پایین برگردد».
رئیــس گروه بانک جهانی اظهار کرد :تورم بیســابقه و کمبــود کاالهای کلیدی مانند
روغن ،کود و گندم به این معنی است که برای برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار سخت
خواهد بود.
وی افزود :بسیاری از نقاط جهان به دلیل کمبود کود در حال تعطیل شدن هستند و این
کمبود محصوالت برای چندین سال ادامه خواهد داشت.
دیوید مالپاس هشــدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن اســت منجــر به بیثباتی در
کشورهای فقیرتر شود.

یک ســازنده پروژه نهضت ملی مســکن در اســتان تهران با بیان اینکه قیمت ســیمان از
ابتدای ســال تاکنون سه برابر شده اســت ،گفت :بورسبازی باعث رشد دائمی قیمت نهادههای
ساختمانی شده و در این شــرایط برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن در حال انصراف از
پروژهها هستند.
ایرج رهبر در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :نرخ مصالح ســاختمانی در سال جاری رشدهای
ســنگینی را تجربه کرد .اوایل امسال هر تن سیمان فله حدود  ۶۰۰هزار تومان بود که هماکنون
به یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رســیده و در واقع  ۲۰۰درصد افزایش یافته اســت .میلگرد از
کیلویی  ۱۳۰۰تومان به حدود  ۲۰هزار تومان رسیده است.
بورسبازی باعث افزایش روزافزون قیمت سیمان میشود
وی افــزود :اینکــه قیمت ســیمان به یکباره طی حدود دو ماه ســه برابر شــد فقط به علت
محدودیت   های برق نیســت .به بهانه انرژی گران میکنند اما یکی از دالیل اصلی این افزایش
قیمتها بورسبازی در بازار ســیمان اســت .میگویند حدود  ۱۵نفر در این بازار حضور دارند که
سیمان را به صورت کلی خریداری و با قیمتهای مدنظر خودشان در بورس عرضه میکنند.
این فعال صنعت ســاختمان با بیان اینکه رشــد قیمت نهادههای ساختمانی برای بازار مسکن
ســم کشنده است ،تاکید کرد :از طرف دیگر دولت قیمتهایی را برای نهضت ملی مسکن اعالم
ّ
کرده که منطقی نیست و به سختی نرخ تعدیل را اعالم میکنند .بر اساس نرخ سه ماهه دوم سال
 ۱۴۰۰قیمت هر متر مربع را  ۴.۷میلیون تومان اعالم کردند که هنوز این رقم را تعدیل نکردهاند.
رهبر گفت :رشــدهای عجیب و غریبی که در قیمت ســیمان و میلگرد اتفاق میافتد اجرای
طرح  های حمایتی مسکن را غیرممکن کرده است؛ زیرا از آن طرف وزارت راه و شهرسازی قیمت
را برای پیمانکاران به این صورت تغییر نمیدهد .اوال تعدیل را دیر اعالم میکنند .اگر هم تعدیل
کنند به قیمت انرژی توجه ندارند و میانگین قیمت تورم مصالح ساختمانی را محسوب میکنند.
وی با اشــاره به تورم  ۵۵درصدی مصالح ســاختمانی در پایان سال گذشته خاطرنشان کرد:
کاش قیمت  هــا همان مقــدار باقی میماند امــا همانطور که گفتم از عید تا االن نرخ ســیمان
سه برابر و میلگرد حدود دو برابر افزایش یافته است .با این شرایط بخش خصوصی نمیتواند کار
را ادامه دهد .در حال حاضر خیلی از همکاران ما که در طرح نهضت ملی مســکن ورود کردهاند
به دلیل رشد قیمت مصالح دیگر نمی توانند ادامه بدهند .میگویند حاضریم جریمه بپردازیم و از
این پروژه بیرون بیاییم.
همیشه بدهکار مصالح فروش هستیم
این ســازنده نهضت ملی مسکن اظهار کرد :واقعا کار سخت شــده است .ما همیشه بدهکار
مصالح فروش هستیم .مصالح را چکی میخریم و نهایتا باید بدهی خود را با بهره آن تا یک ماه
تسویه کنیم .در یک کارگاه تعدادی کارگر مشغول هستند که اگر قالب بندی و آرماتوربندی انجام
ندهیم باید پول کارگر بدهیم و دچار خســارت میشویم .بنابراین مجبوریم از هر طریقی که شده
مصالح را تهیه کنیم.
وی با اشاره به سایت  ۵۰۴واحدی شهریار که در آن فعالیت دارد ،گفت :فعال با هر زحمتی شده
پروژه شــهریار را سرپا نگه داشــتهایم اما بدهکاری ما به مصالحفروشان یواش یواش دارد زیاد
میشــود .مرتب تماس میگیرند و پول میخواهند .فعال عمده کار ما در بخش سیمان و میلگرد
اســت .کار ما صنعتی اســت و تونلی کار میکنیم که باید هر روز یک ســقف بزنیم .اگر مصالح
برســد ســرعت عمل باال میرود ،اما با این وضعیت ممکن اســت مجبور شویم کار را متوقف و
تعــداد کارگران را کم کنیم .یعنی ظرفیت کار پایین میآید که منجر به طوالنی شــدن پروژه و
تورم  های آینده میشود.
رهبر یادآور شــد :مسئوالن وزارت راه و شهرسازی باید فکری به حال سازندگان نهضت ملی
مســکن کنند .ابتدا گفتند کارت اعتباری صادر میکنیم و مصالح را مســتقیما از کارخانه بگیرید.
ولــی مســاله بورسبازی که آمد خیلی به پروژه لطمه زد .ســرمایهگذاران بــزرگ ،مصالح را به
یکباره خریــداری و در بورس عرضه میکنند .میگویند من این قیمت میفروشــم ،میخواهی
بخر ،نمیخواهی نخر .قیمت دســت خودشان اســت .وزارت راه و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ
کند که ســازندگان طرح  های حمایتی مسکن بتوانند بدون واسطه از کارخانه مصالح مورد نیاز را
خریداری کنند.

قیمت نفت در معامالت روز سهشــنبه بازار آســیا پس از این که
امارات متحده عربی اعالم کرد به ظرفیت کامل تولید نزدیک شــده
است ،حدود یک درصد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
با یک دالر و هفت ســنت معادل یک درصــد افزایش ،به  ۱۱۰دالر
و  ۶۴ســنت در هر بشکه رسید .شــاخص نفت آمریکا روز گذشته با
 ۱.۸درصد افزایش بسته شده بود.
بهــای معامالت نفت برنت با یک دالر و هشــت ســنت معادل
 ۰.۹درصد افزایش ،به  ۱۱۶دالر و  ۱۷ســنت در هر بشکه رسید و به
 ۱.۷درصد افزایش معامالت روز گذشته اضافه کرد.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عنوان تنها اعضای اوپک
به شــمار میرفتند که ظرفیت مازاد تولید برای جبران از دست رفتن

عرضه روسیه و کشورهای دیگر دارند.
توبین گــوری ،تحلیلگر کاالهای بانک کامن ولث در یادداشــتی
نوشــت :اخبار جدید درباره محدود شــدن عرضه ،از قیمتهای نفت
پشتیبانی کرد .گفته میشود عربستان سعودی و امارات متحده عربی
که دو تولیدکننده بزرگ هســتند ،در کوتــاه مدت با محدودیت برای
تولید بیشتر روبرو هستند.
ســهیل المزروعی ،وزیر انرژی امارات متحده عربی ،روز دوشــنبه
اعالم کرد این کشــور نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود بر مبنای
ســهمیه  ۳.۱۶۸میلیون بشکه در روز تحت توافق اوپک پالس ،نفت
تولید میکند.
اظهارات وی ،صحبت  های امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه را
تایید کرد که در حاشیه نشست گروه هفت ،به جو بایدن ،رئیس جمهور

آمریکا ،گفتــه بود امارات متحده عربی نزدیــک به حداکثر ظرفیت،
نفت تولید میکند و عربســتان ســعودی میتواند تولیدش را تنها به
میزان  ۱۵۰هزار بشــکه در روز افزایش دهد که بسیار پایینتر از رقم
دو میلیون بشــکه در روز ظرفیت مازاد تولیدی است که پیش از این
برآورد شده بود.
یک مقام ریاســت جمهوری فرانسه اظهار کرد :جامعه بین المللی
باید همه گزینهها برای رفع کمبود انرژی از جمله مذاکره با کشورهای
تولیدکننده مانند ایران و ونزوئــا را مد نظر قرار دهد .صادرات نفت
ایران و ونزوئال از تحریمهای آمریکا متاثر شده است.
تحلیلگــران همچنین بــه ناآرامی سیاســی در اکــوادور و لیبی
اشــاره کردند که میزان عرضــه نفت را دچار محدودیت بیشــتری
خواهد کرد.
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فرمانده سپاه فجر:

نگاه ویژه ای به تیم های پایه باشگاه فجر داریم

ایرنا :فرمانده ســپاه فجر فارس با بیان اینکه
توجه به تیم های پایه یکی از مســائل با اهمیت
برای باشــگاه فجر شهید سپاسی است،گفت :در
دوره جدید نیز نگاه ویژه ای از ســوی مدیران و
کادر فنی این باشــگاه بــه موضوع مهم تیم های
پایه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،ســردار یدا ...بوعلی
دیروز ســه شنبه در دیدار با مدیرعامل و سرمربی
جدید این باشــگاه بیان داشت :اخالق مداری از
شاخص های این باشگاه ارزشی است.
او ضمــن تاکید بر اهمیــت و توجه به ترویج
فرهنــگ ورزش به ویــژه در بیــن نوجوانان و
جوانانٰ ،اعالم کرد :این استان تعداد قابل توجهی
استعداد و عالقمند در زمینه های مختلف ورزشی
دارد.
سردار بوعلی ادامه داد :درصورت توجه هر چه
بیشتر مسئوالن به توسعه زیرساخت های ورزشی
در سراسر استان شاهد افتخارآفرینی جوانان فارس
در میدان های داخلی و خارجی خواهیم بود.

وی بــا بیــان اینکه حمایت همه جانبه ســپاه
فجر از باشــگاه فرهنگی ورزشــی فجر شــهید
سپاســی ادامه خواهد داشــت ،افزود :تیم فوتبال
فجر شــهید سپاســی یکی از تیم های باسابقه و
بازیکن ساز کشور اســت و همواره به   عنوان یک
تیم اخالق مدار و ارزشــی در سطح فوتبال کشور

شناخته می شود.
همچنین دراین دیدار ،محمد حســین مفتاحی
مدیرعامل باشگاه و مهدی رجب زاده سرمربی تیم
در مورد برنامه های فصل جدید لیگ دســته یک
کشور نیز سخنانی ایراد کردند.
تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز پس از

هشت ســال دوری از لیگ برتر سرانجام در لیگ
دوره بیســت و یکم حضور یافــت اما در پایان با
قرارگرفتن در قعر جدول وداع تلخی با سطح اول
فوتبال کشور داشت.
 ۲۸تیرماه  ۱۴۰۰بود که فجری ها با شکست دادن
تیم گل ریحان البرز به لیگ برتر صعود کردند تا
به انتظار هشــت ساله هواداران این تیم ارزشی و
باسابقه پایان داده و آنها را خوشحال کنند ،اما این
پایان کار نبود.
نتایج کسب شده توسط تیم فجر طی  ۳۰بازی و
به جای گذاشتن آماری بسیار ضعیف در لیگ برتر،
در نــوع خــود و در تاریــخ  ۳۴ســاله ایــن
باشگاه بی ســابقه بود که منجر به سقوط تیم به
دسته یک شد.
رقابت های جدید لیگ دســته اول کشور قرار
است از مرداد ماه ســال جاری با شرکت  ۱۸تیم
برگزار شــود .تیم های شــهدای قشقایی و فجر
شــهید سپاســی نمایندگان فارس در دسته اول
کشور هستند.

ماجرای عجیب دالرهای مفقودی در فدراسیون ژیمناستیک

با وجودی که ماههاست فدراسیون ژیمناستیک با سرپرست اداره
میشود اما مشــکالت مربوط به دوره مدیریت زهرا اینچهدرگاهی
همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایســنا ،در حالی که بیش از  ۵ماه اســت که وزارت
ورزش برای فدراســیون ژیمناستیک سرپرســت انتخاب کرده اما
هنوز مشــکالت و مباحث مدیریتی و مالی مربوط به دوره ریاست
فدراسیون قبل کماکان مطرح است.
در جدیدترین موضوع پس ندادن لپ تاپ و هارد فدراسیون است
که علیرغم اینکه از بودجه فدراســیون خریداری شــده اما هنوز به

فدراسیون تحویل داده نشده است.
موضوع دیگر نیز شــکایت دو مربی است .آنها مدعی هستند که
در دو دوره مربیگری شرکت کردهاند که فدراسیون آسیا و فدراسیون
جهانی بابت آن دورهها مبلغ  ۵۰۰دالر به نماینده فدراســیون ایران
پرداخت کرده اما آنها مدعی هستند که این مبلغ هنوز بعد از گذشت
دو سال به دست آنها نرسیده است.
حمید احمدی سرپرست فدراســیون ژیمناستیک در این باره و
با اشاره به مشکل عدم بازگرداندن لپ تاپ و هارد فدراسیون اظهار
کرد :بله این دستگاهها در اختیار آقای سلیمانی دبیر سابق فدراسیون
بوده و از آنها اســتفاده میکرده است .ما چند بار حضوری و پیامی
به او اعالم کردیم گفته میآورد اما هنوز نیاورده اســت .کپی خرید
وســیله و رسید آن را که خود ســلیمانی امضا کرده به او دادهایم و
اعالم کردیم که مالکیت آنها برای فدراسیون است که شک و شبهه
در آن نباشد.
احمدی در ادامه در خصوص پرداخت نشدن دالرهای فدراسیون
آســیا و جهانی به مربیــان گفت :این موضوع را بررســی کردهام.
مقــداری حس میکنم که انضباط مالی در این حوزه نبوده اســت.
این عدم انضباط مالی سبب شــده برخی دالرهای خود را دریافت
کنند و برخی همچنان معترض باشــند .هنوز از گوشه و کنار کشور
نامههایــی میآید که ما در فالن دورهها شــرکت کردهایم و برای
هر دوره مبلغ  ۵۰۰دالر به نماینده فدراســیون داده شــده (به دلیل

یک ایرانی مسئول هماهنگ کننده پزشکی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر شد

رئیس مرکز پزشــکی عالی فیفا در تهران (ایفمارک) از ســوی فیفا به عنوان هماهنگ کننده
پزشکی مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر انتخاب شد.
به گزارش ایســنا ،زهره هراتیان ،عضو کمیته پزشــکی فدراســیون فوتبال ایران پس از یک
دهــه همکاری بــا فیفا و حضور در تورنمنت های مختلف فیفــا و  AFCدر ردههای مختلف به
عنوان اولین پزشــک ایرانی فیفا در جام جهانی فوتبال بزرگسال مردان قطر حضور خواهد داشت.
به همین منظور هراتیان در چند روز آینده در نشست هماهنگی در زوریخ حضور خواهد یافت.
هراتیان در حال حاضر عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و رییس مرکز ایفمارک است.

ملی پوش والیبال ایران در جمع بهترینهای لیگ ملتهای والیبال

امین اسماعیل نژاد با کسب  ۱۱۳امتیاز در حمله ،در رده سوم بهترینهای این بخش قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،هفته دوم لیگ ملتهای  ۲۰۲۲والیبال با صدرنشینی فرانسه به پایان رسید.
تیم ملی والیبال ایران که در هفته دوم این رقابتها در بلغارستان به مصاف حریفان خود رفته بود
توانســت به  ۲پیروزی و  ۲شکست دست یابد .بلندقامتان ایران مقابل بلغارستان میزبان و برزیل
بــا نتیجه  ۳بر صفر شکســت خوردند و برابر آمریــکا و کانادا با نتیجه  ۳بر صفر پیروز شــدند
تا بازیکنان روحیه گرفته و به آینده این رقابتها امیدوار شوند.
نیمیر عبدالعزیز ســتاره هلندی والیبال جهان با کسب  ۱۱۹امتیاز به عنوان بهترین مهاجم این
رقابتها تا پایان هفته دوم شناخته شد .پس از آن برآنو آرژانتینی با کسب  ۱۱۸امتیاز در رده دوم
بهترین مهاجمان لیگ ملتهای والیبال قرار دارد .امین اســماعیل نژاد ملی پوش والیبال ایران با
کسب  ۱۱۳امتیاز در رده سوم بهترین مهاجمان لیگ ملتهای والیبال ایستاده است.
در بخش بهترین امتیــاز آوران ،عبدالعزیز هلندی ( ۱۴۲امتیاز) ،برآنو آرژانتینی ( ۱۳۶امتیاز) و
نیشیدا ژاپنی ( ۱۳۳امیتاز) در ردههای اول تا سوم قرار گرفته اند.
در بخش بهترین سرویسزنها امیرحسین اسفندیار با کسب  ۹امتیاز در رده هشتم بهترین  های
این بخش قرار دارد .همچنین محمدطاهر وادی با  ۱۲۶پاس صحیح در رده دهم بهترین پاسورها،
تا پایان هفته دوم لیگ ملتها ایستاده است.
به گزارش ایســنا ،تنها امین اسماعیل نژاد موفق شده با حمله موفق خود در رده سوم بهترین
مهاجمان قرار بگیرد و این درحالی اســت که جای خالی دیگر بازیکنان ایران در بخش بهترینها
حس میشود.

مجیدی به دنبال جذب مهاجم ایرانی

فهرســت  ۵۰بازیکن ارزشــمند فوتبال ایران از دیدگاه سایت ترانســفرمارکت تحت سیطره
لژیونرها قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،سایت ترانسفر مارکت (مرجع ارزشگذاری بازیکنان و باشگاههای فوتبال) با
اتمام فصل گذشته ،ارزش بازیکنان را به روز رسانی کرده که همچنان سردار آزمون با وجود افت
نسبی بعد از انتقال به بایر لورکوزن ،ارزشمندترین بازیکن ایران است.
نفر دوم این فهرست به مهدی طارمی ،مهاجم پورتو اختصاص دارد که شاید در ادامه و در آغاز
فصل جدید فوتبال ،او در صدر این فهرســت قرار گیرد .بعد از این دو بازیکن ارزشــمند ،علیرضا
جهانبخش با اختالف  ۱۶.۵میلیون یورویی در رتبه سوم دیده میشود.
در این فهرست ،ارزشمندترین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ برتر ایران ،امید نورافکن است که
با عملکرد خوب خود در ترکیب سپاهان و تیم ملی ایران ،با یک میلیون و  ۲۰۰هزار یورو ،در صدر
بازیکنان داخلی قرار دارد اما در فهرست کلی فوتبال ایران ،در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.

اولین پیروزی فیروزجا در رقابتهای کاندیداها

علیرضا فیروزجا پس از هشــت بــازی ناموفق ،باالخره اولین پیروزی خود را در مســابقات
کاندیداها ثبت کرد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا فیروزجا که در رقابتهای کاندیداهای شــطرنج شرکت کرده است
در دور نهم این مســابقات به مصاف راپورت از مجارســتان رفت و توانســت پس از هشت بازی
ناموفق ،اولین پیروزی را کسب کند .فیروزجا درحالی به این پیروزی دست یافت که او با ریتینگ
 ۲۷۹۳در این مســابقات دست به مهره شده اســت درحالی که حریف مجارستانی او با ریتینگ
 ۲۷۶۴در این مسابقات حضور دارد.
فیروزجا با این پیروزی مهم هم توانســت از قعر جدول مسابقات فاصله بگیرد و هم با  ۴امتیاز
به رده ششــم صعود کند .نپو روســی که با پرچم فدراســیون جهانی شطرنج در مسابقات حضور
دارد در دور نهم مســابقات مقابل کاروآنا به تساوی رسید تا همچنان این شطرنج باز با  ۶.۵امتیاز
صدرنشین باشد .باتوجه به باقیماندن  ۵بازی ،فیروزجا همچنان شانس قهرمانی دارد و باید گفت
که کار او برای رسیدن به رتبه اول بسیار سخت شده است.
به گزارش ایســنا ،این رقابتها در مادرید اســپانیا با حضور هشت شطرنج باز درحال پیگیری
اســت .دین لیرن از چین ،فیروزجا با پرچم فرانسه ،کاروانا از آمریکا ،نپومنیشی از روسیه ،راپورت
از مجارســتان ،ناکامورا از آمریکا ،رجبوف از آذربایجان و دودا از لهســتان هشت شطرنج باز این
مسابقات هستند .نفر اول این مسابقات میتواند  ۴۸هزار یورو را به جیب بزند درحالی که نفر دوم
 ۳۶هزار یورو را برنده خواهد شد.

امید حامدیفر به استقالل پیوست

هافبک سابق صنعت نفت آبادان به طور رسمی به جمع شاگردان ساپینتو ملحق شد.
به گزارش ایســنا ،امید حامدیفر ،هافبک فصل گذشــته صنعت نفت آبادان پس از مذاکره با
مسئوالن باشگاه استقالل به طور رسمی به جمع آبیپوشان پایتخت پیوست.
حامدیفر سابقه بازی در تیمهای صنعت نفت آبادان و فوالد خوزستان را در کارنامه خود دارد.

الهالل قهرمان لیگ عربستان شد

الهالل با شکســت الفیصلی قهرمان لیگ عربســتان شــد این درحالی است که االهلی برای
نخستینبار به لیگ دسته پایین سقوط کرد.
به گزارش ایســنا ،الهالل در هفته پایانی لیگ عربستان به مصاف الفیصلی رفت و توانست با
نتیجه دو بر یک به پیروزی دست پیدا کند تا با  ۶۷امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد .هر دو گل
الهالل را در این بازی ایگالو ،مهاجم پیشین منچستر یونایتد به ثمر رساند .االتحاد با  ۶۵امتیاز در
رده دوم جدول ردهبندی قرار گرفت .و اما تیم ریشــه دارد و سرشــناس االهلی با قرار گرفتن در
رده پانزدهم جدول ردهبندی به لیگ دسته پایینتر سقوط کرد.

قرارداد  ۲۲میلیاردی یک بازیکن لیگ برتری
مدیرعامل باشــگاه پیــکان میگوید :ارزش
بهترین بازیکــن لیگ برتر فوتبال ایران  ۶میلیارد
تومان است.
امیر عطابخــش در گفتوگو با ایســنا ،درباره
شــرایط نقل و انتقاالت لیگ برتــر فوتبال ایران
اظهار کرد :باشــگاه ما در راســتای جوان گرایی
بــه برنامههایــش ادامه میدهد و در این راســتا
چنــد بازیکن جــوان جذب کردیم کــه میانگین
سنیشــان  ۲۳سال اســت اما بحثی که در نقل و
انتقاالت وجود دارد این اســت که برخی بازیکنان
مبالغی را برای دســتمزد اعالم میکنند که قابل
درک نیست روی چه حسابی چنین اعداد و ارقامی
را درخواســت میکنند .من خودم شــرایط و فیلم
برخــی بازیکنان را دیدهام .آن بازیکنان معموال در
ســطح کیفی متوســط قرار دارند اما  ۹ ،۸میلیارد
تومان از ما درخواست میکنند.
وی افزود :وقتی این آشــفته بازار را بررســی
میکنیم ،میبینیم کــه مدیر برنامهها به بازیکنان
خط میدهند که چــه کار کنند و چه قیمتهایی
اعالم کنند .البته برخی مدیر برنامهها افراد سالمی
هستند و خودشان هم خیلی تمایل ندارند که این
اعداد به عنوان دســتمزد در قراردادها نوشته شود
اما برخی مدیر برنامهها متاسفانه به آشفتگی بازار
دامن میزنند.
او همچنین گفت :بازیکــن ملی پوش امید ما

یکطرفه قراردادش را فســخ کرده است؛ چرا که
میخواهد با وجود محرومیت به باشگاه دیگری برود
و قــرارداد چندین برابری ببندد .یعنی یک بازیکن
که با مــا قرارداد دارد و قراردادش طوری اســت
که بســیار خوب بسته شــده میرود قراردادش را
یکطرفه فسخ میکند و محرومیت چهار ماهه را
به جان میخرد تا به باشگاه دیگری برود و قرارداد
چند برابری ببندد.
متاسفانه قوانین بازدارنده ما در این زمینه ایراد
دارد .قراردادهای ما سفت و محکم بسته میشود
اما مجازات فســخ غیر موجه قــرارداد ،بازدارنده

نیســت .البته ما اگر ببینیم بازیکن جوانی در تیم
ما عملکــرد خوبی دارد با تصویــب هیات مدیره
درصدی به قراردادش اضافه میکنیم در حالی که
میتوانیــم این کار را هم انجــام ندهیم .خیلی از
باشگاهها مثل ما در امر بازیکنسازی بسیار خوب
کار میکنند اما آخرش اینگونه میشود که بازیکن
جوان به راحتی قراردادش را فسخ میکند و میرود.
عطابخــش در بخش دیگــری از صحبتهایش
درباره اینکه آیا اجرایی شــدن بحث سقف قرارداد
بــه فوتبال ما کمک میکند یا خیر و اینکه آیا این
موضوع ضمانت اجرایــی دارد؟ گفت :من موافق

اجرایی شــدن این بحث هســتم اما باید برایش
ضمانت اجرایی داشته باشــیم .کمیته اخالق باید
قراردادها را رصد کند و بر اساس گزارشی که این
کمیتــه ارائه میدهد دربــاره قراردادها اظهار نظر
کنیم ،نه مدارکی که به سازمان لیگ ارائه میشود.
اگر خاطرتان باشــد چند سال پیش سقف قرارداد
 ۳۵۰میلیونی گذاشــته شد اما همه آن را دور زدند
امــا اگر نهادهای نظارتــی و کمیته اخالق باالی
ســر این موضوع باشند میشود آن را اجرایی کرد.
ما در این زمینه به فدراســیون فوتبال هم کمک
میکنیم .البته باید امنیتی بین مدیران باشــگاهها
ایجاد شــود که این مساله را اجرا کنند .من مدتی
پیش پیشــنهاد تشــکیل انجمن مدیــران عامل
باشــگاههای لیگ برتــری را دادم که این انجمن
بتواند هماهنگی خوبی میــان مدیرعاملها ایجاد
کند .اگر این اتفاق رخ بدهد قطعا شــاهد شرایط
بهتری خواهیم بود.
او در پاســخ به این ســوال که در حال حاضر
بهتریــن بازیکن لیگ برتری چقــدر ارزش دارد،
گفت :اگر از من بپرســید بیــن  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار
دالر .ایــن یعنی یک بازیکن خــوب لیگ برتری
نهایتا باید  ۶میلیارد تومان دستمزد بگیرد اما االن
یــک بازیکن  ۲۲میلیارد تومان قرارداد بســته که
این نشــان میدهد خیلی فراتــر از ارزش واقعی
فوتبالیست ایرانی است.

حضور غیرقانونی نصیرزاده در هیات رییسه فدراسیون کشتی
طبق تبصره  ۱ماده  ۱۸اساســنامه فدراســیونهای ورزشی،
فعالیت همزمان عبدالمهدی نصیرزاده به عنوان رییس فدراسیون
بدنسازی و پرورش اندام (رییس هیات رییسه این فدراسیون) در
هیات رییسه فدراسیون کشتی ،غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا ،اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری
جمهوری اسالمی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات
دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه ســال
 ۹۸به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و
تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید ،جهت اجرا
بــه دولت ابالغ شــود ،اما حدود  ۲۰ماه طول کشــید تا نهایتا
در شــنبه  ۱۲تیر از ســوی سخنگوی شــورای نگهبان اعالم
شد که چهارشــنبه  ۹تیرماه  ۱۴۰۰اساســنامه فدراسیونهای
ورزشــی آماتــوری جمهوری اســامی ایران ،مورد بررســی
قــرار گرفتــه و مغایــر با شــرع مقــدس و قانون اساســی
شــناخته نشــده تا اینگونه به تایید شــورای نگهبان برســد

و در نهایــت  ۱۹تیرمــاه بود که از ســوی معاون اول ســابق
رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابالغ شد
و اواخر مردادماه بود که از ســوی این وزارتخانه جهت اجرا به
فدراسیون های ورزشی ابالغ شد.
بر اســاس ماده  ۱۸اساسنامه جدید فدراســیونهای ورزشی،
هیات رییسه باالترین رکن اجرایی فدراسیون و از ترکیب اعضای
مشخص تشکیل شده است.
بر اســاس بند  ۱این ماده ،رییس فدراسیون همزمان به عنوان
ریاســت هیأت رییسه به شمار میرود؛ بنابراین مطابق بند  ۱ماده
 ۱۸اساســنامه فدراسیونهای ورزشــی ،عبدالمهدی نصیرزاده به
عنوان رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به عنوان رییس
هیات رییسه این فدراسیون محسوب میشود.
در تبصره  ۱این ماده نیز آمده اســت :اعضای هیأت رییســه
به صورت همزمان نمیتوانند در ســایر فدراسیونها «مسئولیتی»
داشته باشند.

بنابراین از زمان ابالغ اساســنامه فدراســیونهای ورزشــی
آماتوری جمهوری اسالمی ایران که به اواخر مردادماه سال گذشته
بازمیگردد ،حضور همزمان هیات رییســه یک فدراسیون در سایر
فدراسیونها ،غیرقانونی و بر خالف اساسنامه است که طبق تبصره
 ۱ماده  ۱۸اساســنامه فدراسیونهای ورزشــی ،حضور نصیرزاده
به عنوان رییس هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
در هیات رییسه فدراسیون کشتی غیرقانونی است.
نکته قابــل تامل اینکه پیــش از این طبق اساســنامه جدید
فدراســیونهای ورزشــی ،فعالیت همزمان عبدالمهدی نصیرزاده
به عنوان رییس فدراســیون بدنســازی و رییس ســازمان لیگ
فدراسیون کشــتی غیرقانونی بود که در نهایت منجر به برکناری
وی از ریاست ســازمان لیگ فدراسیون کشتی شد ،اما پس از آن
مجددا از ســوی علیرضا دبیر ،رییس فدراسیون کشتی به عنوان
عضو هیات رییســه این فدراسیون منصوب شده و فعالیت وی در
حال حاضر نیز در این سمت ممنوع و غیرقانونی است!

marzieh.baghipuor

روزنامه االتحاد امارات اعالم کرد که تیم اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی به دنبال جذب
یک مهاجم ایرانی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از االتحاد ،فرهاد مجیدی بعد از قهرمان کردن استقالل در لیگ برتر
ایران به عنوان سرمربی جدید اتحاد کلباء انتخاب شد.
مجیــدی به دنبــال تغییرات در تابســتان و جذب بازیکنان جدید اســت .ایــن مربی ایرانی
جلســه ای را با مدیران باشــگاه برگزار کرد تا درباره نقل و انتقاالت با آنها صحبت کند و اسامی
بازیکنان مورد نظر خود را به آنها بدهد.
در فهرست فرهاد مجیدی نام یک مهاجم ایرانی به چشم می آید و او از مدیران باشگاه خواسته
است که زمینه جذب این بازیکن را مهیا کنند.
این روزنامه اماراتی نامی از این مهاجم به میان نیاورده اســت اما به نظر می رســد که گزینه
مورد نظر مجیدی حســین زاده اســت که گمانه زنی های زیادی درباره جدایی او از آبی پوشان
به گوش می رسد هر چند که او با تیم قرارداد دارد.
پیش از این هم روزنامه های اماراتی از مهدی قایدی به عنوان یکی از گزینه های مورد عالقه
مجیدی برای تقویت خط حمله اتحاد کلباء یاد کردند.
ایــن تیم اماراتی فصل قبل در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت و باید دید که با مجیدی
چه نتایجی کسب خواهد کرد.

تحریمها فدراسیون جهانی این مبالغ را به نماینده جمهوری اسالمی
میدهد ).که تحویل فدراســیون داده شــود .نماینده فدراسیون هم
تحویل فدراسیون وقت داده اما آنها ثبت و ضبط نکردهاند و امضایی
هم ندارند .اینها بی انضباطی مالی را میرســاند ،اما این شکایتها
مکتوب هستند.
کریم محمدزاده مربی ســابق تیم ملی آکروباتیک ژیمناستیک
نیز در خصوص این موضوع به ایســنا گفت :اعزام برای دورههای
آکادمــی مربیان و کمپهــای تمرینی که زیر نظر کنفدراســیون
ژیمناستیک آسیا باشــد مبلغ  ۵۰۰دالر جهت کمک هزینه ایاب و
ذهاب به شرکت کنندهها پرداخت میشود .در شاخه آکروباتیک من
و آقای رحمانیان در دو دوره در ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸شرکت
کردیم که جمعــا مبلغ آن دورهها  ۲۰۰۰هزار دالر میباشــد .این
مبالغ از کنفدراسیون آســیا به آقای هاشمی مسئول امور بینالملل
بــه عنــوان نماینــده فدراســیون ایــران تحویل شــده و طبق
گزارش ایشــان این امانت به مســووالن وقت فدراسیون تحویل
شده است.
مربی ســابق تیم ملی آکروباتیک ژیمناســتیک در ادامه گفت:
ما طی مکاتبه متعدد از فدراسیون درخواست مطالبات خود را کردیم
ولی متاسفانه فدراســیون خانم درگاهی از پاســخ دادن خودداری
کرده است .حال جای سوال است دالرهای دریافتی نزد چه فردی از
اعضای فدراسیون است که نسبت به پرداخت آن خودداری میشود.
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فیلم کوتــاه «باغ وحش» بــه نویســندگی و کارگردانی
نفیســه زارع در اولین حضور بینالمللی خود در بخش مسابقه
چهل و ســومین دوره جشــنواره جهانی فیلم دوربان که واجد
شرایط اسکار است ،حضور دارد.
به گزارش ایســنا ،فیلم کوتاه «باغ وحش» به کارگردانی و
نویسندگی نفیســه زارع و تهیهکنندگی کاوه مظاهری و سورنا
اکباتانی در نخســتین نمایش بینالمللی خود به بخش مسابقه
چهل و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم دوربان راه یافت.
جشنواره دوربان قدیمیترین جشنواره قاره آفریقاست که از
 ۲۱تا  ۳۰جوالی  ۲۰۲۲مصادف با  ۳۰تیر تا  ۸مردادماه ۱۴۰۱
در کشــور آفریقای جنوبی برگزار میشود و واجد شرایط اسکار
نیز است .در سالهای گذشته اصغر فرهادی ،عباس کیارستمی،
مجید مجیدی ،مجید برزگر و بسیاری از بزرگان سینمای ایران
در بخش مسابقه این جشنواره فیلم داشتهاند.
فیلــم کوتاه «باغ وحش» در چهل و ســومین جشــنواره
دوربان ۲۳ ،جوالی مصادف با اول مردادماه اکران خواهد شد.
ســونیا سنجری ،ترنم آهنگر و داریوش رشادت در این فیلم
کوتاه ایفای نقش دارند.

انجمن سینمای جوان شیراز برگزار می کند؛

کارگاه دید خالقانه در عکاسی

ســرفصلهای این کارگاه؛ موضوع عکاسی ،جلوه عکس،
زیبایی ،کلیشه ها ،تعادل ،هدایت نگاه ،تقابل و قابهای تصویر
خواهد بود.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس؛ کارگاه رایگان
تئــوری _ عملی دیــد خالقانه در عکاســی را با تدریس علی
محمد عرفانی برگزار می کند.
ســرفصل  های این کارگاه؛ موضوع عکاسی ،جلوه عکس،
زیبایی ،کلیشه ها ،تعادل ،هدایت نگاه ،تقابل ،قاب های تصویر
خواهد بود .این کارگاه تئوری؛ دیروز سه شنبه  7تیرماه ،ساعت
 17و کارگاه عملی نیز پنجشــنبه  9تیرماه ،ساعت  17برگزار
خواهد شد.
حضور در کارگاه برای عموم آزاد ،رایگان و منوط نام نویسی
میباشــد .عالقمندان جهت نام نویســی به شماره می توانند
مشخصات خود را به شماره  09179316113ارسال کنند.

نقاش پردهها درگذشت

«ســم گیلیام» نقاش آمریکایی و هنرمند تجسمی پیشگام
در هنر انتزاعی درگذشت.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیویورک تایمز« ،سم گیلیام»
هنرمند آمریکایی آثــار هنری انتزاعی که بیشــتر برای خلق
نقاشیهای انتزاعی سبک «گستره رنگی» شناخته میشود روز
شنبه در سن  ۸۸سالگی درگذشت.
«گیلیام» اغلب برای آثار هنری شناخته میشود که بر روی
پردههای آویخته بر دیوار و سقف خلق میکرد.
گالــری «دیوید کوردانســکی» در لس آنجلــس و گالری
«پیس» در نیویورک خبر درگذشت این هنرمند را اعالم کردند.
دلیل درگذشت او بیماری کلیوی اعالم شده است.
«گیلیام» به عنوان هنرمند سیاهپوســتی که به هنر انتزاعی
عالقه داشــت ،زندگی خود را وقف خلق آثــار هنری کرد که
برخالف آثار بسیاری از هنرمندان سیاهپوست ،تصاویر مشخص
یا پیامهای سیاسی واضح را در برنگرفته بودند.

هركه گوش به گفته سخنگويى دهد ،در واقع او را پرستيده است.
اگر [آن سخنگو] از خدا بگويد ،خدا را پرستيده و اگر از شيطان بگويد،
شيطان را پرستيده است.
امام علی (ع)
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صاف همراه با وزش باد و غبارمحلی

استاندار فارس تاکید کرد:

احمد     رضا سهرابی

تکمیل پروژههای کتابخانهای ناتمام فارس تا پایان سال

Ahmad Reza Sohrabi

ایسنا :استاندار فارس با اشاره به در دست
اقدام بــودن  ۴۰پروژه کتابخانــهای در این
استان ،بر ضرورت تکمیل  ۱۵پروژه اولویتدار
این بخش تا پایان امسال ،تاکید کرد.
محمدهــادی ایمانیه سهشــنبه  ۷تیر در
سی و هفتمین جلســه انجمن کتابخانههای
عمومی اســتان فارس افزود :بــرآورد تکمیل
 ۱۵پروژه اولویــت دار کتابخانههــا ،بیش از
 ۳۰۰میلیارد ریال است و به دلیل اینکه اغلب
این پروژهها در شــهرهای فاقد کتابخانه قرار
دارد یا پروژههایی با پیشــرفت فیزیکی زیاد را
شامل میشود ،باید برای تکمیل آنها تا پایان
امسال برنامه ریزی و تأمین اعتبارات مورد نیاز
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،
انجام شود.
وی بــا تأکید بر لزوم نظــارت بر پرداخت
ماهانه نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی
اضافه کرد :دفتر امور شــهری و شــوراهای
استانداری باید بر پرداخت این سهم در شیراز
و دیگر شــهرهای استان فارس ،نظارت کرده
و فهرست شــهرداریهایی که آن را پرداخت
نمیکنند ،مشخص شود.
رئیس انجمن کتابخانههای عمومی استان
فارس گفت :شــهرداری شــیراز باید پرداخت
نیم درصد ســال جاری را شروع کرده و برای
پرداخت معوقات سال قبل برنامه ریزی کند.
ایمانیه با اشــاره به اینکه زمین پیشنهادی
در غرب شیراز برای ساخت کتابخانه مرکزی
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مناسب نیست ،گفت :کتابخانه مرکزی شیراز
باید در منطقه  ای با دسترســی عمومی ساخته
شــود ،برای این کتابخانه دو گزینه در مرکز
شــهر و بافت تاریخی مدنظر است و به زودی
زمین مناسب برای این کتابخانه مرکزی شیراز
تعیین و اعالم می شود.
استاندار فارس همچنین بر لزوم پیش بینی
و احداث کتابخانه در مجتمع های مســکونی
تاکید و اضافه کرد :در مجتمع های با بیش از
 ۲۰۰واحد مســکونی بایــد کتابخانه در نظر
گرفته شود .اداره کل راه و شهرسازی موظف
اســت ،در کنار هر مجتمع مسکونی بیش از
 ۲۰۰واحد ،کتابخانه بسازد.
ایمانیــه در ادامه با بیــان اینکه خیرین در
اســتان فارس ،در همه زمینههــا پای کار و
همراه هســتند ،لزوم اســتفاده از این ظرفیت
برای ایجاد و توسعه کتابخانهها را مورد تاکید
قرار داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس نیز با
ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی
اســتان ،گفت :بــا توجه به مصوبه شــورای
فرهنگ عمومی استان ،نقشه توسعه عمرانی
چهار ساله ویژه کتابخانه های عمومی فارس
و اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه
کشور در حال تدوین است.
وی افزود :نقشه توسعه عمرانی کتابخانه  های
عمومی اســتان فارس در قالب طرح آمایش
سرزمینی تعریف شده که در صورت تأمین اعتبار،
اجرایی خواهد شد.
روحا ...منوچهری گفت :در دو شــهر فاقد
کتابخانه؛ یعنی خان زنیان و داریون شــیراز،
در صورت تحویل ساختمان از سوی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کتابخانه عمومی این
دو شــهر افتتاح می شود .همچنین پروژه های
کتابخانه ای در روستاهای دارنگون و کفترک
شــیراز ،کتابخانه شــماره دو دارای و فاز دوم

پاره تن دانشگاه شیراز برگردانده شود
رئیس بخش زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه شیراز
معتقد است که ســاختمان دانشــکده ادبیات شیراز باید
همچنــان در چهــارراه ادبیات و در جــوار آرامگاه حافظ
باقی بماند.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر ،از زمانی که زمزمههای
جابجایی دانشــکده ادبیات دانشــگاه شــیراز از چهار راه
ادبیات شیراز به گوش رسیده ،با واکنشهای اهالی ادب و
دانشگاه مواجه شده است.
دانشگاهیان بر این باورند که ساختمان دانشکده ادبیات
باید در چهار راه ادبیات باقــی بماند زیرا هویت فرهنگی
ایــن منطقه بــه مؤلفههــای آن یعنی آرامــگاه حافظ و
دانشکده ادبیات گره خورده است.
کاووس حسن لی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده
ادبیــات دانشــگاه شــیراز و مدیر مرکز حافظ شناســی
 ۳۱خرداد امســال تاکید کرد که جدایی این ساختمان از
دانشگاه شیراز کار ســنجیدهای نیست و هویت فرهنگی
این محدوده را دچار خدشه میکند.
در این راســتا محمدحسین کرمی رئیس بخش زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشاره به نکات حسن لی ،بر ضرورت ماندگاری این بخش
در چهار راه ادبیات تاکید کرد.
کرمی در خصوص جایگاه بخش زبان و ادبیات فارسی
در جــوار حافظیه گفت :پیش از هر چیز ســخنان همکار
و دوســت عزیزم جناب کاووس حســنلی را بطور کامل
تأیید و بر آنها تأکیــد میکنم و این موضوع را با رویکرد
دیگری باز مینمایم .در آن زمانی که دانشگاه شیراز این
قســمت و در حقیقت پارهای از وجــود خویش را واگذار
کــرد ،به خاطر آن بــود که دولت در آن ســال ()۱۳۸۶
تصمیم بر تمرکززدایی گرفته بود و دانشــگاه شــیراز به
عنوان همراهی_ البته بدون توجه به اینکه ،این مجموعه
شناســنامه ،هویت و محل تولد دانشگاه شیراز است _ با
شرایطی واگذار کرد.
کاری که در آن زمان مســؤوالن دانشگاه شیراز انجام
دادنــد و بخش مهمی که خود بیش از همه به آن احتیاج
داشتند واگذار کردند ،عالوه بر همراهی با دولت ،با هدف
تأمین نیازهای مالی دانشگاه بود .این کاردرست مانند این
است که بزرگ خانواده برای تأمین مایحتاج خانواده خود
یکی از اعضای بدن یا یکــی دیگر از اندامهایی که خود
به آن محتاجتر است به فروش برساند ،و انتظار میرود با
رفع نیاز ،این عضو به صاحب آن بازگردد.
از زمانی که من شــنیدم دانشــگاه این محل را واگذار
کــرده و در قبال آن اســتانداری پذیرفته اســت که در
کمیسیون ماده  ۵و سایر مراحل به دانشگاه کمک کند که
در بخش دیگری مجوز تجاری دریافت کند شــگفتزده

شــدم ،همیشه به خودم و همکارانم میگفتم اگر دانشگاه
نیاز بــه کمک دارد مگر اســتانداری بهعنــوان نماینده
اصلــی دولت نباید به هر نحو ممکن و بدون درخواســت
هیچ مابــه ازایی ایــن کار را انجام دهــد؟ پس چگونه
اســتانداری فــارس در آن زمــان چنیــن درخواســتی
داشته است؟
فرض کنیــم در آن زمان دانشــگاه بــرای رفع نیاز
اســتانداری این بخش را واگذار کرده اســت ،اکنون که
نیازهای آنها برطرف شــده است ،چه کسانی جز صاحبان
اصلی آن (  بخش زبان و ادبیات فارســی) ســزاواری در
اختیار گرفتن مجدد آن را دارند.
حتــی پا را از این فراتــر بگذاریم ،فرض کنیم که این

محل ،زادگاه دانشــگاه شــیراز و نشــان هویت دانشگاه
نیست و از آغاز متعلق به استانداری یا هر سازمان دیگری
بوده است و ابتداء به ســاکن میخواهد این ساختمان را
به افراد یا ارگانی واگذار نماید ،کدام سازمان یا چه کسانی
الیقتر از اســتادان و دانشــجویان بخش زبان و ادبیات
فارسی هستند؟
یادآوری کنم که بخش زبان و ادبیات فارســی شیراز،
یکی از مهمترین گروههای زبان و ادبیات فارســی کشور
اســت ،که  ۴گرایش دکتری ۴ ،گرایش ارشد و یک رشته
زبان و ادبیات فارسی در دورهی کارشناسی دارد .هماکنون
بخش زبان و ادبیات فارسی  ۱۹نفر عضو هیأت علمی دارد
که  ۱۰نفر آن اســتاد تمام هستند .حدود  ۱۲۰دانشجوی
کارشناسی ۱۲۰ ،دانشجوی ارشد و  ۱۰۰دانشجوی دکتری
دارد و دهها نفر از استادان دانشگاه شیراز ،کرمان ،تربیت

مدرس ،یاســوج ،هرمزگان ،رفســنجان ،ارومیه ،کازرون
و… از فرهیختــگان همین بخش هســتند و تاکنون در
مقاطع مختلف چند هزار تن فارغالتحصیل داشته است.
وی دربــاره بخش زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه
و جایــگاه علمی این بخش گفــت :این بخش هماکنون
چندین مرکز پژوهشی فعال و کم نظیر دارد از قبیل قطب
علمی پژوهشهــای ادبیات عامه ،مرکــز پژوهشهای
زبان و ادبیات فارسی ،مرکز پژوهشهای ادبیات کودک،
مرکز پژوهشهای ایرانشناســی شــاخه دانشگاه شیراز،
دو مجلهی معتبر علمی _ پژوهشی و یک مجلهی دیگر
در انتظار دریافت درجه علمی پژوهشــی است و غیر اینها
کــه هر کدام در جایی و گوشــهای بهســر میبرند .و با

بازگشت این مجموعه انواع فعالیتهای پژوهشی عمومی
میتواند با مدیریت این بخش برگزار شــود و کارگاههای
علمی مختلف برگزار گردد.
بطــور کوتاه عرض کنم که هماکنون کل دانشــکده
ادبیات و علوم انســانی حتی یک متر ساختمان که متعلق
به خودش باشد ندارد و در بخشی از خوابگاههای دانشگاه
مستقر است و با بازگشت این قسمت هر کدام از بخشها
که داوطلب باشند میتوانند به جای پیشین خود بازگردند.
وی در پایان افزود :خوشبختانه هماکنون که شخصی
دانشمند ،دانشــگاهی ،دانا و شایسته استاندار فارس شده
اســت ،انتظار داریــم این پاره و عضو ناگزیــر را به پیکر
دانشگاه شــیراز بازگردانند و برای رفع نیازهای ضروری
دانشــگاه شــیراز هر کمکی که الزم اســت بدون هیچ
چشمداشتی مبذول کنند.

نمایش و بررسی سه فیلم کوتاه در پاتوق فیلم کوتاه شیراز

دومین پاتوق فیلم کوتاه شیراز به بررسی سه فیلم
کوتاه جان داد ،دشنه و پرندهباز پرداخت.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان فارس؛ در
دومین پاتوق انجمن ســینمای جوانان استان فارس،
فیلمهایکوتــاه «جــان داد» بهکارگردانی ســهیال
پورمحمدی« ،دشــنه» بهکارگردانی سامان تفرشی و

پویانمایــی کوتاه «پرندهباز» بهکارگردانی ســید احمد
جعفریان به نمایش درآمدند.
در این رویداد بهروز مرامی و مهدی نامجو ،منتقدان
سینما ،پس از نمایش این فیلمها به گفتوگو و بررسی
کارشناسی آنها پرداختند.
این نشســت دیروز سهشنبه در ســالن غزل تاالر
حافظ اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس به

شکل رایگان برای دوستداران فیلم و سینما برگزار شد.
گفتنــی اســت «جــان داد» فیلمی ملــودرام در
 16دقیقه« ،دشــنه» فیلمی جنایی و برداشــتی آزاد از
داستان «زخم شمشیر» ساخته خورخه لوئیس بورخس
در  19دقیقه و پویانمایی کوتاه «پرندهباز» را نیز ســید
احمد جعفریان در  13دقیقهنویســندگی و کارگردانی
کرده است.

عظیمی گراش به زودی تکمیل می شود و به
بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به متوقف ماندن پروژه کتابخانه
مرکزی شــیراز گفت :اداره کل کتابخانه های
عمومی فارس از سال  ۱۳۹۰پیگیر تعیین زمین
برای کتابخانه مرکزی شــیراز است .ساخت
کتابخانه مرکزی شیراز ،پروژه اعتبار ملی دارد
که این اعتبار هر ســال برگشت می خورد .در
ســال  ۹۸با تأکید استانداری ،مصوب شد چند
سازمان ،زمین های موجود را معرفی کنند که
در نهایــت ،قطعه زمینی در میدان احســان و
منطقه جبل الدراک به تأیید انجمن رســید و
مطالعات اولیه و نقشه کشی آن نیز انجام شد.
این پروژه به دلیل عدم انتقال زمین از ســوی
شهرداری ،متوقف مانده است.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی فارس
ایجــاد کتابخانه در شــهرهای فاقد کتابخانه
اســتان را اولویت مجموعه دانســت و گفت:
با تالش های صورت گرفته تاکنون  ۷شــهر
فاقد کتابخانه اســتان ،کتابخانه دار شــده اند؛
اما همچنان  ۲۰شهر فاقد کتابخانه در استان
وجود دارد.
منوچهری همچنین با اشاره به برنامه ریزی
برای توســعه کتابخوانــی در مناطق محروم
افــزود ۵۰ :کتابخانــه عمومی روســتایی در
روســتاها مستقر هستند؛ همچنین اولین طرح
کتابخانه عشایری کشــور هم در فارس ارائه
خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

انجمن تعزیه در جایگاه متولی
مردمی و عقیدتی این هنر است

معاون امور هنری و ســینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی فارس با بیان اینکه ویژگی مذهبی و مردمی بودن هنر
تعزیــه ،با اینکه با همه هنرها پیوند دارد ،هنری منحصر به فرد
و بسیار تأثیرگذار است ،گفت :همین دو ویژگی ،تعزیه را نیازمند
آموزشهای پیوسته محتوایی و هنری کرده است.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس؛ ســید رسول
موســوینژادیان در دیدار با هیأت رئیســه انجمن تعزیه فارس
گفت :تعزیه ،با ویژگی گســتردگی هنری خــود ،امروزه تنها با
پرداختن به داســتانهای دینی و مذهبــی ،هنری کام ً
ال آیینی
به شمار میآید.
موســوینژادیان ادامه داد :ویژگــی مذهبی و مردمی بودن
هنــر تعزیه ،با این کــه با همه هنرها پیونــد دارد ،جداگانه راه
خــود را میرود .همین دو ویژگی ،تعزیه را بســیار حســاس و
آسیبپذیر کرده است و باید با آموزشهای پیوسته برای به روز
نگــه داشــتنش ،بالندگی و شــکوفایی عقیدتــی و هنری ،از
آسیبهایش نیز کاست.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس با اشــاره بــه نزدیک شــدن ماههای محــرم و صفر،
بر آمادهسازی گروههای تعزیه تأکید کرد و افزود :انجمن تعزیه
در جایگاه متولی مردمی و عقیدتی این هنر ،میتواند از بازوهای
توانمند اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی در فرهنگسازی دینی
باشــد؛ از این رو باید بر توان اندیشگاهی از یک سو و از سوی
دیگــر توانمندیهای هنری خود را برای تأثیرگذاری بیشــتر،
بــا برگزاری دورههای آموزشــی و پــرورش هنرمندان جوان،
به سوی بالندگی و شکوفایی گام بردارد و ما نیز در این راه ،آنان
را یاری خواهیم داد.
گفتنی اســت در این نشست پیرامون شناســنامهدار شدن،
گرفتاریهــا ،وجــه هنــری و عقیدتی و افزایــش هماهنگی
گروههای تعزیه در راســتای بدعتزدایی و بیان گفتمان اصیل
اسالم و شیعه ،گفتگو شد.

نمایش ویژه «برادران لیال» در فرانسه

«بــرادران لیال» به کارگردانی ســعید روســتایی به همراه
چند فیلم دیگر در شــهر بوردو در کشــور فرانســه به نمایش
گذاشته میشود.
به گزارش ایســنا ،جشــنواره بینالمللی فیلم بوردو فرانسه
با همــکاری ســینما اوتوپیــا در برنامــه ویژهای بــا عنوان
«شــب آبی» چند فیلم از جمله «بــرادران لیال» را به نمایش
خواهد گذاشت.
ایــن برنامــه از تاریخ  ۲۶تــا  ۳۰جوالی ( ۴تــا  ۸مرداد)
در چهار شــب میزبــان نمایــش فیلمهای «ردوئو» ســاخته
لوال کوئیورون« ،پســری از بهشــت» ســاخته تارک صالح،
«کــور د میرکلز» به کارگردانی مشــترک کارین مای و حکیم
زوهانی« ،تابســتان سول» ســاخته کوئســتالو و همچنین
«برادران لیال» از سعید روستایی خواهد بود.
فیلم «برادران لیال» در نخســتین نمایــش جهانی خود در
جشــنواره کن امسال رونمایی شــد و در نهایت جایزه بهترین
فیلم جشنواره از نگاه انجمن بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی)
را از آن خود کرد.
روســتایی پیش از این با فیلم «متری شــیش و نیم» جایزه
بهترین فیلم جشنواره بوردو فرانسه را کسب کرده بود.

