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«سووشون» در ارگ
کريمخان زند؛ شيراز
جلوي دوربين رفت

پردیس های فرهنگی
اسماعیل عسلی
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روانچي:

مرحله بعدي مذاکرات
برجامي را هماهنگ
مي کنيم

امام جمعه شيراز:

هواي مستاجرين را داشته باشيد

تهران آماده دستیابی به توافق هستهای
ظرف چند روز آینده است

***

گزارش «عصرمردم»
از دوچرخه هاي نارنجي؛

آيا «بيدود»ها دود مي کنند؟
***
قدرداني وزير بهداشت از
همراهي مردم فارس در مقابله
با کرونا
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ايزدي رئيس سازمان صنعت ،معدن
وتجارت فارس خبرداد

الوروف:

پرده آهنين جديدي
بين روسيه و غرب
ايجاد شده

خارج شدن 13هزار هكتار از
أراضي مشهور به سد تنگ سرخ از
سامانه معادن ايران
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توسط خواست خدايي و نصيري
مطرح شد:

دستگاه قضاي هند:

        عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

شخص اهانتکننده به
پيامبر اسالم بايد از همه
عذرخواهي کند
2

اوپک:

درآمد نفتي ايران
با افزايش  3برابري از
 25ميليارد دالر گذشت

بازديد شهردار و شماري از اعضاي شوراي شهر ،شهرداران مناطق و خبرنگاران از پروژه خط  2مترو؛

پروژه متروي شيراز ،نماد خودباوري
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ساخت خانههای استیجاری برای اجارهنشینها
مطابــق طرحی که مجلــس و دولت تحت
عنوان اجارهداری حرفهای در دســتور کار خود
قرار دادهاند شــرکتهایی با خریــد واحدهای
مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای
مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی
و اراضــی دولتی در حوزه اجــارهداری حرفهای
فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،دولت و مجلس به دنبال
ســاماندهی بازار اجاره هســتند .در این زمینه
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین
سقف مجاز افزایش اجارهبها در تهران به میزان
 ۲۵درصد و دیگر شهرها به میزان  ۲۰درصد به
تایید سران قوا رسید.
از طرف دیگر مجلس شورای اسالمی طرح
ساماندهی و کنترل اجاره بهای امالک مسکونی
را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی
بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است .با
توجه به آنکه کارشناسان ،کمتوجهی به بحث
تولید مســکن را از جمله پاشنه آشیلهای بازار
اجاره میدانند ،قرار است به طرح جدید مجلس،
بحث اجارهداری حرفهای نیز گنجانده شود.
ورود شــرکتهای اجــارهداری به ســاخت
مسکن
آنطــور که عبدالجالل ایری ـ ســخنگوی
کمیســیون عمران مجلس در تشــریح نشست
روزهای اخیر این کمیســیون گفته است برای
بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها امالک
مســکونی و افزایش اثر بخشی آن ،مواردی به
طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها
نظام جامع اجاره داری حرفهای است.
وی در تشــریح این موضــوع به خبرگزاری
خانه ملت گفت :شــرکتهای اجــاره داری با
خرید واحدهای مســکونی و اجاره دادن آنها یا
با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده
از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره
داری حرفه ای فعالیت میکنند.
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس اظهار
کرد :یکی دیگر از موضوعات بســیار مهمی که
به طرح ســاماندهی و کنترل اجاره بها امالک
مســکونی اضافه میشود ،تســهیالت حمایتی
کمک به مســتاجران نظیر وام ودیعه مســکن
بوده که در ســالهای اخیر با مصوبه ستاد ملی
مقابله با کرونا به مســتاجران پرداخت میشود.
طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن
برای تهرانیها  ۱۰۰میلیون ،برای کالنشــهرها
 ۷۰میلیون و برای ســایر شــهرها  ۴۰میلیون
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الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی:

رئيس جمهور
در مراسم جشن وصال:

دولت خود را موظف
به حمايت از امر
ازدواج ميداند

تغيير مکان دانشکده
ادبيات دانشگاه شيراز
خسارتي بر پيکره
ادب فارسي

تومان در نظر گرفته شده که تاکنون  ۳۰۵هزار
متقاضی بــرای دریافت وام ثبت نام کردند و از
این تعداد حدود  ۸۰هزار نفر به بانکها معرفی
و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک
طی  ۱۰روز کاری دریافت کرده اند.
ایری تصریح کرد :با توجه به اهمیت موضوع
مدیریت بازار اجاره بها امالک مســکونی و نبود
قانون مدون و جامع در این حوزه ،کمیســیون
عمران مجلس با حساسیت بسیار باال موضوعات
را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت
نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد.
راهکارهای موقت فعال در دستور کار است
مجلس در حالی نســبت به ساماندهی بازار
اجاره ورود کرده ،که اقتصاد کشور در سالهای
اخیــر با تورم باالی  ۴۰درصد مواجه بوده و هم
اکنون به  ۵۲درصد رســیده است .در این زمینه
نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجارهبها توسط

وجود ســامانه اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این
مهم تاکید دارد.
فرشید پورحاجت ـ کارشــناس بازار مسکن
درخصوص تاثیر نرخگذاری بر بازار اجاره اظهار
کرد :به نظر میرســد ،مســئوالن موضوعات
اصلی مبتالبه بخش مســکن را فراموش و فرع
را جایگزین کردهاند .طی یک پروســه  ۱۰ساله
 ۱۴درصد به تعداد خانوارهای مســتاجر افزوده
شده که علت اصلی ،کاهش ساخت و ساز و به
تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.
وی افزود :طی ســالهای اخیر هزینه تولید و
سرمایهگذاری مســکن باال رفته است .حاال به
جای اینکه این موضوعات را حل کنند میگویند
آقای مالک ،شــما اگر بیــش از  ۲۵درصد نرخ
اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم میشوی.
ایــن اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروســه

برخی کارشناسان وارد شده ،اما تجربه دو سال
گذشــته نشــان میدهد مهمترین پاشنه آشیل
تعیین حد مجاز بــرای قراردادهای اجاره ،عدم
ضمانت اجرایی آن اســت .به طوری که در دو
سال اخیر بســیاری از موجران به راحتی حکم
تخلیه را به دست مستاجر دادند.
البتــه در طرحی که مجلس در دســتور کار
قرارداده بنا به گفته نمایندگان ،ضمانت اجرایی
الزم وجــود دارد .بنا به گفته آرا شــاوردیان ـ
عضو کمیســیون عمران مجلس ،اعمال جریمه
برای بنگاههای معامالت ملکی متخلف ،حذف
معافیــت مالیاتــی ،افزایش مالیــات و هزینه
دادرسی برای صاحب خانههایی که مبالغ خارج
از عــرف تعیین میکننــد از جمله ضمانتهای
اجرایی برای رعایت ســقف مجاز افزایش کرایه
خانه اســت اما برای تحقق تمامــی این موارد

دادگاه و شــورای حل اختالف درگیر کند نتیجه
دیگری نــدارد .نتیجه دیگرش این اســت که
قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده
میشود.
این در حالی اســت که مطابق گزارش بانک
مرکــزی درخصــوص تحوالت بازار مســکن
خردادماه ســال  ۱۴۰۱اجاره بها در شهر تهران
 ۴۶درصد و در کل کشــور  ۵۱درصد نسبت به
ماه مشابه ســال قبل افزایش داشته است .این
آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که
در دو ســال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه
در تهران  ۲۵درصد ،دیگر کالنشهرها  ۲۰درصد
و ســایر شهرهای کشور  ۱۵درصد بود .بنابراین
آمار نشــان میدهد نرخ اجاره به طور رســمی
دو تا ســه برابــر مدنظر سیاســتگذار افزایش
یافته است.

الزام شهرداري شيراز از سوي
شورا در تسريع اجراي سامانه
يکپارچه سازي اسناد
***
مديرعامل شرکت نمايشگاه هاي
بين المللي فارس خبرداد

برترين هاي صنعت ساختمان
کشور در شيراز
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در بازدید وزیر علوم از سازمان سنجش آموزش کشور مطرح شد؛

 ۱۰گروه در زمینه فروش سؤالهای جعلی کنکور دستگیر شدند
رییس سازمان سنجش در بازدید وزیر علوم
از سازمان سنجش آموزش کشور در کرج گفت:
همکاری خوب وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی،
ســپاه و تمامی ارگانهــای امنیتی و حفاظتی
باعث شــد تاکنــون  ۱۰گروه فعــال در زمینه
فروش ســؤالهای جعلی کنکور دستگیر شوند.
به گزارش ایسنا ،همزمان با برگزاری دومین
روز آزمون سراسری (پنجشنبه  ۹تیرماه ،)۱۴۰۱
وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری و روســای
دانشگاههای تهران از سازمان سنجش آموزش
کشــور در کرج و فرآیند اجرایی آزمون بازدید
کردند و ســپس در نشستی چگونگی برگزاری
مناســبتر آزمونهای ورودی دانشــگاه ها را
بررسی شد.
وزیــر علوم ،تحقیقــات و فنــاوری ضمن
قدردانــی از تالش شــبانه روزی همکاران در
سازمان ســنجش گفت :عملکرد این سازمان
در چارچــوب عدالت آموزشــی و علمی باعث
اعتماد ملی ،ملت شــریف ایران اســت که این
سرمایهای بسیار ارزشــمند است و داوطلبان و
خانواده محترمشان این اطمینان را دارند که هر
داوطلب بر اساس تالشی که کرده است نتیجه
میگیرد.
دکتر زلفی گل با اشــاره به بازدید قبلی که
از قرنطینه ســازمان ســنجش داشــتند گفت:
عزیزانــی را دیدم که چندین مــاه در قرنطینه

و بــه دور از خانواده و حتی نور آفتاب به ســر
میبرند ،آنها جهادگرانی هستند که عمرشان
را صرف برگزاری بزرگترین جریان علمی کشور
می کنند تا جوانان این کشور با اطمینان خاطر
در یک رقابت علمی و آموزشی شرکت کنند و
مــا اکنون ماحصل زحمــات آنها را در آزمون
سراسری سال  ۱۴۰۱شاهد هستیم.
در ادامه این جلسه ،رئیس سازمان سنجش
آموزش کشور ضمن تشکر و قدردانی از حضور
وزیر علوم و روسای دانشگاههای تهران گفت:
حضور شــما عزیزان باعث دلگرمی همکاران
پرتالش سازمان ســنجش در این شرایط ویژه
برگزاری آزمون سراسری است.
دکتــر پورعبــاس با اشــاره بــه قرنطینه
طوالنیمدت همکاران برای آزمون سراســری
گفت :آزمون سراســری در سه گروه آزمایشی
هنر ،علــوم ریاضی و فنی و علوم انســانی به
خوبی برگزار شــد که نتیجه تالش شبانهروزی
همه همکاران داخل قرنطینه و خارج از آن است.
وی گفت :در آزمون سراســری امسال بیش
از  ۵۴هــزار نیروی نظارتی و حــدود  ۷۰هزار
نیــروی اجرایی جمع ًا حــدود  ۱۲۴هزار نیروی
انسانی فعال در برگزاری آزمون هستند تا همه
داوطلبان عزیز بــدون هیچ نگرانی و در کمال
آرامش در آزمون شــرکت کــرده و به نتیجه
مطلوب دست یابند.

وی افــزود :با پایــان آزمون ،بــا توجه به
افزایش تعداد دفترچه ها و پاســخنامه ها تمام
تالش همکاران سازمان بعد از برگزاری آزمون
سراسری مربوط به تصحیح پاسخنامهها است
که امســال با توجه به تفکیک پاســخنامهها
تعدادشــان  ۳برابر شــده اســت که به یاری
خداوند توانســتیم دو دستگاه اســکنر جدید با
ســرعت باال برای قرائت پاســخنامهها تهیه
کنیم تا بتوانیم نتایج را در شــهریورماه ۱۴۰۱
اعالم کرده و پذیرفتهشــدگان آزمون سراسری
در مهرماه بدون تاخیر در کالس های دانشگاه
حاضر شوند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان سنجش
آموزش کشور ،رئیس سازمان سنجش آموزش
کشــور با اشــاره به تمهیدات ویــژه حفاظتی
و امنیتــی آزمــون سراســری  ۱۴۰۱گفــت:
بــرای اولین بار قضات ویــژه در تهران و همه
استانها منصوب شدند که به سرعت با استناد
به مســتندات و ادله به پرونده رسیدگی کنند.
همچنین همــکاری خــوب وزارت اطالعات،
نیــروی انتظامی ،ســپاه و تمامــی ارگانهای
امنیتی و حفاظتی باعث شــد  ۱۰گروه فعال در
زمینه فروش ســؤالهای جعلی کنکور دستگیر
شوند تا همه داوطلبان عزیز بدون هیچ نگرانی
و در کمال آرامش در آزمون شرکت کرده و به
نتیجه مطلوب دست یابند.

الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی:

تهران آماده دستیابی به توافق هستهای ظرف چند روز آینده است
ایرنا :شــبکه خبری الجزیره به نقــل از یک مقام ایرانی نوشــت :آماده
دســتیابی به توافق هســته ای ظرف چند روز آینده هســتیم و البته این امر
مستلزم اتخاذ یک تصمیم روشن از سوی آمریکاست.
به گزارش ایرنا به نقل از بخش عربی شــبکه الجزیره ،یک مقام ارشــد
ایرانی به این شــبکه خبری گفته اســت تهران میز مذاکره را ترک نکرده و
نخواهد کرد و این مقامات واشــنگتن بود که از توافق هسته ای خارج شده و
اجرای آن را مختل کرده است.
الجزیره به نام این مقام ایرانی اشاره نکرد.
شــبکه الجزیره به نقل از منبع یاد شده گفت :ادامه روند مذاکرات وین و
هدف آن حل مناقشات باقی مانده به روشی نوآورانه و سریع است.
« می توان به توافق قابل قبولی دســت یافت و این بستگی به واقع بینی
واشنگتن درمساله برداشتن تحریم ها دارد».
الجزیره به نقل از مقام ایرانی گفت :مسئولیت به نتیجه نرسیدن مذاکرات

دوحه و وین بر عهده طرف امریکایی است ،.ما آماده هستیم ظرف چند روز به
یک توافق قوی و قابل قبول دست یابیم ولی این مستلزم اتخاذ یک تصمیم
روشن و واضح از جانب آمریکاست.
در همین حال ،رســانه آمریکایی بلومبرگ بــه نقل ازدیپلماتهای اروپایی
نوشــت :مذاکرات هسته ای پس از ســفر این ماه بایدن به منطقه خاورمیانه
ادامه خواهد داشت.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

پردیس های فرهنگی
وضعیـت بغرنجـی کـه سـینما و تئاتـر و حتـی
هنرهـای دسـتی پیـدا کـرده انـد صرفا ناشـی از
محدودیت هـای کرونایـی  ،جـرح و تعدیـل آثـار
در جریـان بازبینی هـا و همچنیـن شـرایط ویـژه
اقتصـادی مـردم و گرانـی بلیـت نیسـت ؛ بلکـه
تغییـر سـبک زندگـی و میـدان داری اینترنـت و
شـبکه های ماهـواره ای کـه بخشـی از اوقـات
فراغـت مـردم را پـر می کننـد نیـز در ایـن امـر
دخیل اسـت  .از ایـن رو به نظر نمی رسـد که حتی
بـا بهبـود وضعیت اقتصـادی مردم و عادی شـدن
برگـزاری تجمعـات بـه دنبـال فروکـش کـردن
کرونـا نیـز شـاهد پر شـدن سـالن های سـینما و
تئاتـر و رونق بـازار صنایع دسـتی باشـیم  .زمانی
کـه نسـل مـا دوران نوجوانـی و جوانی را سـپری
می کردنـد  ،سـینما و تئاتـر رونـق زیادی داشـتند
زیـرا هنـوز جایگزینـی دندان گیـر و جـذاب برای
آنهـا پیـدا نشـده بـود  ،بعدها حتـی تلوزیـون هم
بـا توجـه بـه محدودیـت زمـان پخـش برنامه ها
و تولیـدات انـدک نتوانسـت رقیبـی سرسـخت
بـرای سـینما و تئاتـر باشـد تـا آنجا کـه تولیدات
سـینمایی قـادر بـه سـمت دهـی بـه فرهنـگ
عمومی بودنـد از آنچنـان قابلیتـی بـرای فرهنـگ
سـازی در جهـات مطلـوب و حتـی نامطلـوب آن
برخـوردار بودنـد که بسـیاری از بازیگـران مطرح
کنونی دسـت پروده ی شـرایط حاکم بـر آن زمان
هسـتند  .اکنـون شـرایط تغییـر کـرده و بـا وجود
این که شـاهد توسـعه سـالن های سـینما و تئاتر
متناسـب بـا افزایـش جمعیـت کالن شـهرها و
شهرسـتان ها نبـوده ایـم  ،بـاز هـم اداره کنندگان
ایـن صنعـت اعـم از صاحبـان سـالن  ،تهیـه
کننده هـا  ،بازیگـران و عوامـل مرتبط بـا تولید آثار
هنـری  ،بابـت اسـتقبال کم مـردم از آثـار تولیدی
گالیـه مندنـد بـه طـوری کـه حتـی تخفیف هـای
اعمال شـده بـرای گیشـه  ،امکان نمایـش خانگی
و تبلیغات گسـترده بـرای بازدید از آثار سـینمایی
و تئاتـر نیـز کارسـاز نیسـت  .کتابفروشـی ها و
نویسـندگان و مترجمـان و تمامی کسـانی کـه از
دور و نزدیـک دسـتی بـر آتـش تولید آثـار ادبی و
هنـری دارند نیـز از کمبـود مخاطب رنـج می برند
و تیـراژ اغلـب کتاب هـا اغلب به زیر  500شـماره
رسـیده اسـت ! حتی صاحبـان منبـر و تریبون نیز
اکثریـت مخاطبـان خـود را از دسـت داده انـد و
هزینـه ی جمـع آوری مـردم بـرای اجـرای برخی
مراسـم قابـل مقایسـه با گذشـته نیسـت لـذا به
اسـتثنای آثـار محـدودی کـه پشـتوانه تبلیغاتی و
مالـی و دولتـی دارنـد و از حمایت بخـش فرهنگی
برخـی نهادهـا برخـوردار می شـوند و سـمت و
سـوی خاصی را دنبـال می کننـد  ،اکثـر هنرمندان
تنهـا دلخوشـی شـان بـه مخاطبان خاصی اسـت
کـه از روی ذوق و عالقـه و به قصد نقد و بررسـی
و یادگیـری به سـمت انـواع هنرها می رونـد  .البته
وضعیـت موسـیقی در مقایسـه بـا سـایر هنرهـا
تـا حـدودی متفـاوت اسـت زیـرا از موسـیقی به
مناسـبت های مختلـف در عروسـی ها  ،جشـن
تولدهـا  ،آیین هـای ملـی و مذهبـی و اخیـرا حتـی
بـرای برگـزاری مراسـم یادبـود درگذشـتگان نیز
بهـره بـرداری می شـود و تولیدات موسـیقایی در
معـرض کمبـود مخاطـب نیسـت کـه بـی گمـان
بخـش اعظـم چنیـن اقبالـی سـر در آبشـخور
ممانعت هـای غیـر اصولـی دارد زیـرا مـردم از
هر چـه منـع شـوند نسـبت بـه آن کنجـکاو و
حریـص می شـوند !
شـاید حرکت به سـمت شـکل گیری هلدینگ های
هنـری و فرهنگـی راهـکاری منطقـی بـرای
جمـع آوری مخاطـب باشـد  .تصـور کنیـد در یک
بوسـتان و پـارک عمومی پردیسـی در بـر گیرنده
امکانات ورزشـی  ،سـالن سـینما و تئاتر و نمایش
روحوضـی و تعزیـه و اجـرای نمایـش بر اسـاس
داسـتان های شـاهنامه و تئاتر عروسـکی داشـته
باشـیم و در کنـار همه ی ایـن امکانات مسـجدی
هم باشـد و کتابخانـه ای و همچنیـن کانونی برای
گردهمایـی عالقمنـدان به قرائت قـرآن و هنرهای
دسـتی و آمـوزش بازی هـای کودکانـه و پیسـت
دوچرخـه سـواری بـرای کـودکان و نوجوانـان و
آمـوزش سـخنوری و اسـتخر شـنا و برگـزاری
جلسـات پرسـش و پاسـخ پیرامون مسـائل دینی
و فلسـفی و اجتماعـی و فرهنگـی  ،نشسـت های
سـعدی خوانی و حافـظ خوانی و شـاهنامه خوانی
و  ...بـدون تردیـد چنیـن مجموعـه ای حتـی اگـر
بیسـت و چهارسـاعته هـم بـاز باشـد بـرای یک
ثانیـه هـم بـی مخاطـب نمی مانـد  .با وجـود این
کـه ایـن گونه القـاء می شـود که مردم دیـن گریز
شـده انـد اما اگـر دانشـمندانی مطلـع و برخوردار
از سـعه صـدر و باسـواد و سـخنور و غیر وابسـته
بـه احـزاب سیاسـی و آشـنا بـا فرهنگ ایـن مرز
و بـوم نظیـر آقـای الهـی قمشـه ای حداقـل یک
مرتبـه در مـاه در سـالن چنیـن مجتمعـی حضـور
پیـدا کننـد  ،مـردم و حتـی خـواص جامعـه مانند
پروانـه دور شـمع وجودشـان جمـع می شـوند و
شـنونده ی خوبی برای سـخنان آنهـا خواهند بود .
در شـهر شـیراز بوسـتان های متعددی اسـت که
امـکان تاسـیس پردیس هـای فرهنگـی در اغلب
آنهـا وجـود دارد  .ایـن روزهـا دیگـر سـالن های
سـینما بـا ظرفیت بـاالی صد نفـر از تماشـاگر پر
نمی شـود  .سـالن ها نیـز باید چنـد منظوره باشـد
یعنـی هـم امـکان نمایـش فیلـم داشـته باشـد
هـم زمینـه اجـرای نمایـش اعـم از تئاتـر  ،تئاتر
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور در مراسم جشن وصال:

دولت خود را موظف به حمایت از امر ازدواج میداند
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه دولـت بـه عنـوان
کارگـزار نظـام اسلامی خود را موظـف بـه حمایـت
از امـر ازدواج میدانـد ،بـرای تسـهیل پرداخت وام
ازدواج بـه جوانـان ،در اختیـار قـرار دادن امکانـات
و مراکـز فرهنگـی دولتـی بـرای ازدواج جوانـان و
نیـز تحویـل زمیـن و پرداخـت تسـهیالت بـه خـود
جوانـان برای سـاخت مسـکن در راسـتای تسـهیل
ازدواج دسـتورات ویـژهای صـادر کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
صبـح دیـروز جمعـه در جشـن وصـال (آییـن
گرامیداشـت هفتـه ازدواج) در تـاالر وحـدت بـا
تبریـک حلـول مـاه ذیالحجـه و سـالروز ازدواج
امیرالمومنیـن حضـرت علـی (ع) و حضـرت
صدیقـه طاهـره (س) ازدواج و تشـکیل خانـواده را
امـری الهـی و ضامـن بقـای انسـان دانسـت.
رئیـس جمهـور گفـت :تناسـب شـخصیتی زوجین
و هم ُکفـو بـودن از مسـائل و عناصـر اصلـی در
همدلـی و پیونـد زوجیـن اسـت.

رئیسـی بـا قدردانـی از خیریـن حـوزه ازدواج گفت:
از مهمتریـن معروفـات ،تلاش بـرای ازدواج
جوانـان اسـت و کسـی کـه واسـطه ایـن کار خیـر

شـود از بـرکات آن در زندگـی بهـره میبـرد.
رئیـس جمهـور همچنیـن از کسـانی که بـرای حل
اختلاف زوجیـن در جهـت تحکیـم خانوادههـا

تلاش میکننـد نیـز قدردانـی کـرد و گفـت:
بعضـا پیـش میآید امـا راه حل
اختلاف در زندگـی
ً
آن مراجعـه بـه مراکـز مشـاوره و حکـم قضایـی
نیسـت.
رئیسـی افـزود :هیچکـس بـرای حـل اختالفـات
خـود زوجیـن نیسـت کـه
خانوادگـی توانمندتـر از ِ
میتواننـد بـا سـخن گفتـن و مفاهمـه مشـکل را
حـل کننـد امـا اگـر خودشـان نتوانسـتند مصالحـه
کننـد بهتریـن راهـکار حکمیـت و ریـش سـفیدی
بـزرگان اسـت.رئیس جمهـور بـا تاکیـد بـر ازدواج
آسـان بـه مسـأله مهریهها نیز اشـاره کـرد و گفت:
ازدواج معاملـه نیسـت و مهریـه نمیتوانـد ضامـن
خوشـبختی زوجیـن باشـد ،بلکـه آنچـه سـبب
اسـتحکام خانـواده میشـود مـودت و همدلـی
است.رئیسـی مـودت را عشـق ورزیـدن و پیونـد
دلهـا تعبیـر کرد و گفـت :خداوند متعـال در قرآن
میفرمایـد مـا شـما را از نفـس خودتـان زوج قـرار
مـودت را در دلهـای انسـان نهادیـم.
دادیـم و ّ

روانچی:

مرحله بعدی مذاکرات برجامی را هماهنگ می کنیم
نماینده ایران در سـازمان ملل در توییتی نوشـت:
"بـه دنبـال انجـام مذاکـرات دوحه ،مرحلـه بعدی
مذاکـرات را بـا اتحادیـه اروپـا هماهنـگ خواهیم
کرد“ .
بـه گـزارش ایسـنا ،مجیـد تخـت روانچـی افزود:
تیـم مـا آمـاده تعامـل سـازنده بـرای دسـتیابی بـه
یـک توافـق اسـت .چنانچـه آمریـکا واقـع بینانـه
عمـل کنـد و عـزم جـدی بـرای اجـرای تعهـدات
خـود داشـته باشـد ،توافـق دور از دسـترس
نیسـت".
سـفیر و نماینـده دائـم جمهـوری اسلامی ایران
در سـازمان ملـل ،در محـل رسـانه ای شـورای
امنیـت در جمـع خبرنـگاران ،گفت :مـا پیامهای
قـوی در تجدیـد حمایـت از احیـا و اجـرای کامـل
برجـام دریافـت کردیـم .بدیهـی اسـت کـه دالیـل
اصلـی وضعیـت کنونی ،خـروج غیرقانونی آمریکا
از برجـام و اعمـال مجـدد تحریم هـا و همچنیـن
عـدم اراده سیاسـی سـه کشـور اروپایـی بـرای

انجـام تعهداتشـان اسـت.
وی گفـت :در حالـی کـه دولـت سـابق ایـاالت
متحـده بـی پـروا یـک اصـل تثبیـت شـده حقـوق
بیـن الملـل را قربانـی کـرد و از توافـق خـارج و
مجـددا اعمـال کرد ،دولـت فعلی در
تحریم هـا را
ً

ادامـه سیاسـت بدنـام فشـار حداکثـری و اعمـال
تحریم هـا علیـه ایـران ،راه سـلف خـود را دنبـال
میکنـد .شـکی نیسـت کـه چنیـن سیاسـتی بـه
عنـوان اهرمـی در مذاکـرات پیـش مـی رود.
روانچـی تاکیـد کـرد :ایـران بـه دیپلماسـی

چندجانبـه متعهـد اسـت کـه نتیجـه آن ،بایـد
تضمیـن لغـو موثـر و قابـل راسـتیآزمایی همـه
تحریمهـای غیرقانونـی باشـد.
وی گفـت :جمهـوری اسلامی ایران بـه عنـوان
یکـی از اعضـای مسـئول معاهـده منـع اشـاعه
بـه اصـل همـکاری بـا آژانـس متعهـد اسـت و
تمامی تعهـدات خـود را بر اسـاس معاهـده مذکور
و موافقـت نامـه جامـع پادمـان انجام داده اسـت.
نماینـده ایـران همچنیـن تصریـح کـرد  :مـا در
جریـان مذاکـرات ویـن حداکثـر انعطـاف را بـه
خـرج دادیم و حسـن نیـت خود را برای دسـتیابی
بـه توافقـی قابـل قبـول نشـان دادیـم .همانطـور
کـه همیشـه تاکیـد کـرده ایـم برجـام باید بـه طور
کامـل ،مؤثـر و بـه گونـه ای اجـرا شـود کـه بتوان
آن را راسـتی آزمایـی کـرد .هیـچ جایگزینی وجود
نـدارد .زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه آمریـکا
تصمیـم سیاسـی بـرای کنـار گذاشـتن سیاسـت
شکسـت خـورده فشـار حداکثـری بگیـرد.

نماینده مجلس :

فقر و فالکت کنونی مردم  ،زیبنده ایران اسالمی نیست
شـفقنا نوشـت :اعظمی سـاردویی سـخنگوی
کمیسـیون کشـاورزی مجلـس گفت :مـوج بعدی
کوچـک تر شـدن و کاهـش قدرت خریـد مردم در
راه اسـت و امیدواریـم مذاکـرات برجـام بـه نتیجه
برسـد  ،علی رغـم اینکه عـدهای تاثیر برجـام را در
اقتصـاد کشـور انـکار می کننـد امـا قطعـا در بـازار
تاثیرگـذار خواهـد بود.
سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی مجلس شورای
اسلامی با بیـان اینکـه مـوج جدیـد تـورم در حوزه
کاالهـای اساسـی در راه اسـت ،گفـت :زیـرا
بـا وجـود منابـع بسـیاری کـه در کشـور داریـم،
وضعیـت فقـر و فالکتـی کـه در بیـن مـردم
مشـاهده می شـود زیبنـده ایـران اسالمی نیسـت.
ذبیـح اللـه اعظمی سـاردویی در خصـوص واردات

نهاده هـای دامی پـس از حـذف ارز ترجیحـی،

گفـت :حـذف ارز ترجیحـی یکـی از ضروریـات

بـود کـه دولـت بـه عنـوان جراحـی اقتصـادی در
دسـتور کار قـرار داد و مجلـس هـم اختیـار آن را
بـه دولـت داد لـذا مـا از دولت گله داریـم که وقتی
در رابطـه بـا رونـد حـذف ارز ترجیحـی مـورد انتقاد
مـردم قـرار میگیـرد ،تـوپ را بـه زمیـن مجلـس
نیندازد.
او بـا اشـاره بـه کوچـک شـدن سـفره مـردم،
ی صنعتـی کـه روزی  ۱۱هـزار
اظهارکـرد :گاودار 
لیتـر شـیر تولیـد می کـرد ۱۰ ،هـزار لیتـر آن برای
تولیـد شـیر خشـک اختصـاص مییابـد و فقـط
هـزار لیتـر آن در بـازار توزیـع می شـود؛ لـذا ایـن
امـر قـدرت خریـد مـردم را کاهـش داده اسـت؛
بنابرایـن علاوه بـر افزایش قیمت ،بـا کمبود کاال
هـم مواجـه هسـتیم.

الوروف:

پرده آهنین جدیدی بین روسیه و غرب ایجاد شده
وزیـر امور خارجه روسـیه دیروز جمعه در مینسـک،
پایتخـت بلاروس در صحبـت خطـاب بـه گروهی
از دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه بالروسـی
تاکیـد کـرد :صحبت از ناتـو به عنوان یـک ائتالف
دفاعـی مضحـک اسـت ،طـرح چنیـن ادعـای
چرنـدی حتـی "شـرم آور" اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
ریانووسـتی ،سـرگئی الوروف ،وزیـر امـور خارجـه
روسـیه تصریـح کـرد کـه اخیـرا نماینده کاخ سـفید
بـار دیگـر تکـرار کرد کـه روسـیه نباید از ناتو بترسـد
و هیچکـس نبایـد از ناتـو بترسـد چـون ناتـو یـک
ائتلاف دفاعـی اسـت.
بـه گفتـه الوروف ،با پایـان یافتـن موجودیت پیمان
ورشـو و اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی،
معنـای وجـودی نیـز ناتـو ناپدید شـد.
وزیـر امور خارجه روسـیه همچنیـن در اظهاراتی در
پـی گفتگـو بـا والدیمیـر ماکـی ،همتای بالروسـی

خـود در مینسـک در  ۳۰ژوئـن گفـت کـه آمریکا با
اسـتفاده از تحریمهـا نـه فقـط بـه دنبـال تضعیـف
بلاروس و روسـیه بلکـه همچنیـن بـه دنبـال
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تضعیـف اتحادیـه اروپـا اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری بلتـا ،سـرگئی الوروف
همچنیـن در پـی دیـدارش بـا همتـای بالروسـی

دستگاه قضای هند:

اش بـا ایـن پرسـش مواجـه شـد کـه از نظـر وی
آمریـکا و اتحادیـه اروپـا بـا اعمـال تحریـم علیـه
بلاروس و روسـیه و امتنـاع از واردات کاال از ایـن
کشـورها چـه هدفـی را دنبـال می کننـد؟
سـرگئی الوروف گفـت :انگیـزه ایـن حرکت آشـکار
اسـت و بیـش از یـک بـار به طـور علنی بیان شـده
اسـت :آنهـا انتظـار دارنـد کـه همـه کشـور های
دیگـر از اراده آنهـا اطاعـت بـی قیـد و شـرط کننـد
کـه ایـن منعکـس کننـده منافـع خودخواهانـه آنها
و در درجـه اول منافـع آمریـکا اسـت .همانطـور
کـه بیـش از یـک بـار دیدهایـم اروپـای مـدرن کـه
اتحادیـه اروپـا آن را نمایندگـی می کنـد در حـال
از دسـت دادن اسـتقاللش یـا آنچـه از آن باقـی
کاملا تابع اراده آمریـکا از جمله در زمینه
مانـده ،و ً
تحریم هـای اقتصـادی ،واردات مربـوط به روسـیه
و اخلال در زنجیره هایـی لجسـتیک و مالیکـه
بـرای چندیـن دهـه ایجـاد شـده انـد ،اسـت.

شخص اهانتکننده به پیامبر اسالم باید از همه عذرخواهی کند
تهـران – ایرنـا – دادگاه عالـی هنـد روز جمعه با انتقاد از «نوپور شـارما» سـخنگوی سـابق حـزب بهاراتیا جاناتا به خاطـر تنش آفرینی
بـا سـخنان اهانـت آمیـز به سـاحت مقدس پیامبر اسلام (ص) ،اعالم کرد کـه وی باید از همـه عذرخواهی کند.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از تارنمـای تلویزیـون دهلـی نـو ،دادگاه عالـی هنـد در بیانیـه ای تاکید کـرد :این فـرد به تنهایی مسـئول
اتفاقاتـی اسـت کـه در کشـور روی می دهد.
پیشـتر در مـاه جـاری ،سـخنان توهیـن آمیـز نوپـور شـارما ،اعتراض های گسـترده ای را در هند رقم زد و چند کشـور حاشـیه خلیج
فـارس ،دیپلمات هـای هندی را احضـار کردند.
مسـلمانان هنـد در بسـیاری از مناطـق ایـن کشـور در مخالفـت بـا ایـن سـخنان ،تجمعـات اعتراضـی برگـزار کردنـد کـه در برخـی
شـهرها ،پلیـس بـا معترضـان درگیـر شـد .درگیـری معترضـان بـا پلیـس دسـتکم دو کشـته و تعـدادی زخمی برجـا گذاشـت.

 ۳سناریوی کیسینجر برای
سرنوشت جنگ اوکراین

وزیـر امـور خارجـه سـابق آمریـکا سـه سـناریوی احتمالـی بـرای
جنـگ اوکرایـن ارائـه داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،هنـری کیسـینجری ،وزیـر امـور خارجـه سـابق
آمریـکا در گفتوگـو بـا مجلـه انگلیسـی «اسـپکتیتور» گفـت :اگـر
روسـیه تـا همینجـا کـه پیـش آمـده متوقـف شـود ۲۰ ،در صـد از
خـاک اوکرایـن را گرفتـه اسـت ،یعنـی مناطـق صنعتـی و بخـش
اساسـی کشـاورزی و بخشـی از قلمرو این کشـور در سـاحل دریای
سیاه.
وی افـزود :نقـش ناتـو (در این صـورت) از اهمیت سـابق برخوردار
نخواهـد بود.
کیسـینجر گفـت کـه دومین سـنارو عقب رانـدن روسـیه از مناطقی
اسـت کـه در عملیاتهـای نظامی خـود بـه دسـت آورده ،از جملـه
شـبهجزیره کریمـه کـه در  ۲۰۱۴بـه روسـیه الحاق شـد.
بـه گفتـه کیسـینجر ،اگـر اقدامـات نظامی ادامـه یابـد ،احتمـال
«جنـگ مسـتقیم میـان روسـیه و غـرب» افزایـش مییابـد.
سـناریوی سـوم کیسـینجر بازگشـت به مرزهای پیـش از آغاز حمله
در  ۲۴فوریـه اسـت .او گفـت ،در ایـن صـورت ،اوکرایـن مجـددا
تسـلیح شـده و همکاریهایـش بـا ناتـو نزدیکتـر میشـود ،حتـی
شـاید روزی عضـو ناتـو شـود.
ایـن دیپلمـات بازنشسـته آمریکایـی افـزود ،ایـن سـناریو نیازمند آن
اسـت کـه مناقشـه برای مـدت مشـخصی متوقف شـود.
انتهای پیام

اوپک:

درآمد نفتی ایران با افزایش ۳
برابری از  ۲۵میلیارد دالر گذشت
اوپـک از رشـد  ۷۷درصـدی درآمـد نفتـی ایـن سـازمان در سـال
 ۲۰۲۱خبـر داد و اعلام کـرد ایـران نیـز در ایـن سـال بیـش از ۲۵
میلیـارد دالر درآمـد از محـل صـادرات نفـت کسـب کـرده اسـت.

بـه گـزارش ایرنـا ،سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت خـام در
گـزارش سـالیانه خـود از درآمد  ۵۶۰میلیـارد دالری این سـازمان از
فـروش نفـت در سـال  ۲۰۲۱خبـر داد کـه این رقم نسـبت به سـال
قبـل از آن  ۷۷درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
درآمـد  ۱۳عضـو اوپـک از صـادرات نفت در سـال پیـش از آن ۳۱۷
میلیـارد دالر اعالم شـده بود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،ایـران نیـز از محـل فـروش نفت در سـال
 ۲۰۲۱افـزون بـر  ۲۵میلیـارد و  ۳۱۳میلیـون دالر درآمـد کسـب
کـرده اسـت .درآمد ایـران از محل فروش نفت در این سـال نسـبت
بـه سـال قبـل از آن سـه برابر شـده اسـت.
ایـران در سـال  ۲۰۲۰بالـغ بـر  ۷میلیـارد و  ۹۱۴میلیـون دالر درآمد
از محـل صـادرات نفت کسـب کـرده بود.
اوپـک میـزان درآمـد نفتـی ایـران در سـالهای  ۲۰۱۷تـا  ۲۰۱۹را
بـه ترتیـب  ۵۲.۷۲۸میلیـارد دالر ۶۰.۵۱۹ ،میلیـارد دالر و ۱۹.۴۰۲
میلیـارد دالر بـرآورد کرده اسـت.
میـزان درآمـد نفتـی سـایر اعضـای اوپـک در سـال  ۲۰۲۱عبـارت
اسـت از :الجزایـر  ۲۳.۳۱۶میلیـارد دالر ،آنگـوال  ۲۸.۴۴میلیـارد
دالر ،کنگـو  ۵.۷۸۵میلیـارد دالر ،گینـه اسـتوایی  ۲.۳۶۶میلیـارد
دالر ،گابـن  ۴.۶۴۱میلیـارد دالر ،عـراق  ۷۹.۷۸۸میلیـارد دالر،
کویـت  ۵۶.۵۴۵میلیـارد دالر ،لیبـی  ۲۷.۴۸۵میلیـارد دالر ،نیجریه
 ۴۱.۳۷۸میلیـارد دالر ،عربسـتان  ۲۰۲.۸۶۶میلیـارد دالر ،امـارات
 ۵۴.۵۹۵میلیـارد دالر و ونزوئلا  ۸.۸۱۶میلیـارد دالر.
اد  امه از ستون روبرو

عروسـکی  ،تعزیـه  ،روحوضی و کرخوانی و سـرود
و تواشـیح و  ....چنین پردیس هایـی بهترین مکان
بـرای نصـب بیلبوردهـای تبلیغاتـی بـا محتـوای
آموزنـده و جهـت دهنده نیـز هسـت و عالقمندان
بـه اجـرای موسـیقی هـم می تواننـد جایگاهـی
ویـژه در چنیـن پردیس هایـی داشـته باشـند .
هزینـه تاسـیس چنیـن پردیس هایی ماننـد هزینه
تاسـیس بزرگراه هـا در دراز مـدت و از طریق حق
ورود و یـا حـق عضویت قابل تامین شـدن اسـت
و همیـن امـر بـه بخـش خصوصـی بـرای ورود
بـه سـرمایه گـذاری در ایـن گونـه مـوارد انگیزه
می دهـد و حسـن چنیـن پردیس هایی این اسـت
کـه قابـل رصـد و پایـش اسـت و تمامی کسـانی
کـه در چنیـن محیـط مفرحـی جمـع می شـوند
خـود را ملزم بـه رعایـت چهارچوب هـای متعارف
می داننـد  .ایـن نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت
کـه هیـچ هنر  ،فـن و صنعتـی نمی تواند بـر پایه ی
نفـی سـایر هنرهـا و فنـون پایـدار بمانـد چـرا
کـه خداونـد انسـان ها را از نظـر ذوق و گرایـش
هنـری متفـاوت آفریـده  ،لـذا در کنـار هـم بـودن
تمامی گرایش هـا منجـر بـه ایجاد فضایـی تعدیل
شـده و بـه دور از افـراط و تفریـط خواهد شـد .
گاهـی مـا سـرنا را از سـر گشـادش می زنیـم
و تلاش می کنیـم بـا برجسـته کـردن برخـی
فعالیت هـا از حجـم سـایر فعالیت هـا بکاهیـم که
صـد البتـه نتیجـه ی عکـس می گیریم  .مـا ناگزیر
هسـتیم نیـاز مـردم بـه نشـاط و سرخوشـی را با
ورزش و فعالیت هـای رشـد دهنـده ی هنـری و
اجـرای آیین هـای دینـی گـره بزنیـم  .هنـر و دین
و ورزش و نشـاط و رشـد جسـمی و تعالـی معنوی
هیـچ گونـه منافاتـی بـا یکدیگـر ندارنـد  .پرهیـز
دادن مـردم از آنچـه بـدان نیـاز دارنـد موجـب
حریص شـدن آنها نسـبت به موضوعـات ممنوعه
می شـود و هزینـه ی اداره جامعه و پایـش رفتارها
را بـاال می بـرد .
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پروژه متروی شیراز ،نماد خودباوری
«ما تازه با واگنی آزمایشــی حرکت کردیم که ســرعتش خیلی کم است و به قول
یکی از دوستان ،حدود  100متر هم ُهلش دادیم اما ...

امام جمعه شیراز:

هوای مستاجرین را داشته باشید

استاندار مطرح کرد:

قاطعیت مبارزه با فساد در دادگستری فارس برای همگان نمایان است
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس در مراسـم گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه
هماهنگـی خـوب بیـن دولت و قوه قضائیه در اسـتان ،گفـت :مهمترین هدف
مشـترک دو قـوه در اسـتان فـارس بایـد مبـارزه بـا فسـاد و احقاق حـق افرادی
باشـد کـه مـورد ظلـم واقـع شـده اند.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در همایـش گرامی داشـت هفتـه قـوه قضائیـه کـه
بـا حضـور رئیـس دیـوان عالـی کشـور برگزار شـد بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره
شـهدای  ۷تیـر مـاه ،ایـن روز را یکـی از تلخ ترین روزهای تاریخ کشـور دانسـت
و گفـت :امـام خمینـی(ره) در وصف ایشـان فرمود که بهشـتی یـک ملت بود.
دکتـر ایمانیـه افـزود :مقـام معظـم رهبـری در فرمایشـات خـود ،شـهید بهشـتی رو اینگونـه توصیـف کردنـد کـه
گرچـه نمیتـوان ادعـا کـرد کـه معصـوم بـود امـا گناهـی از ایشـان ندیدیـم.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه انسـان هایی نظیـر شـهید بهشـتی با ایـن عظمـت در راسـتای شـهادت هایی که
دیـن خـدا و اسلام را بیمـه کـرد ،بـه شـهادت رسـیدند ،زحمات قـوه قضائیـه را مورد اشـاره قـرار داد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ضمـن خـوش آمـد بـه رئیـس دیـوان عالـی کشـور ،گفـت :فشـار زیادی
مخصوصـا از لحـاظ روحـی بـه همـکاران قـوه قضائیـه وارد می شـود؛ امـا حرکـت در راسـتای تکلیـف و خدمـت
بـه مـردم ،سـختی ها را آسـان می کنـد و صبـر و مقاومـت همـکاران قـوه قضاییـه در مقابـل فشـارهای خارجی و
تمایلات نفسـانی ،نقطـه عطـف زندگـی آنها اسـت.
دکتـر ایمانیـه عمـده تریـن تکلیـف را «ارائـه الگویـی از مکتبـی کـه می توانـد دنیـا و کشـور را اداره کنـد» در عصر
حاضـر دانسـت و خاطرنشـان کـرد :الگوهـای عالـی و الهـی خداونـد نصیـب مسـلمانان کـرده اسـت و الگویـی
کامـل تـر بـرای زندگـی بشـر جـز پیامبـر گرامی اسلام و اهـل البیت(ع) نیسـت.
وی ضمـن اشـاره بـه سـیر زندگـی اهـل بیـت عصمـت و طهـارت(ع) تاکیـد کـرد :جوانان جهـان ،تشـنه الگویی
مناسـب هسـتند؛ الگویـی از اداره جامعـه توسـط دینـی که بتواند فطرت بشـر را اشـباع کند و این دین جز اسلام
و پیـروی از پیامبـر و اهـل بیت علیه السلام نیسـت.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه ما موظف هسـتیم کـه مصادیق عینـی و عملی را بـه جوانان ارائـه بدهیم ،ضمن
تشـکر از زحمـات قـوه قضائیـه اسـتان فـارس ،افـزود :تلاش کردیم کـه هماهنگـی خوبـی در راسـتای دفاع از
مظلـوم ومقابلـه بـا ظلـم و فسـاد بیـن دولت و قـوه قضائیه در اسـتان صـورت گیرد.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس بـا تاکیـد براینکـه تلاش مجموعـه قـوه قضائیـه بسـیاری از امیدها را زنـده کرده
اسـت ،بیـان داشـت :پنـاه افـراد بی پناه قـوه قضائیه اسـت و اقدامات ایـن قوه می تواند وابسـتگی مـردم به نظام
و سیسـتم حاکمیتـی را در سـطح قابـل توجه حفـظ نمایـد و افزایش دهد.

معاون شورای سیاستگذاری :

ائمه جمعه در انتصاب مسووالن ورود نمی کنند
ایرنا:معـاون نظارت و ارزیابی شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه کشـور گفت:
مطالبـه گـری جـزء وظایـف امـام جمعـه اسـت امـا بنـا نیسـت کـه امـام جمعه
در انتصابـات مسـئولین ورود کند.امـام جمعـه بایـد در کنـار فرمانـدار و نماینده
خط نگهدار نظام و انقالب باشند.
حجـت االسلام عبـاس رضوانـی نسـب روز جمعـه در مراسـم تکریـم و معارفه
امـام جمعـه شهرسـتان قیروکارزین با اشـاره بـه موضوع مطالبـات اجتماعی از
ائمـه جمعه،گفـت :مطالبـه گری جـزء وظایف امام جمعه اسـت امـا نباید نگاه
حزبـی و جناحـی در این مطالبات وجود داشـته باشـد.
معـاون نظـارت و ارزیابـی شـورای سیاسـتگذاری ائمـه جمعـه کشـور در ادامـه
گفـت :تودیـع و جدایـی از تشـکیالت بـرای امـام جمعـه بی معناسـت و لبـاس خادمی که همـه ماها برتـن داریم
تـا آخـر عمـر بـا ماسـت امامـان جمعـه تعطیلی ندارنـد همانگونه کـه در طـول هفته پیگیـری امور منطقـه و مردم
هسـتند ،روز جمعـه نیـز بـه اقامه نمـاز جمعـه میپردازند.
وی بـا اشـاره بـه انتصـاب حجـت االسلام صداقـت بـه امامـت جمعـه شهرسـتان قیـر و کارزیـن گفـت :یکـی
از وظایـف ائمـه جمعـه شناسـایی و ایجـاد زمینـه رشـد و پویایـی روحانیـون و نیروهـای ارزشـی انقلاب اسـت
کـه حجـت االسلام صداقـت نیـز محصـول همیـن خدمـت صادقانـه امـام جمعـه سـابق شهرسـتان اسـت و او
نـا آشـنای بـا مـردم شهرسـتان نیسـت بلکـه در مسـئولیت های مختلـف در سـطح شهرسـتان از مجموعـه حوزه
علمیـه و یـا خدمـات اجتماعـی و مردمی ایفـای نقـش کرده اسـت.
حجـت االسلام رضوانـی نسـب ادامـه داد :سیاسـت شـورای سیاسـتگذاری ائمـه جمعـه بـر بومی گزینی اسـت
افـرادی بـه عنـوان امـام جمعه انتخاب میشـوند که آشـنا بـه آداب و رسـوم و مباحث مختلف سیاسـی اجتماعی
و فرهنگـی منطقه باشـند.
وی اضافـه کـرد :شـورای سیاسـتگذاری جهـت انتخـاب امـام جمعـه اسـتقالل در تصمیـم گیـری دارد امـا بـا
مسـئولین و معتمدیـن نیـز مشـورت خواهـد کرد و در نتیجه شـورایی که از سـوی مقام معظم رهبری تعیین شـده
تصمیـم گیـری نهایـی را خواهنـد کرد.
معـاون نظـارت و ارزیابـی شـورای سیاسـتگذاری ائمـه جمعـه کشـور بـا توجـه بـه دسـتور مقـام معظم رهبـری به
نماینـدگان مجلـس جهـت عـدم ورود در انتصابـات مسـئولین شـهرها بیـان کـرد :بنـا نیسـت کـه امـام جمعه در
انتصابـات مسـئولین ورود کنـد امـام جمعـه بایـد در کنـار فرمانـدار و نماینـده خط نگهـدار نظام و انقالب باشـند.
در ایـن آییـن از تالش هـا و خدمـات حجـت االسلام «عنایـت اللـه اکبـری» در طول مـدت عهـده داری امامت
جمعـه شهرسـتان قیروکارزیـن قدردانـی و حجـت االسلام «محمدرضـا صداقـت» بـه عنـوان امـام جمعـه جدید
ایـن شهرسـتان معرفی شـد.
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قدردانی وزیر بهداشت از همراهی مردم فارس در مقابله با کرونا
وزیر بهداشــت از مردم فارس به پاس  ۵۰روز به صفر رسیدن آمار جانباختگان کرونا
قدردانی کرد ...

هوای مستاجرین را داشته باشید
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به افزایش اجاره بهاء،
حل این مشکل را نیازمند عزم همگانی دانست و ...

بازدید شهردار و شماری از اعضای شورای شهر ،شهرداران مناطق و خبرنگاران از پروژه خط  2مترو؛

قدردانی وزیر بهداشت
از همراهی مردم فارس
در مقابله با کرونا

پروژه متروی شیراز ،نماد خودباوری

احمد  رضا سهرابی

«مـا تـازه بـا واگنـی آزمایشـی حرکـت کردیم که سـرعتش
خیلـی کـم اسـت و به قـول یکی از دوسـتان ،حـدود 100
متـر هـم ُهلـش دادیـم امـا بـاز در عیـن حـال می بینیـد
زودتـر از دوسـتان دیگـر بـه ایسـتگاه قهرمانـان [میانرود]
رسـیدیم کـه بـا اتوبـوس و همزمـان با مـا از ایسـتگاه امام
حسـین(ع) حرکـت کردنـد!»
ایـن ،اصـل داسـتان متـرو در هـر شـهر و کالنشـهری
چـون شـیراز اسـت کـه هرچنـد بـا ادبیاتـی طنـز از زبـان
احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز مطرح شـد امـا واقعیتی
اجتناب ناپذیـر اسـت کـه تفـاوت حمـل و نقـل ریلـی بـا
حمـل و نقـل خودرویـی را آشـکار می سـازد.
تأکیـد شـهردار شـیراز بـر حفـظ فضـای سـبز
بوسـتان آزادی
شـهردار شـیراز تأکیـد کـرد کـه در جریـان اجـرای خـط
 2متـرو و احـداث ایسـتگاه آزادی بایـد دقـت شـود کـه
کمتریـن آسـیب بـه فضـای سـبز وارد شـود.
احسـان اصنافـی کـه بـه اتفـاق شـماری از خبرنـگاران و
برخـی از اعضـای شـورای شـهر و شـهرداران مناطـق از
عملیـات اجرایـی خط  2مترو شـیراز بازدید می کـرد ،یادآور
شـد کـه در شـرایط کنونـی ،حـدود  40درصـد تجهیزات و
تکنولـوژی پـروژه متـرو تولیـد داخلی اما تالش هـا از جمله
سـاخت واگن هـا حکایـت از آن دارد کـه ایـن سـهم در
آینـده بـه  70درصـد خواهد رسـید.
او در عیـن حـال  96تـا  97درصـد مصالـح بـه کار گرفتـه
شـده در ایـن پـروژه را بومی دانسـت و تصریـح کـرد که 70
درصـد هزینه هـای متـرو ،عمرانـی اسـت.
شـهردار شـیراز به شـکل مشـخص به خـط  2مترو شـیراز
[میانـرود -میـدان آزادی] اشـاره کـرد و گفـت :بـرای
تکمیـل پـروژه حـدود  1500تـا  1600میلیـارد تومـان
بودجـه نیـاز اسـت کـه در تلاش هسـتیم بـا فـروش500
میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت و  300میلیـارد تومـان
مکمـل ،حـدود  800میلیـارد تومان اعتبار مـورد نیاز پروژه
از ایـن طریـق تأمیـن شـود.
اصنافی در پاسـخ به پرسـش خبرنـگار «عصرمردم» مبنی
بـر تعهـد  50درصـدی دولـت در تأمیـن هزینه هـای پروژه
متـرو گفـت :دولـت در خـط یـک متـروی شـیراز ،فراتـر از
تعهـد  50درصـدی خـود حـدود  75تا  80درصـد هزینه ها
را تعهـد کـرد امـا در خـط  2بـه دلیـل محدودیت هـای

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

ایرنا:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه
افزایـش اجـاره بهـاء ،حـل ایـن مشـکل را نیازمنـد عـزم همگانـی دانسـت و
خطـاب بـه مالکیـن گفـت :هـوای مسـتاجرین را در ایـن شـرایط اقتصـادی
داشـته باشـید و اگـر قصـد افزایـش اجارهبهـاء را داریـد عادالنـه اقـدام کنیـد.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه
افزایـش اجـاره خانه هـا در ایـن کالنشـهر ،گفت :افزایـش بی رویه اجـاره خانه
در ایـن شـهر باعـث شـده برای شـهروندان مشـکالتی بوجـود آید کـه حل این
موضـوع همـکاری همگانـی را طلـب میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری گروهـی از مالکیـن خانه هـا در مشـخص کـردن
قیمت هایـی عادالنـه بـرای اجـاره بهـاء  ،ایـن کار را اقدامی پسـندیده دانسـت و اظهـار داشـت :علیرغـم اینکـه
تعـدادی از صاحـب خانه هـا قیمـت اجاره هـا را بـه شـدت افزایش داده انـد اما مالکینی هم در شـیراز هسـتند که
مراعـات حـال مسـتاجرین را کرده انـد کـه ایـن جـای تحسـین دارد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فارس ادامـه داد :همکاری صاحب خانه با مسـتاجر از مصادیق بارز کار خیر اسـت
و اگـر همـه در ایـن زمینه برادرانـه پای کار باشـند مطمئنا برکت مال خـود را خواهند دید.
امـام جمعـه شـیراز در ادامـه به نقشـه مهندسـی فرهنگی اشـاره کـرد و گفت :این نقشـه یکی از راه هـای معنوی
شـدن سـومین حرم اهل بیت اسـت.
وی اضافـه کـرد :علیرغـم اینکـه نقشـه مهندسـی فرهنگـی تدوین شـده و در اختیار مسـئوالن قـرار گرفته از ۴۶
دسـتگاه متولـی تنهـا  ۲۰دسـتگاه پـای کار آمدهانـد که این موضـوع جای تامـل دارد.
آیـت اللـه دژکام افـزود :کـمکاری مدیـران دسـتگاه های متولـی در اجرای نقشـه مهندسـی فرهنگـی قابل قبول
نیسـت و ناظـران اجـرای نقشـه بایـد هـر چـه زودتـر تکلیـف ایـن دسـتگاه ها را در ایـن زمینـه مشـخص کننـد و
گـزارش اقدامـات انجـام شـده را هم بـه اطالع شـهروندان برسـانند.
وی رعایـت عفـاف و حجـاب و توجـه بـه ارزش هـای اخالقـی را از مطالبـات مردمی دانسـت و افـزود :اکثر مردم
در جامعـه خواسـتار توجـه ویـژه بـه رعایـت عفـاف و حجـاب و ارزش هـای اخالقـی هسـتند و در ایـن زمینـه اگـر
می خواهیـم بـه دسـتاوردهای خوبـی دسـت پیـدا کنیـم و جلـوی فحشـا را بگیریـم ترویـج ازدواج آسـان ،تامیـن
هزینه هـای اولیـه بـرای تشـکیل زندگی مشـترک ،اشـتغال زایی بـرای جوانان جویـای کار و نذر حجـاب می تواند
بسـیار تاثیـر گذار باشـد.

فارس

منابـع مالـی ،تعهـد تأمیـن واگن هـا و  400میلیـارد تومان
بازگشـت اصـل سـود اوراق مشـارکت را پذیرفتـه اسـت.
او در عیـن حـال بـا اشـاره بـه پایـان حفـاری خـط ،2
پایـان یافتـن عملیـات اجرایـی ایسـتگاه قهرمانـان در
میانـرود ،پایـان عملیات سـازه ایسـتگاه امیرکبیـر و اجرای
نـازک کاری ایسـتگاه و ریل گـذاری ایسـتگاه اسـتقالل تـا
میـدان امـام حسـین(ع) و پایـان ایسـتگاه رحمت تـا پایان
تابسـتان ،اعلام کـرد کـه فاز اول خـط  2متروی شـیراز از
میانـرود [ایسـتگاه قهرمانـان] تـا میـدان امام حسـین(ع)
بـا  4ایسـتگاه در دهـه فجـر امسـال قابـل بهره بـرداری
است.
آخرین خبرها از وضعیت دو خط  3و  4مترو
شـهردار شـیراز تأکید کـرد کـه در جریان عملیـات اجرایی
خـط  3متـرو [تقاطع غیـر هم سـطح معالی آباد -ایسـتگاه
راه آهـن] از ظرفیت هـای اقتصادی و مشـارکتی اسـتفاده
خواهیـم کرد.
اصنافـی یـادآور شـد :در ایـن پـروژه از روش هـای نویـن
تأمیـن مالـی و مشـارکتی و همچنیـن ارایـه بسـته های
اقتصـادی اسـتفاده می شـود.
او در همیـن رهگـذر اظهـار امیدواری کرد کـه خط  3مترو
شـیراز بـا ایجـاد خـط راه آهـن صدرا به سـمت شـهر صدرا
توسـعه یابد.
شـهردار شـیراز همچنیـن مسـیرهای خـط  4متـرو را از
ایسـتگاه رازی [بولوار مدرس] – بولوار سـیبویه -شـاهزاده

قاسـم -دروازه کازرون -چهـارراه گمـرک -بنفشـه-
هوابـرد -بولـوار باهنـر -میـدان احسـان اعلام کـرد و
گفـت :مطالعـات ایـن خـط در حـال انجـام اسـت.
واقعیت ها را باید گفت
رئیـس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک شـورای شـهر
شـیراز تأکیـد کـرد کـه پـاره ای ابهامـات و واقعیت هـای
پـروژه متـرو بایـد بـرای شـهروندان روشـن شـود.
محمدتقـی تـذروی در جریـان بازدیـد یـاد شـده ،بـا اشـاره
بـه بـروز پـاره ای مشـکالت و معضلات پیش بینـی نشـده
در رونـد اجـرای برخـی پروژه های عمرانی در سـطح شـهر
گفـت :مـا هـم دلمـان می خواهـد پروژه هـا زودتر بـه پایان
برسـد امـا در عین حـال بایـد واقعیت ها را پذیرفـت و مردم
را در جریـان قـرار داد.
پروژه مترو نماد خودباوری
رئیـس سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری شـیراز
اجـرای خـط  2متـرو را نمـاد خودبـاوری مهندسـان،
مشـاوران ،کارشناسـان و متخصصـان ایرانـی دانسـت.
امیـر یقطیـن تصریـح کـرد :بـر پایـه همیـن خودبـاوری،
عملیـات اجرایـی خـط  2بـا سـرعت و قـوت در حـال اجـرا
است.
او در همیـن رهگـذر از برپایـی نمایشـگاه بومی سـازی 45
محصـول خارجـی بـا همـکاری شـرکت های دانش بنیـان
خبـر داد و گفـت :ایـن نمایشـگاه هفته جاری در سـازمان
حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری شـیراز برپا می شـود.

گزارش «عصرمردم» از دوچرخه های نارنجی؛

آیا «بیدود»ها دود می کنند؟
احمد  رضا سهرابی

وقتـی سـال  98دوچرخه هـای نارنجی یا
همان دوچرخه های اشـتراکی هوشـمند
«بیـدود» پـس از یـک فـراز و نشـیب
پرچالـش از برخـی شـهرهای ایـران
از جملـه تهـران و اصفهـان بـه شـیراز
آمدنـد ،قـرار بـود «پروانه هـا هـم به شـهر
برگردنـد» امـا اکنـون با گذشـت حـدود 3
سـال نـه دیگـر خبـری از دوچرخه هـای
نارنجـی هسـت و نـه خبـری از بازگشـت
پروانه هـا!
داسـتان از آنجـا شـروع شـد کـه
دوچرخه هـای «بیـدود» پـس از حـدود 3
سـال فعالیـت در شـیراز در هفته گذشـته
بـه یکبـاره از گسـتره شـهر جمـع آوری
شـدند و ایـن پرسـش در ذهـن برخـی
شـهروندان نقـش بسـت کـه آیـا واقعیـت
داسـتان چـه بـوده اسـت؟!
حـال در همیـن رهگـذر ،افسـانه
خواسـت خدایی رئیـس کمیتـه حقوقـی
شـورای شـهر شـیراز پیرامـون بـودن یـا
نبـودن بیدودها در شـهر گفـت :موضوع
چشم شیشه ای

اولیـه فعالیـت دوچرخه هـای بیـدود
در کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک
شـورای شهر بررسـی شـده و ایراداتی که
در ایـن زمینـه مطرح شـده ،شـکلی بوده
اسـت و نـه ماهـوی!
او بـا تأکیـد بـر اینکـه قـرارداد بیدودهـا

الحاقـی بـوده و بایـد اصالحیـه بخـورد،
تصریح کرد :شـورای شـهر بـه هیچ وجه
بحـث جمـع آوری دوچرخه هـا را مطـرح
نکـرده و اگـر جمـع آوری صـورت گرفتـه،
شـیطنت خـود شـرکت بـوده اسـت.
ایـن عضـو شـورای شـهر از سـوی

دیگـر از تغییـر قیمـت و نـرخ خدمـات
دوچرخه هـای بیـدود در شـهر انتقـاد
کـرد و گفـت :بـه نظر مـن ،ایـن موضوع
قابـل رسـیدگی اسـت کـه شـرکت مذکور
بـدون اجـازه شـورا و شـهرداری اقـدام به
افزایـش قیمت هـا کـرده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت نرخ پیشـین اشـتراک
هـر دوچرخـه بیـدود در شـیراز  125هزار
تومـان می باشـد کـه براسـاس قـرارداد
بیـن شـهرداری و شـرکت بیدود در سـال
 30 ،98هـزار تومـان اشـتراک بـر عهـده
شـهروند و  95هـزار تومـان در جهـت
ترویـج فرهنـگ اسـتفاده از دوچرخـه در
شـهر بـر عهـده شـهرداری بـوده اسـت.
اگرچـه قـرارداد بیدودهـا بـا شـهرداری
شـیراز تـا سـال  1403اسـت امـا بـه
دلیـل بـاال گرفتـن اختالف هـا و بـروز
پـاره ای تنش هـا میـان ایـن دو ،قـرار
اسـت شـورای شـهر شـیراز در نشسـت
علنـی روز یکشـنبه [فـردا] خـود پیرامون
چگونـه بـودن یا نبـودن بیدودهـا تصمیم
بگیرد!

پارک در پیاده رو

3

مهر:وزیــر بهداشــت از مــردم فــارس بــه پــاس ۵۰
روز بــه صفــر رســیدن آمــار جانباختــگان کرونــا
قدردانــی کــرد.
دکتــر بهــرام عیــن اللهــی در حاشــیه ســفر خــود
بــه اســتان فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه طــی حــدود
پنجــاه روز گذشــته ،آمــار جــان باختــگان کرونــا در
فــارس ثابــت بــوده اســت ،از همــکاری بســیار خــوب
مــردم اســتان در طــرح ملــی واکسیناســیون علیــه
کرونــا قدردانــی کــرد.
وی مــردم ایــن اســتان را مردمی غیــور و شــهیدپرور
خوانــد کــه در بحــران کرونــا نیــز همــکاری بســیار
خوبــی بــا مجموعــه ســامت داشــتند.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه تاکنــون آمــار
واکسیناســیون دز نخســت در فــارس بیــش از ۹۳
درصــد ،دز دوم حــدود  ۸۷درصــد و دز ســوم نیــز
بیــش از  ۴۹درصــد بــوده اســت ،دســتاورد ایــن
مشــارکت را پیشــگیری از شــیوع کرونــا در اســتان و
کاهــش پیامدهــای ناشــی از ایــن بیمــاری در فــارس
عنــوان کــرد.
دکتــر عیــن اللهــی همچنیــن همــکاری مــردم در
زمینــه رعایــت شــیوه نامههــای بهداشــتی را نیــز در
کاهــش خطــرات کرونــا در اســتان ،تأثیرگــذار خوانــد.
وزیــر بهداشــت ابــراز امیــدواری کــرد بــا مســاعدت
مســؤوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تــاش
مدافعــان ســامت و همــکاری مــردم اســتان،
بتوانیــم شــاهد ارتقــای ســامت در فــارس باشــیم.

پاسخگویی شش مدیر
شهرداری شیراز به شهروندان
از طریق ۱۳۷
عصرمردم:
شــش مدیــر شــهرداری شــیراز شــامل ســه شــهردار
منطقــه و ســه رئیــس ســازمان هفتــه آینــده
پاســخگوی مســتقیم شــهروندان از طریــق ســامانه
 ۱۳۷هســتند.
مدیــران شــهردارى هــر مــاه طبــق جــدول
زمانبنــدى در قالــب طــرح «روى خــط شــهر»
بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه پاســخگوى
درخواســتها و شــکایات شــهروندان هســتند.
شــش مدیــر شــهرداری شــیراز شــامل ســه شــهردار
منطقــه و ســه رئیــس ســازمان طــی هفتــه آینــده
پاســخگوی مســتقیم شــهروندان از طریــق ســامانه
 ۱۳۷هســتند.
شــهرام ســبزیانفرد شــهردار منطقــه  ۱۱روز شــنبه
 ۱۱تیرمــاه ،کریــم شــکوهیان شــهردار منطقــه  ۳روز
یکشــنبه  ۱۲تیرمــاه و ســعید معصومی شــهردار
منطقــه  ۱۰در روز دوشــنبه  ۱۳تیرمــاه جــاری
پاســخگوی شــهروندان از طریــق ســامانه ۱۳۷
هســتند.
شــهروندان گرامی همچنیــن میتواننــد مســائل
و درخواســتهای خــود را بــا روحاللــه مظفــری
رئیــس ســازمان ســیما منظــر و فضــای ســبز
شــهری در روز سهشــنبه  ۱۴تیرمــاه ،مهــدی بابایــی
رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و
فرآوردههــای کشــاورزی روز چهارشــنبه  ۱۵تیرمــاه
و روحاللــه خوشــبخت رئیــس ســازمان مدیریــت
پســماند در روز پنجشــنبه  ۱۶تیرمــاه جــاری
درمیــان بگذارنــد تــا ایشــان شــنونده و پاســخگوی
درخواســتها و مشــکالت شــهروندان باشــند.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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ساخت یادمان شهداء گمنام
در برخی شهرهای فارس باید
بیشتر مورد توجه باشد
ایرنا:مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای
دفـاع مقـدس اسـتان فـارس گفـت :در برخـی
شهرسـتانهای اسـتان بـه احـداث یادمان شـهدای
گمنـام سـالها بـی توجهـی شـده و کـم کاری در
تکمیـل یادمان شـهدای گمنام هیـچ توجیهی ندارد.
سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار سـعید کوشـکی جهرمی
در نشسـت حفـظ آثـار و سـاماندهی یادمانهـای
شـهدای گمنـام شهرسـتان زرقـان بـا بیـان اینکـه
فـارس بـا داشـتن  ۱۴۰یادمـان از میـان  ۲هـزار و
 ۳۶۶یادمـان شـهدای گمنـام در کشـور رتبه سـوم را
دارد،گفـت :بـا ایـن وجـود در برخـی شهرسـتانها بـه
احـداث یادمـان شـهدای گمنـام سـالها بـی توجهـی
شـده و کـم کاری در تکمیـل یادمان شـهدای گمنام
هیـچ توجیهـی نـدارد.
سـردار کوشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه رهبـر معظـم
انقلاب چنـد تهدیـد بـرای دفـاع مقـدس تبییـن
کردنـد افـزود :اولیـن تهدیـد فراموشـی نقشـها و
یادگارهـا و خاطـرات رزمنـدگان مـا و خانوادههـای
آنهـا اسـت و تحریف و انحراف دومین خطری اسـت
کـه ایـن حیطـه را تهدیـد میکنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :مـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه
چـه کسـی هسـتیم و ایـن بازگشـت بـه خویشـتن و
خودشناسـی بـا همیـن یادمانهـا تسـهیل میشـود و
ایـن الگوسـازی از شـهدا و ایثارگـران مـا در همیـن
مسـیر ترویـج فرهنـگ ایثـار و اخلاق اسـت.
وی ادامـه داد :یادمانهـای شـهدا امامـزادگان
عشـق و خانـه دل هسـتند و بایـد خانـه دل مرتـب و
زیبـا باشـد و نبایـد معنـوی بـودن فضـا توجیهـی بـر
خـاک خوردگـی و و نامرتـب بـودن ایـن فضـا شـود یا
احـداث یادمـان بـه تاخیـر بیفتـد.
کوشـکی در ادامـه بـا گالیـه از وضعیـت سـاماندهی
یادمـان شـهدای شهرسـتان زرقـان بـه ویـژه در
سـالهای اخیـر گفـت :برخـی مسـوولین شـعار
میدهنـد امـا در عمـل گامی بـرای حفـظ یـاد و نـام
شـهدا برنمیدارنـد یـا با عـذر و بهانههایی چـون نبود
بودجـه و کرونـا پیشـرفت امـور را به تاخیـر میاندازند
در حالـی کـه از برگـزاری یـک جلسـه در سـال بـرای
ایـن موضـوع نیـز دریـغ میکننـد.
ایـن مسـوول بـا اشـاره بـه تاریخچـه احـداث یادمـان
شـهدا در شهرسـتان زرقـان گفـت :سـال  ۹۸پس از
بازدیـد از ایـن شـهر  ۵مـورد مشـخص بـرای احداث
یادبـود شـهدای گمنـام مصـوب شـد و حـال پـس از
سـه سـال مراجعـه میبینیـم کـه تغییـری طـی ایـن
چنـد سـال صـورت نگرفتـه و مصوباتـی کـه همـان
زمـان بـه اسـتاندار وقـت ارایـه شـد تـا بـه فرمانـدار و
بخشـدار ابالغ کند هنوز ذرهای عملی نشـده اسـت.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای دفـاع مقدس
اسـتان فـارس افـزود :در نمونـهای دیگـر هشـت
سـال پیـش شـهید گمنـام بـه شـهری داد ه شـد امـا
هنـوز کار خاصـی بـرای احـداث یادمان آنهـا صورت
نگرفتـه یـا چندیـن سـال قبل جهـت احـداث یادمان
شـهدا از امـام جمعـه و فرمانـدار و فرمانـده مقاومـت
سـپاه زرقـان امضـا گرفتیـم امـا رونـد امـور پیشـرفتی
نداشـته و امـروز نیـز هیچکـدام از آن مسـوولین
حضـور ندارنـد کـه مـورد سـوال قـرار گیرنـد.
مسـوول هیـأت رزمنـدگان اسـتان فـارس بـا اشـاره
بـه اینکـه نوکـری شـهدا بـرای مـا افتخـار اسـت و ما
در خصـوص احـداث یادمان شـهدا از گذشـته درس
گرفتیـم افـزود :اخیـرا در بنیاد مصوب شـده که تنها
زمانـی پیکـر مطهـر شـهدا تحویل شهرسـتانها شـود
کـه جانمایی و فضاسـازی صـورت گرفته و  ۶۰درصد
کار نیـز پیـش رفته باشـد.
وی همچنیـن بـا انتقاد از بی عملی برخی مسـوولین
در خصـوص حفـظ یـاد و نام شـهدا افزود :بـه برکت
شـهدا و معنویـت و اخلاص آنهـا مـا نیـز آخـرت را
بـه دنیـا ترجیـح میدهیـم و در خصـوص حفـظ یـاد
و خاطـر شـهدا بـا احـدی تعـارف نمیکنیم امـا برخی
مسـوولین بـه خصـوص در دوره قبـل در خصـوص
یادمـان شـهدا کوتاهـی کردنـد و امـروز کـه آمدیـم
مصوباتـی کـه مدتهـا خـاک خـورده را بررسـی کنیـم
هیچکـدام حاضـر نیسـتند.
سـردار کوشـکی در ادامـه بـا بیـان اینکـه یادمـان
شـهید گمنـام بـرای دانشـگاه آزاد ،لپویـی و رحمـت
آبـاد برابـر بـا جانمایـی مشـخصی مصـوب شـد از
مسـوولین خواسـت پیگیـر امور ایجاد یادمان شـهداء
باشـند.
وی بـه مسـوولین شهرسـتان زرقـان وعـده داد کـه با
توجـه بـه مصوبـه بنیـاد حفـظ آثـار مبنـی بـر تحویـل
پیکـر شـهدای گمنـام در ایـام شـهادت حضـرت
فاطمـه(س) اگـر یادمـان شـهیدی تـا  ۲۰روز قبل از
ایـن ایـام آمـاده شـود و  ۶۰درصـد پیشـرفت داشـته
باشـد پیکـر شـهید تحویـل شهرسـتان خواهـد شـد.
وی در تشـریح زیرسـاختهای ایـن اماکـن نیـز
افـزود :یادمـان شـهید بـه سـه زیرسـاخت جـاده
جهـت دسترسـی ،آب و بـرق نیـاز دارد و طبـق
قانـون مجموعـه آبفـا و بـرق موظفنـد بـه ایـن مراکز
فرهنگـی انشـعاب رایـگان بدهنـد و اینگونـه نباشـد
کـه مسـوولی فکـر کنـد از جیـب خـودش میخواهد
هزینـه کنـد و منـت بگـذارد و مانعتراشـی کنـد.
وی افـزود :از اغلـب ایـن شـهدا تنها تکه اسـتخوان
و پالکـی باقـی مانـده امـا پـدر و مـادر و خانـواده
آنهـا حیـن مواجـه شـدن بـا همیـن مقـدار نیـز انـگار
کـه عضـو خانوادهشـان تـازه متولـد شـده خواهـان
تحویـل و تـدارک مکانـی بـرای احـداث یادمـان ایـن
شـهدا هسـتند و مـا مسـوولین نیز بـرای شـهدا نباید
خساسـت بـه خـرج دهیـم.
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نهضت ملی مسکن فرصت مناسبی برای تولید کنندگان محصوالت
ساختمانی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ،با اشاره به ...

خارج شدن ١٣هزار هكتار از أراضي مشهور به سد تنگ سرخ از
سامانه معادن ايران
رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت فارس از خارج شدن ...

مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس:

فارس

ايزدي رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت فارس خبرداد

خارج شدن ١٣هزار هكتار از أراضي مشهور
به سد تنگ سرخ از سامانه معادن ايران
زهرا جعفری

رئيـس سـازمان صنعـت ،معـدن وتجـارت فـارس از خارج
شـدن ١٣هـزار هكتـار از أراضـي مشـهور بـه سـد تنـگ
سـرخ از سـامانه معـادن ايـران خبـرداد وگفـت :ايـن مهم
در راسـتاي حفـظ مسـايل زيسـت محيطـي وسلامتي
مـردم بـوده اسـت.
ايـزدي افزود:در همين راسـتاابطال مجوز ١١معدن شـن
وماسـه در بخـش قلات نيز در دسـتور كار قـرار گرفته كه
ابطـال  ٩واحـد آن قطعـي شـده و ابطـال مجـوز  ٢واحـد
ديگـر دربرنامـه كاري شـوراي معادن اسـت.
وي خاطرنشـان كـرد در بخـش دو كوهك نيز از سـال ٩٦
بـه بعـد هيچ مجـوز معدني صادرنشـده وهرچه وجـود دارد
مربوط به سـالهاي گذشـته اسـت
رئيـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس
از تشـدید بازرسـیها بـا هـدف کنتـرل بـازار ،سـخن گفـت
و تاکیـد کـرد  :ميـزان جريمه هـاي متخلفـان صنفـی کـه
در پروندههـای مختلـف محکـوم میشـوند ،بازدارندگـی
کافـی را نـدارد.
حمیدرضـا ایـزدی گفـت :از سـال گذشـته شـاهد تشـدید
بازرسـیها از صنـوف مختلف و افزایش تعـداد پروندههای
تخلـف ارجـاع شـده بـه دسـتگاههای ذیربـط بودهایم.
ایـزدی با بیان اینکه تشـدید بازرسـیها امسـال هـم تداوم
داشـته اسـت ،گفـت :طـی سـه ماهـه اول امسـال51 ،
هـزار و  703بازرسـی منجـر بـه تشـکیل  2417پرونـده به
ارزش  1450میلیـارد ریـال شـده اسـت.
وي بـا تاکیـد براینکـه تعزیـرات حکومتـی همـکاری و
همراهـی کافـی را در رسـیدگی بـه پروندههـای تخلـف
ارجاعـی داشـته اسـت ،گفـت :در راسـتاي بازدارندگـي
بيشـتر از شـكل گيـري تخلـف ميـزان جريمه هـا در ايـن
بخـش ١٠برابـر شـده اسـت
ایـزدی ،فـارس را جـزو اسـتانهای پیشـرو در بحـث
نظارت و بازرسـی دانسـت و گفـت :از هفدهم اردیبهشـت
امسـال تاکنون ،همـه روزهای اداری ،جلسـهای با عنوان
"اقدام مشـترک" به دسـتور اسـتاندار فارس برگزار و نتیجه
اقدامـات و عملکردهـا مطـرح و بـا حضـور دسـتگاههای
مرتبـط ،هـم اندیشـی میشـود.
رئیـس سـازمان صمـت فـارس خاطرنشـان کـرد کـه
گرانفروشـی در صـدر تخلفـات محـرز شـده ایـن اسـتان
قـرار دارد و گفـت :احتـکار ،اعلام نکـردن موجـودی،
کـم فروشـی ،حمـل و نقل و نگهـداری و عرضـه و فروش
کاالهـای قاچـاق ،تقلب و  ...در ردههای بعـدی قرار دارد.
ایـزدی بـا بیـان اینکـه در سـال  ۱۴۰۰اقداماتـی در
بخـش صنعـت انجـام شـده اسـت ،عنـوان کـرد :در ايـن
مـدت  ۳۹۶پروانـه بهرهبـرداری در بخـش صنعـت بـا
سـرمایهگذاری١٩هزار ميليـارد توماني واشـتغال مسـتقيم
 ۵هـزار و  ۲۷۷نفـر صـادر شـده و در بخـش جواز تاسـیس
صنعتـی نيـز  ۲هـزار و  ۲۳۴جـواز بـا سـرمایه گـذاری ۵۷
هـزار میلیـارد تومـان و پیـش بینـی اشـتغال  ۴۴هـزار و
 ۸۹۶نفـر صادرگرديـده اسـت.
رئیـس سـازمان صمـت فارس عنـوان کـرد :همچنین ۸۸
پروانـه بهرهبـرداری معـدن بـا سـرمایهگذاری  ۸۲۰میلیارد
و اشـتغال يـك هـزار و  ۱۷۸نفـر در بخـش معـدن صـادر
شـده وعلاوه بـر آن  ۹۰فقره مجوز برداشـت موقت صادر
شـده و ۳۲گواهـی کشـف منجـر بـه پرونـده بهـره بـرداري
صادر شـده اسـت.
ایـزدی بـا بیـان اینکه در بخـش تجارت داخلـی  ۹۳مجوز
ايجـاد وتوسـعه فروشـگاه هاي بـزرگ وزنجيـره اي و ۲۲
هـزار و  ۸۹۴پروانـه کسـب صـادر شـده اسـت ،گفـت۵ :
هـزار و  ۸۶۵واحـد صنفـی مجهـز بـه کارتخـوان شـده و

 ٢٦٢٧مجـوز قالیبافـی صـادر شـده اسـت.
وي بـا اشـاره به اينكه بیشـترین اشـتغال مربـوط به بخش
تجـارت اسـت ،افـزود:در حـال حاضـر فـارس بـا ۴هـزارو
 ١٠٠واحـد صنعتـی در رتبـه  ۵کشـورقرار دارد.
ايـزدي بـا اشـاره به وجـود صنايـع مهم مـادر واثر گـذار در
اسـتان از جملـه کارخانه آهن اسـفنجی نیریز که امسـال
فـاز دوم ایـن کارخانـه اسـفندماه بـه ظرفیـت  ۱.۵هزار تن
شـمش فـوالدی بـه بهرهبـرداری میرسـد ،آلومينيـوم
جنـوب و پااليشـگاه ها و پتروشـيمي ها گفـت :فـارس
در بخـش تجهيـزات پااليشـگاهي وسـازه هاي فـوالدي
توليـد قطعـات الكترونيـك وخدمات فني ومهندسـي حرف
بسـيار زيـادي در كشـور دارد
رئیـس سـازمان صمـت فارس با بیـان اینکه  ۳۷نـوع ماده
معدنـی در اسـتان داریم که  ۲۳نوع آن برداشـت میشـود
كـه بیشـتر در حوزه سـنگهایدنما و تزئینی اسـت ،گفت:
 ۹۰درصـد خـاک نسـوز کشـور در اسـتان فـارس اسـت و
از ایـن جهـت در رتبـه اول هسـتیم ،در شـمال و شـمال
شـرق اسـتان معـادن سـنگ آهـن داریـم کـه  ۱۴معـدن
سـنگ آهـن هماتیـت در حـال بهرهبـرداری اسـت و یکـی
از هدفگذاریهـا کنسـتانتره و فـرآوری آنهـا اسـت.
ایـزدی بـا بیـان اینکه بخشـی از سـنگهای آهنـی نیز در
منطقـه الرسـتان و گنبدهـای نمکـی قـرار گرفتـه اسـت،
عنـوان کـرد :در بخش معدن بـا پیگیری ایمیـدرو معادنی
در شـمال وشـمال شـرق اسـتان اکتشاف شـده كه منتظر
اطالعـات آن هسـتیم چـون احتمـال میدهیـم دارای
معـادن كأني هـاي فلـزي باشـد.
او بـا بیـان اینکـه بیشـترین معـادن سـنگ آهک و سـنگ
گـچ و شـن و ماسـه در فارس اسـت و به همیـن دلیل تعدد
کارخانههـای سـیمان دیـده میشـود ،گفـت :در بخـش
تجـارت خارجـی يـك هـزار و  ۱۳بـازرگان فعـال داریـم که
کار صـادرات و واردات را انجـام میدهنـد و در حوزه فرش
دسـتباف نیز مهـد تولید هسـتیم.
ایـزدی بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته سـال هدفگـذاری
احیـای واحدهـای راکـد صنعتـی و معدنـی و تکمیـل
طرحهـای ایـن حـوزه بـود ،گفـت :هـر واحـدی نیازمنـد
زیرسـاختها اسـت که در این راسـتا شـهرکهای صنعتی
بایـد کمـک شـوند و تکمیل زیرسـاختهای شـهرکهای
صنعتـی و معـدن از جملـه اقدامـات سـال گذشـته بـود.
رئیـس سـازمان صمت فـارس با بیان اینکه سـال گذشـته
 ۱۵۸واحـد صنعتـی و  ۲۲واحـد معدنی راكد با اسـتفاده از
ظرفیـت کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید فعال شـدند،
گفـت :دسـتگاه قضایـی بـرای اجرایـی شـدن مصوبـات
کارگـروه وارد شـده و اگـر دسـتگاهی در زمـان مقـرر ایـن
مصوبـات را اجـرا نکند موضـوع به دسـتگاه قضایی ارجاع
میشـود کـه در بحث فعالسـازی واحدهای راکـد اقدامات

خوبـی انجام شـود.
حقوق دولتی معادن فارس چشمگیر نیست
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه حجـم حقـوق دولتـی
از محـل معـادن فـارس در مقاسـه بـا سـایر اسـتانها،
قابـل توجـه نیسـت ،اعلام کـرد که با درخواسـت اسـتان،
ایمیـدرو اقدامـات اکتشـافی بـرای شناسـایی معـادن
کانیهـای فلـزی در شـمال و شـمال شـرق فـارس را آغاز
کـرده اسـت.
او گفـت ۱۷۰۰ :میلیـارد ریـال دریافـت حقـوق دولتـی از
معـادن داشـتیم کـه  ۱۵درصـد بایـد بـه اسـتانها برگـردد
تـا در زیرسـاختهای شهرسـتانها هزینـه شـود و از آنجـا
کـه بیشـتر معـادن مـا در حوزه مصالح سـاختمانی اسـت و
حقـوق دولتـی چندانـی نصیـب آنهـا نمیشـود و دلیل کم
بـودن دریافتـی حقـوق دولتی جنـس و نوع معادن اسـت.
او دربـاره صـادرات فـارس نیـز گفـت :سـال گذشـته
صـادرات از مبـدا گمـرکات فـارس  ۵۳۱میلیـون دالر
بـوده اسـت کـه بیشـتربه كشـورهاي آلمـان ،قطـر ،عمان
،کویـت وإمـارات بوده اسـت امـا بسـیاری از تولیدکنندگان
مـا از گمـرکات دیگـر نیـز کاال صـادر میکننـد کـه بـا
احتسـاب ایـن موضـوع صـادرات فـارس  ۲میلیـارد و ۵۰
میلیـون دالر بـوده اسـت.
ایـزدی دربـاره فعالیت شـرکتهای دانشبنیـان و حمایت
از آنهـا نیـز افـزود ۲۰۵ :شـرکت دانشبنیـان داریـم کـه
 ۴۸واحـدآن داراي پروانـه بهرهبـرداری از صمت هسـتند و
یکـی از اهـداف اصلـی مـا در ایـن بخش اسـت کـه مابقی
واحدهایـی کـه از مـا مجـوز ندارنـد در اسـرع وقت نسـبت
بـه دریافـت مجـوز اقـدام کننـد و از تسـهیالت پروانـه
بهرهبـرداری اسـتفاده کننـد .همچنیـن محلـی از پـارک
فنـاوری را در اختیـار داریـم کـه مشـکالت شـرکتها و
واحدهـای دانـش بنیـان در همانجـا برطـرف شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرک صنعتـی شـیراز بـا کمبـود
زمیـن مواجـه اسـت ،گفـت :بـا پیگیـری انجـام شـده ۱۰
هکتـار از زمين هـاي ايـن شـهرك خـارج از مزایـده بـه
شـرکتهای دانـش بنیـان داده میشـود کـه عملیاتـی
شـده اسـت و بهمرسـانی تـوان و نیـاز اسـتان در قالـب
نمایشـگاه دانـش بنیـان از اقدامـات حمایتـی بوده اسـت.
رئیـس سـازمان صمـت فارس بـا بیـان اینکـه هدفگذاری
امسـال بازگشـت  ۲۲۰واحـد تعطیـل به چرخه تولید اسـت
کـه البتـه هـدف ابالغـی وزارت خانـه  ۱۶۰واحـد اسـت،
افـزود ۱۱۰:طـرح پیشـران و بـزرگ نیـز بـرای امسـال در
نظـر گرفتـه شـده کـه یکـی از شـاخصهای اصلـی آن
دانشبنیـان بـودن اسـت.
ایـزدی دربـاره انتقـال صنایـع آالینـده ماننـد سـیمان،
پشـم شیشـه و روغـن نباتـی افـزود :پشمشیشـه انتقالـش
طبـق برنامـه اسـت و امیدواریـم سـال آینده شـاهد انتقال
آن باشـیم؛ سـیمان فـارس در خرامـه نسـبت بـه دریافـت
زمیـن و معـدن آن اقـدام شـده و پیشـرفت  20درصد دارد
و سـالیان زیـادی اسـت کـه ابتـر مانـده اسـت .ایـن امـر
جـزو دغدغههـای مـا اسـت و اسـتاندار نیـز ورود کـرده
اسـت .از اواخـر سـال گذشـته انتقالـش بـه سـایت خرامـه
سـرعت پیـدا کـرده اما روند طوالنی اسـت و  5سـال طول
میکشـد.رئیس سـازمان صمـت فـارس اضافـه کـرد:
دربـاره روغـن نباتـی نیـز آالیندهتریـن قسـمت کارخانـه
روغـن کشـی بـود کـه از خـط خـارج شـده و بـوی بـد و
نامطبـوع نیـز از بیـن رفتـه اسـت ،ایـن کارخانـه در منطقه
ویـژه زمیـن گرفته ولی پیشـرفت مناسـبی نـدارد و مالکان
متعهـد شـدند در آخـر شـهریور عملیـات اجرایـی را شـدت
ببخشـند ،اگـر ایـن کار انجام شـود مسـئوالن نیـز در ارائه
تسـهیالت همـکاری میکننـد.

توسط خواست خدایی و نصیری مطرح شد:

ساخت یادمان شهداء گمنام در برخی شهرهای فارس باید بیشتر مورد
توجه باشد
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ...
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رضایی کوچی معاون استانداری فارس :

نهضت ملی مسکن فرصت مناسبی برای تولید کنندگان محصوالت
ساختمانی است
ایرنـا :معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس ،بـا اشـاره به طرح
نهضت ملی مسـکن دولت برای سـاخت سـاالنه یک میلیون واحد مسـکونی
در کشـور گفـت :ایـن طـرح فرصـت مناسـبی را پیـش روی تولیـد کننـدگان
محصـوالت مرتبـط بـا صنعـت سـاختمان و همچنیـن عرضـه محصـوالت بـا
کیفیـت توسـط آنها قـرار داده اسـت.
محمـود رضایـی کوچـی ،روز جمعـه در حاشـیه بازدیـد از بیسـت و چهارمیـن
نمایشـگاه صنعـت سـاختمان در جمـع خبرنـگاران افـزود :برپایـی چنیـن
نمایشـگاه هایی فرصـت مغتنمی بـرای دیـده شـدن تولیـد کننـدگان و آشـنایی
مخاطبـان بـا آخریـن دسـتاوردهای مصالـح و تجهیـزات سـاختمانی اسـت.
وی ادامـه داد :ایـن نمایشـگاه نیـز بـا هـدف ارائـه دسـتاوردهای صنعـت سـاختمان ،حمایـت از تولیـد کننـدگان
داخلـی و ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی تولیـدات ایـن حـوزه برپا شـده اسـت.
او اظهـار داشـت :مشـارکت حداکثری فعاالن صنعت سـاختمان ،شـرایط مطلوبی برای عرضـه و نمایش آخرین
دسـتاوردهای ایـن صنعـت فراهـم خواهد کـرد و شـرکت کنندگان در ایـن نمایشـگاه کارایـی کاال و تولیدات خود
را بـه نمایـش گذاشـته و از ایـن طریق بازارهای جدیـد را شناسـایی خواهند کرد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فارس بیـان کرد :فرصت هـای نمایشـگاهی همچنیـن در فروش،
جـذب مشـتری ،ایجـاد شـهرت تجـاری ،تبلیغـات ،افزایـش حجـم مبـادالت تجـاری و همافزایـی تاثیر بسـزایی
دارند.
رضایـی کوچـی افـزود :محصـوالت متنـوع تر و بـا کیفیت موجود در بیسـت و چهارمین نمایشـگاه سـاختمان در
شـیراز بیانگـر توانمندی هـای شـرکت ها و تولیدکننـدگان داخلـی در این حوزه اسـت.
وی ،بـا بیـان اینکـه محصـوالت و دسـتاوردهای ارائه شـده نمایشـگاه شـیراز قابلیـت رقابت با محصوالت مشـابه
خارجـی را دارنـد افـزود :ردپـای حرکت از شـیوه سـاخت و سـازهای سـنتی به سـمت روش هـای مـدرن و به روز
در تمـام حوزههای سـاختمان سـازی در این نمایشـگاه مشـهود اسـت.
او اظهـار داشـت :صنعـت سـاختمان بـه عنـوان یک صنعت پیشـران اسـت ،عامل رشـد بسـیاری از صنایع دیگر
نیـز هسـت و از قابلیـت اشـتغال آفرینی منحصر بـه فردی برخوردار اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس ادامـه داد :پویایـی صنعـت پیشـران سـاختمان در اقتصـاد
میتوانـد بـه تحقـق شـعار سـال کمـک شـایان توجهـی کنـد.
رضایـی کوچـی گفـت :کیفـی سـازی محصـوالت سـاختمانی تولیـد داخـل در مـوازات کنتـرل قیمـت تمام شـده
آنهـا میتوانـد بـازار مصـرف گسـتردهای را در چرخـه سـاخت و سـاز داخلی بـرای این محصـوالت فراهـم آورده و
زمینـه صـادرات آنهـا را نیـز مهیـا کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس خبرداد

برترین های صنعت ساختمان کشور در شیراز

عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس گفـت :بیسـت و چهارمین نمایشـگاه بیـن المللی صنعت
سـاختمان بـه مدت چهـار روز در شـیراز برگزار می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللی فـارس گفت :بیسـت و چهارمین نمایشـگاه بیـن المللی صنعت
سـاختمان از امـروز چهارشـنبه هشـتم تیـر مـاه به مدت چهار روز در سـایت نمایشـگاهی فارس آغاز شـد.
مهنـدس فرهـادی افـزود :در ایـن نمایشـگاه بیش از  90شـرکت فعال صنعت سـاختمان از اسـتان های فارس،
تهـران ،شـیراز ،اصفهان ،خراسـان رضوی ،گرگان ،یـزد ،گلپایگان ،خمین،آذربایجان شـرقی،کرج و خوزسـتان
حضـور دارند.
او بـا بیـان اینکـه هفتاد درصد مشـارکت کننـدگان غیر بومی هسـتند،ادامه داد :نمایشـگاه صنعت سـاختمان در
مسـاحتی بیـش از هشـت هـزار و  200متـر دایـر شـده اسـت کـه از ایـن جهـت یـک آمـار قابـل توجـه در صنعت
نمایشـگاهی کشـور است.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس اضافـه کـرد :امـروزه بیـش از  50درصـد در آمـد خانـوار
سـهم مسـکن اسـت؛ کاهش این هزینه ها مسـتلزم تولید و تثبیت بازار مسـکن و جلوگیری از بروز شـوک قیمت
بخش هـای مختلـف صنعـت سـاختمان ،اجـاره مسـکن و پرهیـز از اجـرای هـر گونـه سیاسـت شـوک آفریـن در
کنـار ارتقـا سـطح دانـش فنـی و تکنولـوژی و اسـتفاده ار معمـاری مـدرن در این صنعت اسـت.
او گفـت :اصلاح قانون مالیات بخش مسـکن و همچنین فاصله گرفتن از روش های سـنتی سـاختمان سـازی
از طریـق جایگزینـی روش هـای نویـن سـاخت و سـاز بـه مـوازات پیشـرفت های علمـی و فنـی می توانـد آینـده
بهتـری را بـرای ایـن صنعـت مهم رقـم بزند.
مهنـدس فرهـادی گفـت :ایـن نمایشـگاه با هم افزایـی و برقـراری ارتباط بین چرخـه تولید ،توزیـع و مصرف،پیام
آور رونـق ایـن صنعـت و تحقـق اهداف مورد نظر اسـت.
او ادامـه داد :بـه منظـور حمایـت از صنعـت سـاختمان و فعـاالن ایـن حوزه،نمایشـگاه بیـن المللـی صنعـت
سـاختمان بـا هـدف فراهـم سـازی فرصت رقابـت فنی و سـالم ،عرضـه دسـتاوردها و توانمندی ها ،تبـادل دانش
و تجربـه ،ارتبـاط مسـتقیم بیـن صنعتگـران ایـن عرصـه و حذف واسـطه بیـن تولیدکننـدگان و مصـرف کنندگان
برگـزار می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه های بیـن الملـی فـارس با بیـان اینکـه ایـن رویـداد در سـالن های حافظ،نرگس،
سـرو ،بهـار و مالصـدرا برگـزار می شـود ،گفت :عالقـه مندان و متخصصـان صنعت سـاختمان می تواننـد تا روز
شـنبه یازدهـم تیـر ماه از سـاعت  17الـی  22از این نمایشـگاه بازدیـد کنند.
مهنـدس فرهـادی در پایـان افـزود :بازدیدکننـدگان قبـل از ورود بـه سـالن های نمایشـگاه می تواننـد بلیـط بازید
رایـگان را از سـایت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس بـه آدرس  www.Farsfair.irدریافـت کنند.

بازدید امام جمعه شهرک های شمال غرب شیراز
از نمایشگاه های بین المللی فارس

الزام شهرداری شیراز از سوی شورا
در تسریع اجرای سامانه یکپارچه سازی اسناد
جلسـه بررسـی پیشـرفت پـروژه سـامانه
یکپارچـه سـازی اسـناد حقوقـی و املاک
شـهرداری بـا حضـور افسـانه خواسـت
خدایـی ناظـر شـورا در اداره کل حقوقـی
شـهرداری و مهـدی نصیـری ناظـر
سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
شـهرداری در راسـتای ایجـاد هماهنگـی
هـر چه بیشـتر سـازمان هـا و ادرات مرتبط
بـا حضـور سـید احسـان اصنافـی شـهردار
شـیراز و مدیـران اجرایـی مربوطه تشـکیل
شـد.
مهـدی نصیـری ناظـر شـورا در سـازمان
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری
بیـان کـرد  ،پـروژه سـامانه یکپارچه سـازی
ً
اسـناد قبلا در آبـان مـاه توسـط شـورای
اسلامی شـهر مصـوب شـده بـود و بـه
جهـت اینکـه اسـناد کاغـذی موجـود در
شـهرداری در معـرض خطـر جـدی ازبیـن
رفتـن قـرار دارد ایـن موضـوع بایـد سـریعا
در شـهرداری در سـه مرحلـه اسـکن
پرونده هـا ،تبدیـل اسـناد اسـکن شـده بـه
متـن بـا کمـک هـوش مصنوعـی ،و در
نهایـت قـرار گیـری در سـامانه یکپارچـه
مدیریـت اسـناد بـرای مدیریت بهتـر انجام
شـود.رییس کمیسـیون هوشمندسـازی

شـورا افـزود بـا توجـه بـه پیشـرفت کنـدی
کـه ایـن پـروژه توسـط شـهرداری داشـته
اسـت بـا حضـور شـهردار زمـان بنـدی
جدیـدی بـه مجموعـه شـهرداری جهـت
اقـدام فـوری اعالم شـد که با نظـارت خود
شـهردار ایـن پـروژه کـه انجـام یکـی از
بزرگ ترین عملکرد شـهرداری در راسـتای
هوشمندسـازی خواهـد بـود انجـام گیـرد.
افسـانه خواسـت خدایـی ناظـر شـورا در
اداره کل حقوقـی شـهرداری شـیراز با بیان
ایـن کـه یکـی از اصلـی تریـن اولویت های
شـورای ششـم موضـوع ایجـاد سـامانه
یکپارچـه سـازی اسـناد بـوده اسـت کـه در
یـک سـال گذشـته بـا وجـود مصوبه شـورا

و پیگیـری هـای جـدی در ایـن موضـوع
متاسـفانه موضـوع ایجـاد سـامانه جامـع
یکپارچگی اسـناد پیشـرفت قابـل قبولی در
شـهرداری نداشـته اسـت و ایـن موضـوع
هماهنگـی و همـکاری جـدی اداره کل
حقوقـی و املاک ،سـازمان فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات ،مرکـز اسـناد و
اطالعـات و اداره کل حراسـت شـهرداری
را می طلبـد .
رییـس کمیتـه حقوقـی شـورای اسلامی
شـهر شـیراز بـا بیـان اینکـه اداره کل
حقوقی با مشـکالت زیر سـاختی بسـیاری
از جملـه نـرم افـزار ابزاری بـه روز ،بایگانی
الکترونیـک  ،کمبـود فضا روبروسـت که به

جهـت تضییـع حقـوق بیـن المـال نیازمنـد
تسـریع در رسـیدگی مـی باشـد.
خواسـت خدایـی بـا بیـان اینکـه طـی
جلسـات گذشـته و جلسـه مذکـور مقـرر
شـد کـه نیازهـای سـخت افـزاری و نـرم
افزاری اداره کل حقوقی از سـوی سـازمان
فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات شـهرداری
پیگیـری و مرتفـع شـود ضمـن اینکـه
موضـوع بایگانـی فیزیکـی پرونـده هـا،
طبقـه بنـدی ،تفکیـک ،کدینـگ و اسـکن
پرونـده هـا در دسـتور کار شـهرداری قـرار
گرفت.
گفتنـی اسـت جلسـه پیگیـری سـامانه
یکپارچـه سـازی اسـناد بـا حضـور مهـدی
نصیـری ناظـر سـازمان فنـاوری اطالعات
و ارتباطات،افسـانه خواسـت خدایـی ناظـر
اداره کل حقوقـی ،سـید احسـان اصنافـی
شـهردار شـیراز ،محمدعلـی راضـی معاون
برنامـه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی ،
هومـان یداللهـی فارسـی سرپرسـت اداره
کل حراسـت شـهرداری ،قاسـم حسـن پور
فـرد رییـس اداره کل حقوقـی و حمیدرضـا
هاشـم پـور رییـس اداره فنـاوری اطالعات
و ارتباطـات و جمعـی از مدیـران مربوطـه
تشـکیل شـد.

عصرمردم:
امـام جمعـه شـهرک های شـمال غـرب شـیراز در حاشـیه بازدیـد از بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی
صنعـت سـاختمان شـیراز گفـت :نمایشـگاه بیـن المللـی سـاختمان شـیراز بسـیار پـر جاذبـه ،پـر مخاطـب و بـا
کیفیـت اسـت و ایـن نشـان از برگـزاری خـوب و حضـور شـرکت های مطـرح کشـور در ایـن حـوزه اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین روحانـی افـزود :حضـور این شـرکت ها با برندهـای مطـرح می تواند ظرفیت بسـیار
خوبـی باشـد تـا فعـاالن و متخصصان حـوزه سـاختمان از آن بهره مند شـوند.
او بـا بیـان اینکـه وضعیـت فرهنگی نمایشـگاه های فارس مطلوب و بهتر از همیشـه اسـت ،افزود :نوع پوشـش
و برخـورد دسـت اندرکاران،بازدیدکننـدگان ،عوامـل و غرفـه دارن؛ منظـم ،شـکیل ،مرتـب و قابـل قبـول اسـت و
ایـن نشـان از نظـارت و مدیریـت خـوب این مجموعـه و کارمندان آن اسـت.
امـام جمعـه شـهرک های شـمال غـرب شـیراز ادامـه داد :نظـارت و اجرای خـوب در حـوزه فرهنگی نمایشـگاه؛
مویـد آن اسـت کـه یـک چهارچـوب درسـت و موفـق بـرای سیاسـت های نمایشـگاه تعریـف شـده اسـت و قطعـا
نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه فضـای فرهنگـی ایـن سـایت نمایشـگاهی به حـال خودش رها نشـده اسـت.
حجـت السلام والمسـلمین روحانـی گفـت :قطعـا همـه مـا بـه نـوع عملکـرد مدیریـت شـرکت نمایشـگاه های
بیـن المللـی فـارس بـا توجـه بـا احاطه کامل بـه مـوارد حوزه های فنـی و فرهنگی؛ مطلـع هسـتیم و می دانیم که
نظـارت خوبی بر مجموعـه وجود دارد.
او گفـت :هـر بازدیـد کننـده بـا هـر سـلیقه ای بـه این نمایشـگاه بیایـد و بازدیـد کند ،قطعـا می داند کـه مجموعه
نمایشـگاه در حوزه هـای فرهنگـی و فنـی در شـرایط مطلـوب قـرار دارد و ایـن می توانـد بیـش از پیـش باعـث
موفقیـت و درخشـش شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللـی فـارس باشـد.
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آزمایش جدید چشم
قادر به پیش بینی حمله قلبی است

مهر :تحقیقات جدید ارتباطی بین پیچیدگی عروقی در شــبکیه چشــم و خطر ابتال به
انفارکتوس میوکارد یا به عبارت دیگر حمله قلبی را شناسایی کرده است.
به زودی ،اســکن شبکیه ممکن اســت بتواند حمالت قلبی را پیش بینی کند .تحقیقات
جدید نشان میدهد که کاهش پیچیدگی رگهای خونی در پشت شبکیه چشم انسان ،یک
نشــانگر اولیه برای سکته قلبی است .این کشــف با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری
عمقی برای پردازش دادههای گروه بزرگی از افراد انجام شد.
محققان با بررســی دادههای  ۵۰۰هزار نفر ،حدود  ۳۸۰۰۰شــرکت کننده سفیدپوست
بریتانیایی را شناســایی کردند که شبکیه چشم آنها اسکن شده بود و بعداً دچار حمله قلبی
شده بودند .تصاویر شبکیه و اطالعات ژنوتیپ این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
در پشت شبکیه ،در دو طرف جایی که به عصب بینایی متصل میشود ،دو سیستم بزرگ
رگ خونی یا عروق خونی قرار دارند .در یک فرد ســالم ،هر یک شبیه یک شاخه درخت ،با
هندسه پیچیده مشابه است .با این حال ،برای برخی افراد ،این پیچیدگی تا حد زیادی وجود
ندارد ،و شاخه شاخه شدنها بسیار ساده شده است .محققان دریافتند این وضعیت میتواند
پیش بینی کننده احتمال حمله قلبی باشد.
«آنا ویالپالنا والســکو» ،نویســنده اصلی تحقیق ،گفت« :تحلیل ژنتیکی ما نشان داد
چهــار ناحیه ژنتیکی مرتبط با پیچیدگی عروق شــبکیه در فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با
حمله قلبی نقش دارند».
وی در ادامه افزود« :ما معتقدیم که هر بیمار ممکن اســت مشخصات تغییرات عروقی
شبکیه منحصر به فرد خود را داشته باشد».
بــه گفته محققان ،اقدام آینده باید بر روی بازتولیــد نتایج در گروههای دیگر و یا تعداد
بیشــتری از بیماران متمرکز شود ،زیرا نه تنها یافتهها را تأیید میکند ،بلکه پیشبینی خطر
را نیز بهبود میبخشد.

عوامل کاهش سرعت پیشرفت پارکینسون

ایسنا :یک فلوشیپ اختالالت حرکتی با اشاره به این که پارکینسون دومین بیماری شایع
تخریب کننده سیســتم عصب مرکزی در بین بیماریهای مغز و اعصاب به حساب میآید،
گفت :پارکینســون یک بیماری پیشرونده است و تنها روش ثابت شده که توانایی کاهش
سرعت پیشرفت این بیماری را دارد ،انجام ورزش و فعالیتهای مداوم بدنی است.
دکتر مهری ســاالری  -متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختالالت حرکتی با اشاره
به این نکته که پارکینســون دومین بیماری شایع تخریب کننده سیستم عصب مرکزی در
بین بیماریهای مغز و اعصاب به حســاب میآید ،اظهار داشــت :پارکینسون یک بیماری
مزمن اســت .ابتال به این بیماری معموال در افراد باالی  ۶۰ســال شایع است و شیوع آن
در آقایان بیشــتر از خانمها است .عالئم اصلی آن در فرد مبتال ،کندی در حرکت ،سفتی و
وجود لرزش است.
وی با اعالم اینکه درمان دارویی در مراحل اولیه و پیشــرفته پارکینسون میتواند برای
بیماران بسیار کمک کننده باشد ،ادامه داد :خوشبختانه پارکینسون در بین بیماریهای مغز
و اعصاب به خوبــی به درمان دارویی جواب میدهد و میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی
بیماران و بهبود عملکرد فرد مبتال شــود ،داروهای مورد استفاده عوارض خاصی نداشته و
فقــط در برخی از بیماران باعث ایجاد حرکت اضافه شــده که نشــان دهنده تاثیر خوب و
کارکرد درست دارو است.
این متخصص مغز و اعصاب گفت :پارکینســون یک بیماری پیشرونده اســت و تنها
روش ثابت شــده که توانایی کاهش سرعت پیشــرفت این بیماری را دارد ،انجام ورزش و
فعالیتهای مداوم بدنی اســت که از نظر علمی سه روز ورزش در هفته هر بار یک ساعت
بسیار کمک کننده و مفید خواهد بود و تغییر در سبک زندگی تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری
از ابتال به پارکینسون را دارد.
ساالری با تاکید بر ســبک زندگی سالم و مصرف سبزیجات و میوهجات تازه و استفاده
بیشــتر از گوشت سفید ،گفت :از نظر علمی ثابت شده که نوشیدن روزی یک فنجان قهوه
میتوانــد از ابتال به پارکینســون جلوگیری کند و نقش موثری در حفاظت از ســلولهای
عصبی را دارا است.
باید توجه کرد که برخالف باور عمومی که وجود لرزش را دلیل بر ابتال به پارکینســون
میداند ،هر لرزشــی بیماری پارکینســون نیســت ،به عنوان مثال بیماری شــایعتری از
پارکینســون به نام لرزش خوشخیم و یا لرزش خانوادگی وجود دارد که این بیماری نیز با
افزایش ســن ،شیوع آن بیشتر میشود که در برخی از بیماران که لرزش دست و سر دارند
امکان وجود این بیماری دور از ذهن نیســت که با مراجعه به پزشــک و معاینه توسط یک
متخصص مغز و اعصاب و بررسی خصوصیات لرزشی و وجود و یا عدم وجود کندی و سفتی
در حرکت تشخیص ابتال به نوع بیماری آسان خواهد شد.
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مهر :مطالعات نشــان می دهد کــه درمان غدد
درون ریز و رژیم غذایی می تواند میکروبیوم سینه را
برای کاهش روند پیشرفت سرطان سینه و جلوگیری
از عود آن اصالح کند.
بــدن انســان دارای میکروبیــوم هــای متمایز
در چندیــن ناحیه بدن از جمله ســینه اســت .اکثر
تومورهای ســرطان سینه گیرنده اســتروژن مثبت
( )+ERهستند و میکروبیوم سینه را برای تحریک
رشد سرطان تغییر میدهند.
محققان دانشــگاه ویک فارســت در کارولینای
شــمالی دریافتند کــه پروبیوتیک ها ممکن اســت
فعالیت ضد ســرطانی داروی تاموکســیفن و سایر
داروهای هدف غدد درون ریز را افزایش دهند.
دو سوم تومورهای سرطان سینه به هورمونهایی
مانند اســتروژن و پروژسترون حساس هستند و این
نشان میدهد که سلولهای تومور گیرندههایی دارند
که از هورمونها به عنوان سوخت برای رشد استفاده
میکنند .ســرطان ســینه گیرنده اســتروژن مثبت
( )+ERشایعترین نوع سرطان سینه است.
تحقیقات نشان میدهد که میکروبیوم منحصر به
فرد سینه با رژیم غذایی یا وجود تومور تغییر میکند.
میکروبیوم ها مجموعــهای از میکروارگانیزم ها
(مانند باکتریها ،ویروسها و قارچها) اســت که در
یک محیط خــاص زندگی میکنند .میکروبیوم های
متمایز در داخل بدن انسان وجود دارند.
در حالــی کــه میکروبیــوم روده بزرگتریــن و
شناخته شــده ترین نوع میکروبیوم هاست ،سینه نیز
میکروبیوم های خاص خود را دارد.
درمــان هدفمند غــدد درون ریز ،کــه هورمون
درمانی نیز نامیده میشــود ،برای کمک به کاهش
ســطح اســتروژن یا جلوگیری از اثــرات آن تجویز
میشود .تاموکســیفن دارویی است که معمو ًال برای
کاهــش خطر ابتالء به ســرطان ســینه در افراد در
معــرض خطر و کمک به جلوگیــری از عود پس از
جراحی برداشتن سینه استفاده میشود.
در این مطالعه ،مدل موشهای آزمایشــگاهی با
رژیم غذایی مدیترانه ای یــا غربی و پرچرب تغذیه
شدند و به مدت سه ماه تاموکسیفن دریافت کردند.
آنهــا دریافتند حیواناتی که تاموکســیفن دریافت
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پروبیوتیک ها روند درمان سرطان سینه را
تقویت می کنند

کردند سطوح باالیی از الکتوباسیلوس در بافت سینه
خود داشتند .الکتوباسیلوس یک باکتری گرم مثبت
اســت که به دلیل خواص ضــد التهابی پروبیوتیک
شناخته شده است.

سپس ،محققان الکتوباسیلوس را به غدد پستانی
موشهایی که برای ایجاد تومورهای سینه مهندسی
شــده بودند ،تزریــق کردند .ایــن حیوانات کاهش
تشکیل و تکثیر تومور پستان را نشان دادند.

این تحقیق فقط به بررسی اثر الکتوباسیلوس بر
میکروبیوم ســینه پرداخت .محققان در حال بررسی
این موضوع هســتند کــه آیا همــه پروبیوتیک ها
میتوانند میکروبیوم سینه را تغییر دهند یا خیر.

تغییرات اقلیمی بر سالمت کودکان قبل از تولد هم
تاثیر می گذارد

مهــر :تحقیقات نشــان مــی دهد کــودکان در
کشورهای با درآمد ضعیف تا متوسط احتما ًال بیشترین
تأثیر را از تغییرات آب و هوایی خواهند دید.
درک خطرات جدیدی کــه تغییرات آب و هوایی
برای کودکان ایجاد میکند در کمک به کاهش اثرات
آن بسیار مهم است .تأثیرات تغییرات آب و هوایی به
وضوح بیشتر مورد توجه قرار میگیرند .آنها گسترده
بوده و شامل افزایش سطح آلودگی هوا ،آب و هوای
غیرقابل پیش بینی ،و گرما است.
تغییرات آب و هوایی بر همه افراد تأثیر میگذارند،
اما مطالعات نشــان داده است که نوزادان و کودکان
آسیب پذیرترین قشر هستند.
پروفســور «فردریکا پررا» ،سرپرست تیم تحقیق،
میگوید« :حفاظت از ســامت کودکان مستلزم آن

است که متخصصان سالمت مضرات متعدد تغییرات
آب و هوایی و آلودگی هوا برای کودکان را درک کنند
و از استراتژیهای موجود برای کاهش این آسیبها
استفاده کنند».
بر اساس این مطالعه ،قرار گرفتن در معرض گرما
قبل از تولد با خطر باالتر زایمان زودرس و همچنین
وزن کم هنگام تولد همراه اســت و بــا مرگ نوزاد
مرتبط است.
برای کودکان ،گرما میتواند باعث بیماری کلیوی
و اســترس گرمایی شــود .همچنین گرمای شدید با
مسائل مربوط به سالمت روان و همچنین مشکالت
رشدی و مشکالت یادگیری مرتبط است.
تشــدید رویدادهای آب و هوایی مانند سیلهای
بزرگ و طوفانها باعث آســیبهای بیشــتر دوران

کودکی ،غرقشــدگی و استرس آسیبزا
میشوند.
ایــن مطالعه نشــان میدهد که در ســال ۲۰۲۰
بیــش از  ۵۰میلیون کــودک در سراســر جهان به
دلیل رویدادهای آب و هوایی شــدید مجبور به ترک
خانههای خود شــده اند .به گفته محققان ،دورههای
تشــدید آسم ناشــی از کیفیت پایین هوا وجود دارد.
ریههای کودکان تا دهه دوم زندگی به رشد خود ادامه
میدهند .آنها سریعتر از بزرگساالن تنفس میکنند و
هوای آلوده بیشتری را جذب میکنند و زمان بیشتری
را در خارج از منزل میگذرانند.
در سراسر جهان ،تخمین زده میشود که  ۲میلیون
زایمان زودرس در سال  ۲۰۱۹به خاطر قرار گرفتن در
معرض  ۲.۵ PMمحیطی روی داده است.

سایر مشــکالت بهداشتی مرتبط با افزایش سطح
آلودگــی هوا شــامل مرگ و میر نــوزادان ،عوارض
نامطلوب تولد ،آسم و عفونتهای تنفسی است.
محققــان همچنیــن بــه تغییرات ســاختاری و
عملکردی در مغــز کودکانی که قبــل از تولد یا در
اوایل دوران کودکی در معرض سطوح باالی آلودگی
هوا هســتند ،همراه با کاهش شــناخت ،مشــکالت
توجه ،اختالل بیش فعالی ،و مشــخصههای اوتیسم
اشــاره میکنند .به گفته محققــان ،آینده برای همه
افــراد مرتبط با تغییــرات آب و هوایی و ســامتی
چالش برانگیز خواهد بود ،امــا این امر به ویژه برای
کودکانی که بدنشــان هنوز در حال رشد است بیشتر
است.
1401/2/01/617

1401/03/31

آگهی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات
سیمان المرد (سهامی خاص)
بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت کارخانجات
ســیمان المرد (سهامی خاص) به شــماره ثبت  15839جهت
تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه برای سال منتهی
به  1400/12/29دعوت می شــود تا در جلســه روز چهارشنبه
ســاعت  8صبح مورخ  1401/4/29در محل شــرکت واقع در
شیراز خیابان فرهنگ شــهر ،حدفاصل کوچه  26و  ،28پالک
 142تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
-1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین و حسابرس قانونی
مربوط به سال 1400
-2بررســی و تصویب صورت های مالی و عملکرد و ترازنامه
سال 1400
-3انتخاب حسابرس و بازرسین شرکت
-4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-5بررسی مسایل جاری شرکت
هیأت مدیره شرکت کارخانجات سیمان المرد

آگهی
آقای غضنفر فراحی فرزند هادی با کد ملی  0احترام ًا با توجه به طرح
دعوی از ســوی آقای رضا زارع قشــقایی به طرفیت شما با کالسه
 1401-1625در مرکز داوری ،وقت جلســه رسیدگی در روز یکشنبه
مورخ  1401/4/26ســاعت  9/30صبح برگزار ،با همراه داشــتن اصل
و تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناســایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقای محمدحسین قهرمانی به عنوان داور منفرد
این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز
جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1785م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه
سرمایه گذاری فارس (سهامی خاص)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه
گذاری فارس (ســهامی خاص) به شماره ثبت 13588
جهت تشکیل جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه برای
سال منتهی به  1400/12/29دعوت می شود تا در جلسه
روز چهارشنبه ساعت  10صبح مورخ  1401/4/29در محل
شرکت واقع در شــیراز خیابان فرهنگ شهر ،حدفاصل
کوچه  26و  ،28پالک  142تشــکیل می گردد حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین و حسابرس
قانونی مربوط به سال 1400
-2بررســی و تصویب صورت های مالــی و عملکرد و
ترازنامه سال 1400
-3انتخاب حسابرس و بازرسین شرکت
-4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-5بررسی مسایل جاری شرکت
هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی سیمان
استهبان (سهامی خاص)
بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم مجتمع صنعتی سیمان
اســتهبان (سهامی خاص) به شماره ثبت  49757جهت تشکیل
جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه برای ســال منتهی به
 1400/12/29دعوت می شود تا در جلسه روز چهارشنبه ساعت
 12صبح مورخ  1401/4/29در محل شــرکت واقع در شــیراز
خیابان فرهنگ شــهر ،حدفاصل کوچــه  26و  ،28پالک 142
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین و حسابرس قانونی
مربوط به سال 1400
-2بررســی و تصویب صورت های مالی و عملکرد و ترازنامه
سال 1400
-3انتخاب حسابرس و بازرسین شرکت
-4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-5بررسی مسایل جاری شرکت
هیأت مدیره مجتمع صنعتی سیمان استهبان

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ
ﻧﻮﺑﺖ اول32300337-32303830 1401/04/05 :
ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/04/11 :

اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺞ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش دو ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﺤﺘﺮم
مزایدهﺷﻮراي
آگهی1401/03/
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1033اﻟﻒ 6/ﻣﻮرخ 18
زمین
فروش
1401/04/11
دوم:
نوبت
1401/04/05
نوبت اول:
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ را دارد .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از
شــهرداری خنج به استناد مصوبه شماره /1033الف 6/مورخ  1401/03/18شورای محترم اسالمی شهر خنج قصد فروش دو قطعه
ﻓﺮم
و
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﻧﻘﺸﻪ
اﺧﺬ
ﺑﻴﺸﺘﺮ،
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
دوم
ﻧﻮﺑﺖ
آﮔﻬﻲ
درج
از
ﭘﺲ
روز
ده
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
آﻳﺪ
ﻣﻲ
ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت
زمین مســکونی از تفکیکی آقایان جمالی فرد واقع در شهرک گلدان ،شمال مسجد حذیفه از طریق مزایده عمومی را دارد .لذا از
درج آگهی نوبت دوم جهت کسب اطالعات بیشتر ،اخذ نقشه تفکیکی و فرم شرکت در
پس از
ده روز
آید حداکثر
اﻣﻮرمی
بعمل
کلیه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري
ﻣﺎﻟﻲ
دعوتﺑﻪ
متقاضیانﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ در
مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻗﻄﻌﻪ

ﻛﺎرﺑﺮي

1

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

384/53

2

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

405/39

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) رﻳﺎل (
28.300.000
28.300.000

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

10.882.199.000

11.472.537.000

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده %5

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

آدرس
ﺧﻨﺞ – ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ

544.109.950

573.625.850

ﻓﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان،

ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ

ﺧﻨﺞ – ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان،

ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ

-9ﻫﺰﻳﻨﻪ درج آﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر
.

ﺷﻬﺮدار ﺧﻨﺞ

طراح :میترا چراغ پور

 -1متقاضيان محترم خريد زمين هاي شهرداري مي توانند پيشنهادهاي خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز دو شنبه
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز دو ﺷﻨﺒﻪ
مورخ  1401/04/20در پاكت سر بسته به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمايند.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
رﺳﻴﺪواﺧﺬ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻠﻴﻢ و
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
12ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺮ
 1401در
ﻣﻮرخ /04/20
خواهد شد.
قرائت
 1401/04/21باز
شنبه مورخ
روز سه
ساعت
واصله در
پيشنهادات
–2
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺮاﺋﺖ
ﺑﺎز و
امضا1401/04/،
ﻣﻮرخ 21
ﺷﻨﺒﻪ
روز ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺖ 12
به واﺻﻠﻪ در
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
–2
نخواهد داد.
ترتيب اثر
تلفن
آدرس و
نامه،
ضمانت
چك،
تقاضاهاي فاقد
-3شهرداري
شهرداري يا فيش واريزي به حساب  328782932یا شماره
در وجه
چك
قيمت پايه
معادل 5
بايست
دهندگان
-4پيشــنهاد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
بانكي اﺛﺮ
بينﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﻠﻔﻦ
آدرس و
درصداﻣﻀﺎ،
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ،
ﭼﻚ ،
ميﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
-3
شبا بانک رفاه  IR 790130100000000328782932ضميمه پيشنهاد خود نموده و به شهرداري تسليم نمايند.
-4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻳﺎ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  328782932ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
-5پيشــنهاد دهندگان در صورت برنده شــدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به حساب شــهرداري منظور و حق هيچگونه
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
بعديﺑﻪ
ﻧﻤﻮده و
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
IR790130100000000328782932
رﻓﺎه
ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﻬﺮداريشود.
واگذار مي
ﺧﻮدنفر
شهرداری به
صالحدید
را نخواهد داشت و زمين با
اعتراضي
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ز
ا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺪن
ﺑﺮﻧﺪه
ﺻﻮرت
در
دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
-5
-6شهرداري به تقاضاهاي مبهم،مخدوش و مشروط ترتيب اثر نخواهد داد.
است.
مختار
پيشنهادات
كليه
يا
يك
قبول
يا
رد
در
-7شهرداري
اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.
داد.طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت
زمين
-8پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي
-6ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ،ﻣﺨﺪوش و ﻣﺸﺮوط ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار و سپرده ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي گردد.
-7ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
-9هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .
دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
-8
1339609
آگهی:
شناسه
شهرام محمود پور
درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار و ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
شهردار خنج
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

ایسنا :عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در
انجمن ازدواج و خانواده کشور با بیان اینکه باید موارد
اساسی از گذشته زندگی خود که در زندگی کنونی اثرات
بزرگی بر جای گذاشته را پیش از ازدواج با همسر مطرح
کرد ،گفت :نیازی نیست موارد جزئی از گذشته خود که
اثرات مهم و اساسی در زندگی ما نداشته است را پیش
از ازدواج با همسر مطرح کرد ،چراکه آسیبهای رابطه
را افزایش میدهد و میتواند رابطه را دچار بحران کند.
دکتر امیر لطفی حقیقت در آستانه آغاز هفته ملی
ازدواج ،با بیان اینکه مسائل مهم گذشته زندگی را که در
زندگی حال ما اثرات قابل توجه و مهمی گذاشته است را
باید پیش از ازدواج با همسر مطرح کرد ،اظهار کرد :افراد
باید مسائل مهم گذشته خود را در ابتدای رابطه و پیش
از ازدواج با همسر مطرح کنند .بسیاری از افراد هراس
دارند مبادا با طرح این مسائل فرد مقابل از ازدواج با آنها
پشیمان شوند ،حال آنکه اگر این مساله پیش از ازدواج
مطرح شود و فرد از ازدواج با آنها در همان ابتدای رابطه
که دلبستگی شکل نگرفته است کنار بکشد ،بسیار بهتر
از آن است که بعدها رابطه و زندگی مشترک افراد با
چالشهای جدیتری مواجه شده و یا به طالق بیانجامد.
این پژوهشگر روان درمانی فراتشخیصی ،تاکید کرد:
اگر این احتمال را میدهیم که فرد مقابل با شنیدن
جزئیاتی از گذشته ما رفتارش تغییر کرده و یا از ازدواج
با ما پشیمان شود ،حتما باید قبل از ازدواج مساله مورد
نظر را با فرد مقابل مطرح کنیم ،این تغییر رفتار و پشیمان
شدن از ازدواج اگر در ابتدای رابطه رخ دهد بسیار بهتر
از آن است که افراد پس از ازدواج با یکدیگر به مشکل
بربخورند.
به گفته وی ،به طور کلی دلیلی وجود ندارد که پیش از
ازدواج دختر و پسر تمام اتفاقات گذشته خود را جزء به جزء
برای یکدیگر فاش کنند بلکه باید یک کلیتی از گذشته
خود را با فرد مقابل مطرح کنند.
این مشاور با ذکر مثالی ادامه داد :برای مثال در برخی
موارد افراد در گذشته ازدواج قبلی یا زمینه بیماری خاص
و یا اعتیاد داشتهاند .چنین مواردی  از جمله اساسی ترین
موضوعاتی است که حتما باید با همسر آینده در میان
گذاشت ،اما دلیلی برای بیان مواردی که بحرانی در زندگی

حاکم ُملک َبدن
آدمی را نقصهایی در بَر است
کور ،کور و الل ،الل و کر ،کر است
مغز باشد حاکم ُملک بدن
پای ،پای و دست ،دست و سر ،سر است
َکلّه را با کلّه یک فرق است ژرف
طاس ،طاس و َکلَ ،کل است و گر ،گر است
گاو باشد گر که خر ،ناممکن است
اسب ،اسب و گاو ،گاو و خر ،خر است
اختالف جنسیت بشنیده ای؟
آهن ،آهن ،مس ،مس است و َزرَ ،زر است
تا گل و تا میوه ای حاصل شود
برگ ،برگ و ساقه ،ساقه ،بَر ،بَر است
یاد آن مرغی که گفت از سفره پَر
ران ،ران و بال ،بال و پَر ،پَر است
بشنو آواز االغ و گاو و سگ
ماغ ،ماغ و واق ،واق و عر ،عر است
کس نبود ،ای کاشکی بی سر پناه
سقف ،سقف و بام ،بام و در ،در است
هست مشکل ،هر طرف رو میکنی
سوی سو و سمت ،سمت و َورَ ،ور است
عالم از جنگ و جدل پُر تا پُراست
جنگ ،جنگ و بحث ،بحث و َجر ،جر است
بیت آخر ماست مالی شد "غمین"
تر ،تر است و نر ،نر است و شر ،شر است
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چه چیزهایی از گذشته را باید پیش از ازدواج
به «همسر» بگوییم؟

ما ایجاد نکرده است ،وجود ندارد.
لطفی معتقد است که دختر و پسری که قصد ازدواج
با یکدیگر را دارند باید بدانند که میخواهند با فرد حال
حاضر زندگی کنند و نباید در گذشته فرد مقابل کنکاش
کرده و از او درباره جزئیات گذشتهاش سوال بپرسند.
وی همچنین این را هم گفت که بعضا افراد پیش از
ازدواج درباره جزئیات مسائل ،کارها و اقدامات اطرافیان و

زندگی خود به طرف مقابل توضیح دهیم ،تاکید کرد :بیان
جزءبه جزء مسائل گذشته برای رابطه آسیب زاست و
زندگی مشترک را در مسیر صحیحی قرار نمیدهد .درواقع
افراد نباید تا این میزان خود افشایی داشته باشند .نیازی
نیست با اعتراف نامه و خود افشایی فراوان به دنبال جلب
نظر طرف مقابل برای ازدواج بود بلکه دختر و پسر باید ﺟﺪول 401-2648
«حال» زندگی طرف مقابل را برای ازدواج در نظر بگیرند.

خانواده خود نیز به طرف مقابل توضیح میدهند و این در
حالی است که دلیلی ندارد درباره جزئیات روابط و زندگی
خود و اعضای خانواده در گذشته از طرف مقابل سوال
پرسید و یا به سواالت این چنینی پاسخ داد.
این پژوهشگر روان درمانی فراتشخیصی با بیان اینکه
فارغ از لزوم توضیح 2
درباره مسائل اساسی گذشته خود،
نیازی نیست پیش از ازدواج درباره جزئیات مسائل گذشته
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آگهی

طراح :میترا چراغ پور

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه آقای عباس هاشــم پــور اردکانی فرزند محمد به
استناد دو برگ استشــهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رسمی
 49منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت یک دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی گردیده ،به این اداره
مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت یک دانگ مشاع از
ششدانگ پالک  772فرعی از  700اصلی واقع در قطعه یک بخش
 6فارس مشهور به اردکان به علت جابجایی مفقود گردیده است
که با بررسی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه به نام
آقای عباس هاشــم پور اردکانی فرزند محمد ثبت و مالکیت آن
به شماره چاپی 647553ب 90صادر گردیده ،مفقود گردیده لذا
مراتب به اســتناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون
ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نســبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/31م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه خانم مریم مهجوب اردکانی فرزند شــیرخان
به اســتناد دو برگ استشهادیه گواهی شــده در دفتر
اسناد رسمی  267ســپیدان منظم به تقاضای کتبی جهت
دریافت سند مالکیت ششــدانگ یک قطعه یکباب خانه
گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت سند
مالکیت ششــدانگ پالک  713فرعــی از  700اصلی واقع
در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به اردکان به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت که با بررسی دفتر امالک
مشخص شد سند مالکیت اولیه به نام خانم مریممهجوب
اردکانی فرزند شیرخان ثبت و سند مالکیت آن به شماره
چاپی 955882الف 1400صادر گردیــده ،مفقود گردیده
لــذا مراتب به اســتناد تبصره یک مــاده  120آیین نامه
اصالحی قانون ثبت یک نوبت آگهــی و متذکر میگردد
که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن تقدیم اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشد اداره ثبت المثنی
ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/32م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

آگهی حصر وراثت
آقای علی اکبر اســدی دارای شناسنامه شــماره  39متولد  1350به شرح دادخواست
به کالســه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان صدراله اسدی کوهنجانی به شماره شناسنامه  31در تاریخ
 1401/3/18در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2عصمت اســدی فرزند صدراله به شماره شناســنامه  68متولد  1352صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -3طاهره اســدی فرزند صدراله به شماره شناســنامه  1406متولد  1356صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -4سمیه اســدی فرزند صدراله به شماره شناســنامه  1452متولد  1358صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -5زینب اســدی فرزند صدراله به شــماره شناســنامه  57متولد  1362صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -6فاطمه اســدی فرزند صدراله به شــماره شناســنامه  46متولد  1364صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -7گل عنبر کشــاورز فرزند مرادقلی به شماره شناسنامه  36متولد  1332صادره از
سروستان همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه عصر مردم یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر
 /1784م الف
خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای صفــر بهروزیان دهنو فرزند تراب با وکالــت آقای عظیم رفیعی
فرزند غالمحســین به شــماره  8386مورخ  1401/1/31دفترخانه 26
اردکان با تسلیم استشهادیه به شــماره یکتای 139702157075000138
و رمز تصدیق  137310و اقرارنامه شــماره  72759مورخ  1401/4/7که
در دفترخانه اسناد رسمی  141شیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  195مترمربع و پــاک  1519فرعی از  9اصلی واقع در
بخش  3شیراز که با دفتر امالک  411و صفحه  236به نام صفر بهروزیان
دهنو ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی  345374الف 81
صادر شــده اســت ،به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به
ملک و ســند 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 یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به
آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و
امالک تنظیم گردیده اســت و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی
در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/1782م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
روح اله دهقان
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شیمی درمانی دیگرچه کوفتی است؟ از همه چیز بدم میآید .از آب ،از
غذا ،از هرچه خوردنی است و از خودم .تو این هیرو ویر ضعف و کالفگی
نمیدانم چرا خِدری هی توی ذهنم راه میرفت .باید بلند میشدم میرفتم
سراغش .از بس ضعیف شده بودم نمیتوانستم ماشین برانم .باید تاکسی
تلفنی میگرفتم ،میرفتم حرف دلم را ب ه او میزدم و برمی گشتم .نیما
گفت« :من میرم حرفات رو بهاش میگم».
به ساعت روی دیوار نگاه کردم .پنج و ربع بود« .اگه خونه نبود میرم
ایستگاه وانتها .نمیذارم برا بعد».
همه را باید بنویسم .برای همین خودکار دست گرفتم .هم ماجرای امروز
و هم دیدار قبلی را می نویسم و سعی میکنم چیزی را از قلم نیندازم.
تاکسی گرفتم .نیما هرچه اصرار کرد او را نبردم .اما مهین آمد« .کلمات،
باید از زبان خودم باشد».
توی راه حرفهام را با خودم مرور میکردم .تاکسی پیچید به فرعی
شش غربی و جلو پالک هفده ایستاد .پیاده که شدم از بس ضعف داشتم،
پاهام سست شد و افتادم روی زانوها .مهین سراسیمه آمد زیر بغلم را
گرفت ،بلندم کرد و به اصرار نشاندم توی تاکسی .به راننده گفت برگرد.
راننده هاج و واج دنده عوض کرد و پا گذاشت روی گاز .توی راه مهین هی
غر میزد که« :چه اصراری داری با این حال خراب با آدمی حرف بزنی که
شاید حرفات اثری بهاش نداشته باشد .بسپارش به خودش و وجدانش .مگه
نگفتی میخوای داستان دیدارت را باهاش بنویسی .به قول خودت ثبت
کنی تا باد هوا نشه .خوب بنویس .اثرش از حرف زدن بیشتره».
این که دست از پا درازتر برمیگشتم حالم را بدتر میکرد .دهانم خشک
خشک بود .آب دهانم را هر کاری کردم نتوانستم قورت بدهم .تا پا به
حیاط گذاشتم نیما از توی ایوان گفت« :موفق شدی؟» دهانم آن قدر
خشک بود که نای حرف زدن نداشتم .مهین گفت« :تا رسیدیم حالش
بد شد».
عطش داشتم .خودم را به آشپزخانه رساندم .آب لیوان را جرعه جرعه
نوشیدم .انگار مایع غریبی را میخوردم .آمدم روی مبل توی هال نشستم.
از دست خودم عصبانی بودم .وقتی که رسیده بودم جلو خانهاش دچار
ضعف شدم .مهین گفت با نیما میروند خرید .سفارش کرد قرصهام یادم
نرود .اگر حالم بد شد به موبایلش زنگ بزنم .صدای پژو را شنیدم که از
حیاط زد بیرون.
بدخیمی
گلوم خشک شد .وقتی که هنوز آزمایش از نمونه برداری،
ِ
غدهی توی کلیه چپم را بر مال نکرده بود ،رفته بودم سراغش ...باید چیزی
را از قلم ...هرچند تردید داشتم ،اما به راهم ادامه دادم .طوری میرفتم
که هر آن ممکن بود راهم را کج کنم ،از عرض بولوار بگذرم و بروم
رو در روی او بایستم و بگویم« :من را میشناسی؟» نه این را نمیگفتم.
نه ،این طور نه .اص ً
ال نمیدانستم چه بگویم و چه طور شروع کنم به حرف
زدن .شاید پیش از آن که بروم سراغش ،سوار تاکسی میشدم و میرفتم
تا چشمم به او نیفتد .فکر رو در رو شدن با او ولم نمیکرد .سعی میکردم
از سرم بیرونش کنم و از فکر و خیالم بیندازدمش دور و بعد به خودم بگویم
این هم روی چیزهای دیگر.
پارک خیابان ابوریحان،
اول ِ
ایستادم زیر شاخههای درخت بی ِد مجنون ِ
کنار سیالبی .از البه الی شاخههای آویزان بید مجنون ،به رانندهی وانت
نیسان در آن طرف بولوار نگاه کردم .مردد بودم که بروم سراغش یا راه
بیفتم و پیاده رو بولوار را بگیرم بروم تا س ِر خیابان فردوسی و بعد تا چهارراه
حافظ به راهم ادامه بدهم .از دیروز ،حرفهایی را با خودم مرور میکردم
که وقتی باهاش روبه رو میشدم باید به او میگفتم .حاال نمیدانستم
چطور شروع کنم و چه بگویم .باید بیش از هر چیز خونسرد باشم .اول
کنجکاو بودم فقط ببینمش.
وقتی هنوز به شاهین شهر نقل مکان نکرده بودم ،یک سال و نیم
فرصت داشتم که صاحب امضاء را بشناسم .حتم ًا آن موقع آن قدر برام
اهمیت نداشت که بخواهم بدانم صاحب آن امضاء چه کسیست .بعد از
گذشت سی و شش سال از آن واقعه همکار سابقم ،خسرو حمیدی را
گذری س ِر خیابان فردوسی ،کنار پارک معلم دیدم .حرف تو حرف شد تا
کشید به سالهای گذشته و رسید به او .حمیدی گفت بازنشسته شده و
ساکن همین شهر است .ازش خواستم او را از دور نشانم بدهد تا الاقل
ببینم و بشناسمش .چه میدانستم شاید در همین شهر بارها از کنار او
گذشته باشم .حمیدی اول طفره میرفت .بعد وقتی اصرارم را دید موافقت
کرد.
از سر خیابان فردوسی ،توی پیاده رو بولوار امام راه افتادیم به طرف سه
راه نظامی .در طول راه در خیال ،چهرههایی ازش میساختم .از سه راه
نظامی که گذشتم آخرین چهرهاش را هم از ذهنم پاک کردم .از عرض
خیابان ابوریحان بیرونی گذشتیم .تو پیاده رو خیابان ،کنار سیالبی ،زیر
مسن
شاخههای بید مجنون ایستادیم .حمیدی گفت نگاه کنم به مرد
ِ
ماشین توی
توی پیاده رو آن طرف بولوار ،کنار وانت نیسان آبی ،سومین
ِ
نوبت .به ردیف وانتها نگاه کردم که آن طرف بولوار از سر خیابان غزالی،
به ردیف پشت سر هم بودند .انگار پیش تر دیده بودمش ،کجاش را
دیگر نمیدانستم .با حمیدی خداحافظی کردم و راه افتادم که از عرض
بولوار بگذرم .بعد منصرف شدم .پیاده رو را گرفتم رفتم به طرف میدان
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شهرداری .وقتی رسیدم خانه ،از این که نرفته بودم سراغ او خودم را
سرزنش ...سرم را به پشتی مبل تکیه دادم .دهانم خشک بود .باید بلند
میشدم آب میخوردم .نوشتن حسابی خستهام کرد .خودکار را گذاشتم
روی برگهای آچهار روی رانهام .باید ...یک دقیقهای به خودم استراحت
دادم .باید مینوشتم .شاید این حال خراب دیگر مجالی بهام نمیداد.
خودکار را برداشتم و شروع کردم به نوشتن.
بلند شدم و از خانه بیرون زدم .کنار سیالبی ،سر خیابان ابوریحان از
تاکسی پیاده شدم .از عرض بولوار گذشتم .رفتم کنار وانت نیسان ،روبه
روی خِدری ایستادم و نگاهش کردم .همان پیراهن خاکستری آستین
کوتاه دیروز تنش بود .اول از دیدنم جا خورد .بعد ظاهرش طوری نشان
میداد که انگار من را نمیشناسد.
گفتم« :وانت میخوام .برا یه سرویس».
نوبت اول اونه!»
«من پنجمیامِ .
اشاره کرد به مرد جوان الغر اندامی که لب پیاده رو ،کنار وانت پیکان
سفید رنگی ،روی تکه مقوایی نشسته بود و تخمه آفتابگردان میشکست.
گفتم« :می خوام شما بیایی».
تا این حرف را از من شنید ،آهسته گفت« :بگو که میخوای من بیام».

«خوب نمیشناسم ...نگفتی بارت چییه؟»
«فکر کن ...شاید یادت بیاد».
پارک نبش کوچهی بسیج ،وانت را زد کنار و دلخور گفت« :پیاده
جلو ِ
شو آقا ،من جایی نمیرم!»
«چرا؟»
دلخوری از سر و روش میبارید .گفت« :مثل این که صاحب این ماشین
منم؟»
«نمی تونی وسط راه پیاده م کنی».
«چرا اومدی سراغ من؟»
«چون میشناسیم».
باپنجه کوبید روی فرمان« :به پیر به پیغمبر نمیشناسمت».
«چطور ممکنه؟ خوب نگام کن!»
به پشت اتوبوس واحدی که از کنارش گذشت نگاه میکرد« .مگه همه
رو باید بشناسم؟»
وقتی نگاه خیرهام را روی یک طرف صورتش حس کرد ،گفت« :واهلل
نمیشناسمت».
«واقع ًا نمیشناسی؟ ...پس چه طور»...

بلند گفتم« :بریم آقا!»
جوان الغر اندام بلند شد .تخمهها را کف دست چپ مشت کرد و گفت:
«بار داری بفرما!»
با دست به وانت پیکانش اشاره کرد.
گفتم« :می خوام با این آقا برم».
مرد جوان گفت« :نوبتش نیست».
«می ایستم تا نوبتش بشه».
مرد جوان چند لحظه نگاهم کرد و بعد گفت« :برو ،ولی این رسمش
نیست».
با دلخوی روی تکه مقوا نشست.
خدری رفت نشست پشت فرمان .کنارش نشستم .ماشین را روشن کرد.
چند لحظه نگاهم کرد ،بعد چشم دوخت به روبه رو ،انداخت دنده یک،
وانت را راند و از جلو گلفروشی عروس گذشت.
گفت« :بارت چییه؟»
گفتم« :بعد میگم».
نگاهم کرد و تند رو گرداند و گفت« :باید بدونم چی بار میزنم».
گفتم« :من را نمیشناسی؟»
گفت« :نه».
میدان شهرداری را دور زد .نگاهم کرد و زود رو گرداند به روبه رو.
«چطور نمیشناسیم؟»

گفت« :پیاده شو آقا!»
خیال پیاده شدن نداشتم و از جام حرکتی نکردم.
«عجب گیری افتادم ...من که نباید همهی آدمها رو بشناسم .حاال
گیریم بشناسم ،که چی؟»
هنوز نمیدانستم چه طور بروم سر اصل مطلب .گفتم« :شما مسیر
زندگیم رو تغییر دادی».
برافروخته گفت« :من!؟»
بعد رو کرد به من« .من چه کارهام که مسیر زندگی کسی رو تغییر بدم.
مگه من کیام؟»
بعد دلخوری توی چشمهاش جاش را به نگرانی داد« .بارت چییه؟»
«هیچ».
رو گرداند از من و گفت« :این هم برا کار امروزم».
«کرایهات را میدم .نگران نباش».
گذاشت توی دنده ،آینه بغل را نگاه کرد .ماشین رفت پشت تاکسی
پژویی« .کجا برم؟»
«آخر عطار».
وانت از جلو ایستگا ِه واح ِد س ِر عطار و مسافرهای اصفهان گذشت و راند
توی خیابان عطار .گفت« :گرفتار چه شری شدم امروز».
گفتم 31« :شهریور  1359یادت میآد؟»
نیش ترمزی زد .جلو فرعی  3غربی میخواست بزند کنار ،منصرف شد.

ماشین پشت سر بلند شد.
صدای بوق
ِ
گفت« :خوب به من چه؟»
«یه تکه کاغذ دادند دستم که امضای شما زیرش بود».
گفت« :امضای»...
به حرفش ادامه نداد .وانت از چهاره راه عطار گذشت.
«امضای شما زیر برگه بود .در حالی که نه شما من رو میشناختین ،نه
هم من شما رو دیده بودم».
حرفی نزد.
گفتم« :نامهی اخراج از کار برای بیش از دویست نفر .همون تابستون
منتقل شده بودی به شهر ما».
شانههاش از پشتی صندلی جدا شد .خم شد جلو و فرمان را محکم
گرفت.
«اگر نمیشناسیم ازکجا میدونی من بودم؟»
«همکارات که تو رو میشناسن».
نبش فرعی هفت غربی زد روی ترمز« .کرایه نمیخوام آقا .از خیر کار
گذشتم».
نمی خواستم پیاده شوم که بعد یک بار دیگر بروم سراغش .گفتم« :ببرم
جایی که سوارم کردی».
«این هم از کار امروزم ...جانم ،عزیزم پیاده شو».
«پیاده میشم اما به همکارهات میگم که»...
با غیظ دنده عوض کرد .پا گذاشت روی گاز و اگر ترمز نمیگرفت زده
بود پشت پیکان کرمی رنگ جلوش.
گفتم« :بعد از امضای شما من هفت سال بیکار بودم».
حرفی نزد.
«بعدش هم برای کار آوارهی شهرها و روستاها شدم».
به آخر عطار که رسید ،گفتم میدان امیرکبیر را دور بزند و برگردد.
گفت« :کجا برم؟»
گفتم« :ایستگاه وانتها».
«کاش امروز از خونه بیرون نمیزدم».
پشت چراغ قرم ِز چهارراه عطار ایستاد« .خونهت کجاس؟ ...میرسونمت
در خونه».
«می رم ایستگاه وانتها».
چراغ سبز شد .وانت از جا کنده شد .عصبی بود و تند میراند .اول خیابان
عطار یک آن به سرم زد بگویم بزند کنار تا پیاده شوم .چیزی نگفتم .راند
توی بولوار امام و از راه میانبر دور زد و رفت به جادهی طرف دیگر بولوار.
گفت« :کار من نبود».
امضای خودش را هم انکار میکرد.
گفت« :تا قبل از بازنشستگی هر همکار و آشنایی که میرسید میگفت
این چه کاری بود کردی؟ حاال هم بدتر ،بار یکی را میرسونی ،وقتی
میخوای سوار بشی و بری میگه تو نون پسر خالهم را بریدی .یکی
دیگه از دختر عمهاش حرف میزنه و یکی هم از برادرش و دوستش و
همسایهاش .آشنا و ناآشنا ،هر کس میرسه  ...هرچه میگم کار من نبوده،
مگه باور میکنن؟»
پشت سر سمندی زد روی ترمز« .حاال نمیدونم شما از کجا پیداتون
شد و همون حرفا»...
سمند که راه افتاد ،وانت از جا کنده شد.
«کس دیگهای کاری کرده ،جوابش رو من باید بدم».
«فقط میخوام بدونم چرا؟ شما که بیشترشون رو نمیشناختی؟»
گفت« :باز رسیدیم اول خط .آقا کار من نبوده».
ترمز کرد .وانت ایستاد .نزدیک بود بزند پشت پراید شخصی مسافرکشی
که بدجا ایستاده بود تا زن مانتوپوشی را سوار کند .کالفه بوق زد و گفت:
«یابو کجا مسافر سوار میکنه».
تا پراید راه افتاد ،پا گذاشت روی گاز .سی چهل متری که رفت نیش
ترمزی زد ،آهسته کرد ،از سرعتگیر گذشت و پشت پراید راند.
نرسیده به میدان شهرداری ،گفتم« :پیاده میشم».
کنار کشید و زد روی ترمز.
گفتم« :چقدر میشه؟»
گفت« :هیچ».
«گفتم کرایه ت رو میدم».
همان طور که به روبه رو خیره بود ،گفت« :به اندازهی هفت پشتم
کرایه گرفتم».
پیاده شدم ،راه افتادم به طرف دکهی روزنامه فروشی نبش میدان
شهرداری .وانت نیسان را دیدم که از روبه روی ایستگاه وانتها گذشت ،از
سه راه نظامی که چراغش سبز بود رد کرد و رفت به طرف س ِر فردوسی.
باید دوباره میدیدمش هنوز همهی حرفهام را به او نگفته بودم.
احساس ضعف میکردم .خودکار را روی ده دوازده برگ روی رانم گذاشتم.
خم شدم جلو ،موبایلم را روی میز ندیدم .گلوم خشک خشک بود .نای بلند
شدن نداشتم .بدنم سست میشد .سرم را به پشتی مبل تکیه دادم .منتظر
ماندم تا مهین بیاید .باید سعی میکردم بیهوش نشوم.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
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  140060311035006549مــورخ  1400/12/22هیأت
اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای تیمور ســرداری فرزند
امیرعلی به شماره شناسنامه  197صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  134/15مترمربع پالک  7672فرعی از  11اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  278فرعی از  11اصلی واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای عزیز جهاندیده
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/26 :
/1783م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311036000588هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم فرح تذروی فرد فرزند اعظم اله به شماره
شناســنامه  288صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  201/47مترمربع پالک  5276فرعــی از  1102اصلی مفروز
و مجزی شــده از پــاک  157فرعی از  1102اصلــی واقع در بخش 3
خریداری از مالک رسمی آقای شیروان شهبازی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/28 :
/1781م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311034000969مورخ  1401/2/20هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر جوانمردی فرزند
احمدعلی به شماره شناسنامه  1221و کدملی  2298896917صادره
از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  189/57مترمربع
پالک  2848فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2081
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کهزاد بهرامی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11 :
/1735م 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 شــماره  140060311034001121مــورخ  1401/2/27هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرامت اله محســنی فرزند
محسن به شماره شناسنامه  324و کدملی  2410289231صادره از آباده
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  293مترمربع پالک فرعی  1640از
 2076اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2076اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی نظرعلی کاظمی احمدآبادی
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 انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11 :
/1734م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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آگهی مناقصه
نوبت دوم 1401/04/11:
نوبت اول 1401/04/05 :
شــهرداری خنج بــه اســتناد مصوبه شــماره
/989الــف 6/مورخ  1401/03/02شــورای محترم
اســامی شــهر خنج در نظر دارد نســبت به واگذاری امور
خدمات شهر خنج به صورت حجمی به مدت یک سال شمسی
از طریق مناقصه به بخش خصوصــی اقدام نماید ،لذا از کلیه
شرکت های خدماتی واجد شــرایط و دارای صالحیت از اداره
تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید که با توجه به
موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :استان فارس،
شهرســتان خنج ،خیابان شهرداری ،شــهرداری خنج مراجعه
نمایند.
 -1سپرده شــرکت در مناقصه  7.510.000.000ریال :به صورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب  328782932نزد
بانک رفاه (شماره شبا  )IR 790130100000000328782932بنام
سپرده شهرداری الزامی است.
 -2چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
و مناقصه تجدید خواهد شد.

آگهي تجدید مناقصه
و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت2001005669000081 :
نوع فراخوان  :ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات احداث
مخزن  500متر مکعبی روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه
عمومي یک مر حله اي نســبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با
رتبه حداقل  5در رشــته آب جهت پروژه عملیات احداث مخزن 500
متر مکعبی روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان اقدام نماید.
)1محل پروژه :شهرستان بختگان
)2مدت اجرا ء پروژه 18 :ماه
 )3مبلغ برآورد 16.317.534.398 :ریال
)4محل اخذ اســناد :ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
www.setadiran.ir
)5تاريخ نهايي اخذ اسناد1401/04/12 :
)6تاريخ نهايي قبول پيشنهادات1401/04/22 :
)7تاريخ كمیســيون باز گشــايي پاکات ارزیابی 1401/04/25 :و تاریخ
بازگشایی پاکات الف و ج1401/04/28 :
)8به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد
از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شــود ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
شركت در مناقصه  815.900.000ريال .
)9مبلغ تضمين
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
 )10قيمت اســناد ( 2000000ريال) به حســاب  1528936404بانك ملت
ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﻳﺪه  964 :ﻣﻮرخ  1401/03/24 :ﻣﺮﺣﻠﻪ اول – ﻧﻮﺑﺖ اول
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 -3آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز
سهشنبه مورخ  1401/04/21می باشد.
 -4شرکت کنندگان می بایست پاکت های خود را به صورت
سر بسته و مهرو موم شــده تا تاریخ فوق الذکر به امورمالی
شهرداری تحویل نمایند.
 -5به پیشــنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -7شــهرداری در رد یــا قبول هریک از پیشــنهادات مختار
می باشد.
 -8حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.
 -9تاریخ بازگشــایی پاکت ها ساعت  12روز چهار شنبه مورخ
 1401/04/22در دفتر شهردار می باشد.
 -10ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد
مناقصه درج گردیده است.
ضمن ًا درصــورت نیاز بــه اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
 07152622340و  07152622339داخلــی  107واحد امور مالی
شهرام محمودپور
آماده پاسخگویی می باشد.
شهردار خنج
شناسه آگهی1341602 :
به شناســه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس که حتما از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت انجام
پذیرد.
)11اعتبــارات طرح از محل اعتبــارات احداث و تکمیــل مجتمع های
آبرسانی روستایی مي باشد.
)12نوع تضمين شــركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در
فرآیند ارجاع کار) در وجه شــركت آب و فاضالب استان فارس(.سه
ماه اعتبار)
)13ســاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اســنادمناقصه درج شده
است.
 )14این آگهی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی
اســت که شــرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه
بارگذاری و پیشــنهاد قیمت را ارائه نموده باشــد ،پاکت الف شامل
ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت
تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب
و فاضالب استان فارس به آدرس زیر گردد.
آدرس  :شیراز – میدان مطهری – بلوار شهید قدوسی غربی -شرکت
آب و فاضالب استان فارس
تلفن  38435152-5:نمابر 38435166 :
وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه  www.abfa-fars.irمي باشد.
تاريخ آگهي نوبت اول1401/04/08 :
تاریخ آگهی نوبت دوم1401/04/11 :
شناسه آگهی1342347 :
شركت آبفا استان فارس

ﻣﻮﺿﻮع :

شماره مزایده  964 :مورخ  1401/03/24 :مرحله اول – نوبت اول
ﻣﺰاﻳﺪهﮔﺬار:
ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﻬﺒﺎن موضوع  :واگذاری  2باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها
مزایدهگذار :شهرداری استهبان
مورخﺷﻬﺮ اﺳﺘﻬﺒﺎن .
93اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺤﺘﺮم
صورتجلسهﺷﻮراي
ﻣﻮرخ 1401/2/31
باستنادﺷﻤﺎره 93
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ) ب ( ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
 1401/2/31شورای محترم اسالمی شهر استهبان.
شماره
مصوبه (ب)
ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺪه:
شرح مزایده:
اســتهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری  2باب مغازه ومحل استقرار کیوسک های ســطح شهر و وسایل بازی پارکها با مشخصات
شــهرداری
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
اﺟﺎرهتاریخ نشر
مشخصات از
اســناد
وﺳﺎﻳﻞجهت
توانند
متقاضیان م
اقدام
مزایده
یکﺑﻪســال
قرارداد
زير بصورت
زﻳﺮوﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد
دریافتﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺑﺎزي ﭘﺎرﻛﻬﺎ ﺑﺎ
یو
ﺷﻬﺮ
نماید،ﻫﺎي ﺳﻄﺢ
ﻛﻴﻮﺳﻚ
اﺳﺘﻘﺮار
طریق وﻣﺤﻞ
واﮔﺬاريو2ازﺑﺎب ﻣﻐﺎزه
بمدتﻧﺴﺒﺖ
اجارهﻧﻈﺮ دارد
اﺳﺘﻬﺒﺎن در
ﺷﻬﺮداري
اداري وﺑﻪنسبت به
مراجعه
شهرداری
ساختمان
(ره)،
خمینی
امام
خیابان
در
واقع
شهرداری
دبیرخانه
به
اداری
ساعات
در
تعطیل
ایام
جز
به
روزه
آگهی همهﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻫﻤﻪروزه ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت
1401/04/18
مورخ
اداری
پایان
قیمت تا
ارسال
اسناد و
ه
ﺷﻬﺮداري تهی 
آخرین مهلت
اقدام
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و تهیه
کسب اطالعات
اﺳﻨﺎد و
شنبهﺗﻬﻴﻪ
روز ﻣﻬﻠﺖ
آﺧﺮﻳﻦ
وقتﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺪه اﻗﺪام
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳ
پیشنهادو ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
نمایند .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(،
مزایدهاﻣﺎم
اسناددر ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺷﻬﺮداري واﻗﻊ
میباشد و بازگشایی اسناد نیز روز دوشنبه مورخ  1401/04/20صورت خواهد گرفت.
ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/04/18ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد ﻧﻴﺰ روز دو ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/04/20ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
شرایط مزایده:
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰاﻳﺪه:
.1واریز مبلغ سپرده به شماره حساب  0109542683008سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی و کارشناس رسمی
.1وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  0109542683008ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻬﺒﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
دادگستری جهت هر آيتم بصورت جداگانه.
 .2ارائه آﻳﺘﻢ
ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
شــرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب  0109542683008سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر
ه
سپرد 
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﻳﺰ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  0109542683008ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻬﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﻫﺮ آﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
اراﺋﻪ ﺳﭙﺮده
.2
جداگانه.
بصورت
آيتم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
نمایند،ﻣﺰاﻳﺪه
خودداریﺷﺮﻛﺖ در
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﺳﭙﺮده
ﺧﻮدداري
اﻧﺠﺎمازﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻛﻨﻨﺪه از
سومﺷﺮﻛﺖ
دوموو ﺳﻮم
اول،اول ,
ﻧﻔﺮات
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
.3
ترتیب به نفع شهرداری
ﺿﺒﻂ به
ﺷﻬﺮداريآنان
شرکتﺑﻪدرﻧﻔﻊمزایده
سپرده
معامله
انجام
کننده
شرکت
دوم
نفرات
در که
صورتی
 .3در
ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
.4
خواهد شد.
ضبط
ﻣﻘﺮر واست.
مختار
تمام
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎيیک
شهرداریﺑﻪدر رد
.4
ﻣﺨﺪوش ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
پیشنهاداتﻣﻮﻋﺪ
ﺳﭙﺮده  ,ﺧﺎرج از
ﻓﺎﻗﺪیاﻣﺒﻠﻎ
.5
مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ﻣﻲ و
مقرر
موعد
خارج
سپرده،
مبلغ
تقاضاهای فاقد
 .5به
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺪرج
اﺳﻨﺎدازﻣﺰاﻳﺪه
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻃﻼﻋﺎت و
 .6ﺳﺎﻳﺮ
 .6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج میباشد.
ردﻳﻒ

ﻣﻐﺎزه

ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ )رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده )رﻳﺎل (

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

1

ﻣﻐﺎزه ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران

40/000/000

24/000/000

20/000/000

3

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ واﻗﻊ در ﭘﺎرك اﻧﺪﻳﺸﻪ

3/250/000

1/950/000

4/000/000

5

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 1ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ

3/200/000

1/920/000

4/200/000

2/520/000

7/000/000

2/520/000

7/000/000

2

4
6

ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮔﺮدان اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 2ﭘﺎرك ﺟﻤﺎﻟﻲ

7

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 1ﭘﺎرك اﻧﺪﻳﺸﻪ

9

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره 3ﭘﺎرك اﻧﺪﻳﺸﻪ

8

10

ﻣﺤﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﺷﻤﺎره  2ﭘﺎرك اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻣﺤﻞ ﻛﻴﻮﺳﻚ روﺑﺮوي ﭘﺎرك آزادﮔﺎن

شناسه آگهی1338206 :
نوبت اول1401/3/31 :

5/500/000
5/000/000
1/500/000

3/000/000
900/000

4/200/000

2/520/000

2/500/000

1/500/000

4/200/000

� ��
1401/4/11
دوم:ر��ﺮی ��ﺘﺪا م ﺑﺎد
نوبتﻘﺎم �ﻢ
راه اﻣﺎم ��ﺎ�

که می بایســت ســپرده به صورت نقدیا ضمانت نامه بانکی
آگهی تجدید مناقصه عمومی
باشد.
نوبت اول1401/04/11 :
 .4برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه چنانچه حاضربه انعقاد
نوبت دوم1401/04/18 :
قرارداد نشوند ،ســپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شهرداری سورمق به اســتناد بودجه مصوب
شد.
سال جاری و مصوبه شماره  6مورخ 1401/02/17
 .5ســایر اطالعات و جزئیــات مربوط به مناقصه در اســناد
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد انجام عملیات خدمات
مناقصه مندرج است.
شــهری و فعالیتهای قابل واگذاری به صورت مدیریت پیمان
 .6آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها از تاریخ درج آگهی نوبت
از طریــق مناقصه عمومی یک مرحله ای بــه پیمانکاران واجد
دوم در روزنامه عصر مردم به مدت ده روز کاری می باشد.
شــرایط و دارای مجوز از اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی
 .7تاریخ بازگشایی پاکتها ،حداکثر یک هفته بعد از تاریخ مهلت
واگــذار نماید.لذا از کلیه پیمانکارن واجد شــرایط دعوت به
تسلیم پیشنهادها می باشد.
عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس فارس،
 .8به پیشنهادهایی که فاقد سپرده،دارای قلم خوردگی و بعد
آباده ،شهر ســورمق ،خیابان معلم ،خیابان آزادگان ،امور مالی
از تاریخ اعالم تحویل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری سورمق مراجعه نمایند.در صورت نیاز به اطالعات
 .9هزینه درج آگهــی در روزنامه عصر مردم به عهده برنده
بیشتر شماره تلفن  07144374300آماده پاسخگویی می باشد.
زﻣﻴﻦ
لغایتﻣﺰاﻳﺪه
ﺗﺠﺪﻳﺪ
تاریخﮔﻬﻲ
 .1مدت انجام کار یک ســال شمسی از آ
ﻓﺮوشباشد.
مناقصه می
401/05/01
 .10شهرداری در رد و قبول پیشنهادها مختار است.
باشد.
 1402/04/31می
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  7ﻣﻮرﺧﻪ  1401/1/31ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ) 4ﭼﻬﺎر( ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ از اراﺿﻲ ﺧﻮد
ﺣﺴﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري
شناسه آگهی1344582 :
دمیری
رضا
محمد
باشد..
می
18.500.000.000ريال
ساالنه
اولیه
برآورد
مبلغدر ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺎﻣﻲ –ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي  12ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آﮔﻬﻲ
.2واﻗﻊ
شهردار سورمق
 .3تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  925.000.000ريال می باشد
ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭼﺎپ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ

دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.وﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

)رﻳﺎل(

7/000/000

7/000/000
6/000/000
1/000/000

7/000/000

3/000/000

وحید ستاری شناس
سرپرست شهرداری استهبان

وﺣﻴﺪ ﺳﺘﺎري ﺷﻨﺎس
آگهی مزایده عمومی
آگهی مناقصه عمومی
اﺳﺘﻬﺒﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداري
نوبت اول1401/4/11 :
نوبت اول1401/4/11 :
نوبت دوم1401/4/18 :
نوبت دوم1401/4/18 :
شهرداری خاوران در نظر دارد براساس بند  03مصوبه
شهرداری خاوران در نظر دارد براساس بند  02مصوبه
شماره  15مورخ  1401/3/23شــورای اسالمی شهر خاوران ،نسبت به
شماره  15مورخ  1401/3/23شــورای اسالمی شهر خاوران ،نسبت به
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر قیر و چاه آب
واگذاری فعالیت های قابل واگذاری شهرداری از قبیل (امور خدمات
و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی و پرسنل واقع در جاده جهرم
شهری -فضای سبز -اجرائیات و )...از طریق مناقصه عمومی به شیوه
شیراز (مجاور سنگ شکن شهرداری خاوران) به صورت دو ساله طبق
مدیریت پیمان به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط ذیل اقدام نماید.
-1قیمت پایه مناقصه مبلغ  5/000/000ریال به ازای حق سرپرســتی هر
-1قیمت پایه مبلغ  300/000/000ریال به صورت ماهیانه
نیرو به صورت ماهیانه می باشــد که تعداد نیروهای موجود  14نیرو
-2واریز مبلغ  360/000/000ریال بابت ســپرده شرکت در مزایده به
می باشد.
حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی به نام شهرداری خاوران
-2واریز مبلغ  42/000/000ریال بابت ســپرده شــرکت در مناقصه به
-3در صورت انصراف نفر اول ســپرده او ضبط و اولویت به ترتیب با
حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی به نام شهرداری خاوران
نفرات دوم و سوم برندگان می باشد که در صورت انصراف سپرده
-3در صورت انصراف نفر اول ســپرده او ضبط و اولویت به ترتیب با
آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
نفرات دوم و سوم برندگان می باشد که در صورت انصراف سپرده
-4مدت قبول پیشــنهادات از تاریخ نشــر آگهی نوبت دوم به مدت
آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 10روز کاری می باشــد .آخرین تاریخ تحویل پاکات پایان وقت اداری
-4مدت قبول پیشــنهادات از تاریخ نشــر آگهی نوبت دوم به مدت
مورخ  1401/5/1می باشد.
 10روز کاری می باشــد .آخرین تاریخ تحویل پاکات پایان وقت اداری
-5به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده
مورخ  1401/5/1می باشد.
نخواهد شد.
-5به پیشــنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده
-6متقاضی می بایســت پیشــنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده
نخواهد شد.
تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
-6متقاضی می بایســت پیشــنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده
-7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
-8هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
-7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-9ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مزایده درج می گردد که
-8هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
-9ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه درج می گردد که
به مدت  10روز کاری به دبیرخانه شهرداری خاوران مراجعه نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
متقاضیــان مــی توانند جهــت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن های
به مدت  10روز کاری به دبیرخانه شهرداری خاوران مراجعه نمایند.
 07154517300و  09177039041تماس حاصل نمایند.
متقاضیــان مــی توانند جهــت اطالع بیشــتر با شــماره تلفن های
/2139م الف
شناسه آگهی1344801 :
 07154517300و  09177039041تماس حاصل نمایند.
امین عباسی
امین عباسی
/2138م الف
شناسه آگهی1344799 :
شهردار خاوران
شهردار خاوران

آگهی تجدید مزایده فروش زمین

ﺗﻠﻔﻦ 071-44428771ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

چاپ نوبت اول :شنبه 1401/4/4

چاپ نوبت دوم :شنبه 1401/4/11

ﻫﻤﺮاه
-1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  859363592ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺴﺎﻣﻲ وارﻳﺰ واﺻﻞ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي را
شهرداری حسامی براساس مصوبه شماره  7مورخه  1401/1/31شورای اسالمی شهر در نظر دارد،نسبت به فروش ( 4چهار) قطعه
ﻓﻴﺶ
اﻟﻒ (
ﭘﺎﻛﺖ)
کاربریﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
 1401ﺑﻪ
متری/4/20
 12ﻣﻮرخ
ﺷﻨﺒﻪ
اداري روز
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘ
ﻣﺰاﻳﺪه و
ﻣﺪارك ﺷﺮﻛﺖ در
شرایط
مطابق
مسکونی
فارس ،با
بلوار خلیج
منتهی به
–خیاباندوهای
حســامی
شــهر
خود واقع در
اراضی
زمین از

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.از کلیه متقاضیان واجد شرایط
نماید .لذا
اقدام
رســمی
چاپ در
عمومی و
طریق
جدولوذیل
مندرج در
درﻳﺎﻓﺖ
ورﺳﻴﺪ
روزنامهﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
)ج(ﻗﻴﻤﺖ
مزایدهﭘﺎﻛﺖ
آگهیﻛﻨﻨﺪه-
ﺷﺮﻛﺖ
از ﻣﻠﻲ
ﻛﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳﭙﺮده-ﭘﺎﻛﺖ )ب(ﻛﭙﻲ
دعوت می شود ضمن بازدید از محل و پس از نشر آگهی نوبت دوم با توجه به شرایط ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به دبیر خانه شهرداری مراجعه
ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮ
ﺻﻮرت
می ﺳﻮم
اول ﺗﺎ
-2ﺳﭙﺮده ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اطالعاتارداد
تلفن 071-44428771تماس حاصل نمایند.
ﻧﻔﻊشماره
ﺑﻪبه
بیشتر
کسب
تواننددرجهت
نمایند.ومتقاضیان
شــماره
سپرده را
بایستومبلغ
-1متقاضیان می
 859363592شهرداری نزد بانک کشاورزی شعبه حسامی واریز واصل فیش واریزی را
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
حسابﺑﺮﻧﺪه
ﻣﻠﻚبهﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
درج آﮔﻬﻲ
-3ﻫﺰﻳﻨﻪ
همراه مدارک شــرکت در مزایده و قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ  1401/4/20به دبیرخانه شهرداری به ترتیب پاکت
-4ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
(الف) فیش سپرده-پاکت (ب) کپی شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده-پاکت (ج)قیمت پیشنهادی تحویل ورسید دریافت نمایید.
ﺧﻮد را ﻧﻘﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در
ﻨﻬﺎدي
ضبطﭘﻴﺸ
شهرداریﻣﺒﻠﻎ
نفعﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺪت
انعقادﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
دراز ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺰاﻳﺪه
-5
شد.
خواهد
قرارداد به
صورت عدم
اول تا سوم
ﺑﺮﻧﺪه نفر
-2سپرده
مزایده می باشد.
برعهده
ﻧﻔﻊملک
کارشناسی
اﻳﻨﺼﻮرت آگهی
-3هزینه درج
برندهﮔﺮدد.
ﺿﺒﻂ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري
ﺳﭙﺮدهواﻳﺸﺎن ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ
-4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-6ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺪوش-ﻣﺒﻬﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-5برنده مزایده میبایســت از تاریخ بازگشــایی پاکتها به مدت یک هفته مبلغ پیشنهادی خود را نقدا به حساب درآمد شهرداری واریز نماید .در
گردد.ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درج اﮔﻬﻲ
شهرداریﭘﺲ از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ده روز
ارﺳﺎل
غیراینصورتﻣﻬﻠﺖ
-7آﺧﺮﻳﻦ
ضبط می
ایشان به نفع
سپرده
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
وﻛﺮوﻛﻲفاقد
مخدوش-مبهم و
سپرده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ
پیشنهاداتﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت
-6به -ﻣﺸﺨﺼﺎت
8
-7آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ده روز پس از درج اگهی نوبت دوم می باشد.
ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
قطعاتاز ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎﻳﺪ
 -9-8ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺎﺷﺪ.باشد.
پیوست می
وکروکی
مشخصات کلیه
باشد.رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
بیشتر500/
ﻣﺒﻠﻎ 000
ﻣﺰاﻳﺪه
اﺳﻨﺎد
ﻫﺰﻳﻨﻪ
-10-9
پایه
از مبلغ
درﻳﺎﻓﺖباید
پیشنهادی
مبلغ
-10هزینه دریافت اسناد مزایده مبلغ  500/000ریال می باشد.
ردﻳﻒ

ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

2

75

270

1

3

264/5

5

78

��
شناسه��ا
���1340363
آگهی:ری �ﻔﺎ
4

آگهی مزایده
واﮔﺬاري  2ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه وﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﭘﺎرﻛﻬﺎ

3/300/000
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8

268/8

243/8

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ)ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ رﻳﺎل

 925/750/000رﻳﺎل  47/000/000رﻳﺎل
 3/500/000رﻳﺎل
ﺷﻤﺎره:
 945/000/000رﻳﺎل  48/000/000رﻳﺎل
 3/500/000رﻳﺎل
ﺗﺎرﻳﺦ:
اﻳﺮان
اﺳﻼﻣﻲ
 940/800/000رﻳﺎل  47/500/000رﻳﺎل
ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎل
3/500/000
وزارت
رﻳﺎلﻛﺸﻮر  731/400/000رﻳﺎل  37/000/000رﻳﺎل
3/000/000

ﻧﻮع ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز

اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻓﺎرس

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

روح اله نجف پور
شهردار حسامی

ﺷﻬﺮداري ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ

ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ اول  :ﺷﻨﺒﻪ 1401/4/4

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ دوم :ﺷﻨﺒﻪ 1401/4/11

آگهی مناقصه عمومی

روح اﻟﻪ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر

شهر صفاشهر
1400/11/18
شماره
استناد
صفاشهردر
اسالمیﻋﻤﺮاﻧﻲ
محترم ﭘﺮوژه ﻫﺎي
شورایدادﮔﺴﺘﺮي
ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ
34مورخو ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ
مجوز اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم
به1400
دارد/11:
نظرﻣﻮرخ /18
ﺷﻤﺎره 34
شهرداریاﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز
ﺷﻬﺮداري ﺻﻔﺎﺷﻬﺮدر ﻧﻈﺮ دارد :ﺑﻪ

ﺣﺴﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮدارتشریفات
رعایت
جداگانه با
صورت
ﺑﺨﺶرا به
زیر ﺑﻪخود
عمرانی
ارزیابی
ﻛﻠﻴﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺪام
ﺧﺼﻮﺻﻲ واﺟﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
های در اﺳﻨﺎد
پروژه ﻣﻨﺪرج
دادگســتری ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
رسمیﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
کارشناسﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از
رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت
زﻳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ

قانونی از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط اقدام نماید.
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .
لذا از کلیه شرکت های صالحیت دار با رعایت شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

2

ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺎﻛﺖ

1

ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺎرﻛﺮد ﭼﻜﺶ

3

ﺑﻴﻞ ﺑﻜﻬﻮ ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ

5

ﮔﺮﻳﺪر c14و, c12ﻛﻮﻣﺎﺗﺴﻮ و ﻏﻴﺮه

4
6

7
8

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻗﻴﻤﺖ)رﻳﺎل( ﭘﺎﻳﻪ

ﺳﺎﻋﺖ

4.500.000رﻳﺎل

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

150.000.000رﻳﺎل

5.500.000رﻳﺎل
2.500.000رﻳﺎل

ﻏﻠﻄﻚ ﻛﺸﺸﻲ وﻳﺒﺮه و ﺧﻮدرو 7ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ

1ﺗﺎ 10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ /ﺗﻦ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ

20ﺗﺎ 30ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ /ﺗﻦ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ

ﺳﭙﺮده در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﻳﺎل(

150.000.000رﻳﺎل

1.000.000رﻳﺎل

ﺳﺎﻋﺖ

10ﺗﺎ 20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ/ﺗﻦ

150.000.000رﻳﺎل

150.000.000رﻳﺎل

2.500.000رﻳﺎل
300.000رﻳﺎل
400.000رﻳﺎل
500.000رﻳﺎل

150.000.000رﻳﺎل

-1ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ وارﻳﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ ﺷﻤﺎره 0105782570009ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
- 1سپرده شرکت در مناقصه می بایســت به صورت ضمانت نامه بانکی واریز مبالغ مندرج در جدول فوق الذکر به حساب سیبا
ﺷﻬﺮداري ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
شماره 0105782570009نزد بانک ملی به نام شهرداری صفاشهر می باشد .
پاکت الف و ب وج به امور مالی
- 2متقاضیان می بایست پیشنهاد و ضمانت نامه و اسناد مناقصه را به صورت الک و مهر شده در
-2ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ و ب وج ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
تسلیم نمایند.
وقت اداری  1401/04/28میباشد.
پایان
نوبت
تاریخ
ﺗﺎرﻳﺦروز
پیشنهاداتازده
قبولی
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
تا1401
دوم/04
اداري /28
انتشاروﻗﺖ
دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
از ﻧﻮﺑﺖ
اﻧﺘﺸﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ده روز
مدتﻗﺒﻮﻟﻲ-3 3ﻣﺪت
- 4شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
کسوراتاﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر
انتشارﻳﺎ ﻗﺒﻮل
ﺷﻬﺮداري در رد
-4 5
قانونی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
ﻛﻠﻴﻪکلیه
آگهی و
هزینه- 6در صورتیکه برندگان اول تا ســوم حاضر به انجام تعهد و عقد قرارداد نشوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ
-5
شد.
خواهد
- 7در خصوص ردیف  1الی  3عمر مفید دستگاه نسبت به مدلهای  ۲۰۱۷میالدی و باالتر در نظر گرفته شده و در صورت استفاده
-6در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از مدل های پایین به ازای هر سال  ۲درصد اجاره کسر می گردد.
نخواهد
ترتیب
مشروط
خارج از
مخدوش و
سپرده و
شد.ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل  2درﺻﺪ اﺟﺎره
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
داده از ﻣﺪل
اثراﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻮرت
ﺷﺪه و در
مقرردروﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
موعد و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 2017ﻣﻴﻼدي
ﻣﺪلﻫﺎي
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
فاقد ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ
پیشنهادات  1اﻟﻲ 3
بهدر ﺧﺼﻮص ردﻳﻒ-7 8
ایاب و ذهاب و محل اقامت و ســوخت ماشــین آالت اکیپ و ....به عهده پیمانکار میباشد درصورت اداره ارائه سوخت
هزینه 9ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
توســط شــهرداری  ۱۰درصد از صورت وضعیت پیمانکار کســر می گردد زمان مالکیت دســتگاه باید باید به نام یا در وکالت
باشد.
مناقصه
ﺳﭙﺮده ودر
شرکت
پیشنهاددهنده
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﻣﺸﺮوط ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎرج از
ﻣﺨﺪوش و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ
-8ﺑﻪ
- 10متقاضیان می توان مانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه و یا با شماره تلفن
-9
اﻛﻴﭗ و ....ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ درﺻﻮرت اداره اراﺋﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري  10درﺻﺪ از ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
تماسﺳﻮﺧﺖ
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳ ﺎب و ذﻫﺎب و
فرمایند .
حاصل
07144452088و
۲۰۸۹ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم :در وﻛﺎﻟﺖ
نوبتﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺮدد زﻣﺎن
ﻛﺴﺮ ﻣﻲ
بازگشایی پیشنهادات 1401/04/29
1401/04/18
1401/04/11
اول :
نوبت
شناسه آگهی1344560 :
ساریخانی
محسن
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
-10ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 07144452088 -2089و ﺗﻤﺎس
شهردار صفاشهر
.
ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/04/11 :

ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/04/18:

ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات1401/04/29

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ
1401/4/12
ﻣﺤﺴﻦدوم:
نوبت
نوبت اول1401/4/11 :
با توجه به اینکه شــهرداری خانه زنیان در نظر دارد تأمین نیروی انسانی شهرداری را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط
ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ گواهینامه
که دارای
مربوطه از ســازمان های ذیربط را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ،لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت
ﺷﻬﺮدار
صالحیت هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به آدرس استان فارس ،شهرستان شیراز ،شهر خانه زنیان ،خیابان دولت ،واحد امور
ردﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮع

1

واﮔﺬاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺳﺎل

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ

ﻣﺪت

24/033/333/792

 12ﻣﺎه

)رﻳﺎل(

ﻗﺮارداد

زﻣﺎن ﺷﺮوع

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ

1401/4/11

1401/4/16

1401/4/26

1401/4/28

1/201/666/689

ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻨﺎد

ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻨﺎد

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎت

ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ

در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﻳﺎل(

 1401ﺷﻬﺮداري ﺧﺎﻧﻪ زﻧﻴﺎن
آدرس :اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم ﺑﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اداري ﺷﻬﺮداري ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ

07144452181
07144452087ﻓﻜﺲ
قراردادهای شهرداری خانه زنیان مراجعه و ﺗﻠﻔﻦ
مدارک اقدام نمایید.
-89دریافت اسناد و
نسبت به

توضیحات:
-1الزم به ذکر اســت تمامی اســناد پاکت های (الف) (ب) و (ج) با مهر شرکت و امضا زنده مورد پذیرش اســت .در غیر این صورت پاکت ها
بازگشایی نمی گردد-2 .پاکت های مناقصه در ساعت  10صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود-3 .هزینه دریافت اسناد مبلغ 1/500/000
ریال می باشد که باید به حســاب شماره  740711783نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری خانه زنیان واریز و فیش واریزی به همراه درخواست
خرید اســناد مناقصه تحویل شــهرداری گردد .در صورت عدم واریز وجه در زمانبندی اعالم شده ،پاکت مناقصه تحویل نخواهد شد-4 .تضمین
شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری
اســامی ارائه گردد-5 .هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد-6 .مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت
می باشــد-7 .شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مســترد خواهد شد-8 .سایر جزئیات و شرایط در
اســناد مناقصه درج شده است-9 .اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه :آدرس :استان فارس،
شهرستان شیراز ،شهر خانه زنیان ،خیابان دولت ،واحد امور قراردادهای شهرداری خانه زنیان تلفن07138615047 :
/2140م الف
شناسه آگهی1344943 :
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر خانه زنیان

9

حواد ث
شنبه  11تیر    1401

 2ذیالحجه 1443

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سرقت از بانک ملی
اقالم کشف شده شناسنامهدار شد

رییــس پلیــس پایتخت آخریــن وضعیت
رسیدگی به پرونده سرقت از صندوقهای امانات
شعبه دانشگاه بانک ملی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،صبح روز دوشنبه شانزدهم
خردادماه امســال بود که خبر سرقت از چندین
صندوق امانت واقع در شعبه دانشگاه بانک ملی
ایران منتشر شــد؛ ساعاتی از انتشــار این خبر
نگذشــته بود که در عصر همان روز ،ســرهنگ
علــی ولیپور گــودرزی ،رییس پلیــس آگاهی
پایتخــت اعالم کرد که دســتگیری ســارقان
صندوق امانات بانک در حال پیگیری است.
وب سایت بانک ملی ایران نیز در توضیحاتی
اعالم کرد که «حادثه شــعبه دانشگاه بانک ملی
ایــران که به بــروز برخی خســارات محدود به
صندوق اجارهای منجر شــد ،از ســوی پلیس و
مراجع ذیربط در حال پیگیری است».
صبح روز بعد؛ یعنی سهشــنبه  ۱۷خردادماه،
شماری از مالباختگان در محل این شعبه حاضر شده
و خواستار رســیدگی فوری به این پرونده شدند،
تمامی   شواهد حکایت از وقوع سرقتی پیچیده و
حساب شده داشت و از این رو احتماال هیچ یک
از مالباختگان فکر نمیکردند که پلیس رکوردی

بیسابقه در زمینه کشــف چنین سرقتهایی از
خود برجای خواهد گذاشت و عامالن این سرقت
پیچیده و با کمترین سرنخ تنها حدود  ۴۸ساعت
پــس از اعالم موضــوع به پلیس شناســایی و
بازداشــت خواهند شــد .در نهایت اما  ۱۰نفر از
عامالن این ســرقت بازداشت شده و پلیس خبر
آن را صبــح روز جمعه به رســانهها اعالم کرد.
دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشــور همسایه
شناسایی و بازداشت شدند که به زودی از طریق
اینترپل وارد کشــور خواهند شد .پلیس بیش از
 ۹۰درصد اقالم مسروقه از این صندوقها را نیز
از سارقان کشف و ضبط کرد.
آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده
سرقت صندوقهای امانات بانک ملی
حاال با گذشت نزدیک به  ۲۰روز از دستگیری
ســارقان صندوقهای امانات ،رســیدگی به این
پرونده همچنان ادامه دارد .موضوعی که رییس
پلیس پایتخت از آن خبر داده است.
سردار حســین رحیمی   در گفتوگو با ایسنا،
درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سرقت
از شعبه دانشــگاه بانک ملی ایران گفت :پرونده
سرقت از صندوقهای امانت شعبه دانشگاه بانک

کماکان با جدیت دنبال میشــود .کشــف این
پرونده در مدت زمانــی کوتاه کار بزرگی بوده و
انشاا ...دنبال خواهد شد.
اصلیتریــن دغدغــه پلیس تحویل
اموال به مالباختگان است
وی درباره انتقــاد برخی از مالباختگان درباره
سرعت بازگرداندن اموال مسروقه به آنان گفت:
اصلیتریــن دغدغه پلیس تحویــل اموال مردم
اســت .در این خصوص یک کارگروه مشترک از
سوی دادستانی ،پلیس و بانک ملی تشکیل شده
که روند تحویل را به مالکان توضیح خواهند داد.
بنا شد تا مالکان بیایند و شواهد و قرائن و مدارک
در مورد اموال را ارائه دهند و در نهایت اموال را
به آنان تحویل دهند.
مالباختگان به پلیس مراجعه نکنند
رحیمی   که پیش از این نیــز اعالم کرده بود
که مالباختــگان نباید برای تحویل گرفتن اموال
به پلیــس مراجعه کنند ،بار دیگر بر این موضوع
تاکید کرد و گفت :این عزیزان به پلیس مراجعه
نکنند .پلیس بالفاصله بعد از کشف اموال مردم
کــه بالغ بر  ۹۰کیلوگرم طــا و جواهر بود .این
اقــام را ارزیابی و شناســنامهدار کــرد و حتی
کوچکترین وسیلهای که در صندوقها قرار داشت
و از ســارقان کشف شد نیز شناســنامه دار شد.
فرمانده انتظامی   تهــران بزرگ ادامه داد :این
کار توســط کارگروهی  ۲۰نفــره و طی مدت
یک هفته انجام شــد و تمامی   اقالم مکشــوفه
شناسامهدار و وزن شد .مشخصات آن هم آورده
و طی تشــریفات قانونی به خزانه بانک تحویل
داده شد.
رحیمی   اضافه کرد:در مورد ارزها و سکههای
کشــف شــده هم که در همان روز دوم بعد از
کشــف ،اموال تحویل خزانه بانکی ملی شد .ما
دیگر در این مورد کاری نداریم و در حال حاضر
تشــریفات انتظامی   و قضایی و ابعاد دیگر پرونده
را دنبال میکنیم.

دستگیری فروشنده سالح در الهیه تهران
رئیس مرکــز عملیات پلیس امنیت
عمومی   پایتخت از کشــف چهار قبضه
ســاح و  ۷۲عدد فشــنگ جنگی در
شمال پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ســرهنگ سعید
راســتی دراینبــاره گفت:بــه دنبال
دریافــت خبــری مبنی بــر حمل و
نگهداری ســاح غیرمجاز از ســوی
فردی در شــمال تهران رســیدگی به
موضوع در دســتورکار ماموران مرکز
عملیات پلیس امنیــت عمومی   تهران
بزرگ قرار گرفت و آنان پس از اقدامات
اطالعاتی و پلیسی موفق به شناسایی
هویــت و مخفیگاه متهم در محله الهیه شــدند.
وی با اشــاره به اخــذ مجوزهای قضایی برای
دستگیری این فرد گفت:ماموران پس از تکمیل
اطالعات مورد نیاز ،در یک عملیات غافلگیرانه و

ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر
انتظامی   منتقل کردند .همچنین محل دستگیری
ایــن فرد نیز مورد بازرســی قــرار گرفت که در
جریان آن چهار قبضه ســاح جنگی و مقادیری
تجهیزات نظامی   ممنوعه۷۲ ،عدد فشنگ و یک

دستگاه شــوکر الکتریکی کشف و
ضبط شد.
راســتی با بیــان اینکــه متهم
دســتگیر شــده جزو اشــرار است،
خاطرنشــان کــرد :ایــن فــرد در
اعترافــات خود بــه بزه انتســابی
اقــرار کرد و گفت که ســاحهای
کشف شــده را با همکاری یکی از
دوستانش از طریق مرز زمینی یکی
از اســتانهای شــمالی وارد کشور
کرده و قصد فروش آن را داشته که
دستگیر شد.
بــه گفته رئیس مرکــز عملیات
پلیس امنیت عمومی   پایتخت برای متهم دستگیر
شــده پروندهای تشکیل شده و این فرد به همراه
مدارک و مســتندات برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شد.

بین الملل

گرمای ژوئن در توکیو قربانی گرفت

مســئوالن توکیو میگویند که در ماه ژوئن امســال ( ۳۰روز گذشته)،
دســت   کم  ۱۱نفر به علت گرمازدگی در این شــهر جان خود را از دســت
دادهاند.
به گزارش ایســنا ،پایتخت ژاپن امســال ( )۲۰۲۲با موج گرمای شدید
رو به رو است و این گرما برای ماه ژوئن در این کشور بیسابقه بوده است.
طبــق دادههای دفتر پزشــکی قانونی ژاپن ،ســن ایــن  ۱۱نفر بین
 ۴۰تا  ۱۰۰ســال بوده اما بیشتر آنها مســن و سالخورده بودهاند .همچنین
 ۹نفر از آنها در منزلشــان یا در مکانهای سرپوشــیده دیگر از شدت گرما
بیهوش شدهاند.
همچنین رســانههای آمریکایی از بســتری شــدن بیش از  ۴۵۰۰نفر
به دلیل گرمازدگی و شوک گرما طی هفته گذشته در این کشور خبر دادند.
بنابر گزارش شبکه تلویزیون ملی ژاپن (ان اچ کی) ،سازمان آتش نشانی
توکیو به مردم توصیه میکند که از دستگاههای تهویه مطبوع استفاده کنند
و در طول روز به طور مکرر و پیش از احســاس تشــنگی مایعات مصرف
نمایند.
ثبت گرمای بیسابقه در فصل معمول بارندگی
بنابر گزارش اخیر شــبکه خبری بی بی ســی ،شــرکتهای برق ژاپن
بــرای تامین برق کافــی جهت سیســتمهای تهویه مطبوع با مشــکل
مواجه شدهاند.
این مشــکل به خصوص در پی بسته شدن نیروگاههای هستهای ژاپن
به دنبال فاجعه فوکوشیما در یک دهه پیش شدیدتر شده است.
افزایش مصــرف برق ،شــرکتهای تولیدکننده را ناچار کرده اســت
نیروگاههای قدیمی   را وارد مدار کنند که سوخت به مراتب بیشتری مصرف
میکنند و این در حالی است که بهای سوخت فسیلی هم به شدت افزایش
یافته است.
گزارشها حاکی اســت که این کشور با یک موج بیسابقه گرما مواجه
است و دمای هوا به باالترین میزان در ماه ژوئن از زمان شروع ثبت دمای
هوا در چند قرن گذشته رسیده است.
گرمای هوا در برخی مناطق به باالی  ۴۰درجه سانتیگراد رسیده و انتظار
نمیرود تا ابتدای هفته آینده کاهش یابد.

در ژاپــن معمــوال ماه ژوئن تا اواســط جوالی فصل بارندگی اســت،
امــا گزارشها حاکی اســت که امســال تقریبا در این بــازه زمانی بارانی
نباریده است.

وقوع زلزله  ۶ریشتری در شمال فیلیپین
زمینلرزهای شدید به بزرگی  ۶ریشتر بامداد دیروز (جمعه) جزایر شمالی
فیلیپین را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،این زلزله جزیره "لوزون" ،بزرگترین جزیره فیلیپین و
یکی از سه مجمعالجزایر اصلی در شمال این کشور را تکان داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از از مرکز تحقیقات زمین شناسی  GFZآلمان
اعالم کرد که کانون این زلزله در عمق  ۱۰کیلومتری زمین بوده است.
با این حال تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات و تلفات احتمالی یا هشدار
وقوع سونامی   در پی این زمین لرزه منتشر نشده است.
فیلیپین در منطقه فعال موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام واقع است
و همواره زلزلههای مکرر را تجربه میکند.

آتش گرفتن یک کشتی در دبی

منابع یمنی از آتشســوزی در یک کشــتی حامل خودرو در بندر دبی
خبر دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رســانههای یمنی ،دیروز
(جمعه) ،از آتشسوزی در یک کشتی حامل خودرو در بندر دبی خبر دادند.
«سعید کریس» مدیر بندر «نشطون» یمن ،به وبگاه «المصدر اونالین»
خبر داد که یک کشــتی حامل خودرو به نام «محی الدین» متعلق به یک
تاجر هندی در بندر دبی دچار آتشسوزی شده است.
طبق این گزارش ،خودروهای موجود در این کشــتی متعلق به «ســعد
عوض الجدحی» یکی از تاجران استان المهره یمن بوده است.
به گفته مدیر بندر نشطون این کشتی در حال حرکت به سمت این بندر
در شرق بوده که دچار آتشسوزی میشود.
برخــی منابع درباره علت این آتشســوزی میگویند که کشــتی ،روز
چهارشنبه ،دچار آتشسوزی شده و علت آن اتصال برق بوده است.
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رئیس سازمان آتشنشانی شیراز اعالم کرد؛

واژگونی تانکر  ۳۰هزار لیتری بنزین
در محور سروستان

رئیس ســازمان آتشنشانی شــیراز گفت :واژگونی تانکر ۳۰هزار لیتری
حامل ســوخت بنزین در جاده سروســتان ،با حضور آتش نشانان شیرازی
بدون ایجاد مخاطرات جانی برای مردم مدیریت شد.
محمدهادی قانــع در این خصوص اظهار کرد :ســاعت  ۲۱:۴۰دقیقه
شب هشــتم تیر ماه با اعالم حادثه واژگونی تانکر حامل سوخت بنزین به
ســامانه  ۱۲۵و درخواســت کمک از سوی آتش نشــانی سروستان ،ستاد
فرماندهی ســازمان آتش نشانی شــیراز بی درنگ گروهی از آتش نشان
شــیراز را به همراه تانکر آبرسان ،فوماتیک و پشتیبان به محل حادثه واقع
در جاده جاده سروستان به سمت جهرم اعزام کرد.
وی در توضیح حادثه افزود :یک دستگاه تانکر  ۳۰هزار لیتری با محموله
ســوخت بنزین در مســیر در حال حرکت بوده که به علت نامشخصی که
از سوی کارشناســان راهور در حال بررسی اســت ،به حالت واژگون قرار
گرفته بود.
رئیس ســازمان آتش نشانی شیراز گفت :با حضور آتش نشانان در محل
حادثه مشــخص شد راننده خودرو خوشبختانه دچار مصدومیت جدی نشده
و در همان لحظات اولیه از کابین خودرو خارج شده بود.
قانع افزود :با توجه به محموله این تانکر که بنزین ،خطرناک و حادثه   ساز
بود ،این ســانحه میتوانست منشــأ بروز حوادث تلخ دیگری باشد ،چرا که
وجود یک تانکر  ۳۰هزار لیتری ســوخت بنزین در حاشــیه جاده با ایجاد
کوچکترین جرقه ،پتانسیل ایجاد بحرانی بسیار بزرگتر را دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :آتش نشــانان با ســرعت عمل پــس از قطع
جریــان برق این وســیله نقلیه و نصــب عالئم هشــداردهنده در اطراف
محل حادثــه ،جاده را کام ً
ال ایمن کرده و مانــع از تردد خودروها از محل
حادثه شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز با اشاره به این که نیروهای عملیاتی در
چهار ساعت عملیات دشوار و حساس با پاشش مداوم آب و فوم مانع ایجاد
جرقه و بروز حادثه شــدند ،اظهار کرد :آنها سرانجام در یک عملیات ویژه
توانستند توسط جرثقیل تانکر حامل سوخت را به حالت اولیه برگردانند و محل
حادثه را کام ً
ال ایمن ســازی کنند .تیم عملیاتی در پایان تانکر واژگون شده
را تا رسیدن به پاالیشگاه همراهی و پشتیبانی کردند.

کشف  67کیلوگرم تریاک در داراب

فرمانــده انتظامــی   داراب از عملیات مشــترک مأمــوران انتظامی   این
شهرســتان و اســتان البرز خبر داد و گفت :در ایــن عملیات 67 ،کیلوگرم
تریاک کشف شد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی تعامل مأموران پلیس اســتان البرز با این فرماندهی،
اطالع حاصل گردید که شخصی در منزل مسکونی خود اقدام به نگهداری
مواد مخدر می   کند.
وی افــزود :با اقدامات اطالعاتی و پلیســی منزل ایــن فرد در یکی از
روســتاهای شهرستان داراب شناسایی و مأموران انتظامی   ضمن هماهنگی
با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانــده انتظامی   شهرســتان داراب گفــت :در بازرســی از این منزل
مســکونی 67 ،کیلوگرم تریاک کشــف و در این راســتا یــک قاچاقچی
مواد مخدر نیز دستگیر شد.

دستگیری سارق و کشف  23رأس احشام مسروقه

فرمانده انتظامی   فیروزآباد از کشــف  23رأس احشــام مســروقه در آن
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مهدی جــوکار در گفــت و گو بــا خبرنگار پايــگاه خبري
پليــس ،اظهار داشــت :با توجــه به وقوع چند فقره ســرقت احشــام در
شهرســتان فیروزآباد ،مأمــوران انتظامی   با جديت وارد كار شــدند و پس
از انجــام اقدامــات اطالعاتی و پلیســی ،در این خصوص یک ســارق را
شناسایی کردند.
وي با بيان اينكه با تالش مأموران انتظامی   فرد سارق طی یک عملیات

ضربتی دستگیر و  23رأس احشام مسروقه کشف شد ،افزود :سارق پس از
تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

پلمب  31واحد صنفی متخلف در شیراز

معاون فرهنگی  -اجتماعی پلیــس فارس گفت :در نتیجه اجرای طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی در صنوف و اماکن عمومی   کالنشهر شیراز 31 ،واحد
صنفی متخلف پلمب شدند.
ســرهنگ کاووس محمدی در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :طرح ارتقــاء امنیت اجتماعی در صنــوف و اماکن
عمومی   کالنشهر شیراز ،طی  10روز گذشته توسط مأموران اداره نظارت بر
اماکن عمومی   به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود :در راســتای اجرای این طرح ،مأموران انتظامی   از  274واحد
صنفــی بازدید به عمل آوردند که در نتیجــه آن 31 ،واحد صنفی متخلف
به دلیل عدم رعایت مقررات پلمب شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی   استان فارس با بیان اینکه
اجرای این طرح و برخورد با صنوف متخلف ،مطالبه عمومی   شهروندان بوده
و رضایت آنان را به همراه داشــته است ،گفت :اجرای این طرح و بازدید از
صنوف به صورت مستمر در دستور کار پلیس فارس قرار دارد.
سرهنگ محمدی با تقدیر و تشــکر از متصدیان صنوف قانونمند که با
شــهروندان و پلیس همکاری و همیاری الزم را داشــته اند ،افزود :اجراي
اینگونــه طرح   های انتظامی   در صنوف به منظــور ايجاد فضایی امن براي
شــهروندان و برخورد بــا صنوف متخلف صورت مي پذیرد و شــهروندان
می   توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهاي صنفي ،مراتب را
از طريق سامانه  110به پليس اطالع دهند.

دختر نوجوان در ممسنی
قربانی اختالف خانوادگی شد

ایرنا :فرماندار شهرستان ممسنی گفت :دختری نوجوان در این شهرستان
بــه دلیل اختالفات خانوادگی و در اثر عدم کنترل خشــم توســط پدرش
کشته شد.
عبدالکریم انصاری پنجشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
دوشنبه ششم تیرماه در پی بروز اختالف خانوادگی بین زن و شوهری ،مرد
خانواده که سالح شــکاری به همراه داشته ناخواسته و براساس عصبانیت
اقدام به شلیک کرده که گلوله به دختر نوجوانش اصابت کرد.
وی ادامــه داد :این اقدام به مرگ دختر نوجوان  ۱۶ســاله این خانواده
منجر شده است.
وی اضافه کرد :پدر این خانواده اکنون در بازداشــت به سر میبرد و از
این اقدام خود نیز ابراز پشیمانی میکند و مدعی است که قصد انجام چنین
کاری را نداشته است.
فرماندار شهرســتان ممســنی اظهار داشت :شــهروندان در زمان بروز
مشکالت خانوادگی باید بر اعصاب خود کنترل داشته و سعی کنند اینگونه
مــوارد را با مراجعه به روانشــناس رفع کنند که منجر بــه حوادث ناگوار
اینچنینی نشود.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در الرستان

فرمانده انتظامی   شهرســتان الرســتان از توقیف یک دستگاه اتوبوس
و کشــف انــواع کاالی قاچاق بــه ارزش  3میلیــارد و  700میلیون ریال
خبرداد.
سرهنگ ســید محمد یوســفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیــس ،در تشــریح این خبر اظهار داشــت :در راســتای اجــرای طرح
جمع آوری کاالهای ممنوعــه و قاچاق ،ماموران انتظامی   هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری به یک دســتگاه اتوبوس مسافربری مظنون شدند و آن
را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی مقادیری کاالی قاچاق
شــامل  ۹۹۰ثوب انواع لباس ۳۵۳ ،عدد انواع شامپو و ماسک مو و  ۴۵عدد
انواع اسباب بازی قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی کشف کردند.
فرمانده انتظامی   شهرستان الرستان با اشاره به دستگیری یک متهم در
این خصوص ،خاطر نشــان کرد :کارشناسان مربوطه ارزش محموله قاچاق
کشف شده را  3میلیارد و  700میلیون ریال اعالم کرده  اند.

یک نفر دیگر قربانی کرونا

وضعیت هیچ شهری قرمز یا نارنجی نیست
ایرنــا :وزارت بهداشــت،درمــان و آموزش
پزشکی اعالم کرد :یک بیمار مبتال به کووید۱۹
در کشور در  ۲۴ساعت جان خود را از دست داد.
با این حساب مجموعجان باختگان این بیماری
به  ۱۴۱هزار و  ۳۹۰نفر رسید.
به گزارش ایرنا ،بر اســاس گــزارش وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی ،از روز
پنجشــنبه تا دیروز (جمعه  ۱۰تیرماه  )۱۴۰۱و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴۶۳ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی و
 ۸۳نفر از آنها بستری شدند.
همچنیــن تاکنون  ۶۴میلیــون و  ۶۴۶هزار
و  ۴۱۵نفــر ُدز اول ۵۷ ،میلیــون و  ۹۹۸هزار و
 ۳۲۶نفر ُدز دوم و  ۲۷میلیون و  ۷۴۹هزار و  ۴۸۲نفر
ُدز ســوم واکســن کرونا را تزریق کــرده اند و
مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به
 ۱۵۰میلیون و  ۳۹۴هزار و ُ ۲۲۳دز رسید.
مجمــوع بیماران کووید ۱۹اما در کشــور به
 ۷میلیــون و  ۲۳۸هزار و  ۵۸۹نفر رســید و در

طول  ۲۴ســاعت ،یک بیمار مبتال به کووید۱۹
در کشــور جان خود را از دســت داد و مجموع
جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار و ۳۹۰
نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون هفت میلیون  ۶۲هزار و
 ۸۵۱نفر از بیماران ،بهبودیافته یا از بیمارســتان
ها ترخیص شده اند.
 ۱۸۴نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹هم

در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون  ۵۲میلیون و
 ۶۱۹هزار و  ۲۷۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
در حال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت
قرمز یا نارنجی نیستند.
 ۹۱شهرستان در وضعیت زرد و  ۳۵۷شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

قاتل فراری در چنگال پلیس گتوند
ایرنــا :فرمانــده انتظامی   گتونــد گفــت:
قاتــل فــراری کــه یــک نفــر را در یکــی از
روســتاهای بخش عقیلی این شهرستان به قتل
رسانده بود ،در منطقه کوهستانی و سخت گذر در
شمال خوزستان دستگیر شد.
ســرهنگ نصیر ابدالی روز جمعــه در گفت و
گو با خبرنــگار ایرنا افزود :پس از وقوع یک فقره

قتل در یکی از روستاهای بخش عقیلی و متواری
شدن قاتل از صحنه جرم ،موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان
گتوند قرارگرفت.
وی ادامه داد :ماموران پلیس آگاهی شهرستان
گتوند پس از مدت   ها تالش و اقدام فنی و اطالعاتی،
مخفیگاه قاتل را در کوهســتانهای ســخت گذر

شــمال خوزستان شناسایی کرده و با برنامه ریزی
مناســب ،و کســب مجوز قضایی الزم به محل
اعزام و با انجام یک عملیات منظم و طراحی شده
با اســتفاده از اصل غافلگیری فرد قاتل را دستگیر
کردند.
سرهنگ ابدالی گفت :قاتل برای انجام مراحل
قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
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شنبه  11تیر    1401

 2ذیالحجه 1443

Jul 2، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7515

کاهش قیمتها دوام نیاورد

اطالعیه دیگر از بیمه مرکزی

حباب سکه  ۴۰۰هزار تومان کمتر شد

موج انتقادات از "آمیتیس" تا "سامانه نگار"
بعــد از انتقاداتی که از ســوی فعاالن صنعت
بیمه و اســتارت آپ ها در مورد فعالیت ســامانه
" آمیتیــس" مطرح بود ،جریان "ســامانه نگار"
مطرح شــده اســت؛ بیمه مرکزی در این رابطه
توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،تاســیس و فعالیت برخی
شــرکتها و سامانهها از ســوی بیمه مرکزی در
مدت اخیر ،با موجی از انتقادات از ســوی فعاالن
این صنعت همراه بوده است.
در همیــن رابطه اخیرا انجمــن فین تکها از
فعالیت سامانه " آمیتیس" در بیانهای انتقاد کرد و
آن را موجب انحصار و از میان بردن استارتآپها
دانســت هر چند بیمه مرکزی معتقد بود که این
سامانه نه تنها قصد انتفاع از سوئیچ بیمه در میان
نیســت و ایجاد انحصار برای شــرکتی خاص و
نظایر آن موضوعیت ندارد بلکه سرویسهای این
ســوئیچ رایگان و یا با کمتریــن هزینه در اختیار
ذینفعان قرار خواهد گرفت.
به دنبال این جریان موضوع شرکت "سامانه نگار"
به عنوان یکــی از زیرمجموعههای بیمه مرکزی
مطرح شده نحوه تاسیس و فعالیت آن مورد سوال
قرار داشته است .اگر چه بیمه مرکزی در رابطه با
فعالیت این شــرکت نیز اطالعیه ای منتشر کرده
ولی اینکه جریان فعالیت سامانه ها و شرکتهای
بیمه مرکزی در صنعت بیمه به چه نحوی اســت
بــرای چندمین بار موجی از انتقادات را از ســوی
صنعت بیمه به همراه داشــته و نیاز به باز شــدن
موضوع و بحث کارشناسیو اعالم مواضع دو طرف
در این رابطه خواهد داشت.
اطالعیه بیمه مرکزی درباره حواشی مربوط به
شرکت سامانه نگار در ادامه آمده است.
الف) شــرکت "ســامانه نگار" در راســتای
وظایــف حاکمیتــی و نظارتی بیمــه مرکزی و
با هــدف کمک به تحــول دیجیتال و توســعه
فعالیت  های دانش بنیــان و فنآورانه در صنعت
بیمه کشــور و با رعایت کامــل قوانین و مقررات
جاری کشور تاسیس شده است.
همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و
هشدار کارگروههای تخصصی متعدد ذیربط مبنی
برضــرورت نفوذناپذیری در دادههــای بیمهای،
حفظ محرمانگی اطالعات بیمه گذاران و تضمین
پایداری فعالیت ســامانه "سنهاب" ،پشتیبانی این

ســامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شــرکت
مذکور منتقل شد.
بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا
تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت
ندارد بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای
کشــور و حفظ پایــداری فعالیت ســامانه های
اطالعاتی و عملیانی بیمهای کشــور هدف اصلی
این دست از اقدامات است.
شــرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین
راســتا با به خدمت گرفتن و تجهیــز نیروهای
حرفه  ای و پشــتیبانی توانمند از ســوی شرکت
"سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط
خریداری شده است.
پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری
از بازیگــران و ذینفعان صنعــت بیمه بر ضرورت
تاسیس یک شرکت با امنیت باال تأکید داشتند و
معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن  آورانه
به روش های گذشــته ،ضریب خطا را باال برده و
امنیــت اطالعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو
خواهد ساخت.
در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ
صیانــت از اطالعــات بیمــه گــذاران و حفظ
محرمانگی داده ها در باالترین سطح ممکن عمل
می کند و عالوه بر تســریع در عملیات بیمه گری
در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش
غیرقابــل انــکاری را بر عهده گرفته اســت و با

نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرسانی به روستاهای کشور:

تا پایان دولت سیزدهم  ۹۵درصد مردم در روستاها
از آب شرب پایدار بهره مند می   شوند

نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرسانی به روستاهای کشور گفت :انتظار می   رود با اجرای کامل
طرح جهاد آبرسانی به  10هزار روستا تا پایان دولت سیزدهم  ۹۵درصد مردم در روستاها از آب شرب
پایدار بهره  مند شوند.
مهدی خان احمدی که در نشســت بررسی طرح   های آبرسانی به روستاهای محروم در شهرستان
نایین ســخن می   گفت ،افزود :در مرحله نخست طرح بزرگ آبرســانی به روستاهای کشور ،عملیات
آبرسانی به  7000روستا عملیاتی می   شود.
وی افــزود :این طرح بــا اجرای  ۲۱هزارکیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع آب ،احداث 700هزار
متــر مکعب مخزن ذخیره آب و نیز احداث  ۷۸۰باب ایســتگاه پمپاژ آب و بــا همکاری قرارگاه امام
حســن مجتبی(ع)  ،بســیج ســازندگی ،قرارگاه خاتم االنبیا ،نیروی زمینی و نیروی دریایی و در قالب
محرومیت   زدایی آغاز شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این نشست گفت :در طول سال آب مورد
نیاز ســاکنان بیش از  ۳۰۰روســتا در استان از طریق آبرسانی ســیار تامین می   شود که این تعداد در
ماه   های گرم سال به حدود  ۳۷۰روستا افزایش می  یابد.
حســین اکبریان افزود :هم اکنون  ۹۷۵روستا به دلیل نداشتن زیر ساخت   های مناسب با تنش آبی
مواجه هســتند و برای غلبه بر این مشــکل و آبرســانی پایدار به بیش از  4200میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان گفت :در مرحله نخست طرح جهاد آبرسانی به روستاهای کشور
تعداد  ۶۵روستا در شهرستان   های نایین  ،فریدونشهر و سمیرم از آب شرب پایدار بهره  مند می   شوند.
اکبریان اعالم کرد :در قالب این طرح عالوه بر حفر ،تجهیز و بهســازی  6حلقه چاه ۳۶۱ ،کیلومتر
خط انتقال و شــبکه توزیع ۱۰ ،هزار متر مکعب مخزن ذخیره و  ۱۰باب ایســتگاه پمپاژ آب نیز اجرا و
احداث می   شود.

معامالت بیتکوین رکورد زد

دادهها نشــان میدهند که حجــم معامالت نقــدی بیتکوین از زمان اوج اخیــر خود تقریبا
 ۶۰درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش شدید فعالیت است.
بــه گــزارش ایســنا و به نقــل از کویــن ،طبق آخریــن گــزارش هفتگی ارکین ریســرچ
( ،)Arcane Researchحجــم معامالت بیتکوین تنها در  ۹روز حدود  ۵۸.۷درصد کاهش
یافته اســت .حجم معامالت ،شاخصی اســت که میزان کل بیتکوینی که در حال حاضر در شبکه
تراکنش میشود را اندازهگیری میکند.
وقتی ارزش این شــاخص باال میرود ،به این معنی اســت که تعداد سکههایی که روی زنجیره
تغییر میکنند در حال افزایش هســتند .چنین روندی ممکن اســت نشــان دهد که معاملهگران در
حال حاضر با فعالتر شــدن شــبکه ،رمزارز را جذاب مییابند .از ســوی دیگر ،کاهش حجم نشان
میدهد که بالکچین در حال خاموش شدن است .این نوع روند میتواند نشانهای از کاهش عالقه
سرمایهگذاران به سکه باشد.
بر اســاس نموداری که روند حجم معامالت هفتگی بیتکوین را در ســال گذشــته به نمایش
گذاشــت ،حجم معامالت بیتکوین به شدت افزایش یافت و تنها چند هفته قبل به باالترین ارزش
ســال گذشته نزدیک شد .با این حال ،پس از رسیدن به حدود  ۹.۲میلیارد دالر در  ۱۹ژوئن ،ارزش
این اندیکاتور با روند نزولی شدید روبرو شد.
تا روز دوشــنبه ،حجــم معامالت نقدی به ارزش تنها  ۳.۸میلیــارد دالر کاهش یافته بود اما در
عــرض  ۹روز  ۵۸.۷درصد کاهش یافت .دلیل آخرین افزایش قیمت ،کاهش ارزش بیتکوین بود.
تعداد زیادی از معاملهگران معموال در طول چنین نوسانات بزرگی در مسیر قیمت حرکت میکنند.
این گزارش خاطرنشــان میکند که شرایط نامطمئن بازار فعلی بیتکوین ممکن است منجر به
محتاط شــدن سرمایهگذاران شده باشد و باعث شــده است که آنان معامالت کمتری را در زنجیره
انجام دهند و به همین دلیل حجم معامالت به شدت کاهش یافته است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۸۷۰.۵۳میلیارد دالر برآورد میشود
که این رقم نســبت به روز قبل  ۰.۰۸درصد کمتر شده است .در حال حاضر  ۴۲.۵۶درصد کل بازار
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین بوده که در یک روز  ۰.۱۱درصد کاهش داشته است.

تکمیل ســامانه های تخصصی مربوط به این امر
با گستره و عمق و کیفیت بسیار باالتری عملیاتی
خواهد شد.
ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت
"سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور
فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم
قضائیه را به  طور کامل طی نموده است.
قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شــرکت ها،
قوانیــن و مقررات و مالحظــات مربوط به قانون
سیاســت های کلی اصل  ۴۴قانون اساســی را
به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار"
نیز از این قاعده مســتثنی نبوده اســت و تمامی
کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان
ثبت انجام پذیرفته است.
در ارتباط با ترکیب ســهامداران ســامانه نگار
قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور
به گونه ای تنظیم شــده که در شرایط گوناگون و
اتفاقــات آینده ،تمامی اطالعات بااهمیت بیمه ای
از گزند حوادث و ناپایــداری ها مصون بماند که
این مســاله عالوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت
بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله
ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.
عالوه بــر این الزم به ذکر اســت که تمامی
معامــات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت
شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود
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و امــکان معامالت و اقدمــات فراقانونی در این
سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.
ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه ،یادآوری می شود
که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین
شرکت های بیمه ،نمایندگان و کارگزاران آنالین
صرفا از طریق ســوئیچ بیمه باید انجام شــود و
مســئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز برعهده
بیمه مرکزی گذاشته شده است.
سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی  گری
نبوده و فقط نقش نظارتی و تســهیل گری دارد.
از آنجا که عمده ســرویس های ارائه شده در این
سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب
(ســامانه نظارت و هدایــت الکترونیکی بیمه) و
اطالعات ذی  قیمت آن اســت در انتخاب شرکت
طــرف قــرارداد آن هم حساســیت های خاصی
وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده
منتفی است.
البته شــرکت ســامانه نــگار حامــی بیمه و
شــرکت  های وابســته به آن مطابق با قوانین و
مقــررات حاکم و با اخذ مجوزهــا و تاییدیه های
امنیتی الزم تاســیس شــده اند و به همین خاطر
برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه
سوئیچ از صالحیت کافی برخوردارند.
در پایــان تأکیــد می شــود کــه تخطی از
چارچوب  های قانونی و آییــن نامه های مصوب
شــورای عالی بیمه و قوانین باالدستی از خطوط
قرمز نهــاد ناظر صنعت بیمه به شــمار می رود
که ایــن اصل در ارتبــاط با تأســیس و فعالیت
شــرکت "ســامانه نگار" و سایر شــرکت های
وابســته به آن نیز با دقت و حساست باال رعایت
شده است.
انشــاا ...با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده
بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی ،این
صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گســترش
امنیــت ،آرامــش و اطمینان بــرای خانوارها و
بنگاه  های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید.
در ایــن میــان امید اســت شــرکت  های
کارگزاری آنالین نیز کــه با مجوز بیمه مرکزی
پا به عرصــه فعالیتهای بیمه ای گذاشــته اند
بــا ارائــه توانمندیهای فن آورانــه و با رعایت
کامل مقــررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه
گام بردارند.

طبق تحلیل دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ،باوجود مســیر کاهشــی که از ابتدای
هفته تا روز چهارشــنبه (در هفتهای که گذشت) قیمتها در بازار سکه و طال در پیش گرفته بود ،این
کاهش قیمتها تا اواســط روز چهارشنبه بیشتر دوام نداشــت و برخالف آنکه روز پنجشنبه گذشته
نیز بازار تهران تعطیل بود اما طی  ۱.۵نیم روز چهارشــنبه از مسیر کاهش دور زد و هفته را افزایشی
به پایان رساند.
نادر بذرافشــان در گفتوگو با ایســنا در رابطه با وضعیت بازار سکه و طال داخلی در هفتهای که
گذشــت ،اظهار کرد :طی یک هفته اخیر در بازارهای جهانی حدودا هشت دالر کاهش قیمت اونس
جهانی را داشــتیم .از سوی دیگر از ابتدای هفته تا روزهای پایانی هفته ،باتوجه به کاهش نرخ ارز و
ثبات آن در بازار و همچنین نبود تقاضا برای خرید مصنوعات طال و سکه ،روند قیمتها در بازار سکه
و طال روندی نزولی بود .این روند کاهش تا روز چهارشنبه نیز ادامهدار بود.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران خاطر نشــان کرد :این روند کاهش به  گونهای بود
کــه به   طور مثال هر مثقال طال حدودا  ۱۴۰هزار تومان و هر گرم طال حدودا  ۲۸هزار تومان کاهش
قیمت داشــت .همچنین هر قطعه سکه  ۸۰۰هزار تومان و نیم سکه  ۴۵۰هزار کاهش قیمت داشت؛
اما از بعد از ظهر روز چهارشــنبه ( ۸تیر ماه) ،برخی اخبار سیاسی-اقتصادی منطقه سبب شد که روند
کاهش قیمت ها متوقف شــده و مسیر افزایشی آغاز شود .علیرغم اینکه بازار تهران روز پنجشنبه نیز
تعطیل بود اما از ســاعات کاری پایانی روز چهارشنبه به دنبال نوسانات افزایشی نرخ ارز ،قیمتها در
بازار سکه و طال روند افزایشی پیدا کرد.
وی افزود :این تغییر مسیر قیمتها سبب شد که نسبت به پیش از افزایشی شدن ،هر قطعه سکه
تمــام طرح جدید به همان میزان کاهش ،مجدد  ۸۰۰هزار تومان و هر قطعه ســکه تمام طرح قدیم
حدودا  ۴۵۰هزار تومان افزایش پیدا کنند .بدین ترتیب نیم سکه  ۴۰۰هزار تومان ،ربع سکه  ۳۵۰هزار
تومان و ســکههای یک گرمی  ۱۵۰هزار تومــان افزایش قیمت پیدا کردند .همچنین هر مثقال طال
 ۱۷عیار حدود  ۱۸۰هزار تومان و هر گرم طال  ۱۸عیار به  طور متوسط  ۴۰هزار تومان رشد قیمت داشتند.
بازارهای جهانی دچار نوسان نشود ،احتمال ادامه افزایشها قیمتها ضعیف است
عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران تاکید کرد :از ابتدای هفته ،باتوجه به کاهش قیمت
اونس جهانی طال و نوســانات کاهشــی و ثبات نرخ ارز در بازارهای داخلی و نبود تقاضا برای خرید
ســکه و طال سبب شد که روند کاهشی خوبی در بازار ایجاد شــود اما از روز چهارشنبه مسیر نزولی
قیمتها متوقف و مسیر افزایش قیمتها آغاز شد .البته که این افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضا
در بازار نشد؛ بایستی منتظر ماند تا دید هفته پیشرو این روند افزایش ادامهدار خواهد بود یا خیر؟ اما
به   نظر میرسد که باتوجه به نبود تقاضا ،در صورتی   که در بازارهای جهانی نوسان خاصی ایجاد نشود،
احتمال اینکه روند افزایشی ادامهدار باشد ،کم است.
بذرافشــان در رابطه با آخرین قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طال در پایان هفته و تغییرات
آنها به نســبت پیش از از افزایشها اعالم کرد :هر قطعه ســکه تمام طرح جدید که تا  ۱۴میلیون و
 ۴۸۰هزار تومان پایین آمده بود ،روز پنجشــنبه  ۱۵میلیون و  ۳۵۰هزار تومان رســید .هر قطعه سکه
تمــام طرح قدیم نیز از  ۱۴میلیون و  ۳۵۰هزار تومان به  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رســید .نیم
سکه و ربع سکه که روز چهارشنبه به ترتیب هفت میلیون و  ۹۰۰هزار تومان و چهار میلیون و ۹۰۰
هزار تومان قیمت داشــتند ،روز پنجشنبه به ترتیب به هشت میلیون و  ۳۰۰هزار تومان (نیم سکه) و
پنج میلیون و  ۳۵۰هزار تومان (ربع سکه) رسیدند.
دبیــر هایت مدیــره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد :ســکههای یک گرمی بانک مرکزی
نیــز بــا  ۱۵۰هزار تومان افزایش از دو میلیون و  ۹۵۰هزار تومان ،روز پنجشــنبه به ســه میلیون و
 ۱۰۰نیز رسید .همچنین هر مثقال طال  ۱۷عیار که روز چهارشنبه پنج میلیون و  ۹۴۵هزار تومان قیمت
داشــت روز پنجشنبه شش میلیون و  ۱۹۰هزار تومان تعیین قیمت شد .به همین ترتیب هر گرم طال
 ۱۸عیــار نیز با افزایش بیش از  ۵۰هزار تومان به ازای هر گرم ،از یک میلیون و  ۳۷۳هزار تومان به
یک میلیون و  ۴۳۰هزار تومان افزایش قیمت یافت.
وی در رابطه با آخرین وضعیت حباب ســکه نیز گفت :حباب ســکه نسبت به هفته گذشته که تا
یــک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده بود ،در این هفته به یک میلیون تومان رســید و
کاهش خوبی داشته است.

مدیر اجرایی طرح حمایتی جهاد کاال مطرح کرد؛

عرضه مستقیم لوازم خانگی به مصرف  کنندگان
مدیر اجرایی طرح حمایتــی جهاد کاال اظهار
داشت :با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طرح ملی برای عرضه مســتقیم لوازم خانگی به
مصرفکننــده و حذف واســطهها از بــازار لوازم
خانگی با عنوان جهاد کاال ایجاد شد.
به گزارش ایسنا ،بهنام شیری اظهار کرد :اولین
نمایشــگاه – فروشــگاه این طرح ملی در محل
نمایشــگاه بینالمللی تهران ایجاد شده است و از
روز عید غدیر کار خود را شروع میکند و امیداوریم
بتوانیم برای خدمت به همه هموطنانمان در تمام
مراکز نمایشــگاههایی اســتانها این نمایشگاه را
برگزار کنیم.
مدیــر اجرایــی طرح جهــاد کاال ادامــه داد:
بنگاههــای اقتصادی کوچک و متوســط محرک
اقتصاد کشور و شریان اصلی ایجاد اشتغال هستند،
اما به طــور معمول کمتر در بــازار مصرف دیده
میشوند و تولیدکننده برای اینکه بتواند محصول
خود را به بــازار عرضه کند حتما باید با حلقههای
واســطه همکاری داشته باشد ،در غیر این صورت
محصول آنها در بازار ارائه نمیشــود و به ناچار از
بازار خارج میشوند ،از این رو در این طرح به دنبال
آن هستیم که کاالی ایرانی به طور مستقیم توسط
تولیدکننده به بازار مصرف عرضه شود.
وی درباره جزییات برنامهریزی انجام شــده در
ایــن حوزه گفت :بر این اســاس نقدینگی حاصل
از فــروش کاال به طور مســتقیم به خطوط تولید
کارخانهها بــاز میگردد تا تولیدکننــدگان برای
افزایش تولیدات خود قدرتمند شــوند و همچنین

بــا هماهنگیهــای صــورت گرفته بــا بانکها
حمایتهــای اعتباری نیز بــرای این طرح جذب
شدهاســت و به خریــداران انواع لــوازم خانگی
تسهیالت داده میشود.
در ایــن طــرح وجه پرداخت شــده به صورت
مستقیم به تولیدکننده پرداخت و خریدار اقساط را
به بانک پرداخت میکند تا تولیدکنندگان سرمایه
در گردش الزم را داشته باشند.
در این طرح خریدارن میتوانند کل یا بخشی از
مبلغ کاال را با ســود  ۱۸درصد بانکی و بازپرداخت
 ۳تا  ۵ساله خریداری کنند.
وی درباره مــدت بازپرداخت این تســهیالت
گفت :افراد برای دریافــت این وام در مبالغ کمتر

از  ۵۰میلیون تومان نیازی به معرفی ضامن ندارند
و بانکها از طریق اعتبارســنجی این تســهیالت
را پرداخــت میکنند و برای مبالغ بیشــتر نیاز به
یــک ضامن وجود دارد که خود افــراد نیز با ارائه
گواهی کســر حقوق میتوانند ضامن خود باشند؛
در این طرح تالش شــده تمام ضوابط قانونی ب
انــک مرکزی بــرای دریافت تســهیالت بانکی
رعایت شود.
مدیر اجرایی جهــادکاال اظهار کرد :افراد برای
خرید کاال میتوانند به سالنهای اختصاص یافته
به نمایشگاهها ساالنه جهادکاال در نمایشگاههای
بینالمللی تهران یا ســامانه اینترنتی نمایشــگاه
جهــادکاال مراجعه و بــرای خرید اقــدام کنند و

محصول را در منزل خود دریافت کنند.
وی بــا بیان اینکه مصرفکننــدگان میتوانند
به صــورت آنالیــن از طریق ســامانه جهادکاال
درخواست وام کرده و پس از واریز شدن تسهیالت
اقــدام به خرید کاال کنند ،افزود :براســاس برنامه
زمان بندی شــده ،پس از هفت روز از خرید ،کاال
را دریافــت میکنند و هفت روز هم زمان دریافت
خدمات پس از فروش و ضمانت تعویض کاال است.
شــیری با بیان اینکه کاالیی که از نمایشگاه و
یا سامانه آنالین خریداری میشود از نظر کیفیت،
قیمــت و خدمات پس از فــروش مطابق آنچه در
بــازار وجــود دارد ،در اختیــار مصرفکننده قرار
میگیرد ،گفت :شرط حضور صنایع مختلف در این
نمایشگاه داشتن استاندارد و خدمات پس از فروش
اســت و تنها خود تولیدکنندگان میتوانند در این
طرح حضور داشته باشند .اگر به هر دلیلی در زمان
تعیین شــده کاال به دست مصرفکننده نرسید ،با
واحد پشــتیبانی جهادکاال تمــاس میگیرند و در
اسرع وقت به درخواست ایشان رسیدگی میشود.
مجری طرح جهاد کاال که با یک برنامه رادیویی
صحبت میکرد ،اضافه کرد :تولیدکنندگان کوچک
و با کیفیتی نیز در کشــور وجود دارند که به دلیل
اینکه شناخته شده نیستند ،نمیتوانند محصوالت
خود را در بازار عرضــه کنند و برای ادامه فعالیت
تحت برندهای بــزرگ محصوالت خود را عرضه
میکنند و این روند باعث شده در بازار دیده نشوند،
اما در این طرح زمینه گســترش فعالیت و توسعه
بازار این تولیدکنندگان نیز فراهم میشود.

استراتژی نفتی اوپک پالس تصویب شد
اوپک پالس روز پنجشــنبه گذشته در پایان دیدارهای دو روزه
خود ،اعالم کرد به افزایش تولید نفت برنامه ریزی شــده در اوت
پایبند می ماند اما از صحبت درباره سیاســت نفتی پس از سپتامبر،
اجتناب کرد.
به گزارش ایسنا ،دیدار روز پنجشنبه گذشته اوپک پالس چند روز
پیش از سفر جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه از جمله
عربســتان سعودی برگزار شــد .انتظار می رود بایدن در این سفر،
ریاض را برای افزایش تولید نفت تحت فشار قرار دهد.
در نشست قبلی اوپک پالس که دوم ژوئن برگزار شد ،این گروه
تصمیم گرفت به جای افزایش ماهانــه تولید به میزان  ۴۳۲هزار
بشکه در روز ،تولید را در هر یک از ماههای ژوییه و اوت به میزان
 ۶۴۸هزار بشکه افزایش دهند.
واشنگتن از تصمیم دوم ژوئن برای افزایش سریعتر تولید اوپک
پالس که پس از ماهها درخواســت غرب از این گروه برای تولید

بیشتر نفت صورت گرفت ،استقبال کرد.
قیمت  های نفت در مارس پس از اعمال تحریم  های گســترده
آمریکا و اروپا علیه روســیه بر ســر جنگ در اوکراین ،به باالترین
حد از ســال  ۲۰۰۸صعود کرد و به بیش از  ۱۳۹دالر در هر بشکه
رســید .اگرچه قیمت  هــا از آن زمان کاهش پیدا کرده اســت اما
به دلیل عرضه محدود و نگرانی از ظرفیت مازاد تولید اندک اوپک
پالس ،همچنان بیش از  ۱۱۵دالر در هر بشکه معامله می شود.
احســان خومان ،تحلیلگر بانــک  MUFGدر این باره گفت:
نگرانی از کمبود عرضه بر نگرانی  های رکود غلبه کرده اســت .در
ســطح جهانی ،ظرفیت مازاد تولید فوق العــاده اندکی وجود دارد.
اوپک پالس که بــا اتمام ظرفیت مازاد برای تولید بیشــتر روبرو
اســت ،در حال بررسی شلیک آخرین تیرهای در ترکش تولید خود
اســت و در این بین ،ظرفیت پاالیش نفت که بــر اقتصاد واقعی
تاثیرگذار است ،به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

عالوه بر نگرانی های پیرامون عرضه محدود ،اروپا به ســختی
تالش مــی کند کمبــود گاز را بــه دلیل عرضه کمتر روســیه،
مدیریت کند.
الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه ،روز پنجشنبه گفت:
تالش  ها برای سقف گذاشتن روی قیمت نفت روسیه ممکن است
به ناترازی بازار منجر شــده و قیمت  ها را باالتر ببرد .اظهارات وی
پس از توافق سران گروه  ۷برای بررسی امکان معرفی سقف قیمت
موقتی برای واردات نفت روسیه مطرح شد.
تحلیلگران می گویند روسیه به قیمت  ۱۰۰دالر هر بشکه نفت
برای متوازن کردن بودجه خود نیاز دارد.
نواک اعالم کــرد حجم زیادی از نفت و فــرآورده های نفتی
روســیه به بازارهای آسیایی تغییر مســیر پیدا کرده و کمک کرده
اســت تولید نفت این کشور از  ۹میلیون بشکه در روز در مارس و
آوریل ،به  ۹.۹میلیون بشکه در روز در ژوئن بهبود پیدا کند.
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مدیر کل ورزش و جوانان :

ورزشکاران فارس همواره پرچمداران پاسداشت ارزشهای
ایرانی  -اسالمی در عرصههای بین المللی بوده اند
حیدر صفرپور در دیدار شــورای معاونین اداره
کل ورزش و جوانان فــارس با تولیت حرم مطهر
حضرت احمد بن موســی شــاهچراغ (ع) گفت:
ورزشــکاران فارس با تحکیم نقش سومین حرم
اهل بیت همواره پرچمداران پاسداشت ارزشهای
ایرانی و اسالمی در عرصههای بین المللی ورزشی
بوده  اند.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان فارس ،حیدر صفرپور مدیرکل
ورزش و جوانان فارس و اعضای شورای معاونین
ایــن اداره کل با حضور در حــرم مطهر حضرت
احمدبن موســی شــاهچراغ (ع) با حجه االسالم
کالنتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیــدار مدیرکل ورزش و جوانان فارس
با اشاره به جایگاه شاخص ورزش فارس در کشور
و افتخار آفرینی های ورزشکاران استان در عرصه
بینالمللــی گفت :کســب  ۵۰درصد از مدال های
طالی کشتی فرنگی کشورمان در آوردگاه المپیک
توســط قهرمانان استان فارس نشــان از جایگاه
واالی ورزش فارس در کشور است.
وی سهم استان فارس را در عزت و افتخار ملی
ویژه خواند و افزود :در عرصه پاسداشت ارزش های
اسالمی در میادین ورزشی بین المللی ورزشکاران
فارس با تحکیم نقش ســومین حــرم اهل  بیت،
همواره پرچمدار بودهاند.
صفرپور نقش ورزش در اشاعه فرهنگ ایرانی
اســامی را بی بدیل خواند و گفت :حضور ســاره

جوانمردی و ســمیرا ارم بانوان ورزشــکار استان
فارس با حجاب اسالمی بر روی سکوی قهرمانی
نشــان از اثرگذاری ورزش به عنــوان مهمترین
عرصه مخابره جایگاه واالی زن ایرانی با پوشش
اسالمی فارغ از هر محدودیتی است.
مدیــر کل ورزش و جوانان فــارس ادامه داد:
وجود اماکن مقدس در شــهر شیراز سومین حرم
اهل  بیــت نقطه ثقــل و محوری اســت که تمام
فعالیت  ها می تواند حول آن شکل گیرد.
حیــدر صفرپــور کل افراد جامعــه را مخاطب
اداره کل ورزش و جوانان برشــمرد و بیان داشت:
با وجــود این ظرفیت فرصتی بزرگ و تهدیدهایی
نیز ممکن است متوجه این جامعه شود.
این مقام مســئول ،اجرای پیوســت فرهنگی
در کنــار فعالیت هــای ورزشــی را از برنامه های
 ۵ماهــه تیــم مســئولیتی جدید ایــن اداره کل

برشــمرد و بیان داشت :با یک نگاه وسیع و جامع
برنامه  های متعددی همچون مسابقات بین  المللی
بدمینتون جام فجر ،میزبانی نشســت هیات رئیسه
فدراســیون بین المللی ورزش های زورخانه برای
نخستین بار در کشور ،جشنواره رسم جوانمردی در
چند وقت اخیر با محوریت و تبیین ســومین حرم
اهل بیت در استان فارس برگزار شد که این نشان
از ظرفیت باالی این استان در سایه وجود با برکت
امامزادگان و اهل بیت (ع) بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان ادامه داد :همواره نگاه
ما این است که قهرمانی ها زمانی میتوانند نقش
بیبدیل خود را ایفا کند ،که همراه با یک پیوست
فرهنگی با محتوای فرهنگ غنی ایرانی اسالمی،
عزت ،هویت و اقتدار ملی باشد.
وی در بخــش دیگری از صحبــت های خود
سوءاســتفاده آگاهانه یا از ســر غفلت از ورزش را

تهدید خواند و گفت :جامعه بزرگ ورزش استان در
راســتای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری که
امر به ورزش را امر به معروف دانستند ،محیط  های
ورزشــی را یکی از مهیاترین فضاها برای ترویج
ارزش های اسالمی و دینی می داند.
صفرپــور افــزود :ماهیــت اجــرای برگزاری
رویدادهای ورزشــی در فضاهای عمومی با نگاه
ترویــج ورزش همگانی و جــذب حداکثری آحاد
جامعــه به ورزش با توجه بــه فضای کالن الزم
است به همراه برنامه های تربیتی و فرهنگی هم
پیش بینی و دیده شود.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس خاطرنشــان
کــرد :اجــرای برنامههایی با عنــوان ورزش که
بخواهد ماهیت کالن ورزش را خدشه دار کند و در
این پوشش دست به اقداماتی زده شود که فضای
عمومــی جامعه و غنای فرهنگــی را جریحه دار
کند ،مورد تایید جامعه بزرگ ورزش استان نیست
و به شدت تقبیح می شود.
وی در پایان گفت :ضرورت ورزش ایجاب می  کند
تمامــی عوامل این حــوزه در چهارچوب قوانین
ابالغــی وزارت ورزش و جوانــان بــا تمهیدات
و کســب مجوز اقــدام به برگــزاری رویدادها با
رعایــت تمامی ضوابــط کننــد و در اتفاق اخیر
نیز دســتورالعمل این بود و باید دست اندرکاران
این رشــته با کســب مجوز و طی کردن مسیر
قانونی همچون دیگر رویدادهای استانی ،ملی و
بین  المللی که در سطح استان تاکنون برگزار شده
است اقدام می کردند.

حضور طارمی بین  ۱۰۰بازیکن برتر فصل قبل اروپا به انتخاب مارکا
مهــدی طارمی در بین  ۱۰۰بازیکن برتر فصل قبل فوتبال اروپا
قرار گرفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا ،بهترین فوتبالیستهای فصل
قبل در خاک اروپا چه کســانی بوده اند؟ هیات داوران متشــکل از
بیــش از  ۶۰روزنامهنگار و تحلیلگر از سراســر جهان در مارکا رای
دادند تا  ۱۰۰بازیکن برجســته فصل قبل را انتخــاب کنند .بنزما،
ام باپــه ،گاوی ،محمد صالح و لوکا مودریچ نامهای برجســته این
رای گیری بودند.
در این رده بندی مهدی طارمــی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
در رده  ۹۶قــرار گرفت و باالتر از فابیو ویرا هم تیمی خود از پورتو،

آنتونی مودست ،دنیس اونداف و کودی گاگپو قرار گرفت.
البته بهترین رده در بین بازیکنان آســیایی را سون هیونگ مین
دارد که توانســت در کنار محمد صالح آقای گل لیگ برتر شــود.
این بازیکن کره ای که در انتخابی جام جهانی نیز توانســت دو بار
در تهران و ســئول دروازه تیم ملی ایران را باز کند در رده  ۱۷قرار
گرفته است.
 ۱۰بازیکن برتر فوتبال جهان در فصل قبل
 -۱کریم بنزما
 -۲تیبو کورتوا
 -۳وینیسیوس

شکست دختران هندبال ایران مقابل ایتالیا در قهرمانی جهان

ملیپوشــان هندبال دختران جوان ایران در جریان مســابقات پریزیدنت کاپ قهرمانی جهان
مقابل ایتالیا نتیجه را واگذار کردند.
به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابتهای هندبال پرزیدنــت کاپ قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۲
تیم ملی دختران ایران مقابل ایتالیا به میدان رفت و در نهایت با نتیجه  ۲۰بر  ۳۵شکست خورد.
دختــران ملیپوش ایران در مرحله گروهی این مســابقات مقابل گینه به تســاوی رســیدند
ولی مقابل تونس و ســوئد تن به شکست دادند .آنها برای قرار گرفتن در جایگاه  ۱۷تا  ۳۲راهی
رقابتهای پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان شدند که مقابل هند و اسلواکی و ایتالیا شکست خوردند
اما مقابل مکزیک به برتری رسیدند.
بیســت و سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان تا  ۱۲تیرماه به میزبانی اسلوونی
دنبال خواهد شد .تیم ملی هندبال دختران جوان در این مسابقات با برتری مقابل مکزیک موفق
شد اولین پیروزی تاریخ زنان هندبالیست ایران در رقابتهای قهرمانی جهان را رقم بزند.
تیم ملی هندبال دختران جوان ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا
موفق به کسب سهمیه رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۲۲به میزبانی اسلوونی شده بود .این برای
نخســتین بار در تاریخ هندبال ایران اســت که تیم ملی جوانان دختر ایران به مسابقات قهرمانی
جهان راه پیدا کرده است.

فیروزجا با عملکرد ضعیف به رده ششم جهان سقوط کرد

علیرضا فیروزجا با عملکردی ضعیف در رقابت کاندیداها ،مقابل حریف روس شکست خورد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا فیروزجا که در رقابت کاندیداهای شطرنج شرکت کرده است در دور
یازدهم این مســابقات به مصاف نپو روس رفت و در یک نمایش ضعیف نتیجه را به حریف واگذار
کرد .فیروزجا با ریتینگ  ۲۷۹۳در این مســابقات دســت به مهره شد در حالی که حریف روس او با
ریتینگ  ۲۷۶۶در این مسابقات حضور دارد.
فیروزجا با عملکرد ضعیف و شکســت در این رقابت حدود  ۵واحد ریتینگ زنده خود را از دست
داد .این شــطرنج باز با شش تساوی ،چهار شکست و یک پیروزی چهار امتیازی بوده و به تنهایی
در قعر این مســابقات جای گرفته است .نپوی روس که با پرچم فدراسیون جهانی در این مسابقات
حضور دارد ،موفق شده است در صدر این رقابتها با  ۸امتیاز قرار بگیرد.
فیروزجا در این رقابتها عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشــت به طوری که ریتینگ زنده
او حدود  ۱۹.۳واحد کاهش یافت تا با این نتیجه ضعیف ،با ســه پله کاهش ،به رده ششــم جهان
سقوط کند!
به گزارش ایســنا ،این رقابتها در مادرید اسپانیا با حضور هشــت شطرنج باز در حال پیگیری
اســت .دین لیرن از چین ،فیروزجا با پرچم فرانســه ،کاروانا از آمریکا ،نپومنیشی از روسیه ،راپورت
از مجارســتان ،ناکامورا از آمریکا ،رجبوف از آذربایجان و دودا از لهســتان هشــت شطرنج باز این
مسابقات هستند.

رم در یک قدمی جذب کریس رونالدو

مهام پرتغالی به احتمال زیاد هفته آینده قرارداد خود را با تیم رم امضا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فوتبال ایتالیا ،آنجلو دی لیویو و فابیو پتروتزی ،بازیکنان سابق رم
تایید کردند که رم به جذب کریســتیانو رونالدو بسیار نزدیک اســت .کریستیانو رونالدو یک فصل
دیگر با منچستریونایتد قرارداد دارد اما عملکرد ضعیف تیم در فصل قبل باعث شده است تا احتمال
جدایی او زیاد باشد.
دی لیویو بازیکن ســابق رم در مصاحبه ای گفت :من از طریق تعدادی از منابع می دانم که رم
در حــال تالش برای جذب کریســتیانو رونالدو اســت و هفته آینده جذب ایــن بازیکن را اعالم
می کند .با یکی از دوســتانی که در تلویزیون کار می کند صحبت کردم و چند روز پیش از یکی از
مسئوالن مهم باشگاه خبر مذاکره برای کریستیانو را شنیدم.
خورخه مندس مدیر برنامه های رونالدو ،مدیر برنامه ژوزه مورینیو نیز است و این می تواند جذب
رونالدو را برای رم امکان پذیر کند .رونالدو در رئال مادرید  ۳سال زیر نظر مورینیو کار کرد و با این
تیم قهرمانی در اللیگا ،سوپرجام و جام حذفی را به دست آورد.

 -۴محمد صالح
 -۵کیلیان امباپه
 -۶لوکا مودریچ
 -۷کوین دی بروین
 -۸روبرت لواندوفسکی
 -۹فیرجیل فان دایک
 -۱۰سادیو مانه
در ایــن رده بنــدی کریســتیانو رونالــدو مهاجــم فصل قبل
منچستریونایتد در رده  ۲۱و لیونل مسی که فصل ناامید کننده ای را
در پاری سن ژرمن سپری کرد در رده  ۲۶قرار گرفتند.

سه داور شیرازی مسابقات اسکواش غرب آسیا را قضاوت میکنند

ایرنا :رئیس هیات اســکواش فارس اعالم کرد :سه داور شیرازی مسابقات اسکواش غرب آسیا
را که هم اینک در تهران در حال برگزاری است ،قضاوت می   کنند.
محمدعلی میرحسینی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،گفت :مهدی مختاری ،میالد
روانشید و مرجان کریمی   داوران شیرازی هستند که در چهارمین دوره مسابقات اسکواش قهرمانی
مردان غرب آسیا در رده بزرگساالن به قضاوت پرداختند.
وی اضافه کرد :دراین رقابت ها کشورهای ایران ،عراق ،کویت و قطر شرکت دارند و به صورت
تیمی   و انفرادی در مجموعه اسکواش ورزشگاه انقالب تهران با هم به رقابت می   پردازند.
میرحسینی ادامه داد :این رقابت  ۱۲تیرماه با تعیین تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.
به گزارش ایرنا ،واژه اسکواش به معنای فشردن است و برخورد توپ به دیوار صدایی را تداعی
می   کند که شبیه اسکواش است و از این رو نام این رشته ورزشی را اسکواش گذاشته اند ومعادل
نام ایرانی آن کوبان است و در سالنی شیشه ای که به ان کورت گفته می   شود بازی می   کنند.
اســکواش از قدیمی ترین نوع خانواده ورزش   های راکتی محســوب می   شود .این ورزش همه
اجزای آمادگی جسمانی را ازقبیل سرعت ،قدرت ،استقامت ،انعطاف پذیری ،چابکی و توان را دارا
بوده و در بهبود استقامت قلبی عروقی و عضالنی نقش مهمی   ایفا می   کند.
توپ   های اســکواش از دو تکه الســتیک که به  صورت دونیم ٌکره به   هم چسبیده است داخل
آن توخالی اســت ،رنگ توپ سیاه اســت اما برای رقابت در کورت   های شیشه ای از توپ سفید
استفاده می   شود.
توپ   های اسکواش با خال   های رنگی سطح آنها مشخص می   شود.
بنا بر گزارش منابع اینترنتی ،این ورزش راکتی به صورت یکنفره ( ۲بازیکن) و ۲نفره (چهار
بازیکن) در زمینی کام ً
ال احاطهشده با دیوارهای شیشهای مستحکم بازی میشود ،زندانیان ،زندان
فلیت لندن برای ســرگرمی   و گذران دوران زندانی با رکت تــوپ را به دیوار می   کوبیدند که بعدا
موجب پیدایش بازی با نام راکتس شد.
ســپس در ســال  ۱۸۳۰در مدرسه   هارو انگلستان ابداع شــد و در سال  ۱۸۷۴به صورت یکی
رشــته ورزشی همراه با برگزاری مسابقات در انگلستان رسمیت یافت و در سال  ۱۹۶۷فدراسیون
بین المللی اسکواش با شرکت هفت کشور تاسیس شد.
در حوالی سال  ۱۳۲۰نخستین زمین اسکواش در شهر مسجدسلیمان خوزستان توسط شرکت
نفت ساخته شد.
در ســال  ۱۳۵۳فدراسیون اسکواش در ایران راه اندازی شد اما یکسال بعد منحل شد تا این
که در ســال  ۱۳۷۲دوباره به ریاست غالمحسین فرزامی   فدراسیون فعال شد و در سال  ۱۹۹۴به
عضویت فدراسیون آسیایی درآمد.
در سال  ۱۳۸۳برای نخســتین باراین رشته در استان فارس به ریاست علی اکبر حجری آغاز
به کار کرد و در ســال  ۸۷پس از اینکه رییس هیات این رشته با ایرنا مصاحبه کرد و گفت برای
تمرین کردن به یزد می   رویم پروژه ســاخت نخســتین کورت (محل بازی اســکواش) در زمان
مدیرکلی رشید خدابخش کلید خورد و در محل محمودیه شیراز افتتاح شد تا ورزشکاران این رشته
در فارس به جای یزد در شهر خودشان تمرین کنند.
این رشــته در فارس به تدریج توسعه پیدا کرد و چندین سالن نیز از جمله مجتمع تجاری سینا
راه  اندازی و در سال  ۱۳۹۵هم خانه اسکواش فارس افتتاح شد و در همین سال برای نخستین بار
شیراز میزبان مسابقات بین  المللی اسکواش با شرکت نمایندگان چند کشور شد.

حسینزاده خرید جدید شارلوا از فوتبال ایران

یک سایت بلژیکی از پیوستن امیرحسین حسینزاده به تیم شارلوا خبر داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از سایت  ،lanouvelle gazetteشارلوا امیرحسین حسین زاده
هافبک هجومی ایرانی را به خدمت خواهد گرفت .او  ۲۱ســال ســن دارد و در اســتقالل بازی
می کند و پیش از این سه بار برای تیم ملی فوتبال ایران به میدان رفته است.
او توانســت فصل قبل با اســتقالل عنوان قهرمانی در لیگ ایران را به دست بیاورد و اکنون
می تواند در زمره بازیکنان ایرانی قرار گیرد که سابقه حضور در تیم شارلوا را دارند.
در حال حاضر تنها علی قلیزاده در این تیم بلژیکی حضور دارد.

پایان عصر "سوپرمن"

سیدجالل حسینی از فوتبال خداحافظی کرد
کاپیتــان تیــم فوتبال پرســپولیس در ســن
 ۴۰سالگی کفشهای خود را آویزان کرد.
به گزارش ایســنا ،سید جالل حسینی با انتشار
متنی در صفحه شــخصی خود ،رســما از دنیای
بازیگری فوتبال خداحافظی کرد.
او در حالی در ســن  ۴۰سالگی این تصمیم را
گرفت که با پایان قراردادش ،حرف و حدیثهای
زیادی دربــاره ادامه همکاریاش با پرســپولیس
مطرح شــده بود .با توجــه به تصمیــم مدیران
باشگاه پرسپولیس ،حســینی احتماال به کادر فنی
پرسپولیس اضافه خواهد شد.
لیگ بیستویکم درحالی برای فوتبال دوستان
ایرانی بــه پایان رســید که شــایعه خداحافظی
سیدجالل حسینی بیش از همیشه دهان به دهان
میچرخید .کاپیتان پرسپولیس که در سن  ۴۰سالگی
از بازیکنان آماده پرســپولیس محســوب میشد،
پس از پایــان فصل در مصاحبهای شــایعههای
خداحافظــیاش از فوتبال را رد کــرد اما حاال با
انتشــار متنی رســما کفشهای خود را آویخت تا
اینگونه از مستطیل سبز رسما خداحافظی کند.
حســینی ســال  ۱۳۸۱بــا تیم ملوان رســما
فوتبال حرفهای را آغاز کرد بعد از ســه ســال ،از
این تیم راهی ســایپا شــد .پیراهن نارنجی برای
حســینی جوان خوشیمــن بود و ســال ۱۳۸۶
همراه با این تیم نخســین جام لیگ برتر را باالی
ســر برد تــا اینگونه پروژه قهرمانی ســیدجالل
آغاز شود.
او در ادامــه ســال  ۸۸راهی اصفهان شــد تا

با پوشــیدن پیراهن ســپاهان فصــل جدیدی را
در فوتبال خود آغاز کند و با کســب سه جام دیگر
در لیــگ برتر ،موزه افتخارات خود را ارزشــمندتر
کند .او در ســال  ۹۱به پرســپولیس آمد و بعد از
دو سال پرســپولیس را ترک کرد و راهی االهلی
قطر شد.
حســینی در روزهایی از قطر به ایران بازگشت
که برانکو ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس را برعهده
داشــت و با مخالفت او جایی در جمع سرخها پیدا
نکرد تا راهی نفت تهران شود.
بعد از یک فصل پوشیدن پیراهن این تیم نفتی،
حسینی سال  ۹۵باالخره به پرسپولیس بازگشت تا
روزهای رویایی خود را دوباره آغاز کند.
پرسپولیس همراه با کاپیتانی حسینی ،پنج دوره

پیاپی بــه قهرمانی لیگ برتر رســید و دو بار هم
تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت اما دستش
از رسیدن به جام آســیایی کوتاه ماند .با این حال
کســب یک جام حذفی و سه ســوپرجام ویترین
افتخارات حسینی را پربارتر کرد.
شــاید بتوان گفت یکی از روزهای تلخ حسینی
در این سالها کنار گذاشته شدن از تیم ملی توسط
کیروش بود.
او که در حضور مربــی پرتغالی از یاران اصلی
تیــم ملی بود و نقش بســیار مهمی در صعود تیم
ملــی به جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه ایفا کرده بود،
نامش در آخرین فهرست تیم ملی جایی نداشت تا
همین امر موجب ایجاد حواشــی عجیب برای این
بازیکن و پرسپولیس شود.

بــا این حال او آذر  ۹۷در یک نشســت خبری
رســما از تیم ملــی خداحافظی کرد تــا اینگونه
دســت مربی تیم ملی برای جامملتهای ۲۰۱۹
باز باشد.
حسینی که در این ســالها نقش بیبدیلی در
موفقیتهای پرســپولیس ایفا کــرده ،لقب جالبی
را هم از تنکاته ،مربی هلندی گرفته اســت .این
مربی هلندی که زمانی ســرمربی الجزیره امارات
بود ،پیش از دیــدار تیمش برابر پرســپولیس در
نشســت خبری در پاسخ به این سوال که حسینی
در بــازی رفت غایب بود و حاال میتواند به میدان
برود ،درباره نقش حســینی گفته بــود« :مگر او
سوپرمن است؟»
پرســپولیس همان بازی را با گل ســید جالل
حســینی با پیروزی پشت ســر گذاشت تا همین
جمله تنکاته ،هواداران پرســپولیس را مجاب کند
که به کاپیتان تیمشان لقب «سوپرمن» بدهند.
حاال حســینی کفشهای خود را آویخت اما به
احتمال فراوان او به زودی به کادر فنی پرسپولیس
اضافه میشــود تا تجربیات خــود را به بازیکنان
جوان منتقل کند.
او کــه تا ســن  ۴۰ســالگی از آمادگی باالیی
برخوردار بود ،نماد فوتبالیســتی بود که ســالم و
به دور از حواشــی زندگی کــرد و صرفا به فوتبال
پرداخت.
شاید اگر فوتبالیستهای جوان همین یک قلم
را از حســینی بیاموزند ،در آینده فوتبالیســتهای
موفقتری شوند.

سعید مراغهچیان مطرح کرد؛ ادعای ساپینتو با عقل سازگار نیست
یک پیشکســوت تیم فوتبال استقالل میگوید ادعای سرمربی
جدیــد آبیهــا مبنی بــر گرفتن  ۴جــام قهرمانی بــرای این تیم
منطقی نیست.
ســعید مراغهچیان ،پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در گفتوگو
با ایســنا ،درباره شــرایط این روزهای آبیپوشان پایتخت و انتخاب
ریکاردو ســاپینتو ،ســرمربی جدیــد آبیها اظهارکرد :ســاپینتو را
در حد نوشــتهها میشناسم و شــناخت خیلی زیادی ندارم اما وعده
 ۴قهرمانــی برای من تعجبآور اســت و این به هیچ عنوان با عقل
ســازگاری نــدارد .او باید کار خود را در اســتقالل آغاز کند و فعال
نمیتوانیــم قضاوت کنیم .بایــد کار خود را پیش ببــرد تا بتوانیم
درباره او نظر بدهیم اما طبق کارنامهای که داشــته ،نتوانسته نتایج

خیلی خوبی به دست آورد.
این پیشکســوت تیم فوتبال استقالل درباره نحوه عملکرد آبیها
در پنجــره نقل و انتقاالت خاطرنشــان کرد :در نقــل و انتقاالت،
پرسپولیس و ســپاهان خوب یارگیری کردند اما استقالل نتوانسته
عملکرد خوبی داشــته باشــد .به نظر من باید در دفاع چپ و دفاع
وســط بازیکنان خوبی گرفته شــود و یک هافبک بازیساز هم در
جمع آبیها حضور داشته باشد.
مراغهچیــان درباره وضعیت وریا غفوری در تیم اســتقالل تاکید
کرد :وریا از خیلی از استقاللیها بهتر بوده و هر موقع که آمده ،مفید
واقع شده است .ما پیشکسوتان از وریا غفوری حمایت خواهیم کرد.
قرارداد غفوری باید تمدید شود.

وی افزود :این بازیکن با تجربه است و مدتها کاپیتان تیم بوده
و با اینکه نیمکتنشــین بود ،حاشیه خاصی نداشت .برای چه نباید
این بازیکن را بخواهند؟
او درباره آینده آبیپوشــان پایتخت و در پاســخ به این سوال که
آیــا آبیها در فصل آینده میتوانند باز هــم مدعی عنوان قهرمانی
لیگ برتر باشند؟ گفت ۵ :تیم هستند که میتوانند برای فصل آینده
مدعی قهرمانی باشــند .استقالل ،پرســپولیس ،سپاهان ،گلگهر و
فوالد از مدعیان قهرمانی هســتند و بقیــه تیمها نمیتوانند ادعای
قهرمانی داشته باشد .به نظر من اگر استقالل بتواند خوب یارگیری
کند و تا شروع رقابتهای لیگ برتر خود را آماده کند ،میتواند برای
فصل آینده هم عملکرد موفقیتآمیزی داشته باشد.
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رونمایی از  3کتاب کودک در شیراز

احمدرضا نداف ،مدیرگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس در این آیین گفت :برجستهترین ویژگی
این بســته ،نوآوری و آفرینشهای نو همراه با گیرایی بسیار در
راستای نهادینهسازی و فرهنگسازی دینی برای کودکان است
که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس؛ آیین رونمایی
از بســتههای یادگیری و تربیت ســفرهای کودکانه با حضور
احمدرضا نــداف ،مدیرگروه قرآن و عتــرت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی فارس ،سیده مریم حســینی ،عضو شورای
اســامی شهر شیراز ،تنی چند از مسئوالن اداره کل آموزش و
پرورش فارس ،نویسنده و همکاران وی در تاالر گفتگوی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزار شد.
هر بســته یادگیری و تربیت سفرهای کودکانه دارای  4جلد
کتاب کار و فعالیت 4 ،جلد قصه و تفکر (قصههای نمایشــی،
ویــژه مربی – کــودک) و یک جلد کتــاب زبانآموزی برای
کودکان پیشدبســتانی است .این بســتهها به کوشش مرضیه
نــوذری با نظارت علمی مریم اســفندیاری ،ســاره جوشــن،
محمدرضا دستآموز ،رحیم کامیاب ،صمد ساعیمنش ،راضیه
وجدان حقیقی و مهرنوش ســادات فرشنشانی با تصویرگری
زهره ســادات و زهرا ســادات طباطبایی و صفحهآرایی ناصر
حســنی ،کاری از مؤسســه فرهنگی رواق معرفت و انتشارات
آکســایا ،بــرای کــودکان و مربیهــای کودک ،بــه چاپ
رسیده است.
احمدرضــا نداف ،مدیرگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس در این آیین گفت :برجستهترین ویژگی
این بســته ،نوآوری و آفرینشهای نو همراه با گیرایی بسیار در
راستای نهادینهسازی و فرهنگسازی دینی برای کودکان است
که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است.
نداف ،ناهنجاریهایی که گاه از ســوی بزرگساالن ،جوانان
و نوجوانان دیده میشود را رهآورد پرورش نادرست در کودکی
آنها خواند و افزود :اگر در کودکی و نوجوانی ،کسی به پرورش
درست دست یافت ،پیشامد همیشه درست زندگی کردن برای او،
بسیار بیش از کسی اســت که به درستی پرورش نیافته است؛
که این خود نشاندهنده ارزش بسیار کتابهایی است که امروز
رونمایی شد.
ســیده مریــم حســینی ،رئیس کمیســیون ســاماندهی
حاشیهنشــینی و رفع محرومیت مناطــق کمبرخوردار و عضو
کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر
شــیراز نیز در این آیین گفت :همانگونــه که کودکان در خانه
پاره تن خانواده هستند ،پاره تن ایران و اسالم نیز هستند؛ پس
باید برای پرورش آنان ،به گونهای کار شود تا در آینده ،بتوانند
سربلند و سرافراز باشند.
حســینی افزود :باید به ســوی راهکارهایــی برویم که با
توانمندســازی ایدهپردازیهایشان ،بتواند آنان را به نوآوری و
شکوفایی برساند.
مرضیه نوذری ،نویســنده این کتاب نیز گفت :دغدغههایی
که هنگام کار کردن در آموزشگاهها برایم درست شده بود ،مرا
واداشت تا به سوی تدوین این بسته فرهنگی اندیشهورز بروم.
نوذری این کتابها را از زبان دو شخصیت آال و واال دانست
و افزود :تــاش کردهایم تا با بهرهگیــری از رویکرد تلفیقی،
مفاهیم دینی و ارزشی را به کودکان بیاموزیم و مربی و خانواده
را در پرورش بهتر کودکان یاری برسانیم.
گفتنی اســت این بسته فرهنگی ،تأیید سازمان ملی تعلیم و
تربیــت وزارت آموزش و پرورش را نیز با خود دارد و از  20ایده
برتر این سازمان است.
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تغییر مکان دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز خسارتی بر پیکره ادب فارسی

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

زمزمه   های تغییر مکان دانشــکده ادبیات دانشگاه شیراز انتقاد
اســاتید این دانشکده و بزرگان ادب فارســی را به دنبال داشته و
این اتفاق از نگاه آنها ،خسارتی جبران ناپذیر بر پیکره ادب فارسی
است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در هر کشــور و ســرزمینی نهادها
و نمادهایی هســتند که شناســنامه و هویت زبان و فرهنگ آن
کشــور به شمار میروند .این نشــانهها به صورت تصویرپردازی،
آثار مکتوب ،آثار باســتانی و بناها نمود پیدا میکنند که هویت و
شناسنامه آن سرزمین هستند.
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز که بیش از ۶۰
سال است در جوار آرامگاه حافظ بنا شده ،یکی از این هویتهاست
و دور کردن این ساختمان از حقیقت اصلی آن ،یعنی بخش زبان
و ادبیات فارســی ،به معنای جدا کردن آن از حقیقت و روح اصلی
این بناست.
خیرا...محمودی ،دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
شــیراز در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان دیدگاه خود در زمینه جدا
کردن دانشکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه شیراز از آرامگاه
حافظ پرداخته است.
به نظر شــما چرا از ابتدا ،مکان دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه شــیراز در ساختمانی در جوار
آرامگاه حافظ انتخاب شد؟
 ۶۰ســال قبل که این بنا ســاخته شــد ،متولیان و دلسوزان
دانشــگاه و فرهنگ و زبان فارســی میتوانستند در جای دیگری
این ســاختمان را بنا کنند و هیچگونه تنگنای مکانی نداشــتند و
چه بســا مکانهای دیگری نیز وجود داشــت که سیما و منظری
زیباتر از مکان کنونی دانشــکده ادبیات داشــتند اما انتخاب این
مــکان راز مهم فرهنگی و ادبی دارد .این مکان هویت فرهنگ و
زبان فارسی و ایران است و مقبره جناب حافظ که مهمترین هویت
زبان و فرهنگ ادب فارسی است و در آن طرف کمی   دورتر مقبره
شــیخ اجل سعدی شیرازی ،راز نهفته بنای این دانشکده است که

اگر در جای دیگر ســاخته میشــد ،نمیتوانست چنین باارزش و
مقدس باشد.
همچنین آثار دیگر فرهنگی و ادبی همچون هفتنان ،چهل تنان
و مقبره خواجوی کرمانی ،شاعر نامدار فارسی و دالیل دیگری که
همه راز بنای این ســاختمان در این مکان است؛ بنابراین هرگونه
اقدامی   برای به هم ریختن این بافت فرهنگی و ادبی خسارتی غیر
قابل جبران است که بر پیکره زبان و فرهنگ فارسی وارد میشود.
اگر تازه واردی در شــیراز سراغ آرامگاه حافظ را بگیرد ،به طور
قطع نشــانی چهار راه ادبیات و ساختمان دانشکده ادبیات و علوم
انســانی را به او میگویند همانگونه که اگر کســی بخش زبان و
ادبیات فارســی را بخواهد ،مقبره حافظ و چهارراه ادبیات را به او
نشان میدهند و این امر نشانگر آن است که این مکانها با دیگر
آثار ادبی در هم تنیده شده و در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
نظر اساتید و دانشــجویان این دانشکده در مورد
جابجایی این بنا چیست؟
از زمانی که زمزمه واگذاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی به
نهادهای دیگر به گوش رسید ،تمام استادان و دانشجویان بخش
زبان و ادبیات فارســی در دورهها و زمانهــای مختلف به خاطر
حمیت فرهنگی و ادبی که داشــتند با ایــن امر مخالفت کردند و
ّ

"سووشون" در ارگ کریمخان زند؛ شیراز جلوی دوربین رفت
ایرنــا :فیلمبرداری بخشهــای دیگــری از مجموعه
تلویزیونی "سووشــون" در ارگ کریمخان زند آغاز شــد،
سریالی که با هدف معرفی تاریخ شیراز و تبیین رشادتهای
مردم فارس در مقابل بیگانگان در حال ساخت است.
بنا بر اعالم عوامل تهیه "سووشون" که در سال ۱۴۰۰
فیلمبــرداری این مجموعــه تلویزیونی را در شــیراز آغاز
کردهانــد ،فیلمبرداری بخشهای دیگری از این ســریال،
چهارشنبه هشــتم تیرماه در ارگ کریمخان از آثار تاریخی
دوره زندیه آغاز شد.
گفته شده ،این مجموعه در این مدت در اختیار این گروه
فیلمبرداری است و از این رو ،پذیرای گردشگران نیست.
به گــزارش ایرنا ،نــام ایــن مجموعــه تلویزیونی به
کارگردانی نرگس آبیــار از نام یک رمان پرمخاطب ایرانی
برگرفته شده است.
«سووشــون» اثری از سیمین دانشــور در زمره برترین
و ُپرشــمارگانترین رمانهای فارسی است و به زبانهای
گوناگون ترجمه شــده است .سیمین دانشــور زاده هشتم
اردیبهشتماه سال  ۱۳۰۰در شهر شیراز ،به جز «سووشون»
آثار دیگری نیز از خود به یادگار نهاده است.
ایــن مجموعه تلویزیونی پیش از این در مناطق دیگری
از شــهر شــیراز جلوی دوربین رفت که در میان آنها ،باغ
عفیفآباد به خاطر بحث برانگیزی برپایی سازههای موقت
در محدوده این باغ بیشتر به چشم آمد.
باغ عفیف آباد یا باغ گلشــن که اینک در اختیار ارتش
است ،بنای ساختش در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری
در زمان صفویه نهاده شــد .این محل با شماره  ۹۱۳و در
سال  ۱۳۵۱در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
ارگ کریمخانی که در مرکز شــهر شیراز قرار دارد نیز
این روزها میزبان گروه فیلمبرداری سووشــون است .این
ارگ در دوره ســلطنت سلســله زندیه ساخته شده است و
پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود
و این مکان را بهعنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد ،به
ارگ کریم خانی معروف شــد .این اثر نیز در سال  ۱۳۵۱با
شــمارهٔ ثبت  ۹۱۸بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیدهاست.
مجموعــه تلویزیونی سووشــون تنها فیلم یا ســریالی
نیســت که در اماکن تاریخی نیز تصویربرداری شده است.
پیشتر ،ســریال شهرزاد با هنرنمایی سه  نسل از هنرمندان
ایرانی ،یکی از ســریالهای شبکهٔ نمایش خانگی است که
داستانهایش را در تهران قدیم روایت میکند.
پیش از این ،مســئوالن استان فارس در اظهارنظرهایی
از تولید ســریال سووشون با هدف بیان رشادتهای مردم
این اســتان در تاریخ نه چندان دور حمایت کرده اند .از آن
جمله ،معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس
در زمســتان  ۱۴۰۰اظهار کرد :قطعا ساخت فیلم براساس
رمانی مشهور درباره مردم شیراز و فیلمبرداری آن در همین
شهر جای تشکر و قدردانی دارد.
اسماعیل محبی پور افزود :محتوای رمان ضد استکباری
و استعماری اســت و پرداختن به این مسئله در قالب فیلم
در یک وجه درخور اهمیت اســت؛ از این رو ،مردم فارس
میزبان خوبی برای این تیم خواهند بود تا فیلم ساخته شود.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز نیز
بهمنماه  ۱۴۰۰گفت :مجموعه تلویزیونی «سووشــون»
بیانگر نقش مردم شــیراز در مقابله با اســتعمار است و از
ایــن منظر ،فرصتی برای روایت ایــن مقطع از تاریخ این

شهر است.
مصطفی مشــفقیان اظهار کرد :ســاخت این سریال در
شــیراز ،عالوه بر دســتاوردهای فرهنگی ،از جهت هنری
نیز یک فرصت مغتنم برای شــهر ما محســوب میشود
چراکه جمــع زیادی از هنرمندان و دیگــر عوامل فنی و
تخصصی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این سریال
به نقشآفرینــی خواهند پرداخــت و در بخش خدماتی و
گردشگری نیز ســاخت این سریال دستاوردهای اقتصادی
برای شهر شــیراز به دنبال خواهد داشت و همچنین جمع
قابل   توجهی نیز از هنرمندان و هنروران شــیرازی در این
پروژه حضور خواهند داشت.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ادامه
داد :سووشــون یکی از برترین آثار ادبی تاریخ کشور ما در
حوزه رمان محسوب میشود که از چند جهت حائز اهمیت
است ،نخســت آنکه روایتی واقعگرایانه ،باورپذیر و درعین
حال جذاب از یکی از سیاهترین دورانهای تاریخ کشور ما
یعنی اواخر سقوط پهلوی اول و روی کار آمدن پهلوی دوم
و دوران اســتعمار را دارد و دیگر آنکه بستر وقوع تمام این
وقایع در شهر شیراز است.

ســریال یک اتفاق مهم در تاریخ پرافتخار فرهنگ و هنر
شهر شــیراز محسوب میشود و همه متولیان فرهنگی در
شــهر و اســتان ما ،باید متوجه اهمیت و لزوم حمایت از
تولید آن باشند.
نرگس آبیار کارگــردان این مجموعه تلویزیونی نیز در
توضیحاتی در شبکههای اجتماعی گفت :در رابطه با پروژه
سووشون که بر اساس رمان شاخص سیمین دانشور شکل
گرفته ،الزم است که توضیحاتی را عنوان کنم .حدود یک
ســال پیش تصمیم گرفتم که فیلمنامهای را بر اساس این
رمان تهیه کنم و سریالی را بر اساس آن در شیراز بسازم.
این کارگردان ادامه داد :هرچند که ساخت این فیلم در
شیراز هزینههای بسیاری را به گروه تولید تحمیل می   کرد
اما با اصرار من قرار شد که برای انجام این پروژه به شیراز
ســفر کنیم تا صحنه   های این فیلم در شیراز فیلمبرداری
شود.
وی افــزود :در واقع هدف ما این بود که معماری بناها
و اتمسفر زیبای شــیراز بتواند در سریال نشان داده شود؛
چراکه از نظر من شهرکهای ســینمایی در تهران برای
نمایش تهران قدیم ساخته شده است.

وی همچنین با اشــاره به نقش شــیراز در خیزشهای
تاریخی ملت ایــران گفت :این رمان و هر اثر نمایشــی
دیگری که بر اســاس آن ساخته شــود به خوبی میتواند
نقش پررنگ و بی بدیل شیراز و شیرازیها را در خیزشها
و جنبشهای آزادیخواهانه و بر ضد ظلم و اســتعمار در
طول یکصد سال گذشته نشان دهد.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری شیراز
افزود :خانم آبیار به عنوان کارگردان این اثر نیز در کارنامه
هنری خود نشــان داده به خوبــی میتواند مفاهیم عمیق
فرهنگی را با اســتفاده از ابزار هنر و رســانه به مخاطب
انتقال دهد.
مشــفقیان در آن مقطع زمانی (بهمن  )۱۴۰۰در پاسخ
به بروز برخی نگرانیها درخصوص ساخت و ساز مرتبط با
این سریال در باغ تاریخی عفیف آباد گفت :طی مذاکرهای
که با تهیه  کننده این اثر داشــتیم ،بر لــزوم حفظ و عدم
وارد آمدن آســیب به بنا و حریم آثــار تاریخی به عنوان
یک الزام مهم بحث و گفتگو شــد و عوامل ســاخت این
سریال ،برای جلوگیری از وارد آمدن خدشه به آثار تاریخی
و باســتانی شهر شیراز اعالم کردند هیچگونه سازهای در
باغ عفیف  آباد و یا دیگر بناهای تاریخی این شهر نخواهند
ســاخت و حتی تنها ســازه  ای که ایجاد شــده است نیز
جمع  آوری شده است.
معاون فرهنگی شــهردار شیراز اعالم کرد :ساخت این

آبیــار ابراز کرد :من امیدوارم با ســاخت این ســریال
گوشــهای از تاریخ و فرهنگ غنی مردم شیراز و معماری
شگفت  انگیز بناها در این شهر را به مردم جهان بشناسیم.
ایــن کار نیــاز به کمــک و همدلی مردم شــیراز دارد و
امیدواریم این امر محقق شود.
پیش از ایــن هم در بهمن ماه ســال  ،۱۴۰۰حضور
عوامل این ســریال در باغ عفیف آباد حاشیه ساز شده بود.
در آن زمان انتشار عکسهایی از ساخت و سازهای عجیب
در باغ عفیف آباد واکنش   های مختلفی به دنبال داشت که
اداره کل میراث فرهنگی اســتان فارس در پاســخ به این
واکنش   ها اعالم کرد که ساخت یک سازه در باغ تاریخی
عفیفآباد شــیراز برای ساخت یک فیلم سینمایی تاریخی
به نام «سووشــون» و به صورت موقت است .در پی این
واکنشها نرگس آبیــار کارگردان فیلم اعالم کرد که این
سازهها را به مکان دیگری منتقل میکند؛ این اظهارات با
استقبال فعاالن میراثفرهنگی همراه شد.
ارگ کریم خانی نیز در مرکز شهر شیراز قرار دارد .این
ارگ در دوره ســلطنت سلســله زندیه ساخته شدهاست و
پــس از اینکه کریم خان زند شــیراز را به عنوان پایتخت
خــود و این مکان را بهعنوان مــکان زندگی خود انتخاب
کرد ،به ارگ کریم خانی معروف شد .این اثر در تاریخ ۱۴
خرداد  ۱۳۵۱با شمارهٔ ثبت  ۹۱۸بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیدهاست.

به شــکلهای مختلف و به صورت منطقــی اقدام کردند و امروز
میبینیم که اســتادان بخش زبان و ادبیات فارسی در نشستهای
خبری و رایزنی با بزرگان و مسئوالن استان ،خواستار بقای بخش
زبان و ادبیات فارســی در این دانشکده و در این مکان هستند و
تمام خواســتههایی که توســط همکارانی از جمله دکتر حسنلی،
دکتر کرمی   و دیگر دوســتان به شــکلهای مختلف مطرح شده،
دغدغه و خواسته تمام استادان و دانشجویان این بخش است.
امروز بخش زبان و ادبیات فارســی دانشگاه شیراز نه تنها در
کشــور حتی به جرأت میتوان گفت در جهان هر کجا ســخن از
زبان فارسی است ،نام این بخش بر سر زبان هاست و در این مکان
و بخش ،استادان نامدار و چهرههای علمی   و ادبی کشور در گذشته
و حال عاشــقانه و صادقانه برای ترویج زبــان و فرهنگ ایرانی
کوشــیده اند و تالش و پیگیری آنها بــرای بقای این بخش در
این مکان و باقی ماندن دانشــکده ادبیات و علوم انسانی با همین
حمیت فرهنگی و ادبی آنهاست و خدای
هویت ،بخاطر عشــق و ّ
ناخواسته قصد کارشکنی یا اهداف دیگری ندارند.
خواسته شما از مســئوالن به ویژه استاندار فارس
چیست؟
در این شــرایط استادان و دانشــجویان بخش زبان و ادبیات
فارســی دانشگاه شــیراز از مسئوالن دلســوز و فرهنگ   دوست
استان به ویژه اســتاندار فارس که فردی دانشگاهی ،فرهیخته و
فرهنگ دوست اســت ،همچنین مدیریت دانشگاه شیراز مصرانه
درخواســت دارند که نگذارند این نهاد مهــم فرهنگی و ادبی از
حقیقت اصلی خودش یعنی بخش زبان و ادبیات فارسی جدا شود.
همچنین برای پیشــبرد اهداف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی،
بخش زبان و ادبیات فارســی به این مــکان نیاز مبرم دارد و این
مکان چه از نظر فیزیکی و چه از نظر معنوی ،شایستهترین مکان
برای این اهداف اســت و از اســتاندار در این راستا چشم یاری و
همکاری داریــم و بدانند که این اقدام در خاطره تاریخ فرهنگ و
ادب این استان باقی خواهد ماند.

بیانیه شورای صنفی  استادان دانشگاه شیراز

به نام خداوند جان و خرد
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی   داشتند
تا به سنگ اندر همی   بنگاشتند
شهر شیراز بیگمان شهرت جهانی خود را از وجود شاعرانی
نامدار مانند ســعدی و حافظ و وجود آســتان مقدس حضرت
شاهچراغ و نزدیکی به تخت   جمشید و پاسارگاد به دست آورده
است .همجواری دانشــکدهی ادبیات دانشگاه شیراز با آرامگاه
حافظ بزرگ و بلندآوازه ،از ســال  1341تاکنون رویدادی بس
خجسته و مبارک برای شهر شیراز بوده و خواهد بود؛ بیتردید
این رویداد بســیار معنادار و دوراندیشــانه ،برای دانشگاه شیراز
مایه شکوه بیشتر بوده و خواهد بود که نمونه دیگری از آن در
میهن عزیزمان دیده نمیشود .دانشگاههای شهرهای گوناگون
ایران ،در کنار آرامگاه شاعران پرافتخاری مانند فردوسی ،خیام،
باباطاهر ،شهریار و ...قرار نگرفته و این پیوند دوسویه و معنوی،
شکل نگرفته اســت .دهههای زیادی اســت که اندیشمندانی
دوراندیش با جایابی بینظیر در شیراز ،دانشکده ادبیات را دیوار
بــه دیوار آرامگاه حافظ بنا کردهاند و ایــن محل به نام ادبیات
مشهور شــده و تبدیل به بخشی فرهنگی و هویتساز گردیده
اســت .وظیفه همه مســووالن و دســتاندرکاران در جایگاه
میراثداران این تفکر ،کوشــش برای حفظ و پاسداشت چنین
موقعیت بینظیری است .متاســفانه این روزها زمزمه ناصواب
جدا شــدن ایــن مجموعه تاریخی و هویتســاز از دانشــگاه
شیراز شنیده میشود .شــورای صنفی استادان دانشگاه شیراز
از مســووالن استان به ویژه اســتاندار محترم و دانشگاه شیراز
درخواست دارد نسبت به این تصمیم نامیمون اقدام الزم و شایسته
به انجام رســانند و اجازه ندهند این فاجعه فرهنگی و تاریخی
رخ دهد .بیتردید حفظ و تعالی هویت فرهنگی و تاریخی شیراز
وظیفه همگان و به ویژه فرهیختگان و مســووالن شهر است.
گفتنی است ساختمان مشهور به ادبیات بخشی ناگسستنی از
مجموعه دانشگاه شیراز است و شورای صنفی به جد موضوع را
پیگیری خواهد کرد.

کتاب «فخرآوران کازرون»
معرفی می   شود

آیین معرفی و جشــن امضای
کتــاب «فخــرآوران کازرون» به
میزبانــی تــاالر غــزل مجموعه
فرهنگــی و هنــری حافــظ برپا
می شود.
انجمن اهل قلم فارس با حمایت
مؤسســه فرهنگی و هنری آفتاب
مهر صبا فارس ،آیین معرفی و جشن امضای کتاب «فخرآوران
کازرون» را برگزار میکند.
آیین معرفی و جشــن امضای کتاب «فخر آوران کازرون»
(تذکره شــاعران معاصر کازرون) نوشته دکتر نادر فخرآور است
که با ســخنرانی اســتاد محمدرضا خالصی و استاد محمودرضا
برامکه ،اجرای خانم شمیم سجادی و شعرخوانی شاعران فارس
عصر امروز شنبه  11تیر  1401سـاعـــت 17به نشانی چهارراه
حافظیه ،مجموعه فرهنگــی و هنری حافظ ،طبقه منهای یک
سالن غزل پذیرای عالقه مندان خواهد شد.
خاطر نشان می   شود حضور برای همه دوستداران شعر و ادب
فارسی و عالقهمندان در این برنامه آزاد است.

