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با عصر آنالین ما را دنبال کنید
قالیباف:

انتقال از پلتفرمهای
خارجی به داخلی
با کار دستوری
امکانپذیر نیست

عصیان زدگی مدرسه ای
محمد عسلی
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درخواست اینفانتینو برای
آتش بس یک ماهه
در جهان!
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محسنی اژهای:

کیروش:

بازیکنانم میخواهند تاریخسازی کنند

بانک مرکزی اعالم کرد

فروش اوراق دالر
از شنبه در شعب بانک ملی

بر تأمین آزادیهای مشروع
آحاد جامعه تاکید داریم

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان در خصـوص حضـور در قطر و
هـدف تیـم در جـام جهانـی  2022قطـر صحبـت کرد.
بـه گـزارش ایلنـا ،سـرمربی تیم ملـی فوتبـال گفـت :تمرکـز بازیکنانم
بـر روی ایـن اسـت کـه بـا حضـور در مرحلـه دوم جـام جهانـی تاریـخ
سـازی کنند.بـه گـزارش سـایت رسمی فدراسـیون فوتبـال ،سـرمربی
تیـم ملـی فوتبال در نشسـت خبری پیـش از تمرین امـروز اظهار کرد:
بسـیار خوشـحالیم کـه امـروز در جـام جهانـی هسـتیم .بعـد از چهـار
سـال آمادهسـازی کشـور قطـر خوشـحالیم کـه اینجـا حضـور داریـم و
خوشـحالیم کـه نماینـده مـردم ایرانیـم و مراتـب قدردانـی خـودم را از
کشـور قطـر اعلام میکنـم .امیدواریـم کـه بتوانیـم حضـور خوبـی در
اینجا داشـته باشـیم.
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بانـک مرکـزی بـه منظـور گسـترش و تسـهیل ابزارهـای
مالـی در شـبکه بانکـی کشـور ،اقـدام بـه انتشـار اوراق
گواهـی ارزی(دالر) بـا عاملیـت بانـک ملی ایـران میکند.
بـه گـزارش ایسـنا ،طبـق اعالم بانـک مرکزی ،اشـخاص
حقیقی باالی  ۱۸سـال از روز شـنبه ( ۲۸آبـان) می توانند
بـا مراجعـه بـه شـعب ارزی بانک ملی نسـبت بـه خرید این
اوراق اقـدام کنند.

اعالم حمایت استاندار فارس
از چاپخانه داران در استان
هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

رئیسی:

مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری
خدمات پرستاری به زودی
پرداخت میشود

کتاب زمینهساز
هدایت انسان و ارتقای
فرهنگ است
2

اصنافی سرپرست دفتر امور شهری و
شوراهای استانداری خواستار شد:

اعالم پروژههای سال آینده
توسط شهرداریهای فارس

وزیر اقتصاد:

قرار نیست با دست باز
به سمت تنخواه بانک
مرکزی و استقراض
برویم
2

گردهمایی برترینهای صنعت
ساختمان در شیراز
ترابی عضو شورای شهر:

اماکن فرهنگی و مذهبی شیراز
از عوارض معاف می شوند

زارع پور در صحن مجلس:

شبکه ملی اطالعات تا سال
 ۱۴۰۳به اتمام میرسد

عصر مردم گزارش می   دهد؛
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کوله ای پر از کتاب ا ّما« ،از تهی سرشار»

نادران:

حاکمیت باید در خصوص وجود نظام پارلمانی یا ریاستی تصمیم گیری کند
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای
اسلامی یکی از دالیـل ناکارآمـدی حـوزه اقتصـادی
و فرهنگـی را ریشـه در انحـراف فضـای سیاسـی
کشـور دانسـت و گفـت :بعـد از جنـگ بـه مـرور
اثرگـذاری احـزاب ،تشـکل ها و نهادهـای روحانـی
در سـاحت سیاسـی کشـور کمرنـگ شـد و
مجموعـه ای از عناصر باسـابقه اطالعاتـی و امنیتی
بـا گرایـش سیاسـی نزدیـک به هـم مدیریـت صحنه
را بـه دسـت گرفتند.
بـه گـزارش ایسـنا ،الیـاس نـادران در نطـق میـان
دسـتور خـود در جلسـه علنـی نوبـت صبح دیروز سـه
شـنبه (۲۴آبـان) مجلـس شـورای اسلامی با بیـان
اینکـه حاصـل ده هـا سـال تجـارب معلمـی در حـوزه
اقتصـاد سیاسـی و فعالیت هـای اجرایـی -تقنینـی
و یکـی از چالش هـای مهـم امـروز کشـور را بیـان
می کنـم ،گفـت :آسـیب شناسـی محیـط سیاسـی و
واکاوی در محیـط اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و
فرهنگـی و ارائـه راهـکاری بـرای بـرون رفـت از ایـن
وضعیـت از منظـر آینـده نگـری و مقابله بـا فتنه های
پیـش رو ضـروری اسـت.
وی در ادامـه تصریـح کرد :یکی از دالیـل ناکارآمدی
حـوزه اقتصـادی و فرهنگـی ریشـه در انحـراف
فضـای سیاسـی کشـور دارد .بعـد از جنـگ بـه مـرور
اثرگـذاری احـزاب ،تشـکل ها و نهادهـای روحانـی
در سـاحت سیاسـی کشـور کمرنـگ شـد و مجموعـه
ای از عناصـر باسـابقه اطالعاتـی و امنیتی با گرایش
سیاسـی نزدیـک بـه هـم مدیریت صحنه را به دسـت
گرفتنـد .اولیـن جرقه ایـن تعارض در فیلـم «کارناوال
عصـر عاشـورای سـال  » ۷۶نمایـان شـد ،چیـزی
ِ
سیاسـی غیـر امنیتـی
کـه بـه مخیلـه هیـچ عنصـر
نمی رسـید.
نماینـده تهـران یـادآور شـد :بـه مـرور اسـتفاده از
بازیگـران ،هنرمنـدان ،ورزشـکاران و بعضـا اسـاتید
دانشـگاه توسـط ایـن جریـان امنیتـی بـاب شـد .این
تعـارض در انتخابـات  ۸۸و فتنـه بعـد از آن بـه اوج
خـود رسـید و آشـوب های خیابانـی ،کشـته سـازی،
بیانیه هـای سیاسـی تنـد و رادیکالیـزه کـردن فضای
سیاسـی و اجتماعـی کشـور از عناصـر ایـن مقابله ها
است.
نـادران در ادامـه اظهـار کـرد :در جریـان مخالفت با
یکـی از وزرا در سـال  ۹۲بنـده اشـاره ای داشـتم بـه
امضای ایشـان پـای نامه چند نفری در سـال  .۸۸در
یکـی از جلسـات یکـی از امضـاء کنندگان که سـابقه
طوالنـی دوسـتی بـا بنـده داشـت بـا اعتـراض گفـت
مـا نظـر کارشناسـی خـود را بـه وزیـر اطالعـات گفته
ایـم .به ایشـان عرض کـردم چرا محتـوا و محورهای
نظـرات کارشناسـی شـما و نماینـدگان فلان نامـزد
کـه بیانیـه سیاسـی داده انـد یکـی شـده اسـت؟

«ابطـال انتخابـات».
وی افـزود :متاسـفانه در سـالهای بعـد ،دخالـت
و تاثیرگـذاری عمیـق تـر و گسـترده تـر گردیـد و
بـه حوزههـای اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
هـم تسـری یافـت .آشـوبهای  ۹۸ ،۹۶و فتنـه
بنزیـن در ایـن راسـتا قابـل تحلیـل اسـت .همچنیـن
ریختـن قبـح ارتبـاط و بـده و بسـتان ایـن جریانات با
رسـانه های بیگانـه و عـدم توجه به هشـدارهای داده
شـده در این زمینه امکان سـوار شـدن سرویس های
بیگانـه بـر محیـط سیاسـی کشـور و نقـش آفرینـی
آنهـا در تصمیمـات کالن نظـام را فراهـم کـرد .عـدم
مرزبنـدی بـا عناصـر بیگانـه نفوذ را تسـهیل کـرد که
در سـال های گذشـته نمونه هـای آن را در اثـر غفلت
حتـی در مدیریـت عالی اجرایی کشـور شـاهد بودیم.
نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسلامی در
ادامـه گفـت :دخالـت ایـن مجموعه هـا در محیـط
سیاسـی ،تنظیـم لیسـت ها و مهندسـی انتخابـات و
اسـتفاده از چهره های موجه سیاسـی و ظرفیت های
اجتماعـی و فرهنگـی و کمرنگ کـردن اثرات احزاب
و تشـکل های سیاسـی بیشـترین سـهم را در ترکیـب
غالـب مجلـس و حتـی ریاسـت جمهـوری داشـت و
ایـن رویه هـا علیرغـم دسـت بـه دسـت شـدن هرگـز
متوقـف نگردیـد و موجـب نـا کارآمدی هایـی بـه ایـن
شـرح در محیط سیاسـی شـد.
نـادران در عین حال خاطرنشـان کـرد :پنهان کاری،
چاپلوسـی و مناسـبات ناسـالم بـه جـای شایسـته
سـاالری و انتخـاب افـراد در یـک فرآینـد صحیـح
مبتنـی بـر شناسـایی ظرفیت هـای کارشناسـی و
مدیریتـی ،پاسـخگو نبـودن بـه مـردم و تلاش در
جلـب رضایـت مجموعه هـای پشـتیبان و حداقـل
سـازی سـرمایه اجتماعی ،مسـئولیت ناپذیری جریان
کمـا اینکـه امـروز آنهـا کـه ایـن مجلـس را سـاختند
حاضـر نیسـتند از عملکـرد خـود دفـاع کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه ایـن نارسـائی ها بـر
محیـط اقتصـادی کشـور تاثیـر گذاشـت و ناکارآمدی

را بـه ایـن حـوزه تسـری داده و ناترازی هـا و عـدم
تعادل هـای اقتصـادی و اجتماعـی را تشـدید
کـرد ،تصریـح کـرد :چـه کسـی امـروز از سـهم ایـن
مجموعه هـا از اعتبـارات و ردیف هـای بودجـه ای
اطلاع دارد؟ ذی نفـع نهایی در بودجه های سـنواتی
کیسـت؟ چـرا در یـک بودجـه  ۱۵۰۰هـزار میلیـارد
تومانـی سـهم چنـد هـزار میلیـارد تومانـی اقشـار
آسـیب پذیـر و مـدد جویان کمیتـه امداد و بهزیسـتی
بـه کمتریـن میـزان پرداخـت می شـود و یـا اینکـه
اصلا پرداخـت نمی شـود و کسـی ککـش نمیگزد؟
ایـن عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات
مجلـس خاطرنشـان کرد :مسـئول تعییـن و پرداخت
سـهم مناطـق محـروم ،سـهم اقشـار محـروم و
سـهم آنهایـی کـه در اثر سـوء مدیریـت و توزیـع غلط
اعتبـارات بـه حاشـیه رفتـهانـد و بـار تورمی ناشـی از
سیاسـت گذاری هـای غلـط را تحمـل می کننـد،
کیسـت؟ آنهایـی کـه در ناکارآمـد کـردن سـاختار
سیاسـی کشـور بیشـترین سـهم را داشـتند چـه
مسـئولیتی می پذیرنـد؟
نـادران گفـت :عارضـه دیگـری کـه ایـن نارسـایی
سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی را
تشـدید میکنـد ،فقـدان احـزاب فراگیـر مسـئولیت
پذیـر و پاسـخگو و بالتکلیفـی مـردم در واکنـش بـه
ناکارآمـدی نهادهـای تصمیـم سـاز تقنینـی و اجرایی
اسـت.
وی گفـت :نظام هـای دوپایـه کـه انتخابـات ریاسـت
جمهـوری و مجلـس مسـتقیما بـا رای مـردم انجـام
می شـود و در قانـون اساسـی آنهـا نظام سیاسـی هم
ریاسـتی اسـت و هـم پارلمانـی ،بـر اسـاس تفاهـم،
احتـرام بـه رای مـردم و حاکمیـت رای موخر سـامان
یافتـه و اداره امـور جریـان می یابد .تجربه کشـورمان
در ایـن چهـل و چنـد سـال و مسـئولیت ناپذیـری
نهادهـای مجلـس سـاز و دولت سـاز ایجـاب می کند
کـه اصالحاتـی در ایـن حـوزه بـه شـرح زیـر صـورت
بگیرد.
نـادران تصریـح کـرد :حاکمیـت بایـد تصمیـم بگیـرد
کـه نظـام پارلمانـی حاکـم باشـد یـا نظـام ریاسـتی.
نظـام دوپایـه در کشـور کارآمـدی نـدارد .انتخـاب
نماینـدگان مـردم در پارلمـان از سـطح شهرسـتان به
سـطح اسـتان ارتقـاء یابـد تـا سـطح تصمیـم گیـری
ملـی شـود .همچنین انتخابات تناسـبی شـود ،امروز
حتـی در کالنشـهری مثـل تهـران انتخابـات بـه یک
قمـار تبدیـل شـده اسـت و یک لیسـت با چنـد درصد
بیشـتر برنـده میشـود و لیسـت رقیـب با چنـد درصد
کمتـر کال میبـازد و ایـن خود یکـی از عوامل کاهش
مشـارکت عمومی اسـت و در نتیجـه گروههـای
اجتماعـی زیـادی بـی بهـره از داشـتن نماینـده در
مجلـس میشـوند.
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اسرار یک جنایت تلخ فاش شد
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واکنش آمریکا به عملیات موشکی ایران
علیه تروریستهای اقلیم شمال عراق
آمریـکا بـه عملیـات موشـکی پهپـادی نیـروی زمینـی
سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی علیه مقرهـا و مراکـز
تروریسـتهای تجزیهطلـب ضدایرانـی در اقلیم شـمال
عـراق واکنـش نشـان داد.
وزارت خارجـه آمریـکا در بیانیـه ای مدعـی شـد:
ادامـه حملات موشـکی و پهپـادی ایـران علیـه اقلیـم
کردسـتان عـراق را بـه شـدت محکـوم می کنیـم.
وزارت خارجـه آمریـکا مدعـی نقـض حاکمیـت عـراق
شـد و از تهران خواسـته اسـت حمالت علیه گروههای
تروریسـتی تجزیـه طلـب در اقلیـم شـمال عـراق را
متوقـف کنـد.
آمریـکا همچنیـن ادعـا کـرده اسـت در کنـار شـرکای
خـود در بغـداد و اربیـل قـرار دارد.
روابـط عمومـی کل سـپاه در اطالعیـهای بـا بیـان
اینکـه امنیـت مـرزی و داخلـی کشـور از خطـوط قرمـز
جمهـوری اسلامی ایران اسـت ،از مسـئوالن دولـت
مرکـزی و اقلیـم شـمال عـراق خواسـت تـا در راسـتای
حفـظ حسـن همجـواری و برقـراری امنیـت مرزهـای

مشـترک دو کشـور نسـبت بـه تعهـدات خـود در قبـال
جمهـوری اسلامی ایران عمـل کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار دفاعـی ایرنـا ،در اطالعیـه روابـط
عمومـی کل سـپاه پاسـداران با اعالم خبر آغـاز عملیات
موشـکی پهپـادی نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی علیه مقرهـا و مراکـز تروریسـتهای
تجزیهطلـب ضدایرانـی در اقلیـم شـمال عـراق ،آمـده
اسـت :در پـی تـداوم بیعملیهـا و برخـی غفلتهـای
بعضـا تعمـدی مقامـات اقلیـم شـمال عـراق
آشـکار و
ً
در برخـورد بـا فعالیتهـای گروهکهـای تروریسـتی
ضدانقلاب و ضدایرانـی تجزیهطلب که سـالها اسـت
بـرای توطئـه و تعـرض علیـه ملـت ایـران در سـرزمین
اقلیـم النـه کردهانـد.
ایـن اطالعیـه عنـوان کـرد :بهرغـم عملیـات مـاه
مجـددا تروریسـتها در حـال تحـرک و اقـدام
گذشـته،
ً
بـرای ایجـاد ناامنـی در ایـران اسلامی برآمدهاند .لـذا
بـا توجـه بـه شـرایط و اشـراف اطالعاتـی و برنامهریـزی
عملیاتـی از صبـح امـروز (دوشـنبه) مقرهـا ،مراکـز

و همچنیـن معابـر حمـل و انتقـال سلاح و مهمـات
تروریسـتها بـه ایـران مـورد اصابـت عملیات موشـکی
و پهپـادی رزمنـدگان اسلام قـرار گرفـت.
روابـط عمومـی کل سـپاه در ایـن اطالعیـه یـادآور شـد:
یگانهـای عملیاتـی قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا نیروی
زمینـی سـپاه این عملیـات را پس از هشـدارهای مجدد
در جلسـات دیپلماسـی و امنیتی مشـترک اخیر مبنی بر
تعطیلـی اردوگاههـا ،خلع سلاح و اخـراج گروهکها از
منطقـه و تاکیـد بر عـدم بر هم خوردن امنیـت و آرامش
مـردم شـمال عـراق و متاسـفانه عـدم مشـاهده اقـدام
عملـی و عینـی موثـر از طـرف مقابـل ،آغـاز کردهاند.
ایـن اطالعیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه «در عیـن حال اشـرار
و تروریسـتهای مـزدور اسـتکبار جهانـی همچنـان بـه
شـرارتهای مسـلحانه علیـه جمهـوری اسلامی ایران
ادامـه دادهانـد» تصریـح کـرد :از آنجـا کـه امنیـت
مـرزی و داخلـی کشـور از خطـوط قرمـز جمهـوری
اسلامی ایران اسـت ،ادامـه ایـن وضعیـت را تحمـل
نخواهیـم کـرد.

آگهی مزایده ضایعات آهن

شرکت ایران خودرو فارس

شــرکت ایــران خودرو فــارس در نظر دارد ضایعات خود شــامل آهــن آالت فلــزی را از طریق مزایده به فروش رســاند .از
ایــن رو خریــداران محترم می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان روز پنجشــنبه مورخه  1401/9/3به این شــرکت واقع در
شیراز -کیلومتر  4بلوار والیت -کارخانه ایران خودرو فارس ،مراجعه و ضمن مشاهده اقالم و دریافت اسناد مزایده ،قیمت
پیشنهادی خود را به واحد حراست تسلیم نمایند.

شماره تماس37418219 :

آگهی مزایده

شرکت ایران خودرو فارس
شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد ضایعات غیرتولیدی خود از قبیل :کارتن ،نایلون ،فوم ،بشکه فلزی ،گالن پالستیکی،
قطعات پالســتیکی و پالت چوبی را از طریق مزایده به فروش رســاند .از این رو خریداران محترم می توانند از تاریخ درج
آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  1401/9/3به واحد حراست این شرکت واقع در شیراز -کیلومتر  4بلوار
والیت -کارخانه ایران خودرو فارس ،مراجعه و ضمن مشــاهده ضایعات و دریافت اســناد مزایده ،قیمت پیشنهادی خود را
تســلیم نماینــد .مدت زمان عقد قرارداد فروش به صــورت دوره  6ماهه و وزن تقریبی آنهــا در طی دوره حدود  120تن
کارتن 40 ،تن نایلون 250 ،عدد بشکه و  25تن پالت چوبی می باشد.

شماره تماس37418219 :
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

عصیان زدگی مدرسه ای
در چهاردیـواری بسـته ای کـه فقـط صـدای معلـم
به گـوش می رسـد اما به دل نمی رسـد ،هـوا آنقدر
سـرد یا گـرم می شـود و تنفس مختل که چشـم ها
بازنـد امـا نمی بینند و گوش هـا نمی-شـنوند .مداد
یـا خـودکاری بی هـدف روی میـز و دسـته صندلـی
حرکـت می کنـد و خطوطـی کـه نارضایتـی را در
سـردرگمی به جا می گـذارد.
کالس بـه زندانـی می مانـد کـه راه فـرار را در
ذهـن بـا صـدای زنـگ بـه عالمـت آزادی تصویـر
می کنـد .فارسـی ،حسـاب ،جبـر ،فیزیک ،شـیمی،
زیست شناسـی ،تعلیمـات دینـی هیـچ شـباهتی به
هـم ندارنـد و با روشـی که ارائـه می شـوند تأثیری
در زندگـی فـردی و اجتماعی بـه جـای نمی گذارند
جز آنکـه هدفی را دنبال می کننـد و آن مدرک گرایی
اسـت و نارضایتـی از ناتوانی برای انجـام کاری که
در بـازار پذیرفتنی باشـد.
حسـین ابولـی همکالسـی مـن بـود در مدرسـه ای
کـه تنهـا یـک اتـاق داشـت و در آن اتـاق 12
دانش امـوزش از کالس اول تـا چهـارم روی
نیمکت هـای فرسـوده ای که از هر طـرف آن میخ ها
سـر بـرآورده بودنـد و موش هـا گاه پـای بچه ها را
گاز می گرفتنـد.
بـوی شـیرهای خشـک اهدایی یونیسـف از بشـکه
دربـازی کـه بـا فضله های مـوش قاطی شـده بود و
در تداخـل حجـم هوایی کـه از نعمت بوی تند سـم
د.د.ت برخـوردار می بـود سـردرد بی  امـان فرصتی
بـرای درک مطالبـی کـه معلم بیچـاره تندتنـد بیان
می کـرد نمی گذاشـت و تنهـا شـوقی که یـک هفته
انتظـار را پایـان مـی داد تـوپ فرسـوده و همیشـه
سـوراخی بـود کـه فوتبـال را در زمیـن بازمانـده از
اجسـاد مـردگان در کنـار قبرسـتان انتظـار بـازی
گروهـی را طوالنـی می کرد و گرسـنگی کـه گه گاه
ضعـف برآمـده از آن رنـگ زرد را نشـانه داشـت تا
معلـم ما این شـعر سـعدی را بـه یـاد آورد و با آهی
طوالنـی بیـان کنـد که:
«من از بینوایی نیم روی زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد»
ابولـی پدری هیزم شـکن داشـت کـه روزگارش به
ایـن شـغل می گذشـت .روزی با تغیر و خشـم وارد
کالس شـد و گفـت :حسـین بلنـد شـو بیا کـه این
کالس بـرای تـو نان نمی شـود»...
معلـم بـه او گفـت« :تـو ایـن بچـه را بدبخـت
می کنـی »...و او گفـت« :تـو هـم خوشـبخت نمی-
کنـی!» آن روز همـه مـا بـه حـال حسـین دریـغ
می خوردیم و افسـوس کـه چه پـدر بی رحمی دارد.
امـا وقتـی چهـار سـال گذشـت و در آن روسـتا
مدرسـه ای کـه کالس پنجـم داشـته باشـد نبـود
بچه هـای دیگـر جـز من کـه فرصتی یافتـم تا کوچ
کنم بقیه به هیزم شـکنی در کوهسـتان روی آوردند
و یـا کارگر و کشـاورز شـدند و همه چیـز تمام و به
فراموشـی رفـت .از آن روزهـا  67سـال گذشـت.
اینـک از پـس گذشـت  12سـال و هزینه هـای
گـزاف می بینیـم کـه دانش آموخته هـای مـا توان و
آمادگـی بـرای جـذب بـه بـازار کار ندارنـد و به جز
افـرادی که در رشـته های مهندسـی و پزشـکی در
دانشـگاه ها درس خوانده انـد مابقـی دل خـوش به
مدرکـی هسـتند که به هـر طریق کسـب کرده اند و
محفوظـات نقطـه نقطه پراکنـده ای کـه هیچ گرهی
نمی گشـاید و دردی دوا نمی کنـد جـز نارضایتـی از
آن همـه هزینـه ای کـه دولـت و خانواده هـا به پای
مدرسـه و دانشـگاه ریخته اند.
مشـکل کجاسـت کـه حـدود صد سـال اسـت این
سـیر دایره ای عبـث دنبال می شـود؟
چـرا معلـم خـوب حکـم کیمیـا دارد و سـواد بـه
خوانـدن و نوشـتن تعریـف نمی شـود؟
از روش هـای نویـن تعلیـم و تربیت کـه معلمان ما
در آموزش هـای ضمـن خدمـت خوانده انـد خبـری
نیسـت و کاربـرد آن را در آمـوزش نمی بینیـم.
بـاز هم تکیه بر حافظـه و انباشـت آن از مطالبی که
بعضا دانش آمـوزان از آن بیزارند.
بـاز هم معلم ها روش پیشـینیان را ادامـه می دهند و
معلم محوری استمرار دارد!
بـاز هـم کتاب هـای درسـی بـه گونـه ای تألیـف
می شـوند کـه ذوقـی و رغبتـی در دل دانش آموزان
ایجـاد نمی کننـد.
امیدهـا بـه مثابه دانه هـای گیاهان اصالح نشـده در
میانـه علف های هـرزی کـه می روینـد و می میرانند
بـذری کـه مـا کاشـته ایم خوشـه های آن بی دانـه
می شـود و عصیان و خشـم از بی دانه گی خوشـه ها
خـود را نشـان می دهـد چـون فرزنـدان خـود را
بـرای روزهای آینـده آموزش نـداده و پرورشـی به
سلامت مسـتمر پدیدار نیسـت.
جهـان مـا تغییـر کـرده ،مجـاز بـر حقیقت پیشـی
گرفتـه .بعـد مـادی زندگـی بـر معنویـت گذشـته
سـایه افکنـده ،ماشـین بـر روح و جسـم انسـان
سـلطه و سـنگینی دارد.
دانشـمندانی کـه از بهشـت زمیـن رویگرداننـد
بـرای یافتن آبـی که تاکنـون نیافته اند در آسـمانها
جسـتجوگرند ،کامپیوترهـا بـه ما می گوینـد :چگونه
نفـس بکشـید در ازدحـام آلودگی ها و ارتفـاع دود.
چـه بخوریـد تـا سـرطان نگیریـد و کارخانه هـا به
مـوازات آن تولیدکننـدگان مـواد غذایی سـرطان زا
هسـتند بـا افزودنی های فاسدنشـدنی و چینی ها در
پـی آننـد کـه از نفت ،گوشـت بسـازند.
جنـگ قـدرت سـرمایه ،زیر پوسـتی حرکـت کرده
و انبارهـای متراکـم سلاح های روزآمـد را بـه رخ
می کشـند و مـا در مدارسـمان بـا معلمـان بعضـأ
ناراضـی و منفعـل دانش آموزانـی را تربیت می کنیم
کـه در سـن  10سـالگی سیاسـت را در خیابان هـا
بـه چالـش می کشـند هرچند از سیاسـت بیشـتر از
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیسی:

قالیباف:

کتاب زمینهساز هدایت انسان
و ارتقای فرهنگ است

انتقال از پلتفرمهای خارجی به داخلی
با کار دستوری امکانپذیر نیست

رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفت :قطعـا
انتقـال کاربـران و کسـب و کارهـا از یـک پلتفـرم
خارجـی بـه داخلـی بـا کار دسـتوری امـکان پذیـر
نیسـت و بایـد با انجام تسـهیلگری و ایجـاد انگیزه
بسـتر ایـن انتقـال را فراهـم کنیـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف در جلسـه
علنـی دیـروز مجلس شـورای اسلامی و در جریان
بررسـی سـوال تعـدادی از نماینـدگان از وزیـر
ارتباطـات پیرامـون اقدامـات انجـام شـده بـرای

توسـعه شـبکه ملـی اطالعـات بیـان کـرد :امـروز
در حـوزه شـبکههای اجتماعـی و پیـام رسـانها دو
موضـوع حائـز اهمیت اسـت .امروز مـردم ،مجلس
شـورای اسلامی و دولـت مهمتریـن خواستهشـان
و توقـع آنهـا ایـن اسـت کـه یـک پلتفـرم در حـوزه
شـبکههای اجتماعـی داشـته باشـیم که پرسـرعت
و ارزانقیمـت و بـا کیفیـت باشـد .بحـث هزینـه
اینترنـت حائـز اهمیت اسـت .امروز در حوزه شـبکه
داخلـی گاهـی قیمتهـا سـوالبرانگیز اسـت .مـا
بایـد مزیتهایـی را ایجـاد کنیـم که کسـب و کارها
تشـویق بـه حضـور در پلتفرمهـای داخلـی شـود.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :از سـوی دیگـر تضمین
امنیـت کاربـران بسـیار مهـم اسـت ،اخیـرا رئیـس
قـوه قضاییـه آییننامـهای را براسـاس فتـوای مقام
معظـم رهبـری در خصـوص صیانـت از اطالعـات
کاربـران بـه همه دسـتگاههای نظارتـی ابالغ کرده
است.
قالیبـاف گفـت :قطعـا انتقال از یـک پلتفرم خارجی
بـه داخلـی با کار دسـتوری امکان پذیر نیسـت بلکه
مـا بایـد یکسـری تسـهیلگری و انگیـزهای را برای
انتقـال کاربـران و کسـب و کارهـا بـه پلتفرمهـای
داخلـی فراهـم کنیم.

سال بیست و هفتم شماره 7625

رئیسجمهـور گفـت :کتـاب زمینهسـاز هدایـت
انسـان و ارتقـای فرهنـگ نسـل ها و عصر هاسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،حجـت االسلام سـید
ابراهیـم رئیسـی رئیسجمهـور کشـورمان صبـح
دیـروز سهشـنبه ( ۲۴آبـان مـاه) در آئین پاسداشـت
روز کتـاب ،کتابخوانی و کتابـدار که در تاالر وحدت
برگـزار شـد طـی سـخنانی ،اظهـار داشـت :کتـاب
زمینـه سـاز هدایـت انسـان و ارتقا فرهنگ نسـلها
و عصر هاسـت.وی بابیـان اینکـه کتابـداران در
گلسـتان زندگـی میکنند ،تاکید کـرد :کتاب داران
بایـد مـورد حمایـت قـرار بگیرنـد و مجلـس و وزیـر
فرهنـگ بایـد مشـکالت ایـن عزیـزان را برطـرف
کنند.رئیـس جمهـور تصریـح کـرد :اگـر بخواهنـد
ببیننـد یـک جامعـه چـه میـزان بـا فرهنـگ ارتباط
دارد ،یکـی از شـاخصهای مهـم مسـئله کتـاب و
کتابخوانـی اسـت.وی بـا بیان اینکه هدایت انسـان
بـا کتـاب آغـاز شـده اسـت ،افـزود :اگـر بخواهیـم
امامـان بـزرگان و پیشـوایانمان را بشناسـیم ،یکی
از راههـای مهـم کتابها و نوشـتهها و آثـار ماندگار
ایشـان است.رئیسـی یکـی از دغدغههـای اصلـی
علمـا و دانشـمندان را حفـظ آثـار و کتابهای خود
دانسـت و گفـت :نسـل فعلی که عالمـه طباطبایی

را درک نکـرده ،میتوانیـم بـه آنهـا آدرس بدهیـم
کـه برونـد المیـزان یا کتـب دیگـر ایشـان را ببینند.
کتـاب معـرف شـخصیت مؤلـف اسـت .یکـی از
راههای مهم شـناخت احوال پیشـینیان ،به وسـیله
کتـاب اسـت.رئیس جمهـور تاکیـد کـرد :کتـاب و
کتـاب خوانـی نشـاط و امیـد بـه جامعـه میدهـد
و بایـد بـرای دسترسـی آسـان بـه کتـاب شـرایط را
فراهـم کنیـم زیـرا کتـاب و کتـاب خوانـی تعـادل را
بـه جامعه می بخشـد.وی ادامـه داد :امـروز در دنیا
جاهلیـت مـدرن بـا اسـتفاده از امپراطـوری رسـانه
و فنـاوری نمیخواهـد جوامـع بشـری آگاه شـوند.
یکـی از راههـای آگاهـی جوامـع کتـاب و کتـاب
خوانی اسـت.

زارع پور در صحن مجلس:

شبکه ملی اطالعات تا سال  ۱۴۰۳به اتمام میرسد
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت:
میـزان پیشـرفت شـبکه ملـی اطالعـات افزایش
یافتـه و حداکثـر تـا سـال  ۱۴۰۳ایـن طـرح را بـه
سـرانجام نهایـی میرسـانیم.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،عیسـی زارع پـور در
جلسـه علنـی دیـروز (سـه شـنبه  ۲۴آبـان مـاه)
مجلـس شـورای اسلامی در پاسـخ بـه سـوال
مجتبـی رضاخـواه نماینـده مـردم تهـران مبنـی
بـر اینکـه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
تاکنـون چـه اقداماتـی بـرای توسـعه شـبکه
ملـی اطالعـات داشـته اسـت ،گفـت :یکـی از
مهمتریـن برنامههـای وزارت ارتباطـات و فناوری
اطالعـات تحقـق شـبکه ملـی اطالعـات اسـت.
چـرا کـه ایـن مسـئله یکـی از مطالبـات اصلـی
مـردم اسـت.
وی متذکـر شـد :همانطـور کـه در جلسـه رأی
اعتمـاد گفتنـد تحقـق شـبکه ملـی اطالعـات در
صـدر برنامههـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات وجـود دارد و بنـده بـرای آنکـه ایـن
طـرح محقـق شـود ،تمـام منابـع وزارتخانـه را

بسـیج کـردم و اولویـت اصلـی ایـن وزارتخانـه
تحقـق شـبکه ملـی اطالعـات اسـت.
وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعـات تصریح کرد:
هـر هفتـه شـورای راهبـردی توسـعه اطالعـات
بـرای بررسـی پیشـرفت پروژههـا تشـکیل جلسـه
میدهـد ،در ایـن مسـیر  ۷کالن پـروژه تعریـف
شـده اسـت و بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالـی

انقلاب فرهنگـی ،وظایـف دسـتگاهها را
مشـخص کردهایـم .در تعریـف وظایـف  ۵۳بنـد
وجـود دارد کـه  ۳۷بنـد بـه صـورت مسـتقیم بـه
وزارتخانـه مرتبـط اسـت و در دو مـاه گذشـته بـه
دلیل شـرایط ویژه هر روز تشـکیل جلسـه دادهایم
و رونـد پیشـرفت  ۲۰۰پـروژه را پیگیـری کردهایم.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس آخریـن سنجشـی کـه

صـورت گرفتـه اسـت بایـد بگویـم کـه در ابتـدای
دولـت سـیزدهم و بـا وجـود آنکـه قریـب بـه ۱۰
سـال بحث شـبکه ملـی اطالعات بـه عنوان یک
خواسـته اصلی مطرح شـده بود ،فقـط  ۳۰درصد
پیشـرفت داشـت امـا امـروز باید بـا افتخـار بگویم
کـه پیشـرفت ایـن طـرح بـه نزدیـک  ۵۹درصـد
رسـیده اسـت؛ بـه عبارتـی در کمتـر از دو سـال
پیشـرفت آن دو برابـر شـده اسـت.
زارع پـور خاطرنشـان کـرد :مـا برنامـه ریـزی
نهایتـا تـا یـک سـال و نیـم آینـده یعنـی
کردیـم
ً
تـا سـال  ۱۴۰۳طـرح شـبکه ملـی اطالعـات را
بـه سـرانجام نهایـی برسـانیم .البتـه شـبکه ملـی
اطالعـات بایـد بـه صـورت دائـم توسـعه یابـد که
نیازمنـد حمایتهـای دولـت و مجلـس اسـت.
شـبکه ملـی اطالعـات کار پویـا و دائـم اسـت و
بایـد متناسـب بـا فناوریهـای روز توسـعه پیـدا
کنـد تـا خدماتی با کیفیـت ،متنوع و پرسـرعت در
پهنـه ایـران ارائـه شـود.
تـا پایان سـال ۸۰ ،درصـد خانوارها بـه فیبر نوری
بـا سـرعت نامحدود متصل میشـوند

محسنی اژهای:

بر تأمین آزادیهای مشروع آحاد جامعه تاکید داریم
رئیـس قـوه قضاییه گفـت :ما بر تأمیـن آزادیهای
مشـروع آحـاد جامعـه تاکیـد داریـم و بـر همیـن
اسـاس ضـرورت دارد روشهـای تحقـق ایـن
آزادیهـا در سـطح جامعـه تعییـن و تبییـن شـود و
در قبـال آنهـا گفتمانسـازی صـورت گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از مرکـز رسـانه قـوه
قضاییـه ،حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی
اژهای طـی سـخنانی در نشسـت بـا اعضـای
هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات ،ضمـن برشـمردن
شـاخصههای مبحـث «جهـاد تبییـن» ،مقولـه
تبییـن و روشـنگری در امـور فرهنگـی و اجتماعـی
را از جمله اولویتهای بسـیار حائزاهمیت دانسـت
و اظهـار کـرد :بـا تبییـن و روشـنگری و بیـان ابعاد
و زوایـای حقیقـی و واقعـی امـور میتوانیـم راه
تحریفهـا ،کجفهمیهـا ،غرضورزیهـا و

تحلیلهـای ناصـواب را مسـدود کنیـم.
رئیـس دسـتگاه قضـا بـا اشـاره بـه اهمیـت کاربـرد
مقولـه آسیبشناسـی در قبـال حـوادث و اتفاقـات
اجتماعـی بـرای پیشـگیری از وقـوع مجـدد آنهـا،
تصریـح کـرد :حـوادث ناگـوار اگـر چـه در دل
خـود واجـد و موجـد خسـارت و آسـیب هسـتند،
امـا میتـوان از ایـن تهدیـد ،خلـق فرصـت کـرد و
بـا اتخـاذ آسیبشناسـیهای تخصصـی ،ضمـن
پیشـگیری از وقـوع مجـدد حـوادث ناگـوار،
ضعفهـا و خللهـا را مرتفـع کـرد.
محسـنی اژهای در ادامـه بـا اشـاره بـه سـاختار
و کارکـرد هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات ،فلسـفه
عضویـت نماینـدگان قـوا و دسـتگاههای مؤثـر
فرهنگـی در ایـن هیـأت را ،چندوجهـی بـودن
مقولـه فرهنـگ و رسـانه و اهمیت ایـن مقولهها در

ابعـاد مختلـف دانسـت.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه تحـوالت و

تطوراتـی کـه عرصـه رسـانه در ابعـاد نرم افـزاری و
سـختافزاری طـی سـالهای اخیـر تجربـه کـرده
اسـت ،گفـت :بـا عنایت بـه جمیع تحـوالت عرصه
رسـانه از جملـه ظهـور پدیدههایـی نظیـر انسـان –
حتمـا
رسـانه و سـایر دگرگونیهـا در ایـن عرصـهً ،
ممکـن اسـت نیـاز بـه اصلاح و ایجـاد قانـون در
حوزه مطبوعات و رسـانه در کشـور با در نظرگرفتن
نظـر نخبـگان رسـانه و کارشناسـان وجـود داشـته
باشد.
محسـنی اژهای در ادامـه مبحـث «اقتصـاد
رسـانه» را مـورد توجـه قـرار داد و اظهـار کـرد :باید
سـازوکارها و روالهایـی تعبیـه و تهیـه شـود کـه
رسـانههای مـا بتواننـد بـدون وابسـتگی بـه جنـاح
و جریانـی به اسـتقالل مالـی و اقتصادی برسـند و
دارای درآمـد روشـن و شـفاف باشـند.

مخبر:

2

نظرات مراجع ،راهگشای
دولت در حل مشکالت
و اداره کشور است
معـاون اول رئیـس جمهـور در دیـدار بـا آیتاللـه العظمی جـوادی
آملـی از مراجـع تقلیـد ،نظـرات مراجـع و علمـا را راهگشـای دولـت
بـرای حـل مشـکالت و اداره کشـور دانسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار اعزامی ایرنـا بـه قـم ،محمـد مخبـر روز سـه
شـنبه و در جریـان سـفر یـک روزه به اسـتان قـم در دیـدار و گفت و
گـو بـا آیتاللـه العظمی جـوادی آملـی گزارشـی از وضعیت کشـور و
عملکـرد دولت ارائـه داد.
معـاون اول رئیـس جمهـور ،کشـور را دارای مزیت هـا و نعمتهای
خـدادادی کـم نظیـر دانسـت که بـا اتکا به هـر یک از آنهـا می توان
کشـور را بخوبی اداره کرد.
مخبـر بـه اقدامـات دولـت در خصـوص تامیـن کاالهـای اساسـی،
فـروش نفـت ،اصلاح یارانه هـا ،انتقـال آب ،تامیـن انـرژی،
سـرمایه گذاری خارجی ،دیپلماسـی منطقه ای ،مسـکن و اشـتغال
اشـاره کـرد و برنامه هـای دولـت را بـرای کنتـرل تـورم و رشـد
اقتصـادی کشـور تشـریح کـرد.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا تقدیـر از مواضـع مراجـع و علمـا در
حمایـت از دولـت اظهـار داشـت کـه تدابیـر و نظرات مراجـع معظم
راهگشـای دولت در مسـیر حل مشـکالت مردم و پیشـرفت کشـور
خواهـد بود.
آیـت اللـه جـوادی آملی :مـردم جایـگاه مهمی دارنـد و بایـد با عزت
و آبرو اداره شـوند
آیـت اللـه جـوادی آملـی از مراجـع تقلیـد نیـز در ایـن دیـدار گزارش
معـاون اول رئیـس جمهـور را نافـع و امیدبخـش دانسـت و بـر
تلاش و خدمـت بیشـتر بـرای رفـع مشـکالت قشـرهای مختلـف
مـردم تاکیـد کـرد.
وی مـردم ایـران را مردمی محتـرم ،فهمیـده و فـداکار دانسـت و
تصریـح کـرد کـه مـردم جایـگاه مهمی دارنـد و بایـد بـا عـزت و آبـرو
اداره شـوند.
ایـن اسـتاد حـوزه علمیـه قـم ،قـرآن را حافـظ جمهـوری
اسالمی دانسـت و بـا توجـه بـه هجمه هـای همـه جانبـه دشـمن،
حـل مشـکالت جـاری را مـورد تاکیـد قـرار داد.

نوباوه:

قالیباف از من شکایت
کرده است
یکـی از نماینـدگان تهـران در مجلـس شـورای اسلامی از شـکایت
محمدباقـر قالیبـاف از او بـه اتهـام نشـر اکاذیـب خبـر داد.
بیـژن نوبـاوه در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اعالم ایـن خبر گفـت :بعد از
ماجرای رسـوایی سیسـمونی نـوه آقـای قالیباف که بازتاب بسـیاری
در جامعـه داشـت ،توسـط تعـدادی از نماینـدگان مجلـس بیانیهای
خطـاب بـه رهبـری تهیـه شـده بـود کـه در انتهـای آن بـدون آنکه
بـا نماینـدگان مطـرح شـود ،مطلبـی در حمایـت از رئیـس مجلـس
اضافـه کـرده بودند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه کـه مـا امضـا کردیـم فقـط مربـوط به
رهبـری بـود ،افزود :بعـد از قرائت نامه در صحـن مجلس ،تعدادی
از نماینـدگان از جملـه آقایـان کوثـری و نـادری و خانـم الجوردی از
تریبـون مجلـس نسـبت بـه ایـن اتفـاق اعتـراض کردنـد و بسـیاری
از نماینـدگان امضـای خـود را پـس گرفتنـد و ایـن مسـأله انعـکاس
فراوانـی در رسـانهها داشـت.
ایـن نماینـده مجلـس اظهـار کـرد :چنـد روز پـس از ایـن ماجـرا،
در حسـاب کاربـری خـودم در توئیتـر مطلبـی منتشـر کـردم مبنـی
بـر اینکـه ایـن کار فریبـکاری اسـت و در شـأن نماینـدگان مجلـس
شـورای اسالمی نیسـت؛ در پـی انتشـار ایـن مطلـب شـخص آقای
قالیبـاف از مـن شـکایت و اعلام کردنـد کـه اطالعـی از موضـوع
نداشـتند کـه ایـن خـودش یک جرم اسـت که بدون اطالع ریاسـت
مجلـس بیانیـهای صـادر شـده اسـت؛ ایـن درحالیسـت کـه هـم
شـواهد نشـان میدهـد و هم من اطلاع دارم که آقـای قالیباف در
جریـان موضـوع قـرار گرفتـه بودند.
نوبـاوه ادامـه داد :بـر اسـاس قانـون ،ایـن شـکایت جهـت بررسـی
بـه هیـأت نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان ارجـاع داده شـد و تعـدادی
از نماینـدگان مجلـس و همچنیـن برخـی از اعضای هیـأت نظارت
بـا مـن صحبـت کردنـد و از مـن خواسـتند کـه عذرخواهـی کنـم تـا
ماجـرا خاتمـه یابـد کـه من بـه هیچ وجـه ایـن پیشـنهاد را نپذیرفتم.
وی گفـت :امـروز احضاریـهای بـه دادگاه بـا اتهـام نشـر اکاذیـب
بـه مـن ابلاغ شـده کـه در آن قیـد شـده کـه اگـر تـا  ۵روز آتـی بـه
دادگاه مراجعـه نکنـم ،حکـم جلـب مـن صادر میشـود و بازداشـت
خواهـم شـد.این نماینـده مجلس بـا تاکید بر اینکـه صددرصد قصد
دارم کـه در جلسـه دادگاه شـرکت کنـم ،عنـوان کـرد :اقدامی کـه
آقـای قالیبـاف نسـبت به آن اعلام شـکایت کردهاند را بـرای حفظ
رعایـت حقـوق مـردم و در راسـتای وظایـف نمایندگـی میدانـم .در
دادگاه اسـناد و مـدارک الزم را ارائـه خواهـم داد و در ایـن قضیـه
شـاهد هـم دارم .همچنیـن اگـر ضـرورت داشـته باشـد ،اطالعات
بیشـتری در خصوص سـفرهای خارجـی خانواده قالیبـاف به همراه
عکـس و مـدرک کافـی ارائـه خواهـم داد.

وزیر اقتصاد:

قرار نیست با دست باز به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم
وزیـر اقتصـاد گفت :باوجـود افزایش فـروش نفت
و درآمدهـای مالیاتـی ،هزینه هـای جـاری کشـور
در بخـش حقـوق ،یارانـه و بازنشسـتگان افزایـش
یافتـه اسـت؛ لذا قطعـا بودجه کمتری بـرای دولت
می مانـد .برهمیـن اسـاس امسـال پرداختهـای
کمتـری بـه حـوزه عمـران صـورت گرفتـه اسـت،
چـرا که قرار نیسـت با دسـت بـاز به سـمت تنخواه
بانـک مرکـزی و اسـتقراض برویم.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید احسـان خانـدوزی دیـروز
(سـه شـنبه) در صـد و چهاردهمیـن نشسـت
شـورای گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـی
گفـت :توقـع داریـم اعضـای اقتصـادی کابینـه
کـه عضـو شـورای گفتوگـوی دولـت و بخـش
خصوصـی هسـتند ،مشـارکت فعـال تـری در
ایـن شـورا داشـته باشـند و نسـبت بـه سـواالت و
ابهامـات فعـاالن اقتصـادی حسـاس و پاسـخگو
باشـند.
وی بـا اشـاره بـه گالیـه فعـاالن بخـش خصوصی

دربـاره حضـور کمرنگ بعضـی اعضـای کابینه در
شـورای گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـی
تأکیـد کـرد :توقـع مـیرود عالـی تریـن مقـام
دسـتگاه دولتـی در جلسـه دیگـری بـه صـورت

رسـمی حضور و بـه طـور مسـتقیم بـا بخـش
خصوصـی مواجه شـده و حرف فعاالن را بشـنوند.
البتـه ،ممکن اسـت پاسـخ مسـئول دسـتگاه یعنی
وزیـر مربوطـه یـا رییـس سـازمان برنامـه وبودجـه

بـرای مخاطبـان ایـن بخـش  ۱۰۰درصـد قانـع
کننـده نباشـد ،چـرا کـه مـا بـرای اقنـاع در ایـن
جلسـه نیسـتیم.
طبـق اعالم وزارت اقتصـاد ،وی ادامه داد :اینکه
بگوییـم قـرار اسـت  ۱۰۰درصـد به صـورت مطلق
و جامـع بـه یـک هـدف برسـیم ،ممکـن نیسـت و
در هیـچ جـای دیگـری نیـز این اتفـاق نیفتـاده اما
همیـن قـدر که فضـای تفاهـم ،تعامـل و احترام و
شـنیدن دغدغههـای فعـاالن بخـش خصوصی،
پیمانـکاران و سـایرین ایجـاد شـود ،در مدیریـت
اقتصـادی کشـور یـک ارزش محسـوب می شـود.
وزیـر اقتصـاد در پاسـخ بـه طـرح پیشـنهاداتی
دربـاره مسـائل بیـن دولـت و بخـش خصوصـی
گفـت :مـن نظـر همـه را بـه یـک مسـاله بنیـادی
تـر جلـب می کنـم که شـاید مـا اساسـا بایـد در این
دسـت مناقشـات بـه فکـر تعریف یک نهـاد ثالث و
قاعـده گـذاری منصفانه و عادالنـه در قالب برنامه
هفتـم توسـعه یـا یـک ظـرف قانونـی دیگر باشـیم.

اد  امه از ستون روبرو

دیانـت نمی داننـد وقتـی نمی توانند با تحـوالت روز
کنـار بیایند.
مـا در برنامه ریزی هـای آموزشـی و درسـی به علت
فراوانی های غیرهوشـمندانه صاحب نظـران تعلیم و
تربیـت گرفتار سلایق شـخصی شـده ایم و حاصل
کار عصیان زدگـی اسـت کـه می بینیـم وقتـی یـک
کارگـر میکانیـک بـدون تحصیلات دبیرسـتانی
روزانـه درآمـدی بـاالی یـک میلیـون تومـان دارد و
اسـتاد دانشـگاهی کـه ماهیانـه  15میلیـون تومـان
بـدون کسـورات دریافـت می کند.
ایـن بدان کـی ماند و مـن می دانم ،شـما می دانید و
همـگان هم دانسـته اند کـه پایه سیاسـت و اقتصاد
در مـدارس بنا می شـود .ما حسـین ابولی ها فراوان
داریـم .و پدرانـی که فقـط به نان فکـر می کنند.
راهی جـز تغییر در سیسـتم آموزشـی نداریم .اینکه
دانش آمـوزان و دانشـجویانی تربیـت کنیـم که درد
و درمـان را بشناسـند و بتوانند در جامعـه امروز کار
کننـد و دل بسـته و امیـدوار به آینده باشـند.
والسالم

فارس
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شهرداریها به دنبال طرحهای تفصیلی باشند
مدیرکل سازمان بازرسی منطقه سه کشور گفت :طرحهای تفصیلی در شهرها اجرا و
برنامهها تنظیم شود و تنها بدنبال این نباشیم که برای مردم ...

سفر به تهران
برای پیگیری مسائل مالی و معیشتی کارکنان استانداری فارس
عصرمردم:
محمدهـادی ایمانیـه در دیـدار بـا میکائیـل راسـخی گفـت :بـرآورده کـردن
حـق پرسـنل ،باعث افزایش رضایتمندی و توسـعه عملکرد ایشـان
انتظـارات به ِ
می شـود کـه در نهایـت منجـر بـه افزایـش بهـره وری خواهـد شـد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در برنامه سـفرکاری به تهران بـا همراهی مهندس
کریمـی ،بـا معـاون جدید توسـعه مدیریت و منابع انسـانی وزارت کشـور دیدار و
بـه بحـث و تبادل نظـر پرداخت.
اسـتاندار فـارس در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه بـه مسـائل معیشـتی و
رفاهـی پرسـنل زیرمجموعـه وزارت کشـور در اسـتان ،خواسـتار تامیـن بودجـه

مناسـب در ایـن حـوزه شـد.
حـق پرسـنل ،باعـث افزایـش رضایتمنـدی و توسـعه عملکـرد ایشـان
ه
ب
انتظـارات
کـردن
وی افـزود :بـرآورده
ِ
می شـود کـه در نهایـت منجـر بـه افزایـش بهـره وری خواهـد شـد.
دکتـر ایمانیـه وضعیـت سـاختمان مدیریـت بحـران را نیز مورد تاکید قـرار داد و افـزود :در تامین اعتبـار مورد نیاز
بـرای اتمـام این پروژه باید تسـریع شـود.
وی همچنیـن اظهـار داشـت :اختصـاص خـودرو و تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای فرمانداری هـا و
بخشـداری ها ،بـا اولویـت بـر فرمانداری هـای تـازه تاسـیس در دسـتور کار وزارت متبـوع قـرار گیـرد.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی وزارت کشـور نیـز اقداماتی که در هـر  ۳مورد در حال انجام اسـت و امید
بـه نتیجـه بخش بودن دارد را تشـریح کرد.

اصنافی سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خواستار شد:

اعالم پروژههای سال آینده توسط شهرداریهای فارس

ایسـنا :سرپرسـت دفتـر امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس
از شـهرداران خواسـت تـا پروژههـای سـال آینـده را بـه دسـتگاههای
خدمات رسان اطالع رسانی کنند تا هزینه تاسیسات آنها دیده شود.
سـید احسـان اصنافـی سهشـنبه  ٢٤آبـان در همایـش شـهرداران فـارس در
شـیراز بیـان کـرد :معموال شـهرداریها بـه دلیل درآمـد هزینه بودن بیشـترین
هجمـه را در حـوزه مدیریتی در شـرایط خـاص اقتصـادی و اجتماعی متحمل
میشـوند.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه سـازمان شـهرداریها بـه عنـوان یکـی از
سـازمانهای وابسـته کشـور زیـر مجموعـه معاونـت عمرانـی درآمـده اسـت،
ابـراز امیـدواری کـرد کـه حرکـت رو بـه جلویـی در ایـن بـاره داشـته باشـیم.
سرپرسـت دفتـر امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس خاطرنشـان کـرد :بـا دسـتور وزیـر کشـور،
ماشین االت عمرانی به شهرداری شهرهای زیر  ١٠هزار نفر جمعیت داده نمیشود.
اصنافـی بـه سـاختار شـهرداریها در فـارس هـم اشـاره و بـا بیـان اینکه  ١٢١شـهرداری و  ١١٦شـورا در اسـتان
داریـم ،گفـت :درخواسـت برگـزاری آزمـون بـرای جذب نیرو در شـهرداریهای اسـتان داده شـده اسـت.
او اعلام کـرد کـه  ٤٦٠٠پسـت در شـهرداریهای اسـتان به جز شـهرداری شـیراز داریـم که حـدود  ١٨٢٠مورد
آن بـا تصـدی و مابقی بالتصدی اسـت.
سرپرسـت دفتـر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری فـارس به الیحـه درآمد پایدار در شـهرداریها هم اشـاره و
بیـان کـرد :این مهم اساسـی تریـن موضوع در شـهرداریها به دلیل تغییـر روابط حاکم بر این مجموعههاسـت.
اصنافـی بـا بیـان اینکـه پیـش نویـس آییـن نامه سـرمایه گـذاری تهیـه و در حال ارسـال بـه هیأت وزیران اسـت،
از شـهرداران خواسـت تـا پروژههـای سـال آینده را به دسـتگاههای خدمات رسـان اطالع رسـانی کننـد تا هزینه
تاسیسـات آنها دیده شـود.
او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه تعـدادی از شـهرداریهای فارس بـرای اجـرای فیبر نوری
اقـدام کردهانـد ،گفـت :فضـا از  ADSLبـه سـمت اسـتفاده از فیبرنـوری رفتـه کـه درآمـد خوبـی هـم بـه دنبـال
دارد.
اصنافـی بـا بیـان اینکـه در شـیراز اجـرای کل شـبکه فیبرنوری را شـهرداری متقبل شـده اسـت ،گفـت :به دلیل
درآمـد مطلـوب ،نمیتـوان بـه راحتـی از کنـار ایـن موضـوع گذشـت بـه ویژه در شـهرهای بـاالی  ١٠هـزار و ٥٠
نفـر جمعیـت کـه فرصت خوبی اسـت.

اعالم پروژههای سال آینده توسط شهرداریهای فارس
سرپرســت دفتر امور شهری و شوراهای اســتانداری فارس از شهرداران خواست تا
پروژههای سال آینده را به دستگاههای خدمات رسان ...

ایسـنا :رئیس کمیسـیون شهرسـازی ،معماری و هوشمندسـازی شورای شهر
شـیراز ،از معافیـت اماکـن مذهبی ،فرهنگی ،حسـینیه ،و مسـاجد به پرداخت
عـوارض در این کالنشـهر خبر داد.
غالمعلـی ترابـی در هشـتاد و نهمیـن جلسـه علنـی شـورای اسالمی شـهر
گفـت ۵ :بنـد بـه برنامه فیزیکی سـاخت مسـاجد و حسـینیهها و نمازخانههای
سـاخته شـده یـا در حـال سـاخت اضافه شـده اسـت.
ترابـی ادامـه داد :ایـن بندها؛ شـامل همـه فضاهـای احداثی اماکـن مذهبی،
فرهنگـی ،حسـینیه و مسـاجد ،سـاخت دو واحـد مسـکونی  ۱۰۰متـری بـرای
امـام جماعـت و خـادم مسـجد ،سـاخت فضـای  ۸۰متـری تجـاری بـه نـام
مسـجد ،حسـینیه و نمازخانه ،سـاخت فضای  ۱۵۰متری مهدکودک وپیش دبسـتانی قرآنی ،سـاخت سـالنهای
مراسـم ورزشـی کتابخانـه امـور فرهنگـی و همایش اسـت.
رئیـس کمیسـیون شهرسـازی ،معمـاری و هوشمندسـازی شـورای شـهر گفـت :طراحـی و اجـرای نمـای ایرانی
اسلامی برای ایـن اماکـن الزامی اسـت و طـی این مصوبه ،اماکن مذهبی ،فرهنگی حسـینیه و مسـاجد اشـارهشـده از پرداخـت عوارض معاف هسـتند.
ً
عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز خاطرنشـان کـرد :در طـرح معمـاری ،ترجیحـا احـداث فضـای سـرویس
بهداشـتی بـا دسترسـی بـه معابـر عمومی پیـش بینـی میشـود.

گشتاسبی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز:

واحد دریافت عوارض خودرو
در مرکز شمارهگذاری شماره  ۲فعال شد

عصرمردم:
مدیـرکل تشـخیص و وصـول درآمـد شـهرداری شـیراز گفـت :واحـد دریافـت
عـوارض خـودرو بهمنظـور رفـاه حـال شـهروندان ،بـه همـت ایـن اداره کل
و همـکاری پلیـس راهـور اسـتان فـارس در مرکـز شـمارهگذاری شـماره ۲
راهانـدازی شـد.
امیـد گشتاسـبی بهمنظـور رفـاه حـال شـهروندان و بـه همـت اداره کل
تشـخیص و وصـول درآمد شـهرداری شـیراز و همـکاری پلیس راهور اسـتان،
واحـد دریافـت عوارض خودرو در مرکز شـمارهگذاری شـماره  ۲راهاندازی شـد.
مدیـرکل تشـخیص و وصـول درآمـد شـهرداری شـیراز بـا اعلام ایـن خبـر
گفـت :شـهروندانی کـه جهـت تعویـض پلاک و انتقـال سـند مالکیـت و خـودروی خـود اعـم از خودروهـای
سـبک ،سـنگین ،وانـت ،تاکسـی و موتورسـیکلت ،بـه مرکـز شـمارهگذاری شـماره  ۲در بلـوار والیـت ،خیابـان
سلامی مراجعه میکننـد ،میتواننـد عـوارض خـودروی خـود را در همـان مـکان پرداخـت کننـد.
او بـا قدردانـی از همـکاری پلیـس راهور اسـتان و اسـتقرار واحـد وصول عوارض در مرکز شـماره  ۲شـمارهگذاری
شـیراز اظهـار کـرد :ایـن واحـد جهـت رفاه حـال شـهروندان در آن محـل مستقرشـده و در آینده نزدیـک در مرکز
شـمارهگذاری شـماره یـک نیـز راهاندازی خواهد شـد.
بـه گفتـه گشتاسـبی؛ به اسـتناد تبصره  ۶مـاده  ۲۸قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سـال  ،۱۴۰۰ثبت سـند
انتقـال خـودرو توسـط دفاتـر اسـناد رسـمی و یـا تعویـض پلاک توسـط نیـروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایران
(معاونـت راهنمایـی و رانندگـی) ،منـوط بـه تسـویه عـوارض مربوط به خـودروی مـورد معامله و سـایر خودروهای
متعلـق بـه انتقالدهنـده و انتقـال گیرنده اسـت.مدیرکل تشـخیص و وصـول درآمد شـهرداری شـیراز ادامه داد:
شـهروندان دارای خـودرو اعـم از سـبک ،سـنگین ،وانت و موتورسـیکلت جهـت پرداخت عوارض خـود میتوانند
به دفاتر پیشـخوان سـطح شـهر و یا مرکز شـمارهگذاری شـماره  ۲مراجعه و یا از طریق اپلیکیشـن سـرو به آدرس
 sarv.shiraz.irعـوارض خـود را پرداخت کنند.
او از شـهروندان شـیرازی خواسـت تـا بـه منظـور بهرهمنـدی از تخفیـف  ۲۰درصدی موضـوع تبصـره  ۶ماده ۲۸
قانـون مالیـات بـر ارزشافـزوده ،عـوارض سـاالنه خـودروی خـود را حداکثر تـا پایان همان سـال پرداخـت کنند.

سفر به تهران برای پیگیری مسائل مالی و معیشتی کارکنان استانداری فارس
حق
محمدهادی ایمانیه در دیدار با میکائیل راسخی گفت :برآورده کردن انتظارات به ِ
پرسنل ،باعث افزایش رضایتمندی و توسعه عملکرد ایشان می شود که ...

مدیرکل سازمان بازرسی منطقه سه کشور:

شهرداریها به دنبال طرحهای تفصیلی باشند
ایسـنا :مدیـرکل سـازمان بازرسـی منطقـه سـه کشـور
گفـت :طرحهـای تفصیلـی در شـهرها اجـرا و برنامههـا
تنظیـم شـود و تنهـا بدنبـال ایـن نباشـیم کـه بـرای مـردم
سـکونت گاه بسـازیم
کاظـم اکرمی سهشـنبه  ۲۴آبـان در همایـش شـهرداران
فـارس در شـیراز عنـوان کـرد :در خصـوص درآمدهـای
پایـدار بایـد تلاش شـود ،چـرا کـه درآمدهـای ناپایـدار
مشـکل مـا را حـل نمیکنـد و باتوجـه بـه اینکـه سـاخت
و سـازها کـم شـده و عـوارض پرداختـی کاهـش یافتـه
اسـت ،بایـد در هزینههـای ثابتـی کـه شـهرداریها دارند،
درآمدهـای پایـدار بـرای شـهر ایجـاد شـود.
او اظهـار کـرد :بسـیاری از شـهرهای اسـتان وضعیـت و
شـرایط مشـابهی در حـوزه درآمـد پایدار دارند و باید نسـبت
بـه اشـتراک عملکـرد خـود در این حـوزه اقـدام کنند.
اکرمی خاطرنشـان کـرد :طرحهـای تفصیلـی در شـهرها
اجـرا و برنامههـا تنظیـم شـود و تنهـا بدنبـال ایـن نباشـیم

کـه بـرای مـردم سـکونت گاه بسـازیم بلکـه مـردم علاوه
بـر سـکونتگاه بـه مدرسـه ،مرکـز آموزشـی و مجموعـه

تفریحـی نیـاز دارنـد ،لـذا علاوه بر ایجـاد چنیـن خدماتی
بایـد نسـبت بـه رفـع مشـکالت مـردم اقـدام شـود.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در شـهرهای کوچـک باتوجـه بـه
فراهـم بـودن زمیـن نیازمند اقـدام جدی بـرای حوزههای
زیـر سـاختی نظیـر پـارک ،محـل آمـوزش و تفریح مـردم و
درمانگاه هسـتیم ،گفت :در برخی شـهرها برخی توافقات
بـا مالکین در راسـتای سـاخت و سـاز انجـام و همه هزینه
بـه ویـژه هزینـه عـوارض دریافـت میشـود امـا پروانههـا
بـه مـدت طوالنـی صـادر نمیشـود .لـذا برابـر قانـون
تولیـد رقابـت پذیـر در هنـگام دریافـت عـوارض و توافـق با
متقاضـی بایـد پروانـه صـادر و ارائـه شـده و در صورتیکـه
امـکان صـدور پروانـه وجـود نـدارد نبایـد هزینـهای از
متقاضـی دریافـت شـود.مدیرکل سـازمان بازرسـی منطقه
سـه کشور افزود :شـهرداران همه دلسوز هسـتند و در آن
تردیدی نیسـت و باید تمام سـعی و تالش آنها در راسـتای
رفـع و کاهـش مشـکالت مـردم باشـد.

نجابت معاون سازمان فرهنگی شهرداری خبر داد:

راهاندازی اتوبوسهای کتاب و سفیر مهر طی هفته کتاب در شیراز
عصرمردم:
معـاون فرهنگـی و هنـری سـازمان
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
شـیراز از راهانـدازی اتوبوسهـای کتـاب و
سـفیر مهـر خبـر داد.
مهـدی نجابـت معـاون فرهنگـی و هنـری
سـازمان فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی
شـهرداری شـیراز در تشـریح برنامههـای
هفتـه کتـاب و کتابخوانـی ایـن سـازمان
اظهـار کـرد :فرهنگ کتـاب و کتابخوانی
اسـاس و زیربنـای توسـعە هـر جامعـه ای
است.
او افـزود :ترویـج ایـن فرهنـگ وظیفـهای
همگانـی بـوده و هر کس در هـر جایگاهی
کـه باشـد بایـد در راسـتای نهادینهسـازی
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی کـه زیربنای
توسـعه فـرد و جامعـه اسـت تلاش کنند.
نجابـت تصریـح کـرد :همانطـور کـه
رهبـر معظـم انقلاب در منظومـه فکـری
خـود نسـبت بـه حـوزه کتـاب یـک دیـدگاه
برجسـته دارنـد و آن رفتـن و رسـیدن بـه
ایـران کتابخـوان اسـت ،بایـد در ایـن
راسـتا فعالیـت داشـته و تلاش کنیـم.

ترابی عضو شورای شهر:

اماکن فرهنگی و مذهبی شیراز از عوارض معاف می شوند
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معـاون فرهنگـی و هنـری سـازمان
فرهنگـی شـهرداری شـیراز بـا بیـان
اینکـه ایـن سـازمان در هفتـه کتـاب و
کتابخوانـی ویژهبرنامههـای متعـدد و
متنوعـی را در نظـر گرفتـه اسـت ،گفـت:
راهانـدازی باشـگاه کتابخوانـی «بـا
هـم بخوانیـم تـا بیشـتر بدانیـم» یکـی از
ویژهبرنامههـای تعریفشـده اسـت ،بـه
ایـن صـورت کـه شـهروندان بـا عضویـت
در کتابخانـه فرهنگسـراها میتواننـد
بهصـورت مسـتمر و هفتگـی در جلسـات
کتابخوانـی ،معرفـی و نقـد و بررسـی
کتـاب شـرکت کننـد.
او در ادامـه بـه برپایـی «نمایشـگاه بـزرگ
دوسـت مـن کتـاب» اشـاره کـرد و افـزود:
در ایـن نمایشـگاه کـه در فرهنگسـراهای
کتاب ،سلامت ،جوان ،حکمت ،شـهروند
و بهمن بیگی برگزار میشـود ،شـهروندان
میتواننـد علاوه بـر بهرهمنـدی از تخفیف
 ۵۰درصـدی کتابهـا در طـرح معاوضـه
کاغـذ باطلـه بـا کتـاب نیـز شـرکت کنند.
بـه گفتـه نجابـت؛ عضویـت نیمبهـا در
کتابخانههـای زیرمجموعـه سـازمان

فرهنگـی ویـژه عمـوم مـردم ،برگـزاری
کارگاههـای ادبـی گلسـتانخوانی،
حافـظ خوانـی و شـاهنامهخوانی ویـژه
دانشآمـوزان از دیگـر برنامههـای هفتـه
کتـاب و کتابخوانـی ایـن سـازمان اسـت.
معـاون فرهنگـی و هنـری سـازمان
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
شـیراز در ادامـه به برگـزاری آییـن رونمایی
از کتـاب نویسـنده روشـندل بـا همـکاری
مرکـز توانگـران خبـر داد و گفـت :در ایـن
ویژهبرنامـه از دو کتـاب بـرادران نابینـا و

کمبینـا شـیروانی لـک رونمایـی میشـود.
او در ادامـه بـه راهانـدازی اتوبوسهـای
کتـاب و سـفیر مهـر بـا همـکاری معاونـت
اجتماعـی این سـازمان اشـاره کرد و گفت:
در ایـن ویژهبرنامـه بـه اجـرای برنامههـای
شـاد فرهنگـی و کارگاههـای سلامت
اجتماعـی پرداختـه میشـود.
نجابـت اضافـه کـرد :ایـن اتوبـوس بـا
حضـور در مـدارس مقطـع ابتدایی بـه اجرا
تئاتـر با موضـوع کتاب ،قصهگویـی ،بازدید
از کتابخانـه سـیار ،سـاخت کتابهـای
دستسـاز ،برگـزاری مسـابقه و اهـدای
کتـاب و همچنیـن اجـرای برنامههایـی در
حـوزه سلامت اجتماعـی میپردازنـد.
معـاون فرهنگـی و هنـری سـازمان
فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری
شـیراز در پایـان گفـت :امیدواریـم کـه رقم
خـوردن اتفاقـات فرهنگـی در هفته کتاب،
مبـدأ و منشـأ بـرای اتفاقات خـوب در حوزه
کتـاب و کتابخوانـی باشـد و پیوسـتن
حتـی یـک نفـر بـه جمـع کتابخوانـان و
اعضـای کتابخانههـا باعـث مسـرت مـا
درراه رسـیدن بـه اهدافمـان اسـت

حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:

عزم جدی مسووالن سالمت
برای تسریع در بهره برداری از بیمارستان رستم
عصرمردم:
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات
بهداشـتی درمانـی شـیراز در بازدیـد از
پـروژه سـاخت بیمارسـتان شهرسـتان
رسـتم بـا اشـاره به عـزم جدی مسـووالن
سلامت اسـتان و مسـووالن شهرسـتانی
برای توسـعه خدمات سلامت در رسـتم،
بـر تسـریع در بهـره بـرداری از پـروژه
سـاخت بیمارسـتان این شهرسـتان تاکید
کرد.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» کـه از
ابتـدای صبـح دیـروز ،بیسـت و چهـارم
آبـان بـه همـراه جمعـی از اعضـای هیأت
رئیسـه دانشـگاه به شهرسـتان رستم سفر
کـرده اسـت ،بـا حضـور در پـروژه سـاخت
بیمارسـتان ایـن شهرسـتان ،از نزدیک بر
رونـد پیشـبرد ایـن خدمت سلامت محور
نظـارت کـرد.
او در ایـن بازدیـد بـا بررسـی وضعیـت
توسـعه این پـروژه ،دسـتیابی به پیشـرفت
 ۸۰درصـدی کنونـی را حاصـل مشـارکت
مسـووالن دانشگاه علوم پزشـکی شیراز،

مسـووالن شهرسـتان رسـتم و مسـووالن
سلامت ایـن شهرسـتان دانسـت و بـر
تسـریع در ایـن رونـد بـا هدف بهـره مندی
مردم رسـتم از خدمـات درمانی باکیفیت،
تاکیـد کرد.
مسـوول ارشـد حـوزه سلامت اسـتان
اظهـار کـرد :بـا همـکاری مسـووالن
شهرسـتانی در زمینـه تسـهیل مسـیر
دسترسـی به بیمارسـتان ،مسـایل مربوط
بـه انشـعابات و پشـتیبانی ،امیـد اسـت تـا

پایـان سـال جـاری شـاهد بهـره بـرداری
از ایـن خدمـت سلامت در منطقـه
غـرب اسـتان فـارس باشـیم و مجموعـه
سلامت اسـتان نیـز در زمینـه تامین نیرو
و تجهیـزات موردنیـاز ایـن بیمارسـتان
همـکاری الزم را خواهـد داشـت.
در ایـن بازدیـد کـه بـا همراهـی دکتـر
«مهـرداد شـریفی» معـاون درمـان؛ دکتر
«سـید ابوالفضل هاشـمی اصل» معـاون
توسـعه مدیریـت و منابـع؛ دکتـر «عبـاس

رضائیـان زاده» معـاون بهداشـت؛ دکتـر
«سـید روح الـه حسـینی» رئیـس حـوزه
ریاسـت؛ مهنـدس «ابـوذر پاریـزی» مدیر
روابـط عمومی دانشـگاه و دکتـر «سـاالر
خواجـه پـور» مدیـر منابـع فیزیکـی و
نظـارت بـر طرح هـای عمرانـی دانشـگاه
انجـام شـد ،از بخش هـای مختلـف ایـن
پـروژه بازدیـد شـده و راهکارهـای توسـعه
آن مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
بـرای سـاخت پـروژه بیمارسـتان
شهرسـتان رسـتم کـه در زمینـی بـه
مسـاحت ۶هـزار و  ۸۰۰مترمربـع و بـا
زیربنـای ۶هـزار و  ۴۰مترمربـع در حـال
سـاخت اسـت؛ تـا کنـون  ۸۰۰میلیـارد
ریـال اعتبـار صرف شـده اسـت.این پروژه
از محـل ردیـف ملـی و وزارت بهداشـت،
بـا  ۶۴تخـت بیمارسـتانی ،دارای
بخش هـای داخلـی ،اورژانـس ،اطفـال،
زنـان ،جراحـی ،مراقبت هـای ویـژه ،اتاق
عمـل ،زایشـگاه ،آزمایشـگاه ،رادیولـوژی
و داروخانـه بـوده و تاکنـون ۸۰درصـد
پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت.

پاسداشت کتابداران برگزیده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در
آییـن پاسداشـت کتابـداران برگزیـده:
کتابـداران در مدیریـت کتابخانه هـا و
جـذب مخاطبـان ،نقـش اساسـی دارنـد
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات
بهداشـتی درمانـی شـیراز ،در آییـن
پاسداشـت کتابـداران برگزیـده کـه بـه
مناسـبت هفتـه کتـاب و کتابخوانـی و روز
کتابـدار برگـزار شـد ،بـا اشـاره بـه اهمیـت
نقـش کتابـداران ،کتابخانه هـا و تاالرهای
مطالعـه دانشـگاه ،در خدمـت رسـانی
علمی بـه دانشـگاهیان ،بـر ضـرورت
گسـترش خدمـات ایـن مجموعـه تاکیـد

کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت
تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،دکتـر «سـید وحیـد حسـینی»
گفـت :عملکـرد کتابـداران و اطلاع
رسـانان سلامت ،در مدیریـت کتابخانه ها
و تاالرهـای مطالعـه و برخـورد مناسـب
آنـان ،در افزایـش اسـتقبال دانشـجویان
و همـکاران دانشـگاهی ،نقـش تعییـن
کننـده ای دارد.
او بـا بیـان اینکـه بهـره وری مطالعـه در
تاالرهـای ویـژه کتـاب خوانـی ،بـه سـبب

امـکان تمرکـز بیشـتر ،نسـبت بـه سـایر
مکان هـا باالتـر اسـت ،افزود :الزم اسـت
بـا برنامـه ریـزی بهتر،زمینـه اسـتفاده
دانشـجویان از ایـن فضاهـای علمـی،
افزایـش یابـد.
معـاون تحقیقات و فناوری دانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز نیـز در ایـن کـه همزمان با نشسـت
هیـأت رییسـه دانشـگاه برگـزار شـد،
گزارشـی از عملکـرد یـک سـال گذشـته
گـروه کتابخانـه و تامیـن منابـع اطالعـات
ایـن معاونـت ارائـه کـرد.
دکتـر «مهتـاب معمارپـور» بـا سـپاس از

تلاش همـه کتابـداران دانشـگاه گفـت:
از کتابـداران و اطلاع رسـانان سلامت
برگزیـده واحدهـای سـتادی و محیطـی
دانشـگاه ،شـامل سـه همـکار بازنشسـته
و هشـت همـکار شـاغل در ایـن حـوزه
قدردانـی شـد.
«زهـرا صحرائیان»« ،خلیل معتقدالحق»،
«علیرضـا نیکـو»« ،زهـرا زراعـت کار»،
«زهـرا جاللـی»« ،ابوالفضـل طاهـری
سـودجانی»« ،فاطمه افتخاریان»« ،الهام
قبادی آزاد»« ،غالمرضـا غفارنیا»« ،فرزاد
امیـدی» و «راضیـه کشـاورز» ،برگزیـدگان
تقدیـر شـده در ایـن نشسـت بودنـد.
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استاندار فارس تأکید کرد:

لزوم هم افزایی
تمامی دستگاه های مسئول
در حوزهی فضای مجازی
عصرمردم:
نماینــده عالــی دولــت در فــارس در رابطــه بــا انجمــن
حمایــت از زندانیــان اظهــار داشــت :مســاعدت بــه
ایــن انجمــن ،جهــت حمایــت از خانــواده زندانیــان و
جلوگیــری از آســیب پذیــری خانــواده بســیار ضــروری
اســت کــه در ایــن راســتا اقدامــات خوبــی انجــام
شــده اســت و آمادگــی داریــم مســاعدت های
بیشــتری نیــز انجــام دهیــم.
دکتــر محمد هــادی ایمانیــه در هشــتمین جلســه
قــرارگاه عفــاف و حجــاب اســتان ،ضمــن تشــکر
از دغدغهمنــدی اعضــای حاضــر در جلســه ،بــه
مدیــرکل دفتــر اموراجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری
ماموریــت داد تــا جلســات هــم اندیشــی را هــر هفتــه
بصــورت منظــم و مســتمر برگــزار نمایــد.
اســتاندار فــارس بــا تاکیــد بــر رعایــت قانــون در تمــام
اماکــن عمومــی ،افــزود :مدیــرکل ســازمان صمــت
اســتان ،آخریــن نتایــج برپایــی فروشــگاه های
عرضــه پوشــش اســامی را جمــع بنــدی و گــزارش
کنــد.
دکترایمانیــه بــا اشــاره بــه اجــرای موفــق
طرح هــادی ،توســط معاونــت فرهنگــی و هنــری
شــهرداری شــیراز ،گفــت :آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل
مســائل ایــن افــراد ازجملــه مباحــث مالــی ،شــغلی و
فرهنگــی آنــان را بههمــراه ارائــه راه حــل ،گــزارش
کنیــد؛ تــا در جهــت رفــع آنهــا برنامــه ریزی هــای
الزم صــورت پذیــرد.
وی افــزود :از طریــق ســازمان صمــت نیــز زمینــه
اشــتغال  ۲۰۰نفــر از ایــن افــراد را فراهــم خواهیــم
کــرد.
نماینــده عالــی دولــت در فــارس در بخــش دیگــر
ســخنان خــود بــه انجمــن حمایــت از زندانیــان
پرداخــت و اظهــار داشــت :مســاعدت بــه ایــن
انجمــن ،جهــت حمایــت از خانــواده زندانیــان و
جلوگیــری از آســیب پذیــری خانــواده بســیار ضــروری
اســت کــه در ایــن راســتا اقدامــات خوبــی انجــام
شــده اســت و آمادگــی داریــم مســاعدت های
بیشــتری نیــز انجــام دهیــم.
وی ،در خصــوص پــروژه بیــن الحرمیــن نیــز اظهــار
داشــت :بصــورت منظــم جلســاتی در حــال برگــزاری
اســت تــا بــا همــکاری اداره کل راه و شهرســازی و
وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری شــیراز بتوانیــم
ســاماندهی مناســبی بــه مناطــق اطــراف حــرم
بدهیــم.
دکتــر ایمانیــه همچنیــن ،بــا تاکیــد بــر معرفــی
زمین هــای بــا کاربــرد مذهبــی ،تصریــح کــرد:
شــهرداری شــیراز پیشــقدم شــود و زمین هــای
موجــود در ســطح شــهر را ،کــه کاربــرد مذهبــی و
فرهنگــی دارنــد ،معرفــی و اطــاع رســانی کنــد تــا
خیریــن و نیــک اندیشــان در ســاخت ایــن بناهــا
مشــارکت کننــد.
اســتاندار فــارس در پایــان ،بــر لــزوم هــم افزایــی
تمامی دســتگاه های مســئول در حــوزه فضــای
مجــازی تاکیــد کــرد و افــزود :اداره فرهنگ و ارشــاد
اســامی از ابتــدای آذر مــاه قــرارگاه فضــای مجــازی
اســتان را تشــکیل و آن را اداره کنــد.

توزیع بستههای فرهنگی بین
دانشآموزان تحت حمایت
کمیته امداد فارس
ایســنا :طــی مراســمی با حضــور مســئوالن اســتان،
توزیــع بســتههای فرهنگــی و لــوازم التحصیــل
تامیــن شــده از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران ،بین
دانشآمــوزان تحــت حمایــت کمیتــه امدادفــارس،
آغــاز شــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان
فــارس سهشــنبه  ۲۴آبــان در مراســم آغــاز
توزیــع بســتههای فرهنگــی ویــژه دانشآمــوزان
نیازمنــد ،گفــت :توانمنــد ســازی دانــش آمــوزان و
خانوادههــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) یکــی از اهدافــی اســت کــه کمیتــه
امــداد بــه دنبــال دســتیابی بــه آن اســت.
مرتضــی موصلــی افــزود :فــارس دارای
ظرفیتهــای بــی نظیــری بــرای کمــک بــه
نیازمنــدان بــوده ایــن در حالــی اســت کــه میتــوان
از ایــن ظرفیتهــا بــرای توســعه خدمــت رســانی بــه
جامعــه نیازمنــدان کمیتــه امــداد بهــره جســت.
بــه گفتــه مدیــرکل کمیتــه امــداد فــارس ،بالــغ بــر
 ۴٠٠هــزار نیکــوکار حضــور داشــته ایــن در حالــی
اســت کــه نیکــوکاران حقوقــی متعــددی نیــز در
اســتان همــکار کمیتــه امــداد در راســتای کمــک بــه
نیازمنــدان هســتند.
موصلــی تاکیــد کــرد :کاهــش جمعیــت فقیــر در
اســتان و در مجمــوع کاهــش فقــر در فــارس از
دیگــر اهدافــی اســت کــه در اســتان بــه دنبــال
دســتیابی بــه آن هســتیم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان
فــارس گفــت :بیــش از ۴۲۰۰بســته فرهنگــی از
ســوی شــرکت نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی وابســته
بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران تامیــن شــده اســت
کــه بیــن دانشآمــوزان نیازمنــد شهرســتانهای
اســتان توزیــع خواهــد شــد.
بــه گفتــه موصلــی ۳۱۵۰ ،بســته از ایــن اقــام
فرهنگــی بــرای دانشآمــوزان شــاغل بــه
تحصیــل در مقطــع ابتدایــی و  ۱۰٢۵بســته ویــژه
دانشآمــوزان شــاغل بــه تحصیــل در مقطــع
متوســطه بــوده اســت.
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افزایش اختیارات استان  ،در حوزه تصمیم گیری
دکتر محمدهادی ایمانیه گفت :افزایش اختیارات اســتان ،خصوصا در حوزه تصمیم
گیری را از محورهای اصلی مورد بحث با ضرغامی عنوان کرد و ...

اعالم حمایت استاندار فارس از چاپخانه داران در استان
دکتر محمد هادی ایمانیه اســتاندار فارس در رابطه با حمایت از حوزهی کتاب گفت:
در صورتی که عزیزان ناشر عالقمند باشند ،به هرشکل ممکن ...

گردهمایی برترینهای
صنعت ساختمان در شیراز

عصرمردم:
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاههای بــن
المللــی فــارس از آغــاز بــه کار نمایشــگاه حــوزه
تاسیســات سرمایشــی ،گرمایشــی ســاختمان
و نمایشــگاه تجهیــزات آشــپزخانه و کاشــی و
ســرامیک در شــیراز خبــر داد.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاههای بــن المللــی
فــارس گفــت :شــیراز میزبــان حــدود  ۴۰شــرکت
و تولیــد کننــده فعــال در حــوزه تاسیســات
سرمایشــی ،گرمایشــی ســاختمان و نمایشــگاه
تجهیــزات آشــپزخانه و کاشــی و ســرامیک
اســت.
علــی فرهــادی گفــت :ایــن نمایشــگاه تــا روز
جمعــه ،بیســت و هفتــم آبــان مــاه پابرجاســت،
شــرکت کننــدگان از اســتانهای فــارس،
تهــران ،یــزد ،خراســان رضــوی ،اصفهــان،
مازنــدران ،و آذربایجــان شــرقی هســتند.
او گفــت :بــی شــک صنعــت تاسیســات بــه ویــژه
در بخــش ســاختمان یکــی از صنایعــی اســت
کــه مســتقیم در زندگــی ،رفــاه و امنیــت جانــی
افــراد نقــش و تاثیــر مثبــت دارد.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاههای بیــن
المللــی فــارس بــا بیــان اینکــه تنــوع و رشــد
صنعــت همــواره شــاخص قطعــی بــرای تعییــن
پیشــرفت یــک کشــور محســوب میشــود،
گفــت :صنایــع مختلــف متناســب بــا نیــاز
ملتهــا و زیــر ســاخت هــا؛ توســعه یافتــه و در
زندگــی انســانها نقــش آفرینــی میکننــد و
صنعــت تاسیســات ســاختمان هــم از ایــن مقولــه
مســتثنی نیســت.
فرهــادی گفــت :ایــن رویــداد اقتصــادی در
ســالن حافــظ ســایت نمایشــگاهی فــارس و
بــا متــراژی افــزون بــر شــش هــزار متــر مربــع
برگــزار میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاههای بیــن
المللــی فــارس بیــان کــرد :بازدیدکننــدگان از
ســایت شــرکت نمایشــگاههای بیــن المللــی
فــارس میتواننــد از ســاعت  ۱۶تــا  ۲۱از ایــن
عناویــن نمایشــگاهی بازدیــد کننــد.
چشم شیشه ای
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اعالم حمایت استاندار فارس
از چاپخانه داران در استان

عصرمردم:
دکتـر محمد هـادی ایمانیه اسـتاندار فـارس در رابطه با حمایت
از حـوزهی کتـاب گفت :در صورتی که عزیزان ناشـر عالقمند
باشـند ،بـه هرشـکل ممکـن در تولیـدات مرتبـط با چـاپ ،اعم
از مـواد اولیـه ،کاغـذ ،ماشـین آالت و سـایر مـوارد از ایشـان
حمایـت خواهیـم کرد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و
کتابخوانـی بـا حضـور در یکـی از قدیمی تریـن چاپخانه هـای
کشـور و قدیمی تریـن چاپخانـه فـارس ،بـا تبریک هفتـه کتاب
و کتابخوانـی بـه فعـاالن ایـن حـوزه و اهالـی کتـاب ،اعـم از
چاپخانه هـا ،کتابخانه هـا ،فروشـگاه های عرضه کتـاب اظهار
داشـت :فعـاالن عرصـه کتـاب ،انسـان های مقـاوم ،پرتالش
و سـخت کـوش هسـتند.
اسـتاندار فـارس ،بـه هجمه هـای بـی سـابقه ای کـه برعلیـه
کتـاب وارد شـده اسـت اشـاره کـرد و افـزود :هرچـه جلوتـر
می رویـم ،بیشـتر متوجـه میشـویم کـه هیـچ چیزی نتوانسـته
اسـت جـای کتـاب را بگیـرد و درآینده هم چیـزی جایگزین آن
نخواهـد شـد.وی افزود :علی رغـم رونق روزافزون و ارزشـمند
نشـریات و کتـب الکترونیکـی ،امـا همچنـان جـای کتـاب،
منحصربـه فـرد و اختصاصـی اسـت.
دکتـر ایمانیـه ،چاپخانـه مصطفـوی را یکـی از قدیمی تریـن
موسسـات چـاپ و نشـر کتـاب در کشـور عنـوان کـرد و اظهـار

داشـت :ایـن چاپخانـه از سـال  ۱۲۸۵تـا بـه امـروز ،در عیـن
اینکـه اسـتوار و پویـا نگهداشـته شـده ،رونـق و گسـترش نیـز
همـت سـه نسـل از آقایـان
یافتـه اسـت کـه می بایسـت از
ِ
مصطفـوی درایـن خصـوص تشـکر کـرد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم حمایـت از ناشـران و چاپخانه هـای
اسـتان ،افـزود :در صورتی که عزیزان ناشـر عالقمند باشـند،
بـه هرشـکل ممکـن در تولیـدات مرتبـط با چـاپ ،اعـم از مواد
اولیـه ،کاغـذ ،ماشـین آالت و سـایر مـوارد از ایشـان حمایـت
خواهیـم کرد.

نماینـده عالـی دولـت در فـارس خریـد کتـاب را یکـی از
راه هـای رونـق ایـن صنعـت عنـوان کـرد و گفـت :مجموعه ها
و موسسـات دولتـی بـرای خریـد و سـفارش کتـاب بـه میـدان
می آینـد .سلامت ،آمـوزش و پرورش و دانشـگاه ها ،سـه حوزه
مهـم در اسـتفاده از کتـاب هسـتند.
وی در انتهـا بـر حمایـت همـه جانبـه از ناشـرین کتاب هـای
ارزشـمند تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت :صنعـت چـاپ و نشـر،
مسـیری تاریخـی و ارزشـمند را پیمـوده اسـت؛ لـذا حفـظ،
حمایـت و توسـعه آن وظیفـه همـه مـا می باشـد.

هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری
به زودی پرداخت میشود
عصرمردم:
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی
و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز ،از پرداخـت
علـی الحسـاب تعرفه گـذاری خدمات پرسـتاری دانشـگاه
خبر داد.
دکتـر سـید ابوالفضـل هاشـمی اصـل معـاون توسـعه
مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز ،از وزیـر بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی و معـاون توسـعه مدیریـت ،منابـع و
برنامـه ریـزی وزارت بهداشـت کـه بـا در راسـتای منویـات
مقـام معظـم رهبـری ،نسـبت بـه تخصیـص منابـع مالـی
بـرای پرداخـت مبلـغ علـی الحسـاب تعرفـه گـذاری
خدمـات پرسـتاری بـه دانشـگاههای علـوم پزشـکی از

جملـه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز اقـدام کرده اسـت،
قدردانـی کـرد.
او افـزود :بـا تالشهـای شـبانه روزی همـکاران سـتادی
و محیطـی دانشـگاه ،بخشـی از مطالبـات تعرفـه گـذاری
خدمـات پرسـتاری تامیـن اعتبـار شـده کـه بـه صـورت
علـی الحسـاب به زودی به حسـاب گـروه پرسـتاری ،واریز
میشـود.
دکتـر هاشـمی اصـل بـا قدردانـی از تلاش بی وقفـه کادر
پرسـتاری دانشـگاه کـه دلسـوزانه بـا تمـام تـوان در حـال
ارائـه خدمـات حـوزه سلامت بـه مـردم هسـتند ،گفـت:
تامیـن اعتبـار بـرای پرداخـت مطالبـات مالـی کارکنان که
از دغدغههـای اصلی مسـئوالن دانشـگاه اسـت ،کماکان
در حـال پیگیـری اسـت.
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به زودی پرداخت
میشود
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...
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استاندار فارس در دیدار با وزیر میراث فرهنگی خواستار شد:

افزایش اختیارات استان  ،در حوزه تصمیم گیری

عصرمردم:
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه گفـت :افزایـش اختیارات اسـتان ،خصوصـا در حوزه تصمیـم گیـری را از محورهای
اصلـی مـورد بحـث بـا ضرغامی عنـوان کـرد و افزود :با قول مسـاعد وزیـر محترم اختیـارات اسـتان در این زمینه
افزایـش می یابد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه ،در حاشـیه نشسـت مشـترک بـا وزیر میـراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی،
بـا بیـان فرمایـش مقـام معظم رهبری در سـفر به اسـتان فـارس ،مبنی بـر اینکه گردشـگری به تنهایـی می تواند
فـارس را اداره کنـد ،افـزود :ایـن فرمایـش نشـان دهنـدهی توانمندی هـا و ظرفیت هـای بسـیار باالیی اسـت که
در حـوزه گردشـگری فارس وجـود دارد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـر اینکـه ،بـه تناسـب وجـود حرم حضـرت احمدبـن موسـی (ع) ،شـیراز سـومین حرم
اهلبیـت علیهـم السلام می باشـد ،گفـت :گردشـگری زیارتـی یکـی از ظرفیت هـای اسـتان فـارس می باشـد.
دکترایمانیـه بـا اشـاره بـه وجود آثار و بناهـای تاریخی جهانی و ملـی متعدد در فارس ،گردشـگری تاریخی را یکی
دیگـر از جنبه هـای گردشـگری اسـتان عنـوان کـرد و افـزود :وجـود پزشـکان متخصـص و حـاذق ،باعث شـده
فارس در حوزه گردشـگری سلامت نیز سـرآمد باشـد.
طبیعـت چهـار فصـل اسـتان را مقصـد بسـیاری از گردشـگران تفریحـی و سـیاحتی دانسـت و تصریـح کرد:
وی
ِ
فـارس در  ۴حوزه گردشـگری در کشـور سـرآمد اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس ،افزایـش اختیـارات اسـتان ،خصوصـا در حـوزه تصمیـم گیـری را از محورهـای
اصلـی مـورد بحـث بـا مهنـدس ضرغامی عنـوان کرد و افـزود :با قـول مسـاعد وزیر محتـرم اختیارات اسـتان در
ایـن زمینـه افزایـش می یابد.
وی ،افزایـش ارائـه تسـهیالت بانکـی با سـود پاییـن در بحث گردشـگری و صنایع دسـتی ،احداث زائر سـرا هتل
و بـوم گـردی را یکـی دیگـر از محورهـای مـورد مذاکـره در ایـن جلسـه عنـوان کـرد و اظهـار داشـت ۸۵ :صنایع
دسـتی در فـارس وجـود دارد کـه زمینـه جـذب سـرمایه گـذاری را در اسـتان فراهـم می کنـد .بـا سـرمایه گذاری
بخـش خصوصـی می تـوان ایـن صنعـت را بیـش از پیـش گسـترش داد و از ظرفیت هـای بـاالی آن در سـطوح
ملـی و بیـن المللی بهـره برد.
اسـتاندار فـارس از تشـکیل پنجـره واحد در حوزه صنایع دسـتی و گردشـگری خبـر داد و افـزود :ادارات مرتبط با
ایـن حـوزه بصـورت متمرکـز و در کمتریـن زمـان ممکـن اقدام بـه صـدور مجوزها می کننـد و تالش براین اسـت
کـه فرآینـد کار با بن بسـت مواجه نشـود.
وی سـرمایه گـذار جـذب شـده در ایـن حـوزه را در حـدود  ۱۰۰۰میلیـارد تومـان اعالم کـرد و افزود :مقرر شـد از
اختیـارات قانونـی تعریـف شـده خصوصـا مباحـث مربوط به تسـهیالت تبصـره  ۱۸در این زمینه بیشـتر اسـتفاده
شود.

استاندارفارس در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد:

لزوم اختصاص ۱۵درصد از اعتبارات بانک ها به حوزه کشاورزی

عصرمردم:
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه اسـتاندارفارس در نشسـت مشـترک بـا اعضـای کمیسـیون کشـاورزی ،آب ،منابـع
طبیعـی و محیـط زیسـت در مجلـس شـورای اسلامی ،بـه بررسـی عملکـرد بانک هـا در خصـوص بنـد ذ تبصره
 ۳۳قانـون برنامـه ششـم توسـعه پرداخـت.
اسـتاندار فـارس در ایـن نشسـت بـر لـزوم اجـرای قانون ،مبنـی بر تخصیـص  ۱۵درصـد از اعتبـارات بانک ها به
بخـش کشـاورزی تاکیـد کـرد .درصدهـای فعلی ارائه تسـهیالت بانک هـا ارائه شـد و جهت جبران مابـه التفاوت
عملکـرد تـا  ۱۵درصـد مـورد تصمیم گیری قـرار گرفت.
در ایـن نشسـت ،همچنیـن تعهـد هرکـدام از بانک ها جهت سـاخت خانه بهداشـت ،مدرسـه و زمین روسـتایی از
محـل مسـئولیت اجتماعـی مـورد بحـث و تبادل نظر قـرار گرفت و مصوب شـد.
همچنیـن تعهـد بانک هـا جهـت اختصـاص اعتبـار از طریـق مـاده  ۵۶بـه حـوزه کشـاورزی و تسـهیالت بـه
شـهرک های دانـش بنیـان حـوزه کشـاورزی نیـز مـورد تصویـب قـرار گرفـت.
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برخی مکمل های غذایی
باعث ایجاد خطر سرطان و متاستاز مغزی می شوند

مهر :تحقیقات جدید نشــان داده اســت که مکمل غذایی «نیکوتینآمیــد ریبوزید» ()NR
می تواند خطر ابتال به بیماری های جدی از جمله سرطان را افزایش دهد .در حالی که مطالعات
قبلی مکملهای غذایی تجاری مانند نیکوتینآمید ریبوزید ( ،)NRنوعی ویتامین  B۳را با فواید
مربوط به سالمت قلبی عروقی ،متابولیک و عصبی مرتبط دانسته اند ،محققان دانشگاه میزوری
دریافتند میزان باالی  NRنه تنها میتواند خطر ابتالء به ســرطان ســینه ســه گانه منفی را
افزایش دهد ،بلکه میتواند باعث متاستاز یا پیشرفت سرطان به مغز شود.
«النا گون» ،سرپرست تیم تحقیق ،گفت« :هنگامی که سرطان به مغز میرسد ،نتایج کشنده
هستند زیرا در حال حاضر هیچ گزینه درمانی قابل قبولی برای آن وجود ندارد».
گون گفت« :بعضی از مردم ،ویتامینهــا و مکملها را مصرف میکنند ،زیرا بهطور خودکار
تصــور میکنند که ویتامینها و مکملها فقط فواید ســامتی مثبتی دارند ،اما اطالعات کمی
درباره نحوه عملکرد آنها وجود دارد .از اینرو ما به بررسی چگونگی عملکرد ویتامینها و مکملها
در بدن پرداختیم ».از آنجایی که  NRیک مکمل شــناخته شده برای کمک به افزایش سطح
انرژی سلولی است و سلولهای سرطانی با افزایش متابولیسم خود از آن انرژی تغذیه میکنند،
گون میخواســت نقش  NRرا در ابتالء و گسترش سرطان بررسی کند .محققان میزان NR
در سلولهای سرطانی ،سلولهای  Tو بافتهای سالم را بررسی کردند.
گون گفت« :همه ســرطانها در هر فردی یکســان نیستند ،به خصوص از نقطه نظر عالئم
متابولیک .اغلب اوقات ســرطانها حتی میتوانند متابولیسم خود را قبل یا بعد از شیمی درمانی
تغییر دهند ».نتایج بررســیهای آزمایشــگاهی نشان داد بین بین متاســتاز و متابولیسم NR
ارتباط وجود دارد.

داروی دیابت در کاهش وزن نوجوانان موثر است

مهر :مطالعات نشــان می دهد داروی دیابت نوع  ۲موسوم به «سماگلوتاید» ممکن است به
کاهش وزن نوجوانان کمک کند .یک مطالعه جدید نشان داد که یک داروی کاهش وزن ممکن
است به نوجوانان در کاهش ( BMIشاخص توده بدنی) کمک کند.
دارویــی به نــام  semaglutideدر حال حاضر فقط برای بزرگســاالن مبتال به چاقی
یا بیماریهای مرتبط با چاقی تأیید شــده اســت .این دارو با ســرکوب اشتها عمل میکند که
ســپس کالری دریافتی را کاهش داده و منجر به کاهش وزن میشــود .تحقیقات جدید نشان
میدهد که ســماگلوتید داروی چاقی و دیابت نوع  ۲در نوجوانان مبتال به چاقی به همان اندازه
در بزرگســاالن مبتال به چاقی مؤثر است .این دارو هفتهای یک بار تزریق میشود و با نامهای
تجاری  Ozempicو  Wegovyاستفاده میشود .نتایج این مطالعه نشان داد که نوجوانان
مبتال به چاقی که این دارو را مصرف کرده و مداخالت سبک زندگی را انجام داده اند ،در عرض
 ۶۸هفته  ۱۶درصد کاهش در شــاخص توده بدنی داشته اند .این دارو همچنین منجر به بهبود
مشــکالت مربوط به سالمت قلبی متابولیک شــد .محققان میگویند که یافتههای جدید یک
گزینه درمانی امیدبخش برای نوجوانان مبتال به چاقی است ،به ویژه در زمانی که نرخ چاقی در
دوران کودکی در حال افزایش است.

فشارخون باال ریسک کووید ۱۹شدید را
افزایش می دهد

مهر :متخصصان می گویند اندازه گیری فشار خون برای سالمت کلی بدن مفید است.
محققان میگویند افراد مبتال به فشــار خون باال در معرض خطر ابتالء به بیماری شــدید یا
مرگ ناشــی از کووید  ۱۹هستند .آنها افزودند به نظر نمیرسد نوع دارویی که شرکت کنندگان
در مطالعه اســتفاده میکنند تأثیری داشته باشــد .محققان دریافتند که فشار خون باال یکی از
شــایعترین بیماریهای همراه در افراد مبتال به کووید  ۱۹است .محققان در این مطالعه ،سوابق
ســامت  ۱۶۱۳۴فردی را که آزمایش کووید  ۱۹مثبت داشــتند ،تجزیــه و تحلیل کردند .آنها
گزارش دادند که فشار خون باال در موارد شدید و ُکشنده کووید  ۱۹تقریب ًا دو برابر بیشتر از کل
موارد کووید  ۱۹بود .از بین افراد مورد مطالعه ۴۸ ،درصد از موارد شدید یا ُکشنده کووید  ۱۹فشار
خون باال داشتند در حالی که  ۲۵درصد از همه افراد مبتال به کووید  ۱۹این بیماری را داشتند.
افرادی که فشــار خون سیستولیک  ۱۵۰تا  ۱۵۹میلیمتر جیوه داشتند ،در مقایسه با افرادی
که فشــار خون سیستولیک  ۱۲۰تا  ۱۲۹میلیمتر جیوه داشتند ،با  ۹۱درصد احتمال خطر بیشتر
ابتالء به کووید  ۱۹شدید مواجه بودند.

نشانههای کمبود منیزیم

دارد .اگر شبها برای به خواب رفتن مشکل دارید یا
مکررا از خواب بیدار میشوید میتواند ناشی از پایین
بودن سطح منیزیم در بدنتان باشد.
منیزیم یک شُ لکنندهی طبیعی عضالت است،
بنابراین مصرف منیزیم پیش از خواب میتواند به
یک خواب خوب شبانه کمک کند .منیزیم میتواند
برای تسکین سندرم پای بیقرار نیز مفید باشد.
سندرم پای بیقرار یک مشکل بسیار شایع است که
باعث احساس ناراحتی و بیقرای در پاها و تمایل
به حرکت دادن مداوم آنها در رختخواب یا در
حالت نشسته میشود .مطالعهای دریافته مصرف
 ۳۰۰میلیگرم منیزیم در روز و به مدت سه ماه
کمک میکند عالئم سندرم پای بیقرار به نصف
کاهش پیدا کنند.
عضالتتان بیدلیل میگیرند
هرچند هنوز کامال مشخص نیست علت گرفتگیهای
دردناک عضالت چیست اما شواهد نشان دادهاند
پایین بودن سطح منیزیم در بدن میتواند در این
عارضه نقش داشته باشد .شما باید برای شُ ل شدن
عضالت منیزیم مصرف کنید ،بنابراین اگر بدنتان
منیزیم کافی نداشته باشد ممکن است عضالتتان
دچار انقباض و اسپاسم شوند.
اگر گرفتگی عضالت خصوصا در شب ناراحتتان
میکند بهتر است مصرف منیزیم را در رژیم
غذاییتان بیشتر کنید یا از پزشکتان در مورد مصرف
مکمل منیزیم سوال کنید .بعضی از افراد با افزایش

دریافت منیزیم میتوانند گرفتگیهای عضالنی را
تخفیف دهند.
تپش قلب دارید
اگر سابقهی بیماریهای قلبی یا تپش قلب دارید
حتما باید با پزشک مشورت کنید .اگر تپش قلبتان
در اثر عواملی مانند استرس ،مصرف کافئین یا الکل
و مصرف برخی از داروها نیست ،پس ممکن است
کمبود منیزیم علت آن باشد.
منیزیم کمک میکند ریتم قلب تنظیم شود ،بنابراین
کمبود این ماده معدنی میتواند احتمال ضربان تند
قلب یا بینظمی ضربان قلب را افزایش دهد .اما
هنوز مشخص نیست آیا مصرف مکمل منیزیم
میتواند جلوی تپش قلب را بگیرد یا خیر .مصرف
غذاهای منیزیمدار را بیشتر کنید اما اگر همچنان
تپش قلب داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید.
عالئم سندرم پیش از قاعدگیتان بدتر
شده است
طبق تحقیقات ،کمبود منیزیم یکی از علتهای
شایع عالئم سندرم پیش از قاعدگی است .مطالعهای
دریافته خانمهایی که عالئم سندرم پیش از
قاعدگیشان شدید است ،نسبت به آنهایی که چنین
مشکلی ندارند ،سطح پایینتری از منیزیم در بدن
خود دارند .بهترین راه تست سطح منیزیم در بدن،
آزمایش خون نیست زیرا ذخایر منیزیم در بافتهای
بدن با این آزمایش مشخص نمیشود .یک روش
بهتر ،تست منیزیم گلبولهای قرمز است که در آن

مقدار منیزیم در داخل سلولها اندازهگیری میشود
و شاخص دقیقتری برای سنجش وضعیت منیزیم
در بدن است.
سردرد یا میگرن دارید
منیزیم به شل شدن عضالت و عصبها کمک
میکند و میتواند عالئم دردناک سردردهای میگرنی
را تسکین دهد .به گفتهی انجمن میگرن آمریکا،
مصرف  ۴۰۰تا  ۶۰۰میلیگرم منیزیم در روز میتواند
تعداد سردردهای میگرنی را در افراد کاهش دهد.
البته شما باید پیش از مصرف مکمل منیزیم حتما با
پزشک مشورت کنید.
منیزیم در سبزیجات برگدار و سبز مانند اسفناج،
برگ چغندر ،کلم کِیل ،تربچه و کلم برگ به وفور
وجود دارد .مواد غذایی دیگری که منیزیم دارند
شامل لوبیا ،عدس ،غالت کامل ،دانهها و شکالت
تلخ میشوند .همچنین میتوانید با مصرف بیشتر
مغزها ،ذخایر منیزیم بدنتان را باالتر ببرید .کینوآ،
آرد گندم و بادام نیز دارای منیزیماند .اگر تردید دارید
دچار کمبود منیزیم هستید پیش از مصرف مکمل
منیزیم حتما با پزشک مشورت کنید.
مکمل منیزیم در انواع گوناگونی وجود دارد :منیزیم
اکسید ،منیزیم سیترات ،منیزیم گلیسینات ،منیزیم
کلراید و منیزیم سولفات ،و هر کدام از این انواع
مزایا و معایب خود را دارند .در مورد اینکه کدام نوع
مکمل منیزیم برای شما مناسب است با پزشکتان
صحبت کنید.

این مغز آجیلی منبع عالی آنتی اکســیدان ها محسوب می شود که می تواند
اثرات مخرب رادیکال های آزاد بر ســلول های بدن را خنثی کند .رادیکال های
آزاد باعث ایجاد ناپایداری در مولکول ها می شود و با آسیب رساندن به سلول ها
خطــر ابتال به بیماری ها از جمله دیابت ،آلزایمــر و بیماریهای قلبی را افزایش
می دهــد .ماکادمیا دارای باالترین ســطح آنتی اکســیدان  فالونوئید در میان
آجیل های درختی اســت که با التهاب مقابله کرده و باعث کاهش کلســترول
می شــود .عالوه بر این سرشار از توکوترینول اســت که نوعی ویتامین ای با
خواص آنتی اکســیدانی اســت که منجر به کاهش سطح کلسترول می شود و
می تواند از بدن در برابر سرطان و بیماری های مغزی محافظت کند.
بهبود سالمت قلب با ماکادمیا
مصرف ماکادمیا میتواند بیماری های قلبی را کاهش دهد .بر اساس مطالعات
انجام شــده مصرف روزانه  42 – 8گرم ماکادمیا می تواند سطح کلسترول بدن
خود را تا  10درصد کاهش بدهد  و مصرف روزانه  84 – 42گرم از آن می تواند
نشانگرهای التهاب مانند لوکوترین را به میزان قابل توجهی کم کند .باال رفتن
التهاب در بدن یکی از عوامل مهم در بروز بیماری های قلبی محسوب می شود.
کاهش وزن با ماکادمیا
بــا وجود باال بودن کالــری ماکادمیا ولی به دلیل وجــود فیبر و پروتئین و
خاصیت سیرکنندگی که دارد می تواند به کاهش وزن کمک کند .از سویی دیگر
ماکادمیا سرشــار از چربی های اشباع نشده به خصوص اسید پالمیتولئین یا امگا
 7است که می تواند از بدن در برابر افزایش وزن محافظت کند.
از ماکادمیا می توانید ،ضمن کالری شماری به عنوان میان وعده ای سیرکننده
یا همراه با انواع ســاالد در رژیم غذایی استفاده کنید تا مانع از پرخوری شما در
وعده های غذایی و بین روز شود.
این مغز آجیلی سرشار از چربی های تک غیر اشباع است که می تواند باعث
فواید ماکادمیا برای پوست و مو
کاهش سطح کلسترول بدن خون شده و سالمت قلب را بهبود دهد  .
جوانســازی پوســت :مقدار باالی اســیدهای چرب ضروری و اسید
عدد
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در تحقیقی که در دانشــگاه پنســیلوانیا انجام شد افرادی که روزانه
پالمیتولئیک باعث بهبود فرایند آبرســانی به پوســت شــده و با کاهش چین و
تری
پایین
ماکادمیا به رژیم غذایی خود اضافه کرده بودند  ،ســطح کلســترول
چروک های سطحی به جوان سازی پوست کمک میکند.
نسبت به دیگران داشتند.
تقویت رشد موها :اســید پالمیتولئیک عالوه بر جوانسازی پوست باعث
ها
دیابتی
ماکادمیا برای
تقویت فولیکولهای مو شده و به رشد بهتر موها کمک می کند.
کم
مقدار
التهاب،
ضد
خاصیت
و
پایین
گلیســمی
شاخص
ماکادمیا به دلیل
تقویت ناخن ها :پروتئین و اســیدهای چرب موجود در این آجیل باعث
قندخون
سطح
آن
مصرف
که
شود
می
باعث
فیبر
متوســط
مقدار
کربوهیدرات و
تقویت و افزایش رشد ناخن ها می شود.
کاهش
را
2
نوع
دیابت
به
ابتال
خطر
و
باشد
مفید
دیابتی
افراد
برای
را باال نبرد و
عوارض مصرف ماکادمیا
می دهد.
ماکادمیا با وجود فواید بسیار زیادی که دارد ولی به دلیل محتوای چربی باال
ماکادمیا
با
خونی
کم
درمان
در صــورت زیادی روی در مصرف به خصوص آجیل تفت داده شــده می تواند
وجــود همزمان مس و آهن در این آجیل باعــث افزایش تولید گلبول های   منجر به افزایــش چربی خون و حتی افزایش وزن شــود ،بهره مندی از فواید
قرمز و بهبود گردش خون در بدن و به درمان کم خونی کمک می کند.
ماکادمیا برای سالمت در صورتی اتفاق می افتد که شما مراقب مصرف کالری
مصرف ماکادمیا برای بدنسازان
و چربی مورد نیاز روزانه بدنتان باشید.
پیچیده
های
کربوهیدرات
و
ســالم
های
از آنجا کــه ماکادمیا حاوی چربی
از آنجا که هنوز بررســی هایی برای تاثیر ماکادمیا روز زنان باردار و شیرده
به
آن
مصرف
رساند،
می
مداوم
انرژی
بدن
اســت و به مرور هضم شــده و به
انجام نشده توصیه می شــود در دوران بارداری و شیردهی از مصرف ماکادمیا
کند.
می
کمک
بدنسازان
ورزشکاران و بهبود عملکرد
اجتناب کنیــد .مقدار باالی فســفر در ماکادمیا می تواند بــرای افراد مبتال به
ماکادمیا
تقویت چشم با
مشکالت کلیوی مضر باشد.
برای
ماکادمیا
در
6
امگا
و
3
امگا
ضروری
چرب
ســیدهای
ویتامین ب  1و
ماکادمیا ممکن است در برخی افراد ،به خصوص افرادی که به دیگر آجیل ها
را
مروارید
آب
جمله
از
هایی
بیماری
به
ابتال
خطر
و
اســت
مفید
سالمت چشم
آلرژی دارند ،ایجاد واکنش الرژیک نماید.
دهد.
کاهش می
زیاده روی در مصرف ماکادمیا باعث نفخ شــکم ،احتباس گاز در روده ها و
ماکادمیا
با
سرطان
و
سلولی
های
آسیب
از
پیشگیری
اسهال می شود.

فواید آجیل ماکادمیا برای سالمتی

آنها می شود و فواید سالمت آن ها را به شدت کاهش می دهد.
مس موجود در ماکادمیا به بهبود واکنش های آنزیمی دستگاه گوارش کمک
می کند.
پیشگیری از پوکی استخوان با ماکادمیا
مقادیر باالی فســفر ،منیزیم و منگنز در این آجیل خوشــمزه باعث تقویت
اســتخوان ها و بهبود جذب کلسیم می شود و خطر ابتال به پوکی استخوان را
کاهش می دهد.
تقویت سیستم عصبی با ماکادمیا
مــس ،ویتامین ب  ،1منگنــز و منیزیم موجود در ایــن آجیل باعث تقویت
عملکرد انتقال دهنده های عصبی می شــود .اولئیک اسید و پالمیتولئیک اسید
موجود در ماکادمیا در محافظت از ســلولهای عصبی مغز ،نقش موثری دارند و
خطر بیماری ها مرتبط با آســیب مغزی را کاهش می دهد .مقدار باالی امگا 9
در ماکادمیا باعث بهبود خلق و خو ،تقویت حافظه و پیشــگیری از بیماری های
عصبی و آلزایمر می شود.
کاهش التهاب و پیشگیری از آرتریت با ماکادمیا
التهاب مزمــن در بدن یکی از عوامل ابتال به بیمــاری های قلبی ،دیابت،
ســرطان و آرتریت است .اسید های چرب امگا  6ماکادمیا برای کاهش التهاب
مزمن در بدن نقش بســیار موثری ایفا می کنند .مصرف ماکادمیا می تواند خطر
ابتال به آرتریت روماتوئید را کاهش دهد و یکی از بهترین آجیل ها برای درمان
آرتروز محسوب می شود.
کاهش کلسترول خون با ماکادمیا

طراح :میترا چراغ پور

ماکادمیا ،فندق ســبز یا فندق استرالیایی یکی از گران ترین خشکبار جهان
محسوب می شود که محبوبیت زیادی دارد  ،درخت ماکادمیا   ،درختی از خانواده
  Proteaceaeاســت .این درخت همیشه سبز مناطق نیمه گرمسیری با
رویش بذر تکثیر می شــود و باردهی خوبی دارد و اخیرا در شمال کشور کاشت
آن شروع شده است.
درخت ماکادمیا تا ارتفاع  18متر و عرض  15متر رشــد می کند و برگ هایی
چرمی و براق با طول  30 – 20ســانتی متــر دارد .گلهای ماکادمیا صورتی یا
سفید و به صورت خوشه ای و معطر هستند.
میوه ماکادمیا پوســته چرمی ضخیمی دارد که ابتدا سبز رنگ است و سپس
قهوه ای شده و بعد از رسیدن میوه ،شکافی روی آن نمایان می شود.
درخت ماکادمیا حدود  7ســال زمان برای بالغ شــدن نیاز داد و بعد از آن تا
 100سال میوه می دهد.
ماکادمیا شــباهت زیادی به فندق دارد و یکی از مغذی ترین خشکبار جهان
محسوب می شــود .ماکادمیا بسیار انرژی زا اســت و  76درصد ترکیب آن را
روغن های گیاهی تشــکیل داده اند و حاوی ویتامین هایی از جمله نیاســین،
ویتامین ب  1و ویتامین ب  2و عناصر ضروری از جمله فسفر ،کلسیم ،پتاسیم،
سدیم ،سلنیوم و آهن است.
روغن ماکادمیا سرشــار از اسیدهای چرب غیر اشــباع است اگر ماکادمیا به
صورت خام و در اندازه متعادل مصرف شــود فواید زیادی برای سالمت بدن و
به خصوص سالمت قلب دارد و از بروز حمالت قلبی پیشگیری می کند و باعث
بهبود بینایی و درمان آرتریت می شود.
ماکادمیا چیست؟
ماکادمیا به نام فندق اســترالیایی سبز شــناخته میشود که دارای مغز آجیلی
سرشار از چربی های سالم غیر اشباع است ،چربی ماکادمیا از بادام ،بادام هندی
و گردو بیشتر است بنابراین نباید در مصرف آن زیاده روی شود .ماکادمیا طعمی
کــره ای دارد و در نقــاط مختلف جهان از جمله برزیل ،کاســتاریکا ،هاوایی و
نیوزلند رشــد می کند .ماکادمیا به بهبود هضم ،ســامت قلب ،مدیریت وزن و
قند خون کمک می کند.
نحوه خوردن ماکادمیا
ماکادمیا را می توان به صورت تازه و خشک مصرف نمود .پوست تازه و سبز
رنگ ماکادمیا را می توانید را چاقو برش بزنید و مغزش را مصرف کنید.
پوست ســفت ماکادمیا را می توانید مانند فندق بشکنید و مغزش را مصرف
نمایید .آجیل ماکادمیا را به صورت خام ،بوداده و شور مصرف می کنند.
از ماکادمیا می توانید در ترکیب انواع اســموتی ،معجون ،شــکالت ،کیک،
کلوچه ،دســر و ســاالد اســتفاده نمایید .ماکادمیا را می تواند برای مدت های
طوالنی در یخچال و فریزر نگهداری نمایید.
فواید ماکادمیا برای سالمت
تمام فوایدی که  در این مقاله از بیتوته درباره ماکادمیا گفته می شــود برای
مصرف خام آن به صورت متعادل است ،زیاده روی در مصرف ماکادمیا به قدری
که چربی مصرفی روزانه تان بیشــتر از مقدار مورد نیاز بدن شود ،با وجود فواید
بسیار زیادی که برای سالمت دارد می تواند منجر به باال رفتن چربی خون شود
و به ضرر سالمتی تمام شود.
اگر می خواهید از فواید ماکادمیا یا هر نوع آجیل دیگر برای سالمت بهره مند
شــوید باید این مغزهای آجیلی خوشــمزه را به صورت خام و در اندازه متعادل
مصرف کنید ،تفت دادن مغزهای آجیلی باعث اکســید شدن چربی های سالم

تبیان :طبق گزارشها ممکن است نیمی از افراد
دچار کمبود منیزیم در بدن باشند .منیزیم یک ماده
معدنی است که بدن برای عملکرد مناسب به آن نیاز
دارد .منیزیم در بیش از  ۳۰۰واکنش بیوشیمیایی
مربوط به عملکرد عضالت و عصبها ،عملکرد قلب
و سالمت استخوان دخالت دارد .همچنین شما برای
فعالیت بهینهی ویتامین  Dدر بدن خود به منیزیم
نیاز دارید.
منیزیم حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و
از این طریق در کنترل بهتر قند خون نیز نقش
دارد .تحقیقات نشان داده منیزیم میتواند عملکرد
رگهای خونی را بهبود داده و فشارخون را کاهش
دهد .ضمنا این ماده معدنی نقش یک پشتیبان را در
متابولیسم انرژی ،عملکرد عضالت و سیستم عصبی
و سنتز پروتئین بازی میکند .بنابراین خیلی مهم
است که مطمئن باشید منیزیم کافی از طریق تغذیه
دریافت میکنید .در ادامه از عالئمی میگوییم که
نشان میدهند کمبود منیزیم دارید.
بیشتر اوقات احساس خستگی میکنید
از آنجایی که منیزیم در واکنشهایی که انرژی
سلولی تولید میکنند دخالت دارد ،پس عجیب نیست
که کمبود منیزیم بتواند باعث احساس خستگیتان
شود .اگر بیشتر ساعات روز خستهاید و احساس
میکنید انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره
و مورد عالقهتان را ندارید ،میتواند نشاندهندهی
کمبود منیزیم در بدنتان باشد.
خستگی میتواند ناشی از عوامل زیادی باشد مانند
استرس ،کمبود خواب و حتی افسردگی .کمبود آهن
و ویتامین  Dیا کمبود ویتامین  B12نیز دو علت
شایع خستگیاند .اگر متوجه شدید این عوامل باعث
احساس خستگیتان نیستند و همچنان بیشتر از حد
معمول خستهاید ،نگاه دقیقتری به رژیم غذایی خود
بیندازید .شما باید مطمئن شوید که کالری کافی و
درشت مغذی به اندازه دریافت میکنید ،اما در مورد
مصرف غذاهای سرشار از منیزیم چطور؟ اگر در
رژیم غذاییتان زیاد از غذاهای فرآوری شده استفاده
میکنید پس احتمال اینکه کمبود منیزیم داشته
باشید بیشتر است.
عصبی و پُراسترس هستید
منیزیم نقش مهمی در تنظیم سیستم عصبی و
تسکین استرس دارد .مطالعات نشان دادهاند پایین
بودن سطح این ماده معدنی مهم در بدن میتواند
منجر به افسردگی یا اضطراب و حتی حمالت پانیک
شود .مشخص نیست آیا مصرف مکمل منیزیم
میتواند این عوارض را کاهش دهد یا خیر ،اما یک
سری از مطالعات این اثر را تائید کردهاند.
یکی از راههایی که منیزیم به تسکین استرس کمک
میکند ،کاهش هورمون کورتیزول است .البته در این
مورد به پژوهشهای بیشتری نیاز است اما تاکنون
شواهدی بودهاند که نشان دادهاند مصرف بیشتر
غذاهای منیزیمدار برای سالمت روان مفید است.
مشکل خواب دارید
منیزیم در تنظیم فرارسانهای عصبی مانند سروتونین
و مالتونین که سیکل خواب را کنترل میکنند نقش
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حسرت های بزرگ
انسان ها
در انتهای
راه زندگی

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

بگو پیشرفت
نگو پسرفت
بعضی ها واقعا زور می گویند .بخصوص
این قلم به دستان منتقد ،یا صاحب نظرانی
که گاهاً صدایشان از البالی پارازیتهای
خودسانسوری در می آید ،در کل همه
کسانی که هر یک به نوعی پیشرفت و
توسعه کشور را زیر سؤال می برند .به نظر
من که قضاوتشان عادالنه نیستُ .ملک ما
الحمدوهلل امروزه در سایه مدیران کار آمد،
دلسوز ،مبتکر ،خالق و با دانش ،به لحاظ
پیشرفت و توسعه یافتگی در زمینه های
گوناگون توی جهان (نه این دور و برها)
حرف اول را می زند در چنین شرایطی افراد
مغرضی پیدا می شوند و می گویند :ما داریم
درجا میزنیم ،پیشرفتی نداریم؟ امروزه ما
از بس پیشرفت کرده ایم ،حتی دامهایمان
هم یک ارزش دیگری پیدا کرده اند .چرا
که اشخاص تحصیلکرده ،لیسانسه آنها
را برای َچرا به دشت و صحرا می برند .در
برخی کشورها که اینقدر ادعای پیشرفت
دارند ،آیا چوپانشان لیسانسه است؟ بز
و گوسفندانشان چوپان تحصیل کرده،
دارند؟! من نمی دانم این انجمن حمایت
از حیوانات چگونه اجازه می دهد گوسفند
و بزهای عزیز و گرامی را یک چوپان با
تحصیالت کم ،برای چرا به صحرا ببرد؟
این تحقیر کردن دامها نیست؟ تازه این
یک روی س ّکه است در اینجا واقعا برای
افراد ارزش و احترام قائل هستند .سایر
جاها که این خبرها نیست .همین شخص
تحصیلکرده ما ،چقدر مهم است که او
را می فرستند در دامن طبیعت ،همراه
گله توی فضای باز و آزاد ،برای خود می
نشیند ،می خوابد ،پا می شود ،توی سبزه ها
پشتک وارو می زند ،می َد َود! اعصابش
راحت است ،ولی کشورهای به اصطالح
مترقی ،شخص را به عنوان فضانورد
می چپانند توی یک محفظه تنگ و بسته
سپس او را به فضا می فرستند .انگار روی
زمین جا برایش نیست .بیچاره آرزو دارد،
توی آن محفظه کمی قدم بزند .وای اگر
یک وقت قبل از پرتاب به فضا ،کلمُ ،ت ُرب
یا قیمه نخود ،خورده باشد! امروزه روز ،ما
چنان پیشرفت کرده ایم که راننده تاکسی
یا اسنپ با مدرک پزشکی مسافرکشی
می کند ،فقط به خاطر رفاه حال مسافر،
چرا؟! چونکه اگر مسافر یک وقت توی
ماشین حالش به هم خورد ،گالب به
رویتان قی کرد یا سکته ،راننده طبابت
بلد باشد! بتواند به مسافر خود فکری
رسیدگی کند .راننده ای که دکتر نیست تا
مسافر حالش بد شد فوری راهش را به
سمت دارالرحمه کج می کند! پس آنها که
می گویند :ما پیشرفت نکرده ایم ،پیداست
چشمان خود را بر روی واقعیتها بسته اند!
باز کنید لطفاً ،چشمانتان را عرض می کنم!

بیتوته :همه انسان ها معموال یک سری امیدها و آرزوهای
یکسان دارند ،جالب است بدانید حتی انسان های در حال مرگ
هم حسرت های یکسانی دارند ،شما می توانید با استفاده از  
تجربیات افرادی که قبل از شما مسیر زندگی را طی کرده اند،
تغییرات در جهت بهبود کیفیت زندگیتان ایجاد کنید تا حسرت
کمتری برایتان بماند.
اغلب ما حتی برای یک مسافرت کوچک به شما بارها از
کسانی که از جاده چالوس عبور کرده اند اطالعات می گیریم
که کجای جاد دره ای با چشم انداز زیبا وجود دارد و کجا
می توانید در قهوه خانه ای مشرف به رودخانه ته دره چای
بخورید و کجا می توانید از زیبایی های شمال بیشترین لذت
را ببرید.
اگر این اطالعات را درباره سفر زندگی از کسانی که قبال این
مسیر را طی کرده اند بپرسید ،به نظرتان چه اتفاق مثبت و چه
تغییری در مسیر زندگیتان رخ خواهد داد؟
همه ما مسافرانی هستید که هر گذرگاه عمر فقط یک بار
عبور می کنیم بنابراین نمی توانیم از تجربیات خودمان در طول
مسیر  20سالگی 30 ،سالگی یا  40سالگی و غیره بهره مند
شویم .درست است که همه آدم ها سرنوشت یکسانی ندارند
ولی اصول کلی موفقیت و شکست در این دنیا یکسان و
مشابه است.
انسان ها اشتباهات زیادی در زندگی مرتکب می شوند که
بعدا حسرتشان را می خورند ،حسرت دوست داشتن فردی که
دیگر در میان ما نیست ،حسرت کاری که باید انجام می دادیم،
حسرت تصمیم عجوالنه ای که گرفتیم ،حسرت زمان هایی
که هدر داریم و غیره.
برخی حسرت ها بین انسان ها مشترک است و اگر می خواهید
بدانید در انتهای زندگی انسان ها چه حسرت های مشترکی
دارند و شما نمی خواهید مثل گذشتگان خود حسرت به دل
بمانید.
اغلب انسان های در حال مرگ وقتی به پایان زندگی می رسند
حسرت های مشترکی دارند ،اگر شما نمی خواهید مانند
گذشتگانتان حسرت به دل بمانید ،با ادامه مطلب همراه
شوید تا بتوانید با استفاده از تجربیات دیگران از  همین امروز
تغییرات مثبتی در سبک زندگیتان ایجاد کنید که در آینده
دچار حسرت نشوید.

انسان های در شرف مرگ چه حسرتهایی دارند
پرستاری به نام برونی ویر که در یکی از بیمارستان های
استرالیا مشغول به کار بود ،آخرین گفته او آرزوهای برباد رفته
و حسرت افراد رو به مرگ را در وبالگ خود منتشر کرد.
به گفته او متداول ترین مورد پشیمانی افراد در حال مرگ این
است که« :کاش این قدر سخت و طوالنی کار نکرده بودم».
به دلیل استقبال بسیار زیاد مردم از مطالب این وبالگ،
برونی ویر تصمیم گرفت کتابی بر اساس مطالب آن چاپ کند.
در این کتاب آمده است که اغلب افراد ،لحظاتی که در انتظار
مرگ هستند دید بسیار دقیق و روشنی راجع به زندگی خود و
به طور کلی زندگی پیدا می کنند و این دید متفاوت می تواند
برای افرادی که هنوز فرصت زندگی دارند مطالب و تجربیات
گرانبهایی به ارمغان بیاورد.
زمانی که لحظات پایانی زندگی فرا می رسد ،بیشتر افراد به
روشنی متوجه می شوند که بخش عمده ای از آرزوها و اهداف
خود را عملی نکرده اند .آنها متوجه می شوند علت مرگشان تا
حد زیادی به تصمیم های که در طول زندگی گرفته بودند،
بستگی دارد.
سالمت بزرگترین حق انتخاب فردی و آزادی شخصی است
و معموال افراد تا زمانی که زندگیشان به خطر نیافتاده ،قدر
سالمتی را نمی دانند .اغلب بیماران مرد از این نکته حسرت
دارند که دوران کودکی فرزندان و همدمی با همسرشان را به
خاطر ساعات کار طوالنی از دست داده اند .تمام مردانی که در
بستر مرگ هستند از سپری کردن ساعات و روزهای طوالنی
در محیط کار ،پشیمان می شوند  .
بسیاری از افرد برای حفظ مناسبات مسالمت آمیز با دیگران از
بیان احساساتشان طفره می روند و به همین خاطر زندگیشان
از چیزی که واقعا باید باشد ،فاصله می گیرد و نمی توانند به
شخصیتی که آرزو و توانایی اش را دارند برسند.
خیلی افراد تحت تاثیر تلخی یا ناکامی ناشی از مماشات با
دیگران و محیط به بیماریهای جدی مبتال می شوند.
خیلی از افراد به قدری گرفتار کارها و زندگی روزمره می شوند
که دوستانشان را فراموش می کنند و در لحظات پایان عمر از
این که برای دوستی و روابط خود ارزش قائل نبوده اند دچار
پشیمانی می گردند.
در کمال تعجب خیلی از انسان ها از این که به اندازه کافی

 – 9کاش ریسک پذیر بودم .خیلی از حسرت های زندگی
ناشی از محافظه کاری است .انسان های شاد و موفق همیشه
درجاتی از ریسک پذیری در زندگیشان دارند .قبرستان ها فقط
پر از آدم های مرده نیستند ،پر از طرح ها ،ایده ها و هدف های
بزرگی هستند که هیچگاه قدمی برایشان برداشته نشده است
یا نیمه کاره رها شده اند.
 – 10کاش قانع بودم .با همان چیزی که داری ببین چطور
می توانی خوش باشید .برای خوش بودن نیازی نیست به اندازه
سفر به دور دنیا پول داشته باشی .می توانی از زیبایی های
اطرافت ،از گلبرگ های گل ،از یک فیلم کمدی ،از بازی با
یک کودک ،از طعم چای ،از یک موسیقی ،از هم صحبتی
با خانواده و دوستان لذت ببری .زندگی همیشه همراه با
سختی است و کسانی که همیشه منتظر شرایط ایده آل برای
خوشحالی هستند ،حسرت می خورند.
 – 11گاهی بی خیال باش .خیلی از اتفاقاتی که امروز به
نظرت سخت و غیر قابل تحمل می آیند در آینده تبدیل
به خاطراتی می شوند که دیگر اهمیتی ندارند .مثل ترمی
که مشروط شدی و بعد از  20سال به نمراتت می خندی.
وقایع زندگی را از دور ببین ،آیا این اتفاق  10سال بعد هم
برایت اهمیت خواهد داشت؟ به این صورت می تواند راحت تر
با مشکالت کنار بیایی و کمی بی خیال شوی.
 – 12ای کاش بخشنده بودم .از چیزی که داری هر چند
کم به نیازمندان ببخش و از تقصیر دیگران بگذر .بخشنده
بودن انسان را آرام تر می کند .بار کینه فقط سنگینی قلبت
را بیشتر می کند.
 – 13ای کاش در لحظه زندگی می کردم  .انسان ها معموال
یا در حسرت گذشته اند یا دل به آینده می بندند .رندگی همین
لحظه ای است که در آن هستند پس از همین لحظه لذت ببرد
و آن را به بهترین شکل مدیریت کن چرا که اگر از دست برود
دیگر هیچ گاه آن را به دست نخواهی آورد.
 – 14ای کاش مزاحمین را از زندگی ام حذف می کردم.
افرادی که حالت را خوب نمی کنند ،افراد منفی باف ،افرادی که
انرژی ات را می گیرند ،کسانی که مسیر زندگی ات را تخریب
می کنند از زندگی ات حذف کن و به افراد مثبت نزدیک شو .ﺟﺪول 401-2758
می گویند هر انسانی میانگین  5نفری است که بیشترین ارتباط
را با آن ها دارد ،معدل خودت را باال ببر.

شاد نبوده اند ،پشمانند .بسیاری از افراد تا لحظات پایان
عمر خود متوجه نمی شوند که شاد بودن یک انتخاب است
و عمرشان را با تکرار عادت ها و الگوهای همیشگی طی
می کنند و آرامش ناشی از آن را به تغییر ترجیح می دهند ،این
هراس از تغییر جنبه های فیزیکی ،احساسی و عاطفی زندگی
را در بر می گیرد.
حسرت بزرگ انسان ها در پایان زندگی
محققان زیادی به صورت علمی درباره حسرت های زندگی
انسان ها پرس و جو کرده اند ،از گفت گو با افراد باالی 50
سال گرفته تا نشستن پای حرف های افرادی که می دانستند
عمر زیادی برایشان باقی نمانده است.
محققین می خواستند بدانند که چرا عده ای دوران کهنسالی
را با رضایت طی می کنند و عده ای دیگر در حسرت زندگی
بر باد رفته هستند .رازهای رضایت و حسرت انسان ها در
فرهنگ های مختلف تقریبا یکسان است که مهم ترین آن ها
عبارتند از:
 – 1کاش همان طور که می خواستم زندگی می کردم ،نه آن
طوری که دیگران از من توقع داشتند .برای خودت زندگی
کن نه برای دیگران حتی نزدیک ترین افراد زندگی ات .به
خاطر پدر و مادر انتخاب رشته نکن ،به خاطر حرف دوستان
شغلت را انتخاب نکن ،به خاطر حرف مردم از رنگ لباس مورد
عالقه ات صرف نظر نکن.
 – 2کاش این قدر سخت کار نمی کردم  .
 – 3کاش شجاعت داشتم و احساساتم را با صدای بلند
می گفتم.
 – 4کاش رابطه با دوستانم را حفظ می کردم.
 – 5کاش شادتر بودم.
 – 6کاش مراقب سالمتی ام بودم .اگر در سنین جوانی و
میانسالی مراقب بدنت نباشید در کهنسالی سر ناسازگاری با
تو برمی دارد.
 – 7کاش با عشق زندگی می کردم .آدم ها را دوست داشته
باشید و به آنها بگویید که دوستشان دارید.
 – 8کاش وارد شغل مورد عالقه ام می شدم .یک عمر
کلنجار رفتن با کاری که 2سوهان روحت است ،انسان را
فرسوده می کند ،کاری که دوست نداری را همین االن کنار
بگذار.
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کشکول
چهارشنبه  25آبان 1401

هر که دید روی تو بوسید چشم من
کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد

«حافظ»
کویر به لب دندان گزیده می مانســت ،عطشناک و
تفتیده .هیچ نبود جز جای پای تشــنگی با شکاف های
منقطــع و خارهایی که از دل کویر ســر درآورده بودند
و صــورت به صورتش می ســائیدند .ســکوت کویر را
گهگاه بادی مالیم برمی آشــفت و هرم گرما را همراه
با شن ریزه ها بر سر و صورت می پاشید.
مرد تنهــا پیراهنش را از تن درآورد .شــن هایش را
تکاند و خواســت که دوباره آن را بپوشــد .دســتی به
ســر و گردن و ســینه کشــید و همه جا را پر از خاک
و شــن ریزه یافت و دســت ها همچنان کبود .صبح که
ترسان و مراقب از روستا بیرون می زد پسر بچه ای نگاه
کنجکاوش را بر دســت ها و صورت او پهن کرده بود و
پرسیده بود :آقا چرا دست و صورتتان کبوده شده؟
و او تــاش کرده بود که صورت را با دســت هایش
بپوشــاند و از چنگال نگاه پســرک بگریزد :نمی دانم،
نمی دانم! و پسرک چند قدم به دنبال او دویده بود .ولی
کبودی آن درســت مثل کبودی صورت ماه جبین شده
بود .و این کالم مرد را آتــش زده بود .روی برگردانده
بود و پرسیده بود :تو ماه جبین را از کجا می شناسی؟
چه کسی او را نمی شناسد؟کی دیده ای او را؟همین امروز ،همه دیده اند.پسرک بالفاصله رفته بود و او زانوهایش سست شده
بود .شکسته بود و او را بر زمین نشانده بود.
به کجا می گریزی رسوای عالم؟بــه حتم با برآمــدن آفتاب ،مردم همــه به کوچه و
خیابان می ریختند .گرداگرد خانــه او ،حلقه می زدند و
سرک می کشیدند تا این رسوای رو سیاه را بهتر ببینند.
روی بام ها و دیوارها و حتی شیروانی ها غلغله می شود.
یکی با تأسف سرش را تکان می دهد و می گوید:
این هم از معلم بچه های ما....و دیگری :دخترانمان را به دســت چه کسی سپرده
بودیم.
و ســومی :از این پس به چشــم هایمان هم اعتماد
نکنیم.
و چهارمی....
باید برمی خاســت و از روستا می گریخت .نیرویی او
را بــه گریختن وا می داشــت .از خودش یا دیگران؟ به
کجا ...نمی دانســت .البد جائی که هیچ چشمی نتواند
کبودی صــورت او را ببیند و با کبودی چهره ماه جبین
پیوند دهد .به پشــت سر نگاه کرد و سیاهی روستا را در
دورســت ها دید و بعد مســیر پیش رو را از نظر گذراند.
چیزی به نام مقصد در دیدش نیافت.
دســت برد به جیب پیراهن و دســتمال سفیدش را
بیرون آورد .با تردید و احتیاط تای آن را باز کرد و روی
آئینه را گشــود .آینه کوچکش را تا مقابل چشم ها باال
آورد و در آن باز نگریســت .کبودی بود که به ســیاهی
می زد و یا ســرخی .انگار پوست بر آتش نشسته بود و
برخاسته بود .لبها و بخشی از گونه درست همانجا که بر
صورت ماه جبین سائیده بود.
آقا برایتان شیر آوردم.ایــن کار هر روزه ماه جبین بود .همراه با ســر زدن
آفتاب و سه ضربه نرم و پیاپی بر در می نواخت.
مرد احســاس می کرد که ایــن تلنگرهای نرم با آن
دست های ظریف و کشیده و ناخن های خوش ترکیب
بر قلب او نواخته می شــود .در همیشه باز بود لحظه ای
بعد چهارچوب قدیمی در بود که چهره آسمانی او را قاب
می گرفت .با موهای خرمائی ریخته بر دو سوی شانه و
مژه های بلند و منظمی که چون سایه بانی از چشم های
خمــار و قهــوه ای اش محافظت می کردند .پوســت
صورتش همیشــه مــرد را به یاد گلبــرگ می انداخت.
گلبرگ های گل محمدی کــه از میان آن غنچه ای به
نام دهان ظهور کرده باشــد .مــرد گمان نمی کرد هیچ
قاشق کوچکی بتواند از پس تنگی دهان دخترک برآید.
در اولین دیدار خیال کرده بود که این خوابی صبحگاهی
اســت و رؤیائی آسمانی که تنها فرشتگان می توانند آن
را در ســحرگاه خود داشته باشــند .ولی وقتی مژه های
ســنگین و خرامان از جا برخاســته بود و دست با پیاله
شیر دراز شده بود و لب ها و لب ها تکان خورده بودند.
آقا برایتان شیر آورده ام.فهمیده بود که تصویر این قاب ،خواب نبوده اســت.
تصویر نبوده است و ...چه بوده است ،نمی فهمید و این
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ماه جبین

سید مهدی شجاعی

شده بود کار هر روزی دخترک .نرم و آرام می آمد و پیاله
شیر را در دست های مرد می گذاشت .پیاله پیشین را باز
پس می گرفت .و ناگهان قاب از تصویر خالی می شــد.
هــر چه با ذهن و حافظه اش کلنجار می رفت که به یاد
بیاورد این دختر را کجا دیده است به جائی نمی رسید.
دخترک انگار هیچ سابقه ای در خاطر او نداشت ولی
چطور چنین چیزی ممکن بود؟
تک ،تک شاگردانش را که سالها پای درسش نشسته
بودند و گوش به حرف ها و چشم به چشم هایش سپرده
بودند مرور کــرده بود .پس کجا بود این ماه جبین؟ آن
روز عصر بی آنکه موهایش را شــانه کند و یا که نگاهی
در آینه به خود بیانــدازد از خانه بیرون زده بود و کوچه
پس کوچه های روســتا را یکی پــس از دیگری زیر پا
گذاشته بود.
از کوچه ای به میدانچه ای و از گذری به چهارسوئی
و از همه آنها کــه به خانه و چای دعوتش کرده بودند،
به ســام و سپاسی پریشان گذشــته بود و حتی تا لب

جبین نیفتاده بود .حتی امروز صبح هم تا پیش از آمدن
ماه جبیــن این فکر به ذهنش خطــور نکرده بود .بین
جرقــه این تصمیم و عمل ،هیــچ فاصله ای برای فکر
کردن پدید نیامد.
ماه جبین دســتش را برای دادن پیاله دراز کرد او با
دست راست پیاله را گرفت و بر سکوی کنار در گذاشت.
اول دســت چپ را به سمت گونه ماه جبین دراز کرد و
بعد دست راست را.
لبهای کوچک ماه جبین به تبسمی شرمگین گشوده
شد و سرخی کم رنگی بر گونه هایش دوید.
ناگهان شــرم و حیرت سراسر وجودش را فرا گرفت.
به دســت های خود نگاه کرد .انگشت ها و کف دست،
کبودی می زد .وقتی که به خود آمد ماه جبین رفته بود.
به ســمت آینه کنار در برگشت و وقتی گونه و لب ها را
در آینه کبود دید چشــم هایش سیاهی رفت .زانوهایش
سســت شد .خود را بر ستون کنار در یله کرد و آرام آرام
بر زمین سرید...

رودخانــه که دختران وقتشــان را با شســتن رخت ها
می گذراندند رفته بود .دخترکی چادر آبی گلدارش را بر
شــاخه درختی پهن کرده بود و گفته بود چطور از خانه
بیرون آمده اید آقا؟ اگر چیزی می خواستید می گفتید .و
او پاسخ داده بود آمده ام هوایی عوض کنم و گذشته بود.
شــب شده بود و او متوجه شب و تاریکی شب نشده
بود .مگر وقتی که پسر بچه ای برایش فانوس آورده بود
و گفته بود :بدون روشنایی زمین می خورید آقا.
و او را به اصرار تا خانه همراهی کرده بود.
دل آن را نداشــت که از کسی چیزی بپرسد ترجیح
می داد که باز هم این جســتجوی کور را تکرار کند .اما
رازش را با کسی در میان نگذارد.
خواندن و نوشتن را در این چند هفته به کلی فراموش
کرده بود .تمام فکر و ذکرش شده بود ماه جبین که هر
صبح می آمد آتش به پا می کرد و می گریخت.
چرا در این مدت با او هیچ نگفته بود؟ چرا به حرفش
نکشــیده بود؟ چرا به قدر دو کالم او را ننشانده بود و یا
نایستانده بود؟ چه توقعی؟
سخن گفتن در مقابل آن تندیس زیبایی ،آن مجسمه
ظرافت ،مشکل ترین کار بود .چیزی شبیه محال.
در ایــن وقت ها تازه اگر بــه اختیار خود می بود باید
همه حواســش را جمع می کرد در نگاهش می ریخت
که مبادا بخشــی از عظمت و زیبائی از چهار چوب نگاه
او بیــرون بماند و یا مبادا ظرافتی در زیر دســت و پای
او گم شود.
آینه را دوباره در دســتمال پیچید .پیراهنش را بر سر
انداخت تا از تأثیر مســتقیم نور خورشید بکاهد و باز به
ســوی همان قصه نامعلوم به راه افتاد .عطش لحظه به
لحظه بخش بیشتری از وجود او را تسخیر می کرد.
در تمــام این مدت هیچ گاه به فکر لمس کردن ماه

امــا بهت و حیرت و ندامت ،چون آبی ســرد او را به
هوش آورد .بــه خود فکر نمی کرد .به آبروی ماه جبین
می اندیشید که دمی بعد بر زمین روستا می ریخت.
بــا خود فکر کرد چهره او یا مــاه جبین هر کدام به
تنهایــی دلیل هیچ جرم و خطائی نیســت .کســی چه
می فهمید که این مــاه گرفتگی صورت او چگونه پدید
آمده است یا ابر چهره ماه جبین از کجا آمده است؟
اما حضور این دو در کنار هم ،در یک مکان به وسعت
یک روستا رسوائی آفرین بود .فکر کرد به خاطر آبروی
ماه جبین هم که شده باید برخیزد و بگریزد و خود را گم
کند تا تشــت ماه جبین از بام نیافتد .با خود جز آینه ای
کوچک هیچ چیز برنداشــت .حتی قمقمه ای آب که در
این بیابان بتواند حیات او را تمدید کند.
زبان چون کلوخی خشــک سخت شده بود و شکاف
لب ها را فقط خونی گرم ،تر می کرد .فاصله او تا روستا
اگر به این زیادی هم نبود ،باز روستا به چشم او نمی آمد
که آتش کویر انگار آب چشــم ها را هم کشــیده بود و
ســوی آن را کم کرده بود .احســاس کرد اندک ،اندک
آخرین رمق هایش هم تبخیر می شود بی آنکه بخواهد
بر زمین نشســت و پس از آن پلک هایش بر هم فرود
آمد.
کویر جگر او بود که در زیر آســمان پهن شوده بود
و هر لحظه با نیزه خورشید شکاف تازه ای برمی داشت.
خود را تمام شده یافت .اما این قدر هم در خود نمی دید
که پایش را آن سوی مرز هستی بگذارد .صورت اکنون
با کویر مماس شــده بود و دست ها دو سو چون دو بال
ماهی بر خاک می تپید .آرام آرام در زیر پوســت صورت
احســاس رطوبت و خنکی کرد .رطوبتی که انگار عین
حیات بود و زندگی را به تن مرده او تزریق می کرد.
لــرزش مطبوع ابتــدا صورت و بعد تمــام بدن او را

فرا گرفت .انگار رمق بــود که در تن مرده او می دوید.
آرنــج را حایــل کرد و صــورت را از خاک برداشــت
دســت های نیمه جان را در خاک مرطوب فرو برد و آن
را بر سر و صورت و سینه خود مالید.
با هر مشتی که برمی داشت خاک زیرین را مرطوب تر
و خنک تر می یافت .گودی هنوز به یک وجب نرســیده
بود که آبی زالل شــروع به جوشیدن کرد فاصله میان
دســت و دهان غیرقابل تحمل بود .صورت را در گودی
فرو برد و لب و دهان را به خنکای آن سپرد.
اکنون انگار او کس دیگر بود که از خاک برمی خاست.
شــاداب و زنده و با طراوت به یاد دست ها افتاد .آنها را
با ترس و تردید تا مقابل چشــم ها بــاال آورد اثری از
ماه گرفتگی ندید.
بی تاب به دنبال آینه گشــت ،آن را نیافت .اطراف را
جستجو کرد اثری از دستمال و آینه ندید.
چشم هایش را ناخودآگاه به تصویر خود در آب افتاد.
آب که از آینه صافی تر بود نشــان داد که هیچ نشانی از
کبودی باقی نمانده است .ماه جبین چطور؟ این چشمه
با چنین کرامتی ابتدا باید صورت ماه جبین را ...چشــم
را در اطراف گرداند .روستا نزدیک تر از آن بود که پیش
از این به چشم می آمد .هر چه زودتر چهره ماه جبین را
باید با این آب آشنا کرد.
تمام راه تا روستا را دوید ،بی احساس خستگی وقتی
به آستانه روستا رسید .باز قصه ای دیرینه بر دلش چنگ
انداخت .اکنون کجا می توانست ماه جبین را پیدا کند.
مگر نه پیش از این ماه جبین را جز بر در خانه جای
دیگری نیافته بود .باید به ســمت خانه می شتافت .آنجا
امید بیشتری بود ولی تا پگاه فردا چگونه می توان تاب
آورد؟ و اصال با این ماجرا که امروز بر درگاه واقع شد از
کجا معلوم که او باز هم آفتابی شود.
راســتی پســرکی امروز صبح می گفت :همه روستا
ماه جبین را می شناســند .اما مگر ماه جبین اسمی نبود
که او خودش برای این دختر پری چهره گذاشته بود؟
او که هیچ گاه با وی ســخن نگفته بــود که بتواند
نامش را بپرســد .پس آن پســر ماه جبیــن را چگونه
می شناخت؟ و اهالی روســتا چگونه دختری به این نام
می شناسند؟
از اولین کسی که دید پرسید :شما دختری به اسم ماه
جبین را می شناسید؟
نه ...آقا شما...؟!
و گذشت نایســتاد تا این هیأتش بیشتر به حیرت او
دامــن نزند .به تنها چیزی که فکــر نمی کرد آبرو بود.
حتی از بچه های کوچک کنار کوچه می پرسید :دختری
به اسم ماه جبین...
کفاش جوانی پرسید :آقا شما که ،همیشه در خانه اید،
چنین دختری کجا دیده اید؟
و مغــازه دار پیری گفت :خودتان کــه بهتر می دانید
آقا معلم ،ما دختری به این نام در این روستا نداریم.
تا پیچ کوچه هیچ کس دختری به این مشــخصات،
نمی شــناخت .از انحنای کوچه که می پیچید سایه ماه
جبین را در آســتانه در دید ،مبهوت و متحیر به ســمت
خانه دویــد آنچنانکه چند بار پاهایــش درهم پیچید و
تعادلش را بهم زد.
شما این وقت روز؟آمده ام پیاله ام را ببرم.و او مبهوت و متحیر اما رام و دســت آموز به داخل
خانه رفت و با پیاله بازگشــت .وقتی پیاله را به ســمت
ماه جبین دراز کرد .یاد اثر چهره او افتاد .آن کبودی که
اینک اثری از آن نبود .با حیرت پرســید :بر چهره شما
آن کبودی؟ لب ها و چشــم های ماه جبین با آرامشــی
بی نظیر تکان خوردند .محو شد.
چگونههمان زمان که شــما در چشمه کویر شستشو کردید
به طرف های ظهر...
ماه جبین از بال پیراهن آبی اش .دســتمال بسته ای
را درآورد بــه ســمت او دراز کرد .دســتمالی که خوب
می شناخت.
راســتی این آینه مال شماست ،در کویر جا گذاشتهبودید.
تا او به خود بیاید و بهتش را در قالب سئوالی بریزد.
مــاه جبین رفته بود و قاب دوباره خالی ماند و از فردای
آن روز قاب خالی چشــم او را تنهــا انتظاری مبهم پر
می کرد.
منبع :کتاب قصه ،شماره اول سال .1372
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همراه با ترانه های غالمحسن اوالد

بعضی از خوبــان روزگار گرچه روی در نقاب خاک کشــیده
و با ما نیستند ولی حضور سبزشــان در سینه هایمان داریم .این
ســتاره های درخشان در حدود پنجاه شــصت سال گذشته را به
خاطر داریم .یادشان گرامی:
دکتر مهدی حمیدی ،فریدون توللی ،دکتر صورتگر ،هاشــم
جاوید ،احمد حجتی ،پرویز خائفی ،منصور اوجی ،بیژن ســمندر،
یدالــه طارمــی ،غالم حســن اوالد ،صادق همایونی ،جمشــید
صداقت کیش ،علی مزارعی ،شاپور بنیاد و آخرین شان که همین
چند روز پیش شاهد پرواز بلندش بودیم زنده یاد حسین سرفراز.
در این مختصر همراه می شــویم با ترانه هایی از غالم حسن
اوالد .یادش بخیر به قول شــیرازی ها شــاعر به قاعده ای بود.
در انواع شــعر دست داشت و با جســارت حرف هایش را می زد.
ترانه هایش با ترانه های شورانگیز محلی پهلو می زند.
می بینیم که از روستا و روستائیان صحبت می کند که کارش
ستودنی است .به تعدادی از این ترانه ها دل بسپارید.
به این دل باز هم سر می توان زد
سری بر این دل ،آخر می توان زد
اگر کاری نمی آید ز دستت
به ما از پشت خنجر می توان زد
**
بیا بارون ،بیا ِجل ِجل بزن باز
به خونه خشتی و کهگل بزن باز
چه سوزی داره در دل ساز بارون
تو هم «برنو» به گوشم کل بزن باز
**
سر زلف پریشونش تشم زد
دو چشم نامسلومنش تشم زد
به دریا او بریزین رو گل مو
که آخر اشک چشمونم تشم زد1
**
دلم از خون حنابندونه امشو
سرم در تشت خون مهمونه امشو
بگو «سودابه» را گیسو ببرند
شو خون سیاوشونه امشو2
**
مزن شانه به آن گیسو که تازه
پریشونی به زلفت می برازه
تو را دیده است و موی پر کالغی ت
کالغ از این جهت عمرش درازه
**
دلم میگه کمان ابرو نمی خوام
پریچهر و سیاه گیسو نمی خوام
نشونش هر گلی میدم میگه باز
به غیر از او به غیر از او نمی خوام
**
دلی دارم که از دستت بالله
درون سینه مثل زخم کاله
انار انگار پاشیدن توی چشمام
همه ش زیر سر آن سیب کاله
**
به زلفون سیات کاری ندارم
فقط سر روی دوشت می گذارم
نمی خواهد که دستم را بگیری
به بختم پا نزن بنشین کنارم
پی نویس:
-1تشم زد= آتشم زد -او= آب
-2امشو= امشب
منبع:
عاشــقانه هایم را هیچکس نمی خواند -غالمحســن اوالد.
م اندیش .انتشارات داستان سرا 1382
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وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311035003227مــورخ  1401/6/16موضوع
پرونده کالسه شماره  1401114411035000025هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا تدین به شــماره شناســنامه و
کدملی  2530020620صادره از اقلید فرزند محمدعلی در ششدانگ
یکباب ساختمان(در حال احداث) به مساحت  197/81مترمربع به پالک
 12/39833مفروز و مجزی شده از پالک  12واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی خانم عفت
صالحی ورثه نورمحمد صالحی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/25 :
/3118م 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  140160311036001780هیــأت 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 کبری زارعی فرزند علی به شــماره شناســنامه
 7صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198/20
مترمربع پالک  5298فرعی از  1102اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 164فرعــی از  1102اصلی واقع در بخش  3خریداری از مالک رســمی
شــیخ علی زارعی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره 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 اول1401/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/25 :
/3122م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  140160311036001800هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  4تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا زارع فرزند کاکاخان به شماره
شناســنامه  3991صادره از شــیراز در اعیانی یکباب ســاختمان به
مســاحت  225/65مترمربع پالک  39فرعی از  976اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  976اصلی واقع در بخش  3و اجاره عرصه ملک
با حق احداث اعیان از متولی رسمی موقوفه شیادانی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/25 :
/3121م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  140160311036001855هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدجواد رعیتیان زوج فرزند جالل به شــماره شناسنامه 1001
صادره از شــیراز در اعیانی یکباب خانه به مســاحت  284/12مترمربع
پالک  104فرعی از  946اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  946اصلی
واقع در بخش  3و اجاره عرصه ملک با حق احداث اعیان از متولی رسمی
موقوفه شیادانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ 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 اول1401/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/25 :
/3120م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی
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آگهی
چهارشنبه  25آبان 1401

آگهی مناقصه عمومی 1401-02

نوبت اول1401/8/25 :
نوبت دوم1401/9/1 :
شهرداری صغاد به اســتناد مصوبه شورای
اســامی شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای
خدمات شــهری و فعالیتهــای قابل واگذاری خــود از طریق
مناقصه عمومی یک مرحلــه ای به بخش خصوصی به صورت
مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های خدماتی
دارای صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
فارس دعوت بعمل می آیــد با توجه به موارد ذیل جهت اخذ
اســناد مناقصه به آدرس  :فارس  ،آباده ،شهر صغاد ،میدان
شهید میری ،امور مالی مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1مدت انجام کار یکســال شمســی از تاریخ انعقاد قرارداد
می باشد.
 -2مبلغ برآورد اولیه  2.880.000.000 :ریال ماهیانه و 34.560.000.000
ریال سالیانه
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :سپرده  5درصد قیمت
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برآورد اولیه ســالیانه معادل  1.728.000000ریال به صورت وجه
نقد و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
 -4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که به هر دلیلی
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد
 -5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد
مناقصه مندرج است.
 -6ضمنــ ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
 44392580و  071 – 44392400آماده پاسخگویی می باشد.
 -7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم در روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
 -8تاریخ بازگشــایی حداکثر یک هفته بعــد از تاریخ مهلت
تسلیم پیشنهادات می باشد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
 -10هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه است.
 -11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شناسه آگهی1410050 :
سید محمدحسن طباطبایی
شهردار صغاد

مزایده عمومی
تجدید
آگهی
ﻋﻤﻮﻣﻲ«
ﻣﺰاﻳﺪه
» آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ
نوبت دوم1401/08/25 :
نوبت اول1401/08/18 :
ﺷﻬﺮداري ﻓﺴﺎ در ﻧﻈﺮ دارد؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  1400/997ﻣﻮرخ  1400/12/18و  1401/244ﻣﻮرخ 1401 /04/22ﻧﺴﺒﺖ
شهرداری فســا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شــماره های  1400/997مورخ  1400/12/18و
کلیهﻣﻲ آﻳﺪ،
نماید.ﺑﻪازﻋﻤﻞ
اقدامدﻋﻮت
ذیلﻣﺰاﻳﺪه
شرح در
ﺟﻬﺖبهﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ و
اﺷﺨﺎص
فروش ﻛﻠﻴﻪ
اﻗﺪامبهﻧﻤﺎﻳﺪ .از
ﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪي دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
اشخاص
کمپرسی
خودرو
دستگاه
نقدی دو
1401نسبت
/04/22
 1401/244مورخ

کسب اطالعات بیشترمی توانند با شماره
ﺣﺎﺻﻞجهت
متقاضیان
دعوت به عمل می
در مزایده
شرکت
حقوقی
حقیقی و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آید،ﺗﻤﺎس
09173326537
 53339806و
ﺗﻠﻔﻦ
جهتﺷﻤﺎره
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
تلفن  53339806و  09173326537تماس حاصل نمایند.
ردﻳﻒ
1
2

ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻣﻴﻮن

ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻴﻮن

ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﺗﻴﭗ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )رﻳﺎل(

وﻟﻮو

N10

15.000.000.000

750.000.000

اﻣﻴﻜﻮ

M1929D

14.000.000.000

700.000.000

ﻣﺪل

ﻇﺮﻓﻴﺖ

1364

 26ﺗﻦ

1388

 19ﺗﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(

 اسناد مالکیت و بیمه نامه دارد.ﻧﺎﻣﻪ دارد.
ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و
اﺳﻨﺎد
مزایده  :سامانه ستاد ایران
اسناد
دریافت
محل
 -سامانهﺳﺘﺎد
ﻣﺰاﻳﺪه :ازﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
مهلتﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﺤﻞ در
اﻳﺮانتاریخ  1401/08/18لغایت  1401/08/25ساعت 16:00
ستاد از
دریافت اسناد
 -16:001401/
ﺳﺎﻋﺖ
1401
ستاد/08/
ﻟﻐﺎﻳﺖ 25
1401
بصورتﺗﺎرﻳﺦ 08/18
پیشنهادات ﺳﺘﺎد از
اﺳﻨﺎد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻠﺖ
ساعت  15:30می باشد.
09/06
ایران
سامانه
الکترونیکی/در
ارسال
مهلت
 -جلسه بالمانع است.
ﻣﻲدر
متقاضیان
 1401حضور
گردد و
می
برگزار
1401/09/06
مورخ
مزایده
کمیسیون
جلسه
 -ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﻋﺖ 15:30
/ 09
/06
16:00اﻳﺮان
ساعتﺳﺘﺎد
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺑﺼﻮرت
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ارﺳﺎل
ﻣﻬﻠﺖ
شهرداری واریز
ﺟﻠﺴﻪ در
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنبهدرحساب
وجه آن را
شهرداری
16:00اعالم
ﺳﺎﻋﺖپس از
 71401روز
/ 09مدت
ظرف
برندهنماید .اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻜﻠﻒ
آمداﺳﺖ-.ﺑﺮﻧﺪه
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
ﺣﻀﻮر
کتبی ﮔﺮدد و
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
است/ 06
مکلفﻣﻮرخ
مزایدهﻣﺰاﻳﺪه
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
 ﺟﻠﺴﻪمتقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه درحق شهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره 7روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺷﻬﺮداري وﺟﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در آﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ-.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
 0209012278004بنام ســپرده شهرداری واریز نمایند و عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی تا پایان مهلت ارسال پیشنهادات تحویل
نمایند.ﺷﻬﺮداري ﻓﺴﺎ اراﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  0209012278004ﺑﻨﺎم ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻪ درﺣﻖ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً ﺳﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
شهرداری
دبیرخانه
ﺷﻬﺮداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ارﺳﺎل
ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺎ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺑﺼﻮرت
ﺳﺘﺎد-سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.
 هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد.نمایند .ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺪه ﮔﺎن
ﻋﻬﺪه
دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
آﮔﻬﻲ در
مزایدهدرج
کلو ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
شدنﻫﺰﻳﻨﻪ
برندهﮔﺮدد-.
ﻗﻴﺪ ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ
صورتﺑﺮگ
درﻣﺰاﻳﺪه و
اﺳﻨﺎد
مقاطعه در
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
واریز
شهرداری
حساب
نقدا ً به
بایستی مبلغ
مزایده و
شرکت در
کاران
- چنانچه نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده بنفع شهرداری ضبط می گردد. ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻛﺎران در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه و ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻘﺪاً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. شماره مزایده در سامانه ستاد کامیون ولوو  1001005146000006شماره پارتی 1101005146000005درپارتی
شماره
امیکو
کامیون
ستاد
سامانه
شماره
 -1101005146000007ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻨﻔﻊ ﺷﻬﺮداري
 1001005146000005ﺷﺮﻛﺖ
ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده
اﻧﻌﻘﺎد
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
مزایده ﺗﺎدرﺳﻮم
ﻧﻔﺮات اول
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
1406589
آگهی:
شناسه
محمد صادق صفر پور  -شهردار فسا
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﻳﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﺎﻣﻴﻮن وﻟﻮو  1001005146000006ﺷﻤﺎره ﭘﺎرﺗﻲ 1101005146000005 -ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﻳﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﺎﻣﻴﻮن اﻣﻴﻜﻮ 1001005146000005

ﺷﻤﺎره ﭘﺎرﺗﻲ 1101005146000007

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
آگهی تحریر ترکه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  0001677مورخ  1400/11/20بدینوسیله به
نظر به اینکه در پرونده کالســه /142/1401ح ف این شورا و به لحاظ
آقای محمدمهدی کشــمیری ابالغ و اخطار میگردد حداکثر ظرف
فوت مرحوم حاج حســین مهرآور فرزند نجف به شماره شناسنامه
ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺩﻕ ﺻﻔﺭ ﭘﻭﺭ  -ﺷﻬﺭﺩﺍﺭ ﻓﺳﺎ
ﻧﻭﺑﺕ ﺩﻭﻡ ١۴٠١/٠٨/٢۵ :
ﻧﻭﺑﺕ ﺍﻭﻝ ١۴٠١/٠٨/١٨ :
انتشــار این آگهی جهت انتقال موازی  312سهم
مهلت  5روز از تاریخ
مهرآور (احدی از
مادرســلیمان و در اجرای درخواست علی
 9ساکن
مشــاع از  4000سهم سهام یک سهم مشاع از  250سهم سهام  1/5دانگ
وراث) قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریر ترکه
مشــاع از ششــدانگ به پالک ثبتی  12اصلی واقع در بخش  3شیراز
برای روز شنبه مورخه  401/9/26ســاعت  16تعیین و اعالم گردیده
بــه نام محکوم له آقای اصغر تشــویر با مشــخصات فوق الذکر در
اســت .لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی
دفترخانه  417شیراز به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه 4
و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و
طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی
اجرای احکام به قائم مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و
به ترکه متوفی دارد ابالغ میگردد که رأس ســاعت و تاریخ اعالم
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
شده در شورای حل اختالف شعبه مادرسلیمان واقع در مادرسلیمان
 /3171م الف
جنب خانه بهداشت ،ســاختمان بخشداری جهت شرکت در عملیات
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
تحریر ترکه حاضر شود.
ایمان حقیقی
 /3177م الف
رئیس شورای حل اختالف مادرسلیمان حوزه قضایی پاسارگاد
غالمرضا خلج
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون آگهی و عملیات تحدیدی ششــدانگ یک قطعه انجیرســتان
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
پــاک  501فرعــی از  7505اصلی به مســاحت  6980متر مربع واقع
خانــم مریــم منصــوری بــا تســلیم استشــهادنامه به شــماره
در بخش  13فارس اســتهبان -محل مشــهور به توبش غربی ملکی
 140102156345000319مــورخ  1401/8/16دفترخانــه  100شــیراز و
احمدعلی اصطهباناتی فرزند محمد باید تحدید شــود و برحســب
اقرارنامه شماره  33429مورخ  1401/8/16دفترخانه  416شیراز مدعی
تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  8/9380واقع در بخش
نموده وقت تحدید حدود روز چهارشــنبه  1401/9/16تعیین و عملیات
 3شیراز که ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  200/20مترمربع
تحدید از ســاعت  8صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد .به
ذیل دفتر  648صفحه  84و شماره ثبت  111586به نام نامبرده ثبت
وســیله این آگهی از متقاضــی مزبور و کلیه صاحبــان امالک مجاور
و ســند مالکیت شماره چاپی -923877د  91صادر شده که به علت
بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت میگــردد که در وقت مقرر در
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
محل وقوع ملک حضور بهم رســانند .واخواهی مجاورین نســبت به
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
حدود و حقوق ارتفاقی به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
صورتمجلس تحدید تا ســی روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتباً
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا
به اداره ثبت محل تسلیم و رســید عرض حال دریافت نمایید ضمن ًا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله کتبا تسلیم نماید و اگر
داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1046م الف
/3174م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
قاسم برخورداری
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  140160311035003898مورخ  1401/7/25موضوع
پرونده کالسه شماره  1401114411035000115هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم لیال نظریه به شماره شناسنامه  462کدملی
 4269506741صادره از گچســاران فرزند ناصر در ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  222مترمربع به پــاک  8/42961مفروز و
مجزی شده از پالک  8/1235مجزی شــده از  8/14واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای سید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/10 :
/3168م 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  140160311035003856مورخ  1401/7/25موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000883هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر شهریاری به شماره شناسنامه 27
کدملی  2511620480صادره از خنج فرزند محمدامین در ششدانگ
یک قطعه باغچه با بنای احداثی (خانه و باغچه) به مساحت 3918/66
مترمربع به پالک  8/43064مفروز و مجزی شده از پالک  8/13واقع در
فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3در ازاء حصه مشاعی
متقاضی و تصرفات متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/10 :
/3180م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی تجدید مزایده عمومی

نوبت دوم1401/9/1 :
نوبت اول1401/8/25 :
شــهرداری مزایجان در نظر دارد برابر با مقررات مالی شــهرداری ها و به استناد مجوزهای شــماره  26شورای اسالمی شهر
مزایجان نســبت به فروش زمین های حاصل از اجرای ماده  101قانون شهرداری ها (کاربری مسکونی) به شرح و شرایط ذیل از
طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 :زمین (کاربری مسکونی)

ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

4

247/99

ﻗﻄﻌﻪ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﭙﺮده

آدرس

 4/700/000رﻳﺎل

 1/165/553/000رﻳﺎل

 58/300/000رﻳﺎل

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن -ﻛﻮﭼﻪ 15

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

-1ارائه سپرده به میزان جدول فوق به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره  0110748457005به نام سپرده شهرداری مزایجان نزد بانک ملی یا
معادل مبلغ سپرده ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری.
-2سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-5به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
-7جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  071-44413255تماس حاصل فرمایید
-8آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/9/12می باشد.
بازگشایی پاکات رأس ساعت  12/30مورخ  1401/9/13در محل شهرداری مزایجان می باشد.
شناسه آگهی1410654 :
/3595م الف
محمدصادق کمالی
شهردار مزایجان
آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/79
(يك مرحله اي)
شرکت ملی گاز ایران مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس
(سهامی  خاص)
موضوع مناقصه :نصب انشعاب
-1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :نصب  1000فقره
انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان
جهرم شامل شهرهای جهرم ،قطب آباد ،دوزه و روستاهای دنیان ،خادر،
بیدکوه ،مانیان ،چنار سوخته ،جامغان و مجموعه سایر روستاهای تابعه جهرم
به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب توأم  PCبه صورت فهرست بهایی
(تهیه بخشی از کاال به عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ  1/640/000/000/-ریال مي باشد كه بايد توسط
پيشنهاددهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات
اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا
سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شبا( )IR710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
 -3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1401/08/29لغايت
( 1401/09/03از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت
)19:00
 -4مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت  13:00روز دوشنبه
مورخ  1401/09/14دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه
تدارکات الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شماره  28/1 -311578مورخ  93/7/5وزارت نفت،
مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در
سامانه ستاد ،تا قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در
سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 -5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين
مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 -6تاريخ ،ساعت و محل گشايش پاكات :روز شنبه مورخ  1401/09/19ساعت

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  9900680مورخ  1401/01/9بدینوسیله به آقای
اســمعیل حبیبی نور ابالغ و اخطار میگردد حداکثــر ظرف مهلت  5روز
از تاریخ انتشــار این آگهی جهت انتقال موازی  13ســهم مشاع از  78سهم
ســهام ششــدانگ پالک ثبتی  6996فرعی از  1792اصلی واقع در بخش 1
بندرعباس به نام محکوم له آقای رضا زارع با مشــخصات فوق الذکر در
دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه 4
مجتمع پزشکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به
قائم مقامی شما نســبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و
مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /3170م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی ابالغ اخطار پالک  7098/250بخش یک شیراز
احتراما نظر به اینکه خانم رقیه بهمنی تقاضای افراز ســهام مشاعی خود را
در پالک  7098/250بخش  1شیراز به طرفیت خانم فاطمه و زینب هر دو
بهمنی و حسب اظهار متقاضی افراز به آدرس خانم فاطمه بهمنی دسترسی
ندارند و در نتیجه انجام ابالغ واقعی به شریک مشاعی امکانپذیر نگردیده
و بنا به اعالم متقاضی اعالم شده ابالغ و ادامه عملیات افراز از طریق انتشار
در جراید انجام گردد لذا مفاد اخطار جهت انتشار در روزنامه جهت اطالع
به نامبرده ابالغ بدین شرح می باشد:
نظر به اینکه رقیه بهمنی ،به موجب آیین نامه افراز و فروش امالک مصوبه
آذرماه  57درخواست افراز سهام خود از پالک  7098/250واقع در بخش
یک شــیراز که در حال حاضر به صورت مشاع می باشــد را از این اداره
نموده است لذا با عنایت به ماده  3آیین نامه مذکور ساعت  10صبح مورخ
 1401/9/8نسبت به تهیه نقشــه و انجام تشریفات مقرر اقدام خواهد شد
از این رو مقتضی اســت در رأس ساعت مذکور در محل رقبه مورد افراز
حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز
نخواهد شد.
/3173م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی
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  140160311035003349مورخ  1401/6/22موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000262هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فریبا اســدی به شماره شناسنامه  1کدملی  2299606351صادره از شیراز
فرزند قاسم در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  142مترمربع به
پالک  15/6858مفروز و مجزی شــده از پالک  15/13بخش  3به آدرس
شــیراز دینکان حشــمت اله دینکانی کوچه  5سمت راست بن بست دوم
سمت راست درب دوم کدپستی  7197666458واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای شامراد
دینکانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/10 :
/3172م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

 08:00ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل  -نبش
خيابان باغ حوض  -سالن وصال
 -7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه 32/739/771/262/-
ریال)
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با
استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر
اساس بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 -8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 -8-1ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
 setadiran.irو دریافت توکن
 -8-2انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره
 4001133404025447بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شناسه
شماره شبا
و
()306133458292740838300000000501
واریز
IR030100004001133404025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به سایت
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irمراجعه
نمایند .پیشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي
كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد (حداقل سه
مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس071 - 38304074 -38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
شناسه آگهی1410042 :
تاريخ درج آگهي نوبت اول1401/08/24 :
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1401/08/25 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس
آگهی حصر وراثت
آقای یاسر یوسفی خواه دارای شناسنامه شماره  53متولد  1362به
شرح دادخواست به کالسه  1401/121ح ف از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار
یوســفی خواه فرزند باران به شماره شناســنامه  4354در تاریخ
 1400/3/11در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان پاســارگاد بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1یعقوب یوســفی خواه به شماره شناســنامه  25428صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -2بهادر یوســفی خواه به شــماره شناســنامه  25429صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -3نادر یوســفی خواه به شــماره شناســنامه  35431صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -4مهدی یوســفی خــواه به شــماره شناســنامه  512صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -5یاسر یوسفی خواه به شماره شناسنامه  53صادره از مرودشت
فرزند متوفی
 -6شــهربانو یوسفی خواه به شماره شناســنامه  2543صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -7گل آفرین یوســفی خواه به شماره شناســنامه  132صادره از
مرودشت فرزند متوفی
 -8فخری برومند به شــماره شناسنامه  420صادره از فسا همسر
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنهاست ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت
مقرر وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /3176م الف
رئیس شورای حل اختالف مادر سلیمان
غالمرضا خلج
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311035003841مورخ  1401/7/23موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000858هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حســین حســنی
علیا به شماره شناســنامه  673کدملی  2430272318صادره از
مرودشــت فرزند عزیزقلی در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  120مترمربع به پالک  11/7681مفروز و مجزی شده از
پالک  11/278بخش  3به آدرس شیراز شهرک قصرقمشه خیابان
نشاط -نشاط  15کوچه  15/13کدپســتی  7198956631واقع در
فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رســمی آقای امان اله رضایی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خــود 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 اول1401/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/25 :
/3119م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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اسرار یک جنایت تلخ فاش شد

باشــگاه خبرنگاران جوان :اسرار ناپدید شدن
مرد ثروتمند پس از گذشــت  ۲ماه با بازداشــت
پسر او فاش شد.
یکم مهر امســال زنی جــوان به اداره چهارم
پلیس آگاهی تهران رفت و خبر از ناپدید شــدن
پدر  ۶۵سالهاش داد.
وی گفت :پــدرم در کار خرید و فروش ملک
اســت و آخرین بار برای انجام یک معامله کاری
از خانه بیرون رفت ،اما دیگر برنگشت .او و مادرم
از هــم جدا زندگی میکننــد و احتمال میدهم
اتفاق شومی برای پدرم رخ داده است.
کشف لکههای خون پس از اظهارات
این زن
تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی
تهران برای یافتن ردی از مرد ناپدید شــده وارد
عمل شــدند .بررســیهای اولیه حکایت از این
داشــت که مرد میانســال آخرین بار با پسرش
قرار مالقات داشــته تا با هم برای معامله زمین
به اطراف تهــران بروند .به همین دلیل مأموران
ســراغ پسر وی رفتند ،اما او میگفت که آن روز
قرارشــان کنسل شــده و اطالعی از سرنوشت
پدرش ندارد.
در ادامه مأموران به محل زندگی مرد گمشده
رفتند که باغ ویالیی در اطراف تهران بود .آنها
در داخــل ویال لکههای خون کشــف کردند و
احتمال اینکه مرد گمشــده به قتل رسیده باشد،
قوت یافت.

آثار خون نه تنها داخل خانه که روی صندلی
ماشــین پژوی مرد گمشده که در حیاط باغ ویال
بود نیز به چشــم میخورد .با ارسال آثار خون به
آزمایشــگاه جنایی معلوم شد که لکههای خون
متعلق به مرد گمشــده بود و دیگر شــکی باقی
نماند که او قربانی جنایت شده است.
حدود  ۲ماه از این ماجرا میگذشت و در این
میان خونســردی و عدمپیگیری پرونده از سوی
پســر مرد گمشده موجب شد که خواهرش به او
مشکوک شود .با شکایت این زن از برادرش ،وی
چهارشــنبه گذشته بازداشت شد و در بازجوییها
به قتل پدرش اعتراف کرد.
وی اعتراف کرد که پدرش را بر سر اختالفاتی
که داشــتند به قتل رســانده و پس از قتل جسد
پدرش را داخل چاه آبی در حیاط باغ انداخته است.
بــا اعتــراف وی ،مأمــوران اداره دهم پلیس
آگاهی تهــران به همــراه آتشنشــانان راهی
باغ ویال شــدند و در عملیاتی ۱۲ســاعته جسد
مقتول را از داخل چاه ۳۰متری بیرون کشیدند و
تحویل پزشکی قانونی دادند.
متهم به قتل  ۳۵ســاله و متاهل اســت .او
میگوید بهدلیل کینهای کــه از مدتها قبل از
پدرش داشته ،دست به این جنایت زده است.
چرا از پدرت کینه به دل داشتی؟
او خیلی مادرم را اذیت کرد و من نمیتوانستم
ناراحتی مــادرم را ببینم .به همین دلیل ،هم کار
دست پدرم دادم و هم خودم.

چرا پــدر و مادرت جــدا از یکدیگر
زندگی میکردند؟
پدرم ۶ماهی میشــد که با زنــی بهصورت
موقت ازدواج کرده بود و مادرم بهشــدت از این
موضوع ناراحــت بود .همین اختالف میان آنها
موجب شــده بود تا از هم فاصله بگیرند و جدا از
یکدیگر زندگی کنند .پدرم دیگر به مادرم اهمیتی
نمیداد و این مســئله مرا خیلی ناراحت میکرد.
اوایل تصورم این بود که پدرم بهزودی از همسر
صیغهای خود جدا شــده و نزد مادرم برمیگردد،
اما مدتی قبل از جنایت متوجه شــدم که آن زن
باردار اســت و پدرم میخواهد او را به عقد دائم
خودش در بیاورد و مادرم را طالق بدهد.
با شــنیدن این خبر برای حرف زدن با پدرم
نزد او رفتم .میخواســتم منصرفــش کنم ،اما
گفتوگوی ما به درگیری منجر شد .آن روز من
فقط از مادرم حمایت میکردم و همین باعث شد
که پدرم عصبانی شــده و به من فحاشی کند .او
به من و مادرم بیاحترامی کرد و نمیدانم چه شد
که کنترلم را از دســت دادم و با ضربات چوب و
چاقو او را به قتل رساندم.
با جسد چه کردی؟
ابتدا تصمیم گرفتم جسد را از باغ ویال بیرون
ببــرم و در بیابانهای اطراف دفن کنم .حتی به
ســختی جســد پدرم را در صندلی عقب ماشین
خودش قرار دادم و از باغ ویال خارج شــدم ،اما
با دیدن مردم ترســیدم و مجددا به باغ بازگشتم.
یک دفعه یاد چاهی افتادم که در باغ بود و جسد
را همانجا رها کردم.
چطور توانستی در این مدت نسبت به
این ماجرا بیتفاوت باشی؟
در این مدت بهشــدت عذاب وجدان داشتم.
بهخصوص وقتی نگرانیهای خواهرم را میدیدم.
شــبها نمیتوانستم بخوابم و مدام تصویر پدرم
مقابل چشــمانم بود ،اما از اینکه حقیقت را بیان
کنم وحشت داشتم .میترسیدم خواهرم دیگر مرا
نبخشد .حاال که پرده از اســرار جنایت برداشته
شــده ،امیدوارم که خانوادهام مرا ببخشد ،حاللم
کند و بداند همهچیز در یک لحظه رخ داد و من
هرگز نقشه قتل در سر نداشتم .آن روز نتوانستم
خشــم خودم را کنترل کنم و این اتفاق دردناک
رقم خورد.

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور
بنابــر اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 ۲۴ســاعت  ۵۴بیمار مبتال به کرونا در کشــور
شناســایی شــدند و یک روز دیگر بدون فوتی
کرونا در کشور نیز به ثبت رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۲۴آبــان  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۵۴ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۲۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۵۹هزار و  ۵۵نفر رسید.

در طول  ۲۴ساعت ،هیچ یک از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست ندادند
و مجمــوع جان باختگان ایــن بیماری ،در عدد
 ۱۴۴هزار و  ۶۱۳نفر ماند .خوشــبختانه تاکنون
 ۷میلیون  ۳۳۴هزار و  ۲۵۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۸۳ .نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت
های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۴میلیون و  ۴۷۷هزار و  ۱۶۳آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

همچنین تا کنون  ۶۵میلیون و  ۱۳۲هزار و  ۲۷۴نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۵۳۹هــزار و  ۸۰۰نفــر
ُدز دوم و  ۳۱میلیــون و  ۳۵۹هزار و  ۹۸۹نفرُ ،دز
ســوم و باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده اند
و مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به
 ۱۵۵میلیون و  ۳۲هزار و ُ ۶۳دز رسید.
همچنین در حال حاضر هیچ شهرســتانی در
وضعیت قرمز نیســت ۷ ،شهرستان در وضعیت
نارنجــی ۱۸۰ ،شهرســتان در وضعیــت زرد و
 ۲۶۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

بین الملل

ریزش معدن در هند  ۸کشته بر جای گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان :ریزش معدن سنگ در ایالت میزورام هند باعث
کشته و مفقود شدن  ۱۲کارگر شد.
به گزارش رســانههای هند ،امدادگران تاکنون اجساد هشت کارگر را از
زیر آوار بیرون آوردهاند .از سرنوشــت چهار کارگر دیگر نیز خبری نیســت.
جستجو برای یافتن مفقودیها همچنان ادامه دارد.
به گفته منابع ،کارگران شــرکت خصوصی در مــودره ،منطقه حناثیال
پس از صرف ناهار به معدن برگشته بودند که به یکباره فرو ریخت.
مردم روستای لیته و شهر حناثیال در اطراف معدن بالفاصله برای نجات
به محل رسیدند .نیروهای دولتی واکنش سریع در بالیای طبیعی ،نیروهای

آگهي مناقصه عمومي
1401-633

نوبت اول 1401/08/24 :روزنامه تماشا
نوبت دوم 1401/08/25 :روزنامه عصرمردم

شــهرداري شــیراز در نظر دارد دارد عملیات اجــرای عملیات
سفتکاری و نارک کاری ساختمان فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس را
از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) با شماره فراخوان  2001096688000186به اشخاص
واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل
می آید با مراجعه به آدرس  WWW.Setadiran.irنســبت به
دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند .در صورت عدم
عضویت قبلی ،ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان جهت شرکت
در مناقصه الزامی اســت .ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر
شماره تلفن 07137259817 :آماده پاسخ گویي ميباشد.
 مبلغ برآورد12.463.461.355 :ریال
 مدت قرارداد 5 :ماه
 شــرایط شــرکت کنندگان :متقاضیان داراي حداقل رتبه  5در
رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار :میدان مصدق
 مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه  624.000.000ریال بصورت
ضمانت نامــه بانکــی یا فیش واریزی نقدی بحســاب ســپرده
 100805504742کد مرجع  100329بانک شــهر شــعبه چمران بنام
شهرداری شیراز
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی
اخذ می گردد.

امنیتی مرزی و تفنگ داران ایالت آسام نیز برای کمک به عملیات جستجو
و نجات فراخوانده شدند.

فرودگاه بغداد طعمه آتش شد

باشــگاه خبرنگاران جوان :رســانههای عراقی دیروز از آتشسوزی در
فرودگاه بغداد ،پایتخت عراق خبر دادند.
خبرگزاری دولتی عراق دیروز (ســه شــنبه) به نقل از یک منبع امنیتی
از بروز آتشســوزی در ســالن خروج فرودگاه بغداد خبر داد .گفته میشود
نیروهای دفاع غیرنظامی به محل اعزام شده و آتش را مهار کردند.
علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست.
 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد :متقاضیان میتوانند حداکثر
تا ساعت  14:15روز پنجشــنبه مورخ  1401/09/03از طریق مراجعه
به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) اسناد مناقصه را
دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه
حداکثر تا ساعت  14:15روز سه شنبه مورخ  1401/09/15می باشد.
شرکت کنندگان می بایســت تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در
مناقصه را به صــورت فیزیکی به آدرس بلوار رازی شــهرداری
منطقه دو تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :روز چهارشــنبه ساعت 14:15
مورخ  1401/09/16در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره
کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار میباشــد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس1456 :
شناسه آگهی1409793 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز
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شماره 7625

فارس

جاسازی تریاک در بطری های نوشابه

فرمانــده انتظامی شهرســتان آباده گفت :با تالش مأمــوران انتظامی،
 9کیلو و  400گرم تریاک کشف شد.
سرهنگ سید ابوالفضل مسعودی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان آباده
در تعامل اطالعاتی با مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان کرمان از
خبــری مبنی بر انتقال مواد مخدر توســط قاچاقچیان در محور مواصالتی
شيراز به اصفهان مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :در این خصوص یک دســتگاه خودرو پــژو پارس در محور
مواصالتــی مذکور توقیف و در بازرســی از آن  9کیلــو و ۴۰۰گرم تریاک
که بطری های نوشابه جاسازی شده بود ،کشف و یک متهم دستگیر شد.

پلمب  10واحد صنفی متخلف در المرد

طرح تشــديد کنترل و نظــارت بر اصناف در شهرســتان المرد اجرا و
 10واحد صنفي متخلف پلمب شد.
ســرهنگ مهراب زارع پور در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس
اظهار داشــت :مأموران اداره نظارت بــر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي
شهرســتان المرد طرح برخورد با واحدهــاي صنفي متخلف را با همکاري
مامورين اداره صمت و شبکه بهداشت شهرستان اجرا كردند.
وي افــزود :در اجــراي اين طــرح ،تعــداد  10واحد صنفــي به   دليل
عدم رعايت بهداشــت ،عدم ارائه پروانه كســب و  . . .پلمب و از فعاليت
صنفي متصديان آنها جلوگيري شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان المرد با تأكيــد بر تداوم اجراي طرح هاي
نظارتــی و صيانتي ويژه اصناف تصريح كرد :قانونمندســازي اصناف يكي
از اولويتهاي مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين شهرستان است.

دستگیری سارقين با  10فقره سرقت در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دســتگیری سارقين با  10فقره سرقت در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت در داراب ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وی ادامه داد :مأموران انتظامي پس از تکمیل تحقیقات میدانی موفق به

آگهی مناقصه
نوبت اول1401/8/25 :
نوبت دوم1401/9/2 :
شهرداری اوز در نظر دارد به استناد آیین نامه
معامالتی شهرداری ها ،امورات زیر را از طریق
مناقصه به صورت مدیریت پیمان به پیمانکاران واجد شرایط
واگذار نماید:
امور خدمات شــهر از جمله عملیات نظافت معابر و ســطح
شــهر -جمع آوری و حمل بهداشتی پسماندها -ارائه خدمات
آتش نشانی و انجام امور جایگاه  CNGواحد موتوری -اجرائیات
و آبدارخانه و ...به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از شرکت های واجد صالحیت و داوطلب دعوت می شود
برای اخذ شرایط و اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ  1401/9/12به
شهرداری واحد امور اداری مراجعه نمایند.
/3594م الف
شناسه آگهی1410651 :
مسعود کراماتی
شهردار اوز

تجدید آگهی مزایده عمومی

شــهرداری صفاشــهر در نظر دارد :به استناد مجوز
شماره  24تاریخ 15/05/1401شــورای محترم اسالمی
شــهر صفاشــهر امالک خــود را در طبقــه همکف
مهمان ســرای شــهرداری واقع در صفاشــهر ناحیه یک بلــوار امام
خمینی(ره) از طریق مزایده عمومی با رعایت تشــریفات قانونی به
صورت اجاره واگذار نماید متقاضیان می بایســت قیمت پیشنهادی
خود را پس از بازدید با رعایت شرایط ذیل اعالم نمایند:
 -1یک باب تجاری به مســاحت 80متر مربع به انضمام بالکن تجاری
50متر مربع مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حسب نظریه کارشناس رسمی
دادگستری39.000.000ریال
-2زیر زمین به مساحت90متر مربع مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حسب
نظریه کارشناس رسمی دادگستری 22.500.000ریال
-3ســپرده شرکت در مزایده می بایســت به صورت ضمانت نامه
بانکی و یا واریز مبلغ پنج درصــد قیمت پایه هر کدام به صورت
جداگانه به حساب شماره  0105782570009بانک ملی شعبه دهبید
به نام شهرداری صفاشهر می باشد.
-4متقاضیان می بایست پیشنهادات و اسناد مزایده و فیش سپرده به
صورت الک و مهر شده به امور مالی تسلیم نمایند.
 -5مدت قبولی پیشنهادات مزایده از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم
به مدت 10روز تا پایان وقت اداری1401/09/05می باشد.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-7در صورتیکه نفرات اول تا ســوم حاضر به عقد قرارداد نشــوند
سپرده انها به نفع شهرداری ضبط وبه نفرات بعدی واگذار می گردد.
-8در صورتی به شرکت کننده دوم و سوم به عنوان برنده مزایده
رجوع می شود که تفاوت مبلغ پیشــنهادی او با برنده مزایده از
مبلغ سپرده بیشتر نباشد
-9هزینه انتشار اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
-10افراد مشــمول قانون منع مداخله کارکنان دولت حق شرکت در
مزایده را ندارد.
-11به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده و مخدوش باشد ترتیب اثر داده
نخواهد داشت.
 -12متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده کسب اطالعات
بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه ویا با شماره تلفن 07144452088
تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1 401/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/25
تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1401/09/06
شناسه آگهی1407471 :
محسن ساریخانی
شهردار صفاشهر

شناســایی  2سارق سابقهدار شدند و با هماهنگي مرجع قضایي آنان را در
مخفيگاهشان دستگیر کردند.
وي تصریح کرد :متهمین در بازجویی به عمل آمده به  10فقره ســرقت
محتویات خودرو اعتراف کردند و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شدند.

کشف خودروی سرقتی در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از کشــف یک ســواري پیکان سرقتی در يكي از
روستاهای این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راستای پاکسازی نقاط آلوده ،ماموران پاسگاه انتظامی بيضا
حین گشتزنی در حوالي يكي از روستاهاي اين شهرستان به یک سواري
پیکان که بالصاحب در حاشیه جاده پارک بود مشکوک شدند.
وی افزود :در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد این خودرو مسروقه
و سابقه سرقت از شیراز را دارد.
ســرهنگ نجفی با بيان اينكه تالش براي دســتگيري سارق با جديت
ادامه دارد ،تصريح كرد :شــهروندان باید هشــدارهای پلیس را در رابطه با
پیشــگیری از ســرقت جدی بگیرند و موارد مشکوک را نیز از طریق تلفن
 110به پلیس اطالع دهند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در کوار

فرمانده انتظامی کوار از دســتگیری  2سارق اماکن خصوصی و کشف
 11فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ ســید رحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در
برخي از محله های شهرستان کوار ،شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان
در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد :در این راســتا ماموران با انجام اقدامات پلیســی 2 ،نفر از
ســارقان سابقهدار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آن ها را
در مخفيگاه خود دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کوار با بيان اينكه سارقان دستگیر شده در
بازجویی اوليه به  11فقره ســرقت از اماكن خصوصي اعتراف كردند ،گفت:
متهمان پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.
آگهی مناقصه عمومی ممیزی امالک سطح شهر ششده
نوبت اول1401/08/25 :
نوبت دوم1401/09/06 :
شــهرداری ششــده در نظر دارد باســتناد مصوبه شماره
27مورخ  1401/08/16شــورای اسالمی شــهر ششده ممیزی
امالک سطح شــهر را بر مبنای شــرح خدمات که در اسناد
مناقصــه درج گردیــده از طریق مناقصه به شــرکت های
واجدالشرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های
واجدالشــرایط دارای تاییدیه صالحیت خدمات ممیزی برابر
آیین نامه وزارت کشور دعوت می شود برای دریافت اسناد
مناقصه به واحد امالک شهرداری مراجعه نمایند.
 -1متقاضی می بایست مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بحساب
شماره 3100002287000بنام ســپرده شهرداری نزد بانک ملی
شعبه ششده واریز و فیش آن در پاکت الف مهر و موم نموده
وهمراه با سایر پاکات به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.
 -2چنانچه برنده مناقصه ظرف مهلت ابالغی حاضر به انعقاد
قرارداد نگردید ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و و با نفر
دوم قرارداد منعقد می شود به همین منوال تا نفر سوم ادامه
دارد.
 -3آخرین مهلت ارایه مدارک متقاضیان شرکت درمنافصه،
تا پایان وقت اداری شنبه 1401/09/19می باشد.
 -4تاریخ بازگشــایی پاکات و برگزاری کمیســیون معامالت
شــهرداری در روز دو شــنبه  1401/09/21در محل شهرداری
خواهد بود.
 -5هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد
 -6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تماس 09171357592:
زهرا زینلی
شناسه آگهی1410473 :
شهردار ششده

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

نوبت اول1401/8/18 :
نوبت دوم1401/8/25 :
شهرداری لپویی در نظر دارد با استناد به مصوبه
شــماره  56مورخ  1401/4/12شورای اسالمی شــهر موضوع بهسازی
معابر (اجرای تک لبه ،کانیوا ،جدول باکسی ،سنگ چین و سنگ مالون)
خیابان های کوهسار ،خندق ،جاده راه زرقانی و میدان کارآفرین شهر
لپویی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت واجد
شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای
صالحیت درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
درج آگهی نوبت اول لغایــت  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم به
شهرداری لپویی مراجعه نمایند:
-1مهلت دریافت پیشــنهادات از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10
روز می باشد.
-2برآورد اولیه  30/000/000/000ریال می باشد.
-3پیشنهاددهنده می بایستی مبلغ  1/500/000/000ریال به عنوان سپرده
به حساب شماره  0105838293002نزد بانک ملی شعبه مرکزی زرقان
واریز و یا معادل مبلغ فوق ضمانتنامه بانکی معتبر یا اســناد خزانه به
همراه اسناد مناقصه به شهرداری ارائه نماید.
-4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-5در صورتــی که برندگان نفر اول ،دوم و ســوم مناقصه به ترتیب
حاضر به انعقاد پیمان در مهلت مقرر نشــوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
-6چنانچه برنده مناقصه بعد از اعالم شهرداری ،حداکثر ظرف مدت
یک هفته نسبت به انعقاد پیمان اقدام ننماید ،شهرداری مختار خواهد
بود نسب به ضبط سپرده ایشان اقدام نماید و رأسا نسبت به انعقاد
قــرارداد با برنده بعــدی مناقصه اقدام نمایــد .برنده مذکور حق
هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.
-7آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ  1401/9/7می باشد.
-8تاریخ گشــایش پاکات مناقصه ساعت  14روز ســه شنبه مورخ
 1401/9/8در محل شهرداری لپویی می باشد.
-9سایر اطالعات و جزئیات مورد نیاز در اسناد مناقصه درج گردیده
است.
-10شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن32673691-32672682 :
/3581م الف
1406664
آگهی:
شناسه
شهرداری لپویی
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سال بیست و    هفتم

شماره 7625

یک قانون و چند اما و اگر

کدام کسبوکارهای اینترنتی حمایت میشوند

فروش نفت خام توسط اشخاص ،تیغ دولبه!

هیات وزیران درحالی آییننامه اجرایی مربوط به فروش
نفت از سوی اشــخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی را
ابالغ کرده که این موضوع با واکنش   های متفاوتی از سوی
کارشناسان روبرو شده است.
به گزارش ایســنا ،هیات دولت با آییننامه اجرایی جزء
( )۱بنــد (ز) تبصره  ۱۹ماده واحده قانون بودجه  ۱۴۰۱کل
کشــور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ  ۱۸آبان در
نامهای از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابالغ شد .در بند
(ز) و جزء ( )۱این بند آمده است که بهمنظور اجرای تکالیف
این قانون و در صورت درخواســت دســتگاههای اجرایی
دارای اعتبــار از محل مصارف عمومی   دولت ،صندوقهای
بازنشستگی کشوری ،لشکری و تأمین اجتماعی ،همچنین
در اجرای ماده ( )۹۰قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل
 ۴۴قانون اساســی ،به دولت اجازه داده میشــود از طریق
شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات
گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای
اجرایی پس از تأیید آنها توســط وزارت نفت و بر اســاس
قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع
بند (ب) تبصره ( )۱این قانون اقدام کند.
سیســتم تخصصی فروش نفت صرفا تحت
مدیریت شرکت ملی نفت است
ابــاغ این طــرح واکنش   هــای متعددی را از ســوی

کارشناســان در   بر داشــت ،آنطور که مرتضی بهروزی فر،
کارشــناس حوزه انرژی به ایسنا گفت :هرچند اکنون ایران
در شــرایط خاصی قرار دارد ،اما باید توجه کرد که سیستم
تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شــرکت ملی
نفت است ،به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر
عوض شــد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که
این انحصار شکســته شود و نفت خام در اختیار بخش   های
دیگر قرار بگیرد.
وی بــا اشــاره به مشــکالت اجرای این طــرح گفت:
مهم ترین مشکل ،رانتی است که ممکن است از این طریق
ایجاد شود ،مورد بعدی شکستن انحصار نفت است ،تاکنون
یــک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشــت ،با اجرای
ایــن طرح عمال این موضوع از بیــن می   رود .به طور مثال
اگر نفت در اختیــار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این
موضوع ندارد و به دلیل مشــکالتی که در بودجه وجود دارد
می   خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی
و با واسطه   گری که رانت   هایی را نیز به  دنبال خواهد داشت
نفت را به فروش برسانند.
این کارشــناس حوزه انرژی ادامه داد :این مساله موجب
کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شــد و از طرف
دیگر این امکان بــه راحتی وجود دارد که این بخش   ها به
بازارهایی که اکنون شــرکت ملــی نفت در آن حضور دارد

جمع آوری آمار شاغالن و کارجویان با سامانه رصد اشتغال

ثبت اطالعات شــاغالن و کارجویان و آمار اشــتغال مربوط به هر دستگاه اجرایی در سامانه
ملی رصد اشتغال ،ضمن مشخص شدن عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال ،به تصمیمگیریهای
کالن در حوزه بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار منجر میشود.
به گزارش ایسنا ،ســامانه ملی رصد اشتغال کشور با هدف کسب اطالعات دقیق از ورودی و
خروجیهای بازار کار و میزان اشــتغال ایجادی ،طراحی و راه اندازی شــده است و از طریق این
سامانه ،دستگاههای اجرایی اطالعات اشتغال خود را اعالم میکنند.
این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و آمار و اطالعات
مربوط به اشــتغال هر دســتگاه و تعداد شاغالن در سطح اســتانی و شهرستانی در آن بارگذاری
میشــود .فرصت   های شغلی موجود به طور روزانه در سامانه رصد میشوند تا ضمن در دسترس
بودن اطالعــات ،بهره برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامهریزیها و سیاســتگذاریها
صورت گیرد.
ســامانه رصد ثبت اشتغال یکی از راهکارهایی اســت که دولت برای ساماندهی اشتغال ایجاد
کرده و افراد جویای کار می   توانند با ثبت نام در ســامانه ،درخواســت خود را برای دریافت شغل
مناسب اعالم کنند.
محمود کریمی   بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ـ در گفت وگو با ایسنا،
آمار تازهای از اشــتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد ارائه داده و میگوید :از ابتدای سال تاکنون
حدود  ۷۵۰هزار شــغل از سوی دســتگاهها در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده که این آمار در
راستای اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال است.
آن طور که وی گفته از نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰تا پایان ســال  ۱۴۰۱طبق برنامهریزیها باید
یک میلیون و  ۸۵۰هزار شــغل در کشــور ایجاد شــود که حدود  ۶۵۰هزار شــغل در نیمه دوم
ســال  ۱۴۰۰محقق و بیش از  ۶۰درصد تعهد ایجاد اشــتغال عملیاتی شده است و یک میلیون و
 ۲۰۰هزار شغل دیگر نیز باید تا پایان سال جاری ایجاد شود.
پیش از این و مطابق آمار ســامانه ملی رصد اشــتغال کشــور ،در پنج ماه نخســت امســال
 ۳۴۱هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده بود .همچنین با استناد به آمارگیری دقیق سامانه ملی
رصد اشــتغال ،در فاصله شهریور تا پایان اسفند ماه  ۱۴۰۰و هفت ماهه فعالیت دولت ۶۳۴ ،هزار
شغل در کشور به وجود آمده است.
معاون اشــتغال وزیر کار میگوید" :از ابتدای ســال تاکنون حدود  ۷۵۰هزار شــغل از سوی
دستگاهها در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده و این آمار در راستای اجرای طرح زیست  بوم ملی
اشتغال است .بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه امسال نیز نشانمیدهد که از مجموع
 ۳۴۱هزار و  ۶۳۳شــغل ایجادی ۷۰ ،درصد اشــتغال ثبتی را مردان و  ۳۰درصد را زنان به خود
اختصاص دادهاند و بیش از  ۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر بودهاند.
حمید حاج اســماعیلی  -کارشناس بازار کار ـ در خصوص جمع آوری آمار بیکاران و شاغالن
به ایســنا میگوید :سامانههایی که به منظور ثبت اشتغال ایجادی و شناسایی فرصتهای شغلی
راه اندازی می   شــوند موجب دسترسی بهتر و آســان تر متقاضیان کار ،کارفرمایان و بنگاههای
اقتصادی میشوند.
او می   گویــد :از محل ارتباط میان کارگر و کارفرما و بنگاه ،شناســایی کارجویان و شــاغالن
میســر می   شود و اطالعات به دســت آمده در بســتر فناوری   های اطالعاتی به توسعه بازار کار
کمک میکند.
به اعتقاد حاج اســماعیلی ،یکی از چالشهای حوزه اشتغال ،نبود آماری برای برنامهریزیهای
مربوط به بازار کار و فراهم کردن فرصتهای اشتغال برای جویندگان کار و کارفرمایان است که
از طریق چنین سامانه   هایی می   توان اهدافی همچون ساماندهی اشتغال را محقق کرد.
به گزارش ایســنا ،برابر آمارها هم اکنون  ۱٤میلیون نفر در کشــور فاقد شغل و  ٦میلیون نفر
ناامید از یافتن شغل هستند و اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال به عنوان طرح محوری وزارت
کار می   تواند به کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.
سامانه رصد اشتغال با هدف کسب اطالعات دقیق از ورودی و خروجیهای بازار کار و میزان
اشــتغال ایجادی راه اندازی شــده و از طریقآن ،عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال و
شناسایی آمار بیکاران و شاغالن و فرصت  های شغلی موجود مشخص میشود.

ورود پیــدا کنند و عمال بــازار را خودمان از بین ببریم .اگر
شــرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت
راه و یا بخش   های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.
بهروزی فر با بیان اینکه این مساله می   تواند فسادزا باشد
و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود ،اظهار کرد :این
باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت می   شود درست
نیست ،باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی   قرار دارد،
نمی   توان انتظار داشــت شــرایط با اجرای این طرح بهبود
یابد؛ اینگونه نیســت که وزارت نفت کم  کاری کرده باشد
و ایــن طرح بتواند جبران کند باتوجه به معایب اجرای این
طرح حتی اگز ذره ای منفعت نیز در آن وجود داشــته باشد
قابل  توجه نخواهد بود.
راهی برای نجات بودجه کشور
در کنــار این صحبت   ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این
طرح وجود دارد ،محمد خطیبی ،کارشناس حوزه انرژی در
همین رابطه به ایسنا گفت :این طرح در قانون بودجه وجود
داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص
که شامل سازمان   ها و موسسات می   شوند و برخی از آن   ها
نیــز از وزارت نفت و دولت طلب دارند ،نســبت به فروش
نفت اقدام کنند.
وی افرود :به  تازگی نحوه اجرای آن توســط معاون اول
رییس  جمهور ابالغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود
دارد و باتوجه به اینکه قانون اســت بایــد آن را بپذیریم،
تصمیــم این مســاله گرفته   شــده و اکنون قانون اســت،
موضوعاتی کــه درخصوص رانت  زا بودن این قانون مطرح
می   شــود از اکنون قابل  بحث نیست ،در شــرایط تحریم
می   بایست از همه توانمندی   ها استفاده شود.
این کارشــناس حوزه انرژی با بیان از یک طرف مواجه
هســتیم با اینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی
شده بود اکنون محقق نشده است ،لذا باید از تمام امکانات
استفاده شود ،گفت :باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح
قانون اســت می   بایست مســیر خود را طی کند و نباید از
اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد.
به گفتــه وی ،قطعا افرادی که ایــن قانون را تصویب
کرده اند دالیل منطقی داشــته اند که می   تواند به شــرایط
فعلــی کمک کند ،به نظر ابالغ این طرح زمان زیادی برد،
از هشــت  ماه پیش قانون بسته شــد و تاکنون می   بایست
تعیین   تکلیــف صــورت می   گرفت به هرحــال این طرح
تبدیل به قانون شــده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابالغ
شــده اســت اینکه این طرح چه نتایجی می   تواند داشــته
باشــد مســتلزم گذر زمان اســت و باید بپذیریم که حتما
قانون گذاران دالیلی برای تصویب آن داشته اند.

آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی هفت ماهه
سال جاری نشان میدهد که ایرانخودرو و سایپا
(و پارسخودرو بهعنوان زیر مجموعه ســایپا) در
مجموع قریب به  ۵۶۶هزار دســتگاه خودرو تولید
کــرده که حــدود  ۱۰درصد بیش از آمــار تولید
هفت ماهه  ۱۴۰۰اســت .این خودروسازان بالغ بر
 ۶۲۱هزار و  ۶۰۰دســتگاه در مدت مذکور ســال
جاری فروختهاند.
به گزارش ایسنا ،به دنبال آنکه آمار عملکردی
خودروســازان در مهر امســال نشان داد ،مجموع
تولید خودروها نســبت به شــهریور ماه افزایشی
رقم خورده ،اما بررســی نقطه به نقطه حکایت از
این دارد که در پنج خودرو ،تولید مهر نســبت به
شــهریور بیشتر شــده اما در هفت خودرو کاهش
تولید نسبت به شهریور دیده میشود.
بر این اســاس بررسی آمار و صورتهای مالی
اعالم شده توسط ایرانخودرو ،سایپا و پارسخودرو
(به عنوان زیر مجموعه ســایپا) به سازمان بورس
نشــان میدهد که در هفت ماهه امسال میزان
تولید خودرو در کشور توسط این خودروسازان به
 ۵۶۵هزار و  ۸۸۶دستگاه رسیده و برای  ۶۲۱هزار
و  ۶۳۶دستگاه خودرو فاکتور مالی ثبت شده است.
ایرانخودرو  ۳۰۴هزار و  ۶۶۹دستگاه
تولید و  ۳۲۲هزار و  ۶۵۸دستگاه فروخت
در مجموع هفت ماه سال جاری گروه صنعتی
ایرانخــودرو  ۳۰۴هزار و  ۶۶۹دســتگاه خودرو
تولید و  ۳۲۲هزار و  ۶۵۸دســتگاه فروخته است.
پیشــی گرفتن آمار فروش به نســبت آمار تولید
نشــاندهنده تکمیل و تجاریسازی خودروهای
ناقص اردیبهشت ماه به قبل است.
از مجموع تولیدهای گروه صنعتی ایرانخودرو
طی مــدت مذکــور  ۱۸۷هزار و  ۵۵۴دســتگاه
از محصــوالت خانواده پژو تولیــد و  ۲۰۰هزار و
 ۷۲۲دستگاه از این خودروها فروخته شده است.
ایرانخــودرو  ۴۳هــزار و  ۷۶۱دســتگاه از
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ضوابط شناســایی ســکوهای مشــمول طرح حمایت از سکوها و کسب و
کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهرهمندی از حمایتهای آن را در فراخوانی منتشر کرد.
به گزارش ایســنا ،مطابق این فراخوان سه دسته شاخص اصلی شــامل شاخصهای پذیرش عمومی   سکو برای
کاربران ،شــاخصهای پذیرش عمومی   سکو برای کســب و کارها و شاخصهای مرتبط با قابلیتهای نرم افزاری و
فنی ،برای شناسایی ســکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار
گرفته است.
سکوهای متقاضی میتوانند با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نشانی  ict.gov.irنسبت
به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده اقدام و پس خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به نشانی پست
الکترونیک  platform@ict.gov.irاقدام کنند.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،براســاس اســناد فراخوان یاد شــده سکوهایی که با ارایه اسناد
مثبته بیش از  ۶۵درصد امتیازات ارزیابی را کســب کنند ،مشــمول حمایتهای آئین نامه حمایت از سکوها و کسب
و کارهــای دیجیتــال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شــد و همچنین ســکوهایی که موفق شــوند بین
 ۵۰تــا  ۶۵درصد امتیازات ارزیابی را کســب کنند نیز مطابق آئین نامههای مربوطه امــکان بهره مندی از برخی از
حمایتهای طرح را خواهند داشت.
گفتنــی اســت آییــن نامــه حمایــت از کســبوکارهای اینترنتــی طــی هفتههــای گذشــته توســط
وزیــر ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات رونمایــی شــد؛ بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
محدودیت   هــای ایجــاد شــده در دو ماه گذشــته بــرای دو پلتفــرم خارجی که بخشــی از کســب و کارهای
مردمی   روی آنها بود ،سبب تسریع در روند این مصوبه شد.
این آیین نامه  ۱۴ماده و  ۳۰نوع حمایت را شامل می   شود و خدمات و امتیازات متنوعی را برای سکوهای مشمول
و کســب وکارهای احراز هویت شده درنظر گرفته اســت .به طور مثال در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای
اینترنتی و کاربران ،این امکان وجود دارد که به سکوها و کسب و کارهای احراز هویت شده ،نشان ویژه یا تیک ویژه
کسب و کار اعطا شود یا برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده (تیک آبی) فراهم شود.
اما در این آییننامه حمایت ویژهای برای ســکوهای مشــمول در نظرگرفته شده است و آنها میتوانند از مزایای
قانونی حضور در پارکهای علم و فناوری برخوردار شــوند .در واقع به منظور حمایت و برخورداری سکوها از مزایای
اســتقرار در پارکهای علم و فناوری ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اســت شــرایط پذیرش و استقرار
دفتر  های اصلی و شعب پلتفرم   های مشمول را در پارک فناوری اطالعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.

طالی جهانی در سرباالیی معلق شد

قیمت طال دیروز (سهشنبه) نزدیک به باالترین سطح سه ماهه خود در نوسان بود؛ زیرا اظهارات یکی از مقامات
ارشد بانک مرکزی آمریکا این امیدواری را ایجاد کرد که فدرال رزرو رویکرد تهاجمی   کمتری در مورد افزایش نرخها
اتخاذ کند ،در حالی که دالر قویتر رشد را کنترل میکند.
بــه گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال پس از رســیدن به باالترین حد خود از  ۱۷اگوســت در جلســه قبل،
تا ســاعت  ۵و  ۲۳دقیقه به وقت شرقی با  ۲.۱درصد کاهش به  ۱۷۶۹دالر و  ۵۰سنت رسید و قیمت طالی آمریکا
نیز با  ۰.۱۲درصد کاهش به  ۱۷۷۰دالر و  ۵۰سنت رسید.
شــاخص دالر در برابر رقبا  ۰.۳درصد رشــد کرد و طال را برای سایر دارندگان ارز گران کرد .الئل برینارد ،نایب
رئیس فدرال رزرو روز دوشــنبه اعالم کرد ،فدرال رزرو احتماال به زودی افزایش نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد،
اما تاکید کرد که بانک مرکزی هنوز کارهای بیشتری برای انجام دارد.
در حالی که طال به عنوان پوششــی در برابر تورم در نظر گرفته میشــود ،افزایش نرخهای بهره به دلیل اینکه
این فلز هیچ بهرهای نمیپردازد ،جذابیت شــمش را کاهش میدهــد .معاملهگران اکنون احتمال  ۸۹درصد افزایش
 ۵۰واحدی در نشست دسامبر بانک مرکزی ایاالتمتحده را میبینند که تنها  ۱۱درصد احتمال افزایش  ۷۵واحدی
را دارد.
اسپیدیآر گلد تراست ،بزرگترین صندوق سرمایهگذاری تحت پشتوانه طال در جهان ،اعالم کرد که داراییهای
آن  ۰.۰۳درصد افزایش یافت و از  ۹۱۰.۱۲تن روز جمعه به  ۹۱۰.۴۱تن در روز دوشنبه رسید.
بر اســاس گزارش رویترز ،شاخص ســهام جهانی روز دوشــنبه کاهش یافت و بازده اوراق قرضه ایاالتمتحده
افزایش یافت؛ زیرا ســرمایهگذاران نظرات مقامات فدرالرزرو را ارزیابی کردند تا مســیر بانک مرکزی برای افزایش
نرخ را تعیین کنند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با اندکی تغییر به  ۲۱.۹۷دالر رسید .پالتین با  ۰.۳درصد کاهش
به  ۱۰۱۷دالرو  ۳۰سنت رسید و پاالدیوم  ۰.۲درصد کاهش یافت و به  ۲۰۲۰دالر و  ۷۰سنت رسید.

عملکرد  ۷ماه خودروسازان بزرگ نشان میدهد

افزایش  ۱۰درصدی تولید خودروسازان

محصوالت خانواده ســمند در هفت ماهه ۱۴۰۱
تولید کرده و برای  ۴۰هزار و ۱۲۸دســتگاه از این
محصوالت فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنین در این مدت ۴۰ ،هزار و  ۹۸۷دستگاه
دنا ۱۴ ،هزار و  ۱۱۷دســتگاه رانا و  ۸۳۲۴دستگاه
تارا در این شــرکت تولید شــده که بــه ترتیب
 ۴۳هزار و  ۱۰۲دستگاه دنا ۲۲ ،هزار و  ۹۲۴دستگاه
رانا و  ۸۳۷۷دستگاه تارا فروخته شده است.
ایران خــودرو در محصــوالت مونتاژی نیز از
ابتدای امســال تا پایان مهر ماه ۸۶۸۳ ،دســتگاه
  هایما تولید و  ۶۷۹۷دستگاه تجاریسازی کرده است.
ضمن اینکــه این گروه صنعتــی در آمار تولید
خود در این مدت به تولید  ۱۲۴۳دســتگاه از سایر
محصوالت ایرانخودرو اشاره کرده که  ۲۴۳دستگاه
آن تولیدی مهر ماه اســت و  ۶۰۸دســتگاه هم
فروخته است.

سایپا  ۱۸۷هزار و  ۵۴۹دستگاه تولید
و  ۲۲۰هزار و  ۶۴۳دستگاه فروخت
در گروه خودروسازی سایپا نیز در مدت مذکور
ســال جاری در مجموع  ۱۸۷هزار و  ۵۴۹دستگاه
خــودرو تولید شــده که از این میــزان به ترتیب
 ۱۴۷هزار و  ۹۵۰دســتگاه خودروهــای خانواده
( X۲۰۰تیبــا ،ســاینا و کوییــک) ۲۳ ،هــزار و
 ۷۱دستگاه ســهم وانتهای ســایپا ۱۶ ،هزار و
 ۴۳۸دســتگاه سهم شــاهین و  ۹۰دستگاه سایر
محصوالت این شــرکت (مربوط به ماههای پیش
از شهریور) بوده است.
در مقابــل از ابتدای فروردیــن  ۱۴۰۱تا پایان
مهر ماه ،گروه خودروســازی ســایپا  ۲۲۰هزار و
 ۶۴۳دستگاه خودرو تجاریسازی کرده است که
از این میزان  ۱۷۷هزار و  ۵۵۳دستگاه تیبا ،ساینا
و کوییک است و بهترتیب  ۲۶هزار و  ۷۲۵دستگاه

متعلق به وانتهای  ۱۵۱سایپا ۱۶ ،هزار و  ۱۳۸دستگاه
از شــاهینها و  ۲۲۷دســتگاه از دیگر محصوالت
ســایپا فاکتور شده است .همه  ۲۲۷دستگاه از سایر
محصوالت فروخته شــده ســایپا مختص مرداد و
شهریور است ( ۲۲۵دستگاه از سایر محصوالت سایپا
در مرداد ماه و دو دستگاه هم شهریور ماه تجاری شد).
پارسخودرو  ۷۳هزار و  ۶۶۸دستگاه
تولید و  ۷۸هزار و  ۳۳۵دستگاه فروخت
در نهایت نیز ،شــرکت پارسخودرو به عنوان زیر
مجموعه گروه ســایپا در مجموع هفت ماهه نخست
امسال ۷۳ ،هزار و  ۶۶۸دستگاه خودرو تولید و برای ۷۸
هزار و  ۳۳۵دستگاه ،فاکتور فروش صادر کرده است.
از تعــداد خودروهای تولیــدی پارسخودرو در این
مدت  ۳۹هزار و  ۲۴۴دستگاه سهم محصوالت گروه
 Q۲۰۰بــوده و فروش  ۴۴هزار و  ۱۳۳دســتگاهی
را ثبت کرده است.
همچنین در مدت مذکور  ۳۲هزار و  ۲۴۱دستگاه
کوییک معمولی دندهای ۱۹۴ ،دســتگاه کوییک S
(تولید ســه ماهــه اول) و  ۱۳۵۲دســتگاه کوییک
اتوماتیک پالس تولید شــده اســت .ب ه ترتیب برای
دقیقا  ۳۲هزار و  ۲۴۱دستگاه از محصوالت کوییک
معمولــی دندهای ۱۹۴ ،دســتگاه کوییک  Sو برای
 ۱۳۵۲دستگاه کوییک اتوماتیک پالس فاکتور مالی
ثبت شده است.
پارسخودرو همچنین تولید و فروش  ۴۰۰دستگاه
خودرو ساینا را در عملکرد هفت ماهه  ۱۴۰۱ثبت کرده
که  ۳۹۹دستگاه آن مربوط به چهار ماهه ،یک دستگاه
مربوط به مرداد ماه و در شــهریور و مهر ماه فروشی
نداشته است .پارسخودرو در این مدت  ۲۳۷دستگاه
بدنــه پراید هم تولیــد کرده که  ۱۲۰دســتگاه آن
متعلق به مهر ماه بوده اما فروشی در این ماه نداشته
اســت .ضمن اینکه این گروه خودروسازی فاکتور و
تجاریسازی پنج دســتگاه از برلیانسهای تولیدی
ســالهای پیش از  ۱۴۰۱را در آمار هفت ماهه خود
ثبت کرده است که مربوط به شهریور ماه است.

رکورد جدید بازار رمزارزهای دیجیتال
در بحبوحه ســقوط صرافی اف تی ایکس ،صندوقهای ارز دیجیتال
بیشترین ورودی در  ۱۴هفته گذشته را ثبت کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو ،قیمت بیتکوین برای مدت کوتاهی
به کمتر از ۱۶هزار دالر در هفته گذشــته ســقوط کرد زیرا گروه صرافی
اف تی ایکس اعالم کرد که ورشکست شده است.
در هفته گذشــته جریان ورودی به ســرمایهگذاری ارزهای دیجیتال
به شدت افزایش یافت زیرا ســرمایهگذاران نهادی در بحبوحه سقوط
بازار ،ناشــی از ورشکستگی صرافی مذکور و شــرکت آالمدا ریسرش
( )Alameda Researchاز این افت استفاده کردند.
بر اســاس دادههای کوین شرز ( )CoinSharesسرمایهگذاری در

داراییهــای دیجیتال در هفته منتهی به  ۱۳نوامبر در مجموع  ۴۲میلیون
دالر ورودی داشــت که بیشترین افزایش در  ۱۴هفته گذشته و وجوه به
ترتیب  ۸.۶و  ۵.۹میلیون دالر است.
ســرمایهگذاران همچنین وخامت بیشتر شــرایط بازار را پیشبینی
کردند و ســرمایهگذاری بیتکویــن  ۴.۸میلیــون دالر ورودی هفتگی
اعالم شــد .جریان خالص ورودی در تمام مناطــق اصلی ایاالتمتحده
( ۲۹میلیون دالر) ،برزیل ( ۸میلیون دالر) و کانادا ( ۴.۳میلیون دالر) ثبت
شده است.
اگرچه ســرمایهگذاران در حال ســرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال
بودند ،اما چشمانداز آنها در مورد سهام بالک چین ضعیف شد .دادههای

کوین شرز نشان داد که سهام بالک چین  ۳۲میلیون دالر خروجی هفتگی
را به ثبت رســانده که بزرگترین میزان از ماه مه اســت .در همین حال،
بازار سهام بهترین هفته رشــد خود را از ماه مارس ثبت کرد ،به طوری
که نزدک کامپوزیت  ۸.۱درصد با تورم ضعیفتر از حد انتظار رشد کرد.
بازار کریپتوکارنسی هفته گذشته با فشار فروش مجدد روبرو شد زیرا
صرافی اف تی ایکس اعالم ورشکستگی کرد .چانگ پنگ ژائو ،مدیرعامل
بایننس برای خرید صرافی در حال فروپاشــی ابــراز عالقه اما کمتر از
 ۲۴ساعت بعد به دلیل یک حفره آشــکار در امور مالی اف تی ایکس از
خرید صرفنظر کرد .از آن زمان مشــخص شــد که اف تی ایکس تقریباً
هشت میلیارد دالر بدهی دارد.
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درخواست اینفانتینو برای آتش بس یک ماهه در جهان!
رییس فدراســیون جهانی فوتبال با اشــاره به
جنگهای کنونی در جهان ،پیشــنهاد کرد در طول
یک ماه برگــزاری جامجهانی اســلحهها را زمین
گذاشته و عداوتی وجود نداشته باشد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از ســاپورت بازر
آلمــان ،جیانــی اینفانتینــو رئیس فیفا پیشــنهاد
آتش بس یــک ماهه در طول برگزاری رقابتهای
جامجهانی قطر را ارائه داد.
اینفانتینو در اجالس  - G۲۰نشست مهمترین
کشــورهای صنعتی و نوظهور  -در بالی پیشــنهاد
داد که از شــروع جــام جهانی در روز یکشــنبه
هفتــه آینده تا فینال ایــن رقابتها تفنگها زمین
گذاشته شود.
رئیس فدراســیون جهانــی فوتبــال گفت :ما
ســاده لوح نیســتیم و فکر میکنیم کــه فوتبال
می   تواند مشــکالت دنیا را حل کنــد .با این حال،
جــام جهانی می   تواند بهانــه ای برای یک حرکت
مثبت در دنیا باشد.

وی خطاب به شــرکت کننــدگان در اجالس
 G۲۰و در حضــور افــرادی چــون جــو بایدن
رئیس جمهور ایاالت متحده ،اوالف شولز صدراعظم
آلمان و همچنین سرگئی الوروف وزیر امور خارجه

روسیه گفت :شــما رهبران جهان هســتید و این
فرصت را دارید که تاریــخ را تغییر دهید .خواهش
من از همه شما این است که برای جام جهانی آتش
بس موقت یک ماهه در نظر گرفته شود.

عضو تیم گلبال استان فارس:

به دنبال پیراهن تیم ملی هستم

ایسنا :ورزشکار نابینای فارسی از آرزوهایش برای رسیدن به پیراهن تیم ملی گفت.
گلبال یکی از پرطرفدارترین رشــته   های ورزش نابینایان اســت که تماشای آن برای سایرین هم
جذابیت دارد.
گلبال از دو دروازه  ۹متری تشــکیل می   شــود و یک توپ صدادار به وزن یک کیلو و  ۲۵۰گرم.
در این رشته ،هر تیم می   تواند  ۶بازیکن داشته باشد که سه نفر اصلی و سه نفر ذخیره خواهند بود.
این ورزش با دست انجام می   شود و نفرات تیم   ها از صدای توپی که از طرف حریف ارسال می   شود،
باید مسیرش را تشخیص داده و مانع از گل شدن آن شوند.
عضو تیم گلبال اســتان فارس گفت :گلبال خیلی تحرک دارد و در روحیه و ســامتی ورزشکاران
خیلی اثر مثبتی دارد .البته ورزش ســختی هم هســت ،اما ما به این رشته عالقمندیم و به این وسیله
توانسته ایم خیلی خوب رشد کنیم.
امیــن کریمی   که در تیم جهــرم عضویت دارد درباره مســابقات پیش رو گفت :در لیگ کشــور
به میدان می   رویم و هدف شخصی من این است که بتوانم به تیم ملی برسم .نزدیک به  ۵سال است
که به طور مداوم مشــغول تمرین و بازی هســتم و به اردوی تیم ملی جوانان هم دعوت شده ام ،اما
تالش می   کنم که به زودی به تیم ملی بزرگساالن هم برسم و بتوانم برای کشورم افتخارآفرینی کنم.
به گزارش ایســنا ،مرحله دوازدهــم اردوی تیم ملی گلبال آقایان کشــورمان از اوایل آبان ماه در
مجموعه ورزشی هرندی تهران آغاز شد .طبق اعالم بهمن دوستی سرمربی تیم ملی ،در این مرحله از
اردو ملی پوشان گلبال کشورمان تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر انجام دادند .اردوهای ملی
پوشــان گلبال ایران جهت حضور در مسابقات جهانی پرتغال که رقابت   های گزینشی و کسب سهمیه
برای پاراالمپیک پاریس است ،تشکیل شده است.

اینفانتینــو در ضیافــت ناهــاری که توســط
کشورهای گروه  ۲۰به میزبانی اندونزی برگزار شد
نیز شرکت کرد.
رئیس فیفا همچنین یادآور شد که روسیه میزبان
جام جهانی  ۲۰۱۸بود و اوکراین برای میزبانی جام
جهانی  ۲۰۳۰نامزد شده است.
او گفــت :فوتبال جهان را متحد میکند .به طور
کلی ،جــام جهانی را پنج میلیــارد بیننده از طریق
تلویزیون دنبال خواهند کرد.
توماس باخ رئیس کمیته بینالمللی المپیک نیز
در اجــاس  G۲۰در جزیره بالی حضور داشــت.
او هم خواســتار یافتــن راه   هایی بــرای برقراری
صلح شد.
در تاریــخ بازی   هــای المپیــک نیــز ســنت
"آتش بس المپیک" از دوران باســتان یونان وجود
دارد .این بدان معناســت که هیــچ جنگی نباید در
طــول بازیهای المپیک انجام شــود .با این حال
"آتش بس المپیک" بارها نقض شده است.

خبر تلخ برای وزنهبرداری ایران

معتمدی قهرمانی جهان را از دست داد

"جام جهانی قطر فراموش نشدنی خواهد بود"

وزنه بردار ملی  پوش ایران مسابقات قهرمانی جهان کلمبیا را از دست داد.
به گزارش ایســنا ،در جریان مرحله اول لیگ برتر وزنهبرداری رسول معتمدی وزنهبردار دسته ۱۰۲
کیلوگرم ایران از ناحیه آرنج مصدوم و به بیمارســتان منتقل شــد .معتمدی با تشخیص پزشک دو ماه
باید اســتراحت کند و پشت بازوی او نیز دچار پارگی شده اســت از این رو مسابقات قهرمانی جهان
 ۲۰۲۲را از دست داد .مسابقات قهرمانی جهان اولین مرحله گزینشی المپیک پاریس است و معتمدی
نیز شانس اصلی تیم ملی ایران برای کسب مدال طال و رنکینگ نخست در دسته  ۱۰۲کیلوگرم بود.
معتمدی رقابت ســنگینی را با رضا دهدار در حرکت یک ضرب لیگ برتر داشــت و زیر وزنه ۱۷۷
کیلوگرم مصدوم شــد .با توجه به در پیش بودن قهرمانی جهان نیازی به این رقابت ســنگین بین این
دو وزنهبردار ملی پوش وجود نداشــت و بر ســر یک رقابت غیرضروری شــانس مدال برای ایران از
دست رفت.

آرزوی موفقیت رئیس  AFCبرای نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۲
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا براین باور است که جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر فراموش نشدنی خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از کوره ،تا آغاز جام جهانی  ۲۰۲۲تنها
پنج روز دیگر باقی مانده است.
شیخ ســلمان بن ابراهیم ،رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا در
پیامی   نوشت :به نیابت از خانواده فوتبال آسیا دوست دارم بهترینها
را برای تیمهای اســترالیا ،جمهوری اســامی   ایران ،کره  جنوبی،
ژاپن و عربســتان و همچنین قطر به عنــوان میزبان جام جهانی
و البتــه نمایندههای داوری آســیا آرزو کنم .به عنــوان نمایندگان

کنفدراسیون فوتبال آســیا آماده هستیم تا هرگونه کمکی که الزم
اســت به نمایندههای آســیا و داوران این قاره ارائه دهیم .اطمینان
داریم که نمایندگان آســیا با نمایش بسیار خوب خود برای همیشه
الهام بخش خواهند بود.
او ادامه داد :ایمان دارم که جام جهانی می   تواند باعث اســتواری
پایههای فوتبال زیبا و شکوفایی آن در دهه   های پیش رو شود.
نخستین جام جهانی که قاره آســیا میزبانی کرد به سال ۲۰۰۲
برمیگردد که نقطه تحولی را در فوتبال آســیا پدید آورد .نمی   توان
انــکار کرد که میزبانی این رقابت بزرگ باعث پیشــرفت مســتمر

و حرفهای شــدن فوتبال در قاره آسیا شــد .اکنون بعد از دو دهه،
آســیا دوباره میزبان این رقابت بزرگ شــده است و اطمینان داریم
کــه قطر میزبان خوبی خواهد شــد و یک میراث بزرگ دیگر مانند
جام جهانی کره و ژاپن به جا خواهد گذاشت.
شیخ سلمان در پایان نوشت :امیدواریم که فیفا و قطر یک تحفه
جهانی بی نظیر را ارائه دهند .کنفدراســیون فوتبال آسیا بهترین را
برای این رقابت بزرگ آرزو میکند و اطمینان داریم که جام جهانی
قطر فراموش نشدنی خواهد بود .آسیا و خاورمیانه و البته قطر آماده
میزبانی از این رقابت بزرگ هستند.

صدور احکام نایب رییس و دبیر فدراسیون تیراندازی
در جلسه هیات رئیسه

در جلسه هیات  رئیسه فدراسیون تیراندازی احکام نایب رئیس ،دبیر و نماینده باشگاهها صادر شد.
به گزارش ایسنا ،جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی دیروز سه شنبه  ۲۴آبان از ساعت 10:30
با حضور مرتضی قربانی ،رئیس فدراسیون ،عباس محمدی و کبری غیاثی ،نواب رئیس فدراسیون ،سید
ساالر محمدنیا ،چنگیز مسیب زاده ،مرتضی ناجی ،غالمعلی میرزاییان و محمد پاشا در محل فدراسیون
تیراندازی برگزار شــد .در ابتدای این جلســه مرتضی قربانی ،رئیس فدراسیون تیراندازی گزارشی در
خصوص اعزام تیم  ملی تیراندازی به مسابقات جهانی مصر ارائه کرد.
دســتورالعمل مربوط به آیین  نامه اجرایــی دورههای کوتاه مدت مربیگــری و داوری و همچنین
شــیوهنامه استعدادیابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در خصوص ساختار کمیته   های تحت پوشش
فدراسیون نیز بحث و بررسی   های الزم صورت گرفت.
در ادامه این جلسه غالمعلی میرزاییان به عنوان نماینده دانش آموزی و مرتضی ناجی ،عضو هیات
علمی   دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاهی در هیات رئیس فدراسیون تیراندازی احکام خود را از رئیس
فدراسیون دریافت کردند .گفتنی است با تصویب اعضای هیات رئیسه مهدی مبینی به عنوان دبیر کل
فدراسیون تیراندازی انتخاب و این حکم توسط رئیس فدراسیون به وی اهدا شد.
همچنین احکام عباس محمدی ،نایب رئیس آقایان و چنگیز مسیبزاده ،نماینده باشگاهها که پیش
از این توسط مجمع انتخاب و به امضای حمید سجادی ،وزیر محترم ورزش  و   جوانان رسیده بود ،توسط
مرتضی قربانی ،رئیس فدراسیون تیراندازی به آنها اهدا شد.

ساکرنت:

آیا نسل طالیی ایران امسال میتواند تاریخساز شود؟
یک ســایت آمریکایی به تحلیل وضعیت تیم ملی فوتبال ایران
پرداخته و شانس این تیم را برای موفقیت زیاد دانسته است.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســاکرنت ،وقتی صحبت از سنت
و دستاوردهای گذشــته به میان میآید ،کمتر تیم آسیایی میتواند
تاریخ غنیتری نسبت به ایران داشته باشد.
برنده سه جام متوالی جام ملتهای آسیا از سال  ۱۹۶۸تا ۱۹۷۶
توانسته است بازیکنان بزرگ زیادی را به فوتبال جهان معرفی کند.
بازیکنانی مانند علی دایی و علی کریمی   که هر دو برای بایرن مونیخ
بازی کردند و مهدی مهدویکیا که در تیم آلمانی   هامبورگ جایگاه
اسطوره ای دارد.

تیــم ملی که اولین حضور خود در جام جهانی را در اوایل ســال
۱۹۷۸تجربه کرد ،همواره در میان بهترینهای آســیا قرار داشته و
در ســه دوره اخیر بزرگترین تورنمنت فوتبالی حضور داشته است.
با این حال با وجود تمام کیفیتهای قبلی که در گذشــته به آنها
ارجحیت داده بود ،ایران هرگز در جام جهانی از مرحله گروهی صعود
نکرده است.
شواهد نشان میدهد هیچ تیمی   به اندازه تیم  ۲۰۲۲ستاره ندارد
و به همین خاطر در این دوره شــانس زیادی برای کسب موفقیت
بزرگ دارد .حال ســوال اینجاست :آیا نســل طالیی ایران امسال
میتواند تاریخساز شود؟

علی دایی به قطر نمیرود

علی دایی بازیکن اسبق فوتبال ایران از حضور در رویداد جام جهانی قطر انصراف داد.
به گزارش ایسنا ،علی دایی پیشکسوت فوتبال ایران که به گفته خودش همزمان از سوی فدراسیون
فوتبــال قطر و فیفا به افتتاحیه جام جهانی  ۲۰۲۲دعوت شــده بود اعالم کرد که برای حضور در این
رویداد فوتبالی به قطر نخواهد رفت.
علی دایی در پســتی در شبکههای اجتماعی اعالم کرده اســت که «علیرغم دعوت رسمی   فیفا و
فدراسیون فوتبال قطر برای حضور در جام جهانی به همراه همسر و دخترانم ،جواب منفی دادم».
وی دلیــل این انصراف را حضور در میهن و همدردی با تمــام خانوادههایی که عزیزان خود را از
دست دادهاند ،اعالم کرده است.

گرت بیل:

الزم باشد در هر  ۳بازی  ۹۰دقیقه بازی میکنم

کاپیتــان تیم ملی ولز میگوید که صددرصد آمادگی دارد تا در اولین جام جهانی برای کشــورش
بازی کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل ،گرت بیل  ۳۳ساله با  ۴۰گل در  ۱۰۸بازی بهترین گلزن
تاریخ ولز است ،اما در این فصل با مصدومیت دست  و  پنجه نرم کرده است .ولز روز دوشنبه هفته آینده
به مصاف آمریکا میرود و در ادامه با ایران و انگلیس نیز بازی خواهد کرد.
بیل در یک کنفرانس خبری گفت :من کامال آماده هستم و اگر الزم باشد در هر  ۳بازی به صورت
کامل و  ۹۰دقیقه در زمین باشم مشکلی نخواهم داشت .حدس میزنم برای همه بازیکنان ،سه ،چهار
هفته گذشته سخت بوده است ،چون هیچ بازیکنی دوست نداشت مصدوم شود.
بیل گفت ولز مصمم است در مورد مسائل حقوق بشر پیرامون جام جهانی صحبت کند.
قطر به دلیل رفتار با کارگران خارجی و قوانین محدودکننده اجتماعی تحت فشــار شــدیدی قرار
گرفته است که باعث شده بسیاری از تیمهای شرکت کننده نگرانیهای خود را مطرح کنند .این کشور
ادعاهایی مبنی بر استثمار کارگران را رد کرده است.
بازیکن ولزی گفت :برای ما به عنوان فوتبالیســت ،بحث در مورد این موضوعها سخت است ولی
ما میتوانیم به مشــکالتی که در حال وقوع است بپردازیم .بیشترین کاری که میتوانیم انجام دهیم
افزایش آگاهی است و امیدوارم تغییراتی برای بهتر شدن ایجاد شود.

حسینی:

همه تیمها یکی دو بازیکن جوان هم به جامجهانی میبرند

سرمربی تیم فوتبال پیکان میگوید تیمش از روند داوریها زیان دیده است.
به گزارش ایســنا ،مجتبی حسینی در حاشیه تمرین دیروز (سهشنبه) تیم فوتبال پیکان اظهار کرد:
حدود پنج روز اســت که تمرینات خودمان را شروع کردهایم و ســعی داریم بازیهای دوستانه خوبی
انجام دهیم و با شــرایط خوبی وارد مســابقات شویم .در لیگ فاصله امتیازی زیاد نیست و با یک برد،
جایگاه تیم تغییر میکند .ما با یک برد میتوانیم شرایط بهتری در جدول داشته باشیم.
وی درباره وضعیت داوری لیگ برتر هم گفت :امســال میخواستم درباره داوران صحبت نکنم ،اما
در دو بازی گذشته اشتباهات فاحشی رخ داد که برای ما گران تمام شد.
حســینی درباره اینکه آیا برای هدایت تیم ملی فوتبال امید با او مذاکره شده است یا خیر هم گفت:
صحبتی با من نشــده و تمام تمرکزم روی پیکان اســت و شرایط جدولی مناسبی نداریم و اگر تمرکز
نداشته باشیم آسیب میبینیم .با پیکان قرارداد دارم و اینجا میمانم.
او در ادامه درباره شــرایط تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی گفت :به تیم ملی فکر نکردم و تمام
تمرکزم روی تیم پیکان اســت .نمیخواهم نظر انتقادی داشته باشم و باید به نظرات کادر فنی احترام
گذاشــت ،امــا همه تیمها یکی دو بازیکن جــوان را به جامجهانی میبرند تا کســب تجربه کنند .در
جامجهانی  ۱۹۷۸محمد پنجعلی و بهتاش فریبا را به جامجهانی بردند.
حســینی درباره خط خوردن ســامان فالح از تیم ملی هم گفت :هر بازیکنی که خط میخورد نباید
روی روحیهاش تاثیر بگذارد.

چهار ســال پیش ایــران در گروهی بود که با حضور اســپانیا و
پرتغال گروه ســختتری نســبت به این دوره داشت ولی در همان
دوره فقط یک امتیاز کم آورد تا بتواند صعود کند ۱۳ .نفر از ترکیب
 ۲۵نفره آنها برای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در اروپا حضور دارند.
مهمتر از همه ،ایران توســط یکی از زیرکترین و باهوشترین
سرمربیها در فوتبال یعنی کارلوس کیروش هدایت میشود ،کسی
که تیم ملی را پس از جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹ترک کرد ،اما اخیرا
جای دراگان اسکوچیچ را گرفت.
زمان مشــخص خواهد کرد که ایــران در هفتههای آینده فصل
جدیدی را در تاریخ جام جهانی خود مینویسد یا خیر؟

فدراسیون کشتی با تاکید بر رعایت قانون در برگزاری انتخابات هیات کشتی فارس:
سخنگوی فدراسیون کشــتی گفت :اساسنامه
فدراســیون کشــتی متفاوت با ســایر اساسنامه
فدراسیون   های ورزشی در ایران و مصوب اتحادیه
جهانی کشتی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی،
محمدابراهیم امامی   با بیــان این مطلب افزود :ما
یک اساسنامه مورد تصویب اتحادیه جهانی داریم
که مورد تأیید وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک و
اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته و مانند اساسنامه
سایر فدراسیون های ملی در اتحادیه جهانی کشتی
است.
اقدام دفتر امور مشــترک غیرقانونی
است
امامی   تصریــح کرد :مالک عمل فدراســیون
کشــتی اساســنامه آن اســت و ادامه کار رئیس
منتخب هیأت کشتی استان فارس قانونی است.
سخنگوی فدراســیون کشــتی اظهار داشت:
متأسفانه دفتر امور مشترک فدراسیون   ها که متأثر
از دستورات شخص معاون توسعه ورزش قهرمانی
وزارت ورزش و جوانان اســت ،در اقدامی   خارج از
اساســنامه ،غیرحرفهای و غیرقانونی که امیدواریم
دخالت دولت در امور فدراسیون   ها تلقی نگردد ،به
صورت یک طرفه نسبت به ابطال انتخابات استان
فارس اقدام نموده است.
وی افزود :از نظر فدراســیون کشتی ،بر اساس
اساســنامه فدراســیون کشــتی و آیین نامه   های
هیأت   های ورزشــی ،ابطال مجمــع بدون در نظر

معاون قهرمانی سنگاندازی میکند

گرفتن نظرات رئیس و نایب رئیس مجمع و جلسه
اســتماع جنبه   قانونی ندارد و از نظر فدراســیون
کشتی انتخابات هیأت کشتی استان فارس قانونی
بــوده و رئیس این هیأت نیــز محکم به کار خود
ادامه خواهد داد.
امامی   در پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم دیگر
شاهد ســنگ  اندازی   های متعدد معاونت قهرمانی
وزارت ورزش  و  جوانان در مسیر فدراسیون کشتی
نباشیم.

انتقاد شدید علیرضا دبیر از پوالدگر در
نامه به وزیر ورزش
رییس فدراســیون کشــتی در نامهای به وزیر
ورزش ضمــن تاکیــد بر قانونی بــودن برگزاری
انتخابات هیات کشــتی فارس ،شــدیدا از محمد
پوالدگر معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش
انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا ،پس از اقدام مدیر کل دفتر
امور مشــترک فدراســیونهای ورزشی در ابطال

انتخابات هیات کشتی استان فارس ،علیرضا دبیر
رییس فدراسیون کشتی در نامهای به وزیر ورزش
ضمن اشاره به رعایت قانون در برگزاری انتخابات
و تاکید بــر صحت آن ،شــدیدا از معاون ورزش
قهرمانی وزارت ورزش انتقاد کرد.
دبیر ضمن تشریح روند برگزاری انتخابات هیات
کشتی استان فارس ،در بخشی از نامه خود خطاب
به وزیر ورزش ،نوشت " :اینجانب به عنوان رییس
مجمع امیدوارم با توجه به اساســنامه فدراســیون
کشتی که مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی است،
این عمل دفتر امور مشترک فدراسیونها که متاثر
از دستورات شخص معاون توسعه ورزش قهرمانی
میباشــد ،به عنوان دخالت دولت در فدراسیونها
تلقی نگردد.
ای کاش معاون توسعه ورزش قهرمانی به جای
سنگاندازیهای متعدد در مسیر فدراسیون کشتی،
در موفقیتهــای پی د پــی قهرمانان کشــتی نیز
عکسالعملی از خود نشان داده تا حداقل در ظاهر
چنین به نظر آید که از این اتفاقات خشنود شده است.
امیــدوارم آن وزارتخانه محتــرم در مورد اصلی
ترین معاونــت خود یعنی معاون توســعه ورزش
قهرمانی و حرفهای ،تصمیمی   درست اتخاذ نماید
تا ورزش کشــور کمتر متضرر گــردد .در نهایت
اینجانب به عنوان رییــس مجمع اعالم می   دارم
که روند انتخابات   هایت کشتی استان فارس کامال
قانونی برگزار گردیده و رییس منتخب این استان
میبایست با قدرت به کار خود ادامه دهد".

درخشان:

حضور  ۴دروازهبان به اجرای تمرینات کمک میکند
پیشکســوت فوتبال ایران میگوید نفراتی که کیروش برای تیم
ملی انتخاب کرده ،بهترین نفراتی بودند که میتوانستند در جامجهانی
حاضر باشند.
حمید درخشان در گفتوگو با ایسنا ،درباره فهرست نهایی تیم ملی
فوتبال ایران که برای حضور در جامجهانی از ســوی کیروش اعالم
شده ،اظهار کرد :نفراتی که انتخاب شدند ،تقریبا همان نفراتی هستند
که در جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه هم در تیم ملی حضور داشتند و فقط
شاهد دو ،سه تغییر هستیم .به نظرم من این نفرات بهترین بازیکنانی
بودند که میتوانستند در تیم ملی حضور داشته باشند .آقای کیروش
ســعی کرد تیمش را طوری انتخاب کنــد که در اجرای تاکتیکهای

مد   نظرش به تیم ملی کمک کند.
او در ادامه درباره اینکه چرا در حالی که کیروش میتوانست  ۲۶نفر
را معرفی کند ،یک بازیکن کمتر انتخاب کرد ،گفت :این نظر سرمربی
تیم ملی است و ما دقیقا نمیدانیم که در ذهن او چیست .به هر حال
کیروش شــرایطی را در نظر گرفته که چنین تصمیمی   گرفته است.
درخشــان درباره انتخاب چهار دروازهبان برای حضور در جامجهانی
هــم گفت :به هر حــال باید در نظر بگیریم کــه احتمال مصدومیت
دروازهبان بیشتر از ســایر بازیکنان است .از طرف دیگر حضور چهار
دروازهبــان به اجرای بهتــر تمرینات کمک میکنــد .در این زمینه
آقای کیروش حتما برنامه خاصــی دارد که چهار دروازهبان انتخاب

کرده است.
وی در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره خط  خــوردن بازیکنانی
همچون امید نورافکن ،میالد ســرلک ،مهدی قایدی و محمد محبی
هــم گفت :به نظر من کیفیــت فنی این بازیکنان کــه نام بردید با
بازیکنانــی که انتخاب شــدهاند فاصلــه چندانی نــدارد .قطعا آقای
کیروش هم ســعی کردند بهترین نفرات را با توجه به تاکتیکهای
تیم انتخاب کنند.
او در پایان در پاســخ به این ســوال که آیا ایران شانس صعود از
گروهش دارد یا خیر؟ گفت :ایران هم مثل ســایر تیمها شانس صعود
دارد و بازیکنان باید با امید به مصاف رقبا بروند.
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عصر مردم گزارش می   دهد؛

احمد     رضا سهرابی

کوله ای پر از کتاب ا ّما« ،از تهی سرشار»

Ahmad Reza Sohrabi

عکس :علی گزبلند          /عصر مرد    م

از کتاب «تاریخ مختصر زبان فارسی» نوشتۀ محسن ابوالقاسمی،
انتشارات طهوری ،بهار  ،۱۳۷۸تهران.

امام باقر(ع )

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

صفد   ر د   وام

درحالی که گفته میشود تسلط استعمار بر کشورهای شرق
سبب شده از رواج فارسی کاسته شود ،در فارسی رایج در ایران
نیز لغتهای زیادی از فرانسه به عاریت گرفته شده و لغتهای
جعلی زیادی هم ساخته شده است.
به گزارش ایســنا ،در دوره جدید که از  ،۲۵۴ســال تأسیس
دولت صفاری ،آغاز میشود ،از زبانهای متعددی اطالع داریم
که مهمترین آنها پشــتو ،کردی ،آسی ،بلوچی و فارسی دری
است.
زبان پشتو یکی از زبانهای رسمی   افغانستان است .این زبان
به الفبای فارســی نوشته میشود و قدیمترین اثر بازمانده از آن
از سده شانزدهم میالدی است .از پشتو در دوره باستان و میانه
اثری به جای نمانده است.
زبانهــای کردی در کردســتان ایران و عــراق و ترکیه و
سوریه و در ارمنستان رواج دارند .برای نوشتن زبانهای کردی،
در ایران و عراق الفبای فارسی و عربی ،در سوریه الفبای التینی
و در ارمنستان الفبای روسی به کار برده میشود ،از زبان کردی
در دورۀ باستان و میانه اثری به جای نمانده است.
زبان آســی بازمانده زبان ســکاهای غرب است .زبان آسی
که به الفبای روسی نوشته میشود ،در شمال قفقاز رایج است.
ســرزمین آسها به دو بخش شــمالی و جنوبی تقســیم شده
است .بخش شــمالی آن جزء فدراسیون روسیه است و بخش
جنوبی آن جزء جمهوری گرجســتان .گویندگان آســی حدود
 ۵۰۰هزارنفرند.
زبان بلوچی در بلوچســتان ایران و پاکستان و در افغانستان
رایج اســت .این زبان به الفبای فارسی نوشته میشود .از زبان
بلوچی در دوره باستان و میانه اثری به جای نمانده است.
زبان فارسی دری (دری یعنی رســمی) دنباله فارسی میانۀ
زردشــتی اســت .این زبان ،که از زمان یعقوب لیث صفاریان
زبان رســمی   ایرانیان مسلمان شــده ،به تدریج جانشین دیگر
زبانهای ایرانی ،یعنی ســغدی ،خوارزمی   و بلخی ،گردید و در
منظقۀ وسیعی از هندوستان تا اروپا و از دریای خوارزم تا خلیج
فارس رایج شد.
سیداســماعیل جرجانــی در ذخیره خوارزمشــاهی (چاپ
ســعیدی سیرجانی ،ص  ،)۱که در سال  ۵۰۴به نام قطبالدین
محمدبن نوشتگین ،نخستین پادشاه خوارزمشاهی ،تألیف کرده،
گفته است:
این کتاب را ذخیره خوارزمشــاهی نام کرد ...و به پارســی
ســاخت ،تا به برکات او ،منفعت این کتاب به هر کسی برسد و
خاص و عام را بهره باشد.
ابنبطوطه (ســفرنامه ،ترجمه دکتر محمدعلی موحد ،تهران
 ،۱۳۵۹ج ،۲ص  )۷۵۰از رواج شــعر فارسی در نیمه اول سده
هشتم هجری در چین خبر داده است.
تسلط اســتعمار بر کشورهای شرق سبب شــد که از رواج
فارســی کاســته شــود .فارســی دری امروزه در افغانستان و
تاجیکســتان و ازبکستان هم رایج اســت .در هر چهار کشور
ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان از اوایل دهه بیستم
مسیحی وضعی برای فارسی پیش آمده ،که فارسی رایج در هر
یک از آن کشــورها ،به راهی افتاده که بهتدریج آنها را از هم
جدا کرده است .در فارسی رایج در تاجیکستان و ازبکستان ،که
به الفبای روسی نوشته میشود ،واژههای زیادی از روسی وارد
شــده و یا از آن زبان ترجمۀ تحتاللفظ شده است .در فارسی
رایج در افغانستان واژههای زیادی از پشتو وارد شده است و در
فارســی رایج در ایران لغات زیادی از فرانسه به عاریت گرفته
شده و لغات جعلی زیادی هم ساخته شده است.

با كم كردن خطا ،به آسایش دل دست یاب.
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برای لختی خستگی گذراندن بر کرسی چوبی
مغازه قهوه فروشــی خیابان رودکی می   نشیند و
ســفارش یک اسپرسو تک می   دهد ،کوله پشتی
پــر از کتاب را به کنارش می   گذارد و مشــغول
خوردن قهوه می   شود.
با معرفی حرفه ام گفتگوی گزارشی را قبول
می   کند و می   گوید :برای ادامه تحصیل نیازمند
هزینه   های جانبی هســتم که از توان مالی پدرم
خارج است.
این دختر  ۲۰ســاله که به شغل کتابفروشی
دوره گرد مشغول است ،اضافه کرد :با سرمایه ای
انــدک (دو میلیون تومان) کتاب  هایی با تخفیف
بیشــتر از برخی انتشــاراتی   ها می   گیــرم و با
درصدی سود به مشتریان می   فروشم.
برخی کتاب   ها را که بیشــتر در حوزه رمان،
داستان کوتاه و شعر و ترجمه است از کوله پشتی
بیرون می   آورد ،ا ّما با نگاه جستجوگرانه می   توان
به کیفیت پایین مضامین کتاب   ها و ترجمه   های
نه چندان قابل توجه با مترجمان کمتر شــناخته
شده پی برد!
وقتی از مناسبت این ایام یعنی «هفته کتاب و
کتابخوانی» گفتم با واکنش مثبت او مواجه شدم
و تصریح کرد :چه خوب! حاال روشــی با اعالم
اندکی تخفیف کتاب به مشتریان به این مناسبت
می   گویم تا کمی   فروش کتاب   ها سرعت گیرد.
آز او در رابطه بــا چگونگی انتخاب مضامین
کتاب   هــا و ترجمه   ها پرســیدم که پاســخ داد:
چندان با عناوین کتاب   ها و آثار آشــنایی ندارم
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و بیشــتر مالک من یا بیشتر «کتابفروشان دوره
گرد» کتاب   هایی است که با تخفیف   های بیشتر
از ســوی انتشاراتی   ها و برخی کتابفروشان به ما
می   فروشــند یا برخی هم متصدی فروش کتاب
برای آنها می   شــوند که در آخر درصدی از سود
فروش را می   گیرند.
وی پایانه   های مســافربری ،پمپ   بنزین ها،
قطار شــهری و دیگر مکان   هــای عمومی   را از
عمده مکان   هــای فعالیت خــود و همکارانش
عنوان کــرد و افزود :روزانه می   تــوان به مقدار
حداقل حقوق کارگری از این کار درآمد داشــت،
ا ّمــا در برخی ایام و تعطیالت و ...نوســان دارد.
با این گفتگو می   توان به برخی آســیب   های
فرهنگی این شــغل کاذب پی برد که در مرحله

نخست وارد شــدن نگاه صرف اقتصادی و سود
در این شغل باصطالح فرهنگی می   باشد!
در گام نخســت باید توجه داشــت که نشر
اینگونه آثــار که تنها با هــدف جذب مخاطب
و بــا رنگ و رو دادن به جلدها از ســوی برخی
انتشاراتی   های سودجو منتشر می   شود ،بزرگترین
آســیب به پیکره فرهنگ کتاب و کتابخوانی و
اجحاف به نویسندگان و مترجمان برجسته است.
وجود کتابفروشــان دوره گــرد با نگاه مثبت
در ســطح جامعــه می   تواند فرصتــی در جهت
توســعه فرهنگ مطالعه و حمایت از صنعت نشر
و نویســندگان تلقی نمود ،اما بــدون نظارت و
حمایت کارگزاران حوزه نشر و کتاب نظیر وزرات
فرهنگ و ارشــاد اســامی   و همچنین هدایت

یک کارشناس صنعت عکس:

برخی به جای عکس ،عسک می گیرند
مریم السادات سبحانی
یکی از کارشناســان رشته عکاسی با اشاره به جایگاه
عکاسی و ارتباط آن با هنر عکاسی و بازار اقتصادی این
صنعت هنر ،در ایران گفت :اکثر کارشناسان اعتقاد دارند،
عکاسی صنعتی در بازار ایران بکر و دست نخورده است.
محبوبــه نظافت افزود :عکاســی صنعتی مدت زمان
کوتاهی اســت که شــروع به فعالیت نموده اما هنوز در
کشورمان فراگیر نشده است.
وی عکس های تبلیغاتی و تجاری را در زمره عکاسی
صنعتی دانســت و اظهار داشــت :شــرایط کنونی بازار
عکاســی در ایران ،فضای مناسبی برای فعالیت عکاسان
صنعتی با کمترین چالش و مشکل است.
نظافت ادامه دارد :وقتی اســمی   از عکاســی صنعتی
به میان می آید ،سریع ًا ذهنمان به سمت محیط های خشن
و صنعتی مثل کارخانه ها و کارگاه های با ســر و صدای
زیاد و البته خطرناک می رود در حالیکه عکاسی صنعتی
یا تجاری در دنیا دارای زیر شاخه های متعددی است.
وی با اشــاره به ایــن که امروز عــده ای با گذراندن
چنــد دوره کالس عکاســی تصــور می کننــد عکاس
حرفه ای هســتند و به جای عکس ،عسک های بازاری
می گیرنــد ،گفت :امروز وجــود عکس های بی کیفیت،
بدون ترکیب  بنــدی و فاقد عناصر درگیر کننده مخاطب
نتیجه کار عکاسان بازاری است.
این کارشــناس رشــته عکاســی اثر هنری را دارای
دو بخش فرم و محتوا دانســته و گفت :در فرم چیزهایی
که مرتبط با حواس ما است دریافت می شود ،اما محتوا،
درونمایه اثر هنری است که حاوی پیام می باشد.
وی تأکیــد کرد :شــکل و فرم یک اثــر هنری باید
به گونه ای باشــد که بتواند دو اصل مهم محتوا و مفهوم
را به مخاطب منتقل نماید.
نظافــت ،افزود :بــدون رعایت محتوا اثر خلق شــده
رابطه مناســب و مطلوبی را با مخاطــب برقرار نمی کند
و اثرگذاری پیام از بین می رود.
وی خاطرنشــان کرد :ترکیب بندی مناســب عکس
بیشــترین تأثیر را بر روی مخاطب دارد در واقع ویژگی
مهم عکاسی هنری ،هماهنگی میان فرم و محتوا است.
نظافت ،نقطه ،خط ،ســطح ،تاریک و روشــن ،بافت،
رنــگ و ...را از عناصر بصری یک اثر هنری عنوان کرد

و گفــت :این عناصر در کنار قــاب و کادر در بحث جلب
مخاطب بسیار اهمیت دارد.
وی بــا بیان این که تکنیک بــه کار رفته در هر نوع
عکسی باید متفاوت باشد ،افزود :عکاسی در ایران با سایر
نقاط جهان تفاوت هایی دارد که ناشی از شرایط و قوانین
هر کشور و فرهنگ غالب در هر جامعه است.
این کارشناس حوزه عکس به عکاسی سفر به عنوان

یک ســوژه خوب ،عکاســی ممکن اســت مجبور باشد
ساعت ها در نقطه ای ثابت بماند تا بتواند واکنش حرکات
حیوان را در لحظه های مختلف ثبت کند.
وی تصریح کرد :با توجه به تغییرات زیســتی زندگی
حیوانــات به ویژه در ســال  های اخیر و انقراض برخی از
گونه  های حیوان ،متخصصان در این بخش ،از عکاســی
بــرای افزایش آگاهــی و حتی کمک به علم اســتفاده

یکی دیگر از زیر شــاخه های صنعت عکس اشــاره کرد
و گفت :عالقمنــدان این عرصه ســختی کار زیادی را
محتمل می شــوند ،اما نقش بســیار پررنگی در معرفی
مکان هــا و فرهنگ های هــر منطقه دارنــد ،به ویژه
اشتراک گذاری این عکس ها در شبکه ها اجتماعی تأثیر
فرهنگــی -اجتماعی ایــن عرصه از عکاســی را زیادتر
کرده است.
وی ادامــه داد :در حال حاضر عکاســی پرتره یکی از
پرطرفدارترین بخش های عکاسی در کشور ما است؛ لذا
برای تبدیل نشدن به یک عکاس پرتره موفق باید عالوه
بر برخورداری از مهارت های خاص با رفتارشناسی افراد
در موقعیت های مختلف آشــنا باشیم تا بتوانیم بین فرد،
ژست ،موقعیت و دوربین رابطه مناسبی برقرار نماییم.
نظافت در بخشــی دیگر از ســخنانش از عکاســی
حیات وحش به عنوان یکی دیگر از سبک های عکاسی
ســخن گفت و اظهار داشت :در این ســبک از عکاسی
صبر و تمرکز اســاس کار است .در واقع برای عکاسی از

می کنند؛ لذا عکاسی حیات وحش عالوه بر اهمیت بسیار
باال دارای محبوبیت زیادی نیز هست.
این کارشــناس به عکاســی مد و فشن که ترکیبی از
پرتره و عکاســی تجاری است نیز اشــاره کرد و گفت:
خالقیــت و دید هنری در این بخش بســیار مهم و حایز
اهمیت اســت .به ویژه آن که عکاســی مد و فشــن در
یک فضای بسیار رقابتی قرار دارد و برای داشتن حرف در
این بخش عالوه بر برخورداری از مهارت های فنی باید
از مهارت های بازاریابی نیز برخوردار بود.
نظافــت در پایان یادآور شــد :عکاســی بــه عنوان
یک حرفه و رشته بسیار محبوب ،امروز عالقمندان زیادی
را به ســمت خود جذب کرده؛ لذا اگر قصد درآمدزایی از
این حرفه را دارید باید در کنار داشتن عالقه و دید هنری
صبر و تالش زیادی داشته و با انتخاب سبک تخصصی
خود و استفاده از مهارت های خالقیت هنری و بازاریابی
در مســیر رسیدن به جایگاه مناسب و باال در این صنعت
پردرآمد گام بردارید.

سینماهای شیراز میزبان پخش مسابقات جام جهانی قطر است

ایرنا :معاون هنری اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی   فارس با بیان اینکه
سینماهای شیراز میزبان پخش مسابقات
جام جهانــی قطر هســتند ،اعالم کرد:
قیمت بلیت برای تماشــای مســابقات
جامجهانــی همــان قیمــت فیلمهای
سینمایی اســت که در حال حاضر روی
پرده اکران میشود.
سیدرســول موســوی نژادیــان روز
ســه شــنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا
اظهار کــرد :اکران و پخــش همزمان
مســابقات جامجهانی قطر در سینماهای

شیراز محدودیتی ندارد و مدیران سینماها
با فرمی   کــه در ادارهکل تکمیل میکنند
میتوانند نســبت به پخش این مسابقات
اقدام کنند.
معــاون هنــری اداره کل فرهنگ و
ارشاد فارس ادامه داد :قیمت بلیت برای
تماشــای مســابقات جامجهانی همان
قیمت فیلمهای ســینمایی است که در
حــال حاضر روی پرده اکران میشــود؛
البته باید حق پخش به شرکتی داده شود
که این مسابقات به جای پخش فیلمش
در سینما اکران خواهد شد.

موسوینژادیان اضافه کرد :مسئولیت
و مدیریت پخش این مسابقات به عهده
مدیران سینما است و بر اساس دستورالعملی
که ارسال شــده و امروز هم به مدیران
ســینما ابــاغ میشــود محدودیتــی
بــرای اکــران و پخش این مســابقات
در ســینماهای شــیراز وجــود نــدارد.
وی با بیان اینکه مسابقات جام جهانی
قطر فرصتی بــرای رونق ســینماهای
شــیراز اســت ،گفت :آمادگی داریم که
بر اساس درخواســت مدیران سینما این
فرصت را به آنها بدهیم و شــاهد رونق

ســینماهای شــیراز در زمــان برگزاری
این مسابقات باشــیم و شرایطی را برای
افــرادی که عالقه دارند مســابقات را از
روی پرده سینما دنبال کنند فراهم کنیم.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
فارس اعالم کــرد :اطالعات تکمیلی در
خصوص سینماهایی که این مسابقات را
پخش میکنند متعاقبا اعالم خواهد شد.
جــام جهانــی فوتبــال  ۲۰۲۲قرار
اســت از  ۲۰نوامبر تا  ۱۸دسامبر ۲۰۲۲
( ۲۹آبــان الی  ۲۷آذر  )۱۴۰۱در کشــور
قطر برگزار شود.

نهاد کتابخانه   هــای عمومی   این پدیده می   تواند
به تهدیدی برای حوزه نشــر و نویســندگان و
مترجمان بااصالت باشــد که سالیان سال خاک
عرصه نوشتن ،ترجمه و انتشاراتی   ها را خورده اند
و اکنون با بازاریابی کتابفروشــان دوره گرد آثار
وزین  شان در کنج کتابفروشی   ها خاک می   خورد.
شــاید بهترین روش در این رابطه عالوه بر
نظارت کیفــی ،حمایت از اینگونه افراد باشــد
که با ســاماندهی اینترنتــی یکپارچه بر فروش
آثار و هم ســود آنها نظارت و درصد ســود آنها
هم لحاظ گردد ،تجربــه ای که در ناوگان   های
عمومی   شهری نظیر«اسنپ»« ،تپ سی» و ...با
همکاری بخش خصوصی انجام شد و عالوه بر
افزایش اشتغال در این حوزه ساماندهی مناسبی
نیز صورت گرفته است.
بــر ایــن اســاس وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی   می   تواند با شناســایی و تحت پوشش
قرار دادن کتابفروشــان دوره گرد با تســهیالت
حمایتی با در اختیار گذاشــتن آثار برجســته از
انتشــاراتی   های معتبر ،عالوه بر حمایت از این
قشر از برخی پیامدهای منفی نظیر رونق گرفتن
فروش آثار زرد نوشتاری ،ترجمه   های بی پایه هم
پیشگیری کند.
توجه به آثار برجسته در حوزه کتاب عالوه بر
نشــر آثار برتر و ارتقاء فرهنگی جامعه حمایت از
نویسندگان ،مترجمان و ناشران برجسته است که
در پی آن اشــتغال مستمر و درآمدزای نیروهای
برخط در این رابطه یعنی همان «کتابفروشــان
دوره گرد» را هم به دنبال دارد.

اعتراض منوچهر نیازی
به ارائه آثار تقلبی از او در بازار هنر

منوچهر نیازی ،اســتاد نقاش  ۸۵ســاله با اعتراض به ارائه آثار
تقلبی با امضای او در بازار هنر ،اعالم کرد که طرح شکایت رسمی   در
مراجع ذیصالح برای مجازات متقلبین آثار هنری را ارائه کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی   گالری مژده ،منوچهر
نیازی در این باره توضیح داد« :بیش از هفت دهه اســت به عشــق
مردم نقاشــی میکنم ،بن مایه آثارم احســاس و عشقی است که از
مردم میگیرم و عالقمندان به هنر می   دانند آثارم همه این ســالها
در اقصی نقاط دنیا با اقبال و اســتقبال روبرو شده است .در سالهای
اخیر هم در حراج   ها با افزایش قیمت روبرو شــده و خوشبختانه روند
رو به رشدی دارد ،اما متأســفانه اخیرا متوجه شدم عده ای جاعل و
متقلب در حال تولید آثار تقلبی از من هستند و عالوه بر جعل امضای
من ،سرتیفیکت جعلی هم درست کردهاند».
این استاد نقاش تصریح میکند« :از این اتفاق باورنکردنی بسیار
ناراحت و دل شکســته ام نه فقط برای خود و هنرم بلکه برای مردم
عزیز ،خریداران ،مجموعه داران و گالری دارهایی که ندانســته برای
اثر جعلی و تقلبی پول پرداخت میکنند».
منوچهر نیازی اعالم کرد« :هرکــس خواهان خرید آثار منوچهر
نیازی اســت به گالری مژده مراجعه کند؛ گالری مژده ســرتیفیکیت
حرفه ای و کدگذاری شــده طراحی و صــادر خواهد کرد و من هم
در ایــن گالــری حاضر خواهم بــود تا آثار اصل و اصیل به دســت
مردم برسد.
گالری مژده در ســال  ۱۳۹۳با انتشــار کتاب خیزش خیال ،دور
تــازه فعالیت   های منوچهر نیازی در ایــران را پی ریزی کرده بود».
نیــازی اضافه کرد« :بی شــک از مراجع ذیصالح پیگیری قانونی
خواهم کرد و از متقلبین شکایت رسمی   میکنم».
این هنرمند پیشکسوت که دوست و هم آتلیه سهراب سپهری بود
اعالم کرد« :متاســفانه شنیده ام از چندین هنرمند پیشکسوت دیگر
هم کارهای تقلبی بسیاری در بازار هنر ارائه می   شود ،این زنگ خطر
جدی است که می   تواند حتی آبروی هنر ایران در سطح بین الملل را
به مخاطره اندازد .واضح اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   و
همه مراجــع ذیصالح باید برای این مهم چاره اندیشــی کنند .باید
قوانین تنبیهی سختی برای متقلبین در نظر گرفته شود تا این کار که
دزدی آشکار است و به کیان هنر ایران آسیب می   زند متوقف شود».
منوچهر نیــازی در پایان گفت« :این اعتراض برای دفاع از مردم
عزیز و دوستداران گرانقدر هنر است ،همه عزیزانی که برای سرمایه
گذاری و یا برای دل شان اثر هنری می   خرند و نباید به جهت دزدی
جاعالن و متقلبین ضرر کنند و پول شان پای اثر جعلی برود».

یزد میزبان بیستوچهارمین
جشنواره قصهگویی شد

گویی
میزبانی بیســتوچهارمین جشــنواره بینالمللــی قصه ِ
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از شــش دوره
برگزاری در پایتخت ،از تهران خارج و به اســتان یزد واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،بهمن سال  ۱۳۹۳هفدهمین دوره
جشــنواره به میزبانی کرمانشاه برگزار شــد و پس از آن تهران
میزبــان تمامی دورههای  ۱۸تا  ۲۳این رویــداد بینالمللی بود.
این در حالی است که سال  ۱۳۹۹بهدلیل شیوع گسترده بیماری
کرونا ،این رویداد با وقفه روبرو شد.
در حــال حاضــر بخــش منطقهای ایــن جشــنواره از روز
 ۲۲آبان آغاز شده و تا روز  ۳آذر  ۱۴۰۱ادامه دارد تا برگزیدگان
رقابتهای این پنج منطقه و چند قصهگوی بینالمللی در شــهر
یزد و در مرحله پایانی این رویداد با یکدیگر به رقابت بپردازند.
به گفتــه محمود مروج رئیس بیســتوچهارمین جشــنواره
بینالمللی قصهگویی ،این جشــنواره یکی از دستآوردهای مهم
با پیشینهای ارزشمند اســت که توانسته بیستوسه دوره خود را
پربار پشت سر بگذارد.

