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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

صادق کیانیمقدم مطرح کرد؛

دورنمای مدیریت
جامع شهری
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

تأکید یک استاد دانشگاه بر لزوم
اراده جدی برای گفت و گو
• متاسفانه ،زمانی که باید مذاکره میشد و به گفتوگو توجه
میکردیم نسبت به آن بیتوجهی شد .اکنون نیز اگرچه خیلی
دیر شده اما بازهم مذاکره میتواند اثر بخش باشد .براساس
تجربه تاریخی ،ارادهای برای گفتوگوی جدی وجود ندارد
• من به مسئوالن توصیه مؤکد میکنم که چشمهایشان را به
روی واقعیات ،مسائل و مشکالت داخلی باز کنند و اشتباهات
گذشته را قبل از اینکه خیلی دیر شود جبران کنند
• اینطور نباید تصور کرد که جوانان تنها در برابر جناحها موضع
میگیرند؛ آنها ممکن است حتی در برابر والدینشان نیز مقاومت
کنند .آنها خواستههای بهحقی دارند و گاهی هم ماجراجویی
میکنند ،زیرا چیزی برای از دست دادن ندارند که بترسند
• اگر زدن و بستن ،باتون ،گاز اشکآور و  ...اثرگذار بود ،اثرش
را تاکنون گذاشته بود؛ آزموده را آزمودن خطا است

رئیسی:

اصالح ،عقبنشینی نیست
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رهبر انقالب:

هیچ کس خودسرانه حق ندارد
به خیال خودش کسی را مجازات کند
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دو روی سکه تغییر
ساعات و روزهای کاری کارکنان
نهادهای دولتی
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لزوم جلوگیری از خامفروشی
مواد معدنی در جهت
ایجاد اشتغال پایدار
جزئیات پرداخت علی الحساب
تعرفه گذاری خدمات پرستاری
در فارس

حیدری:

برخی با
موضعگیریهای تند به
ادامه اغتشاشات کمک
میکنند
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فرمانده انتظامی   فارس خبر داد

کشف بیش از  ۱.۵تن مواد مخدر
توسط پلیس فارس

سردار جاللی:

تحسـین برانگیـز علـم و ایمـان و هنـر و جهـاد خواندنـد
و بـا اشـاره بـه اینکـه چالـش اساسـی امـروز مـا ،چالـش
پیشـرفت در مقابـل «توقـف و رکـود و ارتجـاع» اسـت
ِ
افزودنـد :اسـتکبار در صفآرایـی مبنایـی در مقابل ملت
ایـران با تشـدید ایران سـتیزی ،همـه امکاناتـش را برای
القـای ناامیـدی و بـن بسـت بـه اذهان مـردم بخصوص
جوانـان بـکار گرفتـه و امـروز مهمتریـن شـاخص اثبـات
ایراندوسـتی هـر فـرد« ،پرهیـز از یأسآفرینـی و
امیدسـوزی» و «ترویـج روحیـه کار و تلاش و امیـد»
است.
بـه گـزارش ایسـنا ،رهبـر انقلاب بـا تأکیـد بـر تلاش
روزافـزون مسـئوالن بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی
گفتنـد :صحنـه گردانـان اصلـی اغتشاشـات اخیـر کـه
نتوانسـتند مـردم را بـه صحنـه بیاورند درصددند بـا ادامه
شـرارتها ،مسـئوالن را خسـته کننـد امـا اغتشاشـات
جمـع خواهـد شـد و ملـت بـا تنفـر روزافـزون از آنهـا
بـا نیـروی بیشـتر و روحیـه تازهتـر ،بـه کار و تلاش و
پیشـرفت ادامـه خواهـد داد.
رهبـر انقلاب اسلامی در سـخنان خـود بـه
تحلیـل چالـش اصلـی دنیـای اسـتکبار بـا ایـران
اسلامی پرداختند و گفتنـد :مشـکل اصلـی اسـتکبار
بـا جمهـوری اسلامی این اسـت کـه اگـر ایـن نظـام
پیشـرفت و در دنیـا جلـوه کند ،منطق لیبرال دموکراسـی
دنیـای غـرب باطـل خواهـد شـد.
حضـرت آیـت اللـه خامنـهای بـا اشـاره بـه سـلطه
دنیـای غـرب بـر کشـورهای مختلـف بـا منطـق لیبـرال
دموکراسـی افزودنـد :در سـه قـرن اخیـر بـه بهانـه نبـود
آزادی و یـا نبـود مـردم سـاالری ،منابع کشـورها را غارت
کردنـد و اروپـای فقیر به قیمت به ِگل نشسـتن بسـیاری
از کشـورهای ثروتمنـد ،ثروتمنـد شـد.
ایشـان بـا اشـاره بـه شـگرد غربیهـا کـه بـه اسـم آزادی
و دموکراسـی ،علیـه آزادی و مردم سـاالری در کشـورها
اقـدام میکننـد ،افزودنـد :کشـور افغانسـتان یـک
نمونـه نزدیـک و بـارز اسـت کـه امریکاییهـا بـه بهانـه
مردمی نبـودن حکومـت ،بـه آنجـا حملـه نظامی کردنـد
امـا بعـد از  ۲۰سـال جنایـت و غـارت ،همـان حکومتـی
کـه علیـه آن اقـدام کـرده بودنـد ،سـرکارآمد و آنـان بـا
فضاحـت خـارج شـدند.
رهبـر انقلاب گفتنـد :اکنون یک نظـام ،برمبنـای دین
و مـردم سـاالری واقعـی در ایـران ،بـه مـردم خـودش
هویـت داده و آنهـا را زنـده و در واقـع منطـق لیبـرال
دموکراسـی غربـی را ابطـال کـرده اسـت.
حضـرت آیـت اللـه خامنـهای افزودنـد :عـدهای در
داخـل بـر مبنـای تبلیغـات غـرب ،میگوینـد در
نظـام اسلامی آزادی و مـردم سـاالری نیسـت
در حالیکـه بیـان همین سـخنان نشـانه آزادی
اسـت و روی کار آمـدن دولتهایـی کـه از نظـر
تفکـر سیاسـی شـباهتی بـه یکدیگر ندارنـد نیز
نشـانه حق انتخـاب مردم و مردمی بـودن نظام
اسالمی اسـت.

«عصرمردم» بررسی می کند؛

یک کارآفرین
در گفت و گو با عصرمردم تاکید کرد :

از تبدیل اعتراض به
اغتشاش جلوگیری و با
مردم عادالنه و صادقانه
برخورد شود
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حضـرت آیتاللـه خامنـهای صبـح دیـروز (شـنبه) در
دیـدار صدهـا نفـر از مـردم اصفهـان ،اصفهـان را ِ
شـهر

راه اندازی «اسنپ بازیافت»
در شیراز

تداوم برنامه های مدیریت کرونا
تا پایان کامل این اپیدمی

پزشکیان:

2

جوانمردی رئیس اتحادیه آسیاب داران و
بازیافت در گفت و گو با عصرمردم خبر داد

حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاکید کرد:

2

نیازمند دانش بهروز برای
مقابله با تهدیدات هستیم
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رئیس اورژانس کشور خبرداد:

حجتاالسالم حدائق در مراسم تشییع شهید مدافع امنیت در شیراز  :ارتباط مسئوالن با مدارس و دانشگاهها قویتر شود
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رهبر انقالب:

هیچ کس خودسرانه حق ندارد به خیال خودش کسی را مجازات کند
رهبـر انقلاب اسلامی با اشـاره بـه اینکه اگـر جمهوری
اسلامی در مقابـل امریـکا و اسـتکبار کوتـاه می آمـد و
زیربـار قلـدری و زورگویـی آنهـا می رفـت ،فشـارها کمتـر
می شـد امـا آنهـا بـر کشـور مسـلط می شـدند ،افزودنـد:
قدرتمنـدی جمهـوری
در ایـن سـالها هـرگاه صـدای
ِ
اسلامی بلندتر بـوده اسـت ،تلاش دشـمن بـرای پنجه
زدن بـه نظـام اسالمی بیشـتر شـده اسـت.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای تأکیـد کردنـد :چالـش
اساسـی و امروز کشـور ما ،چالش «پیشـرفت و
توقـف و رکود و ارتجاع» اسـت ،زیـرا ما در حال
پیشـرفت هسـتیم ولی قدرتهـای اسـتکباری از
پیشـرفت ایـران اسلامی مضطرب و ناراحـت
می شـوند و حـرص می خورنـد.
ایشـان افزودنـد :بـه دلیل همیـن ناراحتـی و عصبانیت،
امریکاییهـا و اروپایی هـا بـا همـه امکانـات وارد میـدان
می شـوند امـا هیـچ غلطـی نمی تواننـد بکننـد ،همانطور
کـه قبـل از ایـن هـم نتوانسـتند و در آینـده هـم نخواهند
توانست.
رهبـر انقلاب اسلامی با اشـاره بـه اینکـه در کارزار
اساسـی ایـران و اسـتکبار ،امریـکا در خـط مقـدم قـرار
دارد و اروپـا پشـت سـر امریـکا ایسـتاده اسـت ،گفتنـد:
در طـول سـالهای بعـد از پیـروزی انقالب اسلامی همه
رؤسـای جمهـور امریـکا اعـم از کارتـر ،کلینتـون و
اوبامـای دموکـرات ،و ریـگان ،بـوش و آن سـبک مغـز
ِ
قبلـی جمهـوری خـواه تا رئیـس جمهور فعلـی بی هوش
و حـواس کـه می خواهـد مـردم ایـران را نجـات دهـد،
همـه در مقابـل جمهـوری اسلامی ایران ایسـتادند و از
هرکسـی هـم کـه توانسـتند از جملـه رژیم صهیونیسـتی
بـه عنوان سـگ هار و زنجیـری خود و برخی کشـورهای
منطقـه کمـک گرفتنـد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای افزودنـد :با وجـود همه این
تالشهـا ،دشـمنان ملـت در مجمـوع نـاکام ماندنـد،
البتـه مشـکالتی همچـون تحریـم ،تـرور دانشـمندان
هسـتهای ،بکارگیـری انـواع شـگردهای سیاسـی و
امنیتـی و دادن رشـوه بـه عـده ای در داخل بـرای حرف
زدن علیـه جمهـوری اسلامی ،بوجـود آوردنـد ولـی
نتوانسـتند حرکـت ملـت ایـران را متوقـف کننـد.
ایشـان تأکیـد کردند :در شـرایط فعلی کـه با چنین
کارزار و چالشـی مواجـه هسـتیم،وظیفـه آحـاد
مـردم و مسـئوالن و همچنیـن روشـنفکران،
نخبـگان ،جوانـان و جوامـع علمی دانشـگاهی
و حـوزوی ،تلاش بـرای پیشـرفت در همـه
عرصه هـای علمـی ،هنـری ،اقتصـادی،
سیاسـی ،اخالقـی و معنـوی اسـت.
رهبر انقالب پیشـرفتها را زمینه سـاز اسـتحکام و اقتدار
نظـام خواندنـد و افزودنـد :هدف دشـمن متزلـزل کردن
ارکان اقتـدار نظـام اسـت،بنابرایـن همـه بایـد موضـوع
پیشـرفت را بـا جدیـت دنبـال کنند.

حضـرت آیتاللـه خامنـهای در ادامه با طرح این سـؤال
کـه «چگونه پیشـرفت کنیـم؟» گفتند :پیشـرفت نیازمند
ابزارهـای متعـددی اسـت امـا مهمترین ابزار پیشـرفت،
امیـد اسـت بنابرایـن دشـمن بـا همـه تـوان خود بـر روی
القـای ناامیـدی و بن بسـت متمرکز شـده اسـت.
ایشـان بـا اشـاره به امکانات گسـترده رسـانه ای دشـمن
همچـون شـبکه های ماهـواره ای ،فضـای مجـازی و
تلویزیون هـای مـزدور برای از بیـن بردن امیـد افزودند:
بـا وجـود همـه ایـن تالش هـا ،خوشـبختانه امیـد و
حرکـت بـرای پیشـرفت در کشـور زنـده اسـت.

آن هـم در زمانـی اسـت که دشـمن تلاش دارد با برخی
اغتشاشـات مانـع ایـن حرکت شـود.
رهبـر انقلاب بـا تأکیـد بـر اینکـه جـوان ایرانـی در
شـرارت دشـمن ،زنـده و بـا انگیـزه
همیـن روزهـای
ِ
اسـت ،افزودنـد :یکـی از شـاخصهای اساسـی
ایراندوسـتی ،امیدآفرینـی اسـت ،بنابرایـن
کسـانی کـه القـای ناامیـدی و بنبسـت
میکننـد ،ایرانسـتیز هسـتند و نمی تواننـد
ادعـای ایراندوسـتی داشـته باشـند.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای تأکیـد کردنـد :نگذاریـد

رهبـر انقلاب اسلامی گفتند :دشـمن تلاش دارد تـا
علاوه بـر مـردم و جوانـان ،حتـی مسـئوالن نیـز امیـد
خـود را از دسـت بدهنـد و متأسـفانه دشـمن یـک امتداد
داخلـی هـم دارد کـه آنهـا هـم تلاش دارنـد با اسـتفاده
از روزنامه هـا و فضـای مجـازی ،القـای یـأس و ناامیدی
بکنند .
حضـرت آیتاللـه خامنـهای افزودنـد :مشـکل
اقتصـادی داریـم کـه انشـاءالله حـل خواهـد
شـد امـا در بخش هـای دیگـر در حال پیشـرفت
هسـتیم البتـه همـه تمرکـز بـر ایـن اسـت کـه
نسـل جـوان از ایـن پیشـرفت ها آگاه نشـود،
بـه همیـن علـت دشـمن و امتـداد داخلـی آن،
ایـن پیشـرفت ها را کتمـان و یـا کوچـک نمایـی
می کننـد.
ایشـان به چنـد نمونه از پیشـرفت ها و حرکت هـای رو به
جلـو در هفته های اخیر اشـاره کردند و گفتند :دسـتیابی
دانشـمندان ایرانـی بـه روش جدید برای درمان سـرطان
خـون ،بومی سـازی یکـی از تجهیـزات اسـتخراج نفـت
و گاز ،افتتـاح خـط آهـن در بخشـی از سیسـتان و
بلوچسـتان کـه بخـش مهمـی از خـط آهـن شـمال بـه
جنوب اسـت ،افتتـاح چندین کارخانه ،راه انـدازی اولین
پاالیشـگاه فراسـرزمینی ،بهره بـرداری از  ۶نیروگاه برق،
رونمایـی یکـی از بـزرگ تریـن تلسـکوپ های جهـان،
پرتـاب موشـک ماهـواره بـر و رونمایـی از یـک موشـک
جدیـد ،همـه نمونه هایـی از حرکـت رو بـه جلـو کشـور،

کسـانی کـه دشـمن ایـران هسـتند ،در قالـب دفـاع از
منافـع ملـی،القـای یأس کننـد .نویسـندگان ،شـاعران،
دانشـمندان ،روحانیـون و همـه افـراد تأثیرگـذار
امیدآفرینـی کننـد و شـاخص ها و نشـانه های امیـد و
پیشـرفت در جامعـه را ِ
سـر دسـت بگیرنـد.
رهبـر انقلاب در بخـش دیگـری از سخنانشـان هـدف
اصلـی صحنهگردانـان اغتشاشـات اخیـر را بـه میـدان
آوردن ملـت دانسـتند و گفتند :حاال که نتوانسـتند مردم
را بـه میـدان بیاورنـد در حـال شـرارتند تـا بلکـه بتواننـد
مسـئوالن را خسـته کننـد البتـه اشـتباه میکننـد چرا که
ایـن شـرارتها موجـب میشـود مـردم ،خسـته ،و از آنهـا
بیزارتـر و متنفرتـر شـوند.
ایشـان در ایـن زمینـه افزودنـد :ایـن حـوادث و
جنایتهـا و تخریبهـا مشـکالتی بـرای مـردم
و کسـبه درسـت میکنـد امـا افـراد در صحنه و
پشـت صحنـه ایـن شـرارتها ،بسـیار حقیرتر از
آن هسـتند کـه بتواننـد بـه نظـام آسـیب بزنند.
رهبـر انقلاب اسلامی تأکید کردنـد :بسـاط شـرارت
بـدون شـک جمـع خواهـد شـد و ملـت ایـران بـا نیـروی
بیشـتر و روحیـه تازهتر حرکت در میدان پیشـرفت کشـور
را ادامـه خواهـد داد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای ،توانایـی فرصتسـازی از
تهدیدهـا را جـزو طبیعـت یـک ملـت بـا ایمـان دانسـتند
و بـا اشـاره بـه نمونههـای تاریخـی همچـون جنـگ
احـزاب و همچنیـن دفـاع مقـدس ،خاطرنشـان کردند:

در جنـگ احـزاب کـه همـه طوایـف مشـرکان بـه میدان
آمدنـد ،نـه تنها دلهـای مؤمنـان نلرزیـد بلکه با یـادآوری
وعـده خداونـد ،بـر ایمانشـان افـزوده شـد و از ایـن
تهدیـد ،فرصـت سـاختند همچنانکـه ملـت مـا نیـز در
دفـاع مقـدس و در مقابـل جنـگ احـزاب و پشـتیبانی
همهجانبـه دنیـا از متجـاوز ،تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل
کـرد و بـه همـه دنیـا نشـان داد شکسـت نمیخـورد.
رهبـر انقلاب اسلامی افزودند :سـابقه فرصتسـازی
مـردم ایـران در دفـاع مقـدس موجـب شـد تـا همیـن
امـروز هـم هـر گاه دشـمنان بـه فکـر اسـتفاده از
بـرگ نظامی میافتنـد متوجـه باشـند کـه ملـت ایـران
شکسـتناپذیر اسـت ،همچنانکـه بارها بـه آمریکاییها
و مخالفـان خـود گفتـه «آمدنتـان بـا خودتـان اسـت
امـا رفتنتـان نـه» و در صـورت تجـاوز ،گرفتـار و نابـود
خواهیـد شـد.
ایشـان حماسـه  ۲۵آبـان  ۱۳۶۱و اعـزام پـر شـور و
انگیزهتـر جوانـان دالور اصفهانـی بـه جبهههـا را نمونـه
دیگری از فرصتسـازی از تهدیدها برشـمردند و گفتند:
در اغتشاشـات اخیـر نیـز ملـت از ایـن بهاصطلاح
تهدیـد ،فرصـت سـاخت و حقیقت و جهتگیـری خود را
در راهپیمایـی عظیـم  ۱۳آبـان کـه با همه سـالهای قبل
متفـاوت بـود بـا شـعار علیـه آمریـکا نشـان داد.
تجلـی
از
حضـرت آیتاللـه خامنـهای نمونـه دیگـری
ّ
فرصتسـازی ملت را تشـییع شـهدای اغتشاشـات اخیر
اعـم از شـهدای مردمـی ،امنیـت و شـهدای بسـیجی و
انتظامی دانسـتند و گفتند :جوان ناشـناختهای همچون
روحاللـه عجمیـان بـه شـهادت میرسـد امـا جمعیـت
عظیـم مـردم در نقطه مقابل خواسـت دشـمن به صحنه
میآینـد و میگوینـد شـما جـوان مـا را بـه شـهادت
رسـاندید ولـی مـا همگـی پشـت آن جـوان هسـتیم.
ایشـان فرصـت دیگـر سـاخته شـده از دل اغتشاشـات
ِ
مدعـی
گردانـان
را ،عیـان شـدن چهـره صحنه
ِ
طرفـداری ملـت ایـران برشـمردند و افزودنـد :عـداوت
بـا همـه خواسـتهها و مقدسـات ملـت ایـران
یعنـی دشـمنی بـا اسلام ،قرآنسـوزی،
مسجدسـوزی ،دشـمنی بـا ایـران و سـوزاندن
پرچـم و بیاحترامی بـه سـرود ملـی ،چهـره
صحنهگردانـان واقعـی را روشـن کـرد.
رهبـر انقلاب اسلامی افزودند :ادعـا میکننـد طرفدار
ملـت ایـران هسـتند در حالیکـه ملـت ایـران« ،ملـت
مسـلمان» و «ملـت قـرآن و امـام حسـین» اسـت؛
آیـا کسـانی کـه بـه امـام حسـین (ع) و بـه اربعیـن و
راهپیمایـی میلیونـی آن اهانـت و بیحیایـی میکننـد،
طرفـدار ملـت ایـران هسـتند؟
ایشـان در تبییـن چگونگـی برخـورد بـا عناصـر مرتبـط
بـا اغتشاشـات بـر ضـرورت تفکیـک صحنهگردانـان،
فریبخـوردگان ،عاملان جنایـت و افـراد پـول گرفتـه
تأکیـد کردنـد و گفتنـد :ایـن افـراد یکجـور نیسـتند.
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کسـی را کـه بیتوجـه بـه خواسـت حقیقـی
دشـمن ،بـا او همراهـی کـرده یعنـی فریـب
خـورده امـا جنایتـی نکـرده اسـت چـه دانشـجو
باشـد چـه غیـر دانشـجو ،بایـد ّ
متنبـه و موعظه
و هدایـت و بیـدار کـرد و بـا پرسـش از او که آیا
ایـن حرکـت موجـب پیشـرفت کشـور اسـت یـا
ضـد آن ،او را بـه فکـر کـردن وادار و هوشـیار
ّ
کـرد تـا بـا دشـمن همصدایـی نکنـد و بـه تعبیر
امـام بزرگـوار همـه هـر چـه فریـاد دارند بر سـر
آمریـکا بزننـد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای حکم عاملان جنایات اخیر
را متفـاوت خواندنـد و تأکیـد کردنـد :عامالن جنایت،
قتـل ،تخریـب یـا تهدیـد بـه آتـش زدن دکان و
ماشـین کاسـبان و مـردم ،و آن کسـی کـه بـا
تبلیغـات آنهـا را وادار بـه ایـن کارهـا کـرده ،هر
یـک باید بـه انـدازه گناهشـان مجازات شـوند.
ایشـان در ایـن زمینـه افزودنـد :البتـه مجـازات بایـد
بهوسـیله قـوه قضائیـه ای کـه بـا قـدرت و سلامت و
پـر انگیـزه اسـت انجـام شـود و هیچکـس حـق نـدارد
خودسـرانه و بـه خیـال خـود دسـت بـه مجـازات بزنـد.
ایشـان بـا اشـاره بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن از پیامبـر اکـرم
(ص) بـه طبیبـی که هم داغ دارد و هم مرهم ،اسـتفاده
بجـا از مجـازات و نصیحـت را مـورد تأکیـد قـرار دادنـد
و افزودنـد :تـا ایـن سـاعت بحمداللـه دشـمن شکسـت
خـورده اسـت امـا دشـمن هـر روز کیـد و مکـری
دارد و بـا شکسـت امـروز ،ممکن اسـت سـراغ
اقشـار مختلـف همچـون کارگـران و زنـان برود
اگرچـه شـأن بانـوان و کارگـران بـا شـرف مـا
بسـیار باالتر از آن اسـت که تسـلیم بدخواهان
شـوند و فریـب آنـان را بخورنـد.
رهبـر انقالب با اشـاره بـه بکارگیری ترفند «لشکرسـازی
کاذب» و «انبوهسـازی دروغ» در رسـانههای ضـد ایـران
بـا هـدف تأثیرگـذاری بـر افـراد غافـل و بیخبـر ،گفتند:
آنچـه واقعیـت دارد ،حضـور انبـوه مـردم در میدانهـای
مختلـف دفـاع از انقلاب ،و تودهنـی آنها بـه بدخواهان
است.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای در بخـش دیگـری از
سخنانشـان ،مشـکالت اقتصـادی را یـک واقعیـت
خواندنـد و افزودنـد :نامگـذاری سـالهای متعـدد بـا
شـعارهای اقتصـادی و تأکیـد به مسـئوالن بـرای عالج
ایـن مشـکالت ،بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع اقتصـاد
صـورت گرفـت امـا دهـه نـود از لحـاظ اقتصـادی دهـه
خوبـی نبـود و اگـر بـه آن توصیه هـا عمـل می کردنـد و
اقدامـات الزم را انجـام می دادنـد ،وضـع امـروز کشـور
و مـردم متفـاوت می شـد البتـه تحریم هـا هـم در
مشـکالت مؤثـر بـود.
رهبـر انقالب با اشـاره بـه تالش جـدی و در برخی موارد
مؤثر مسـئوالن بـرای حل مشـکالت اقتصـادی گفتند:
تلاش بیشـتر دسـتگاه ها و همـکاری و همدلـی و هـم
افزایـی مـردم و مسـئوالن ،زمینـه سـاز حـل مشـکالت
موجـود خواهـد بود و انشـاءالله در این زمینه نیز مشـت
محکمی بـر دهـان دشـمن زده خواهد شـد.
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سرمقاله

سرمقاله

آلودگــی هــوا و نقــش آن در ایجــاد و
گســترش بیماری هــای تنفســی و قلبــی و
محدودیت هایــی کــه بــرای حضــور کــودکان در
خــارج از خانــه ایجــاد می کنــد موجــب گردیــده
کــه ادارات و ســازمان های مســئول در پیونــد بــا
ایــن موضــوع ناگزیــر بــه اتخــاذ رویــه ای واحــد
بــرای جلوگیــری از ایجــاد آلودگــی باشــند .
ایــن موضــوع خصوصــا در کالن شــهرها بــروز
و ظهــوری آزار دهنــده دارد  .انتقــال کارخانجــات
و کارگاه هایــی کــه خروجــی آلــوده کننــده
دارنــد و ممانعــت از تــردد خودروهــای دودزا
و مســتهلک و ایجــاد محدودیــت بــرای تــردد
موتورســیکلت ها و خودروهــای دیزلــی  ،ســامان
دهــی بــه کمربندی هــا و تعییــن ظرفیــت بــرای
شــهرها از لحــاظ تعــداد خودروهــای مجــاز بــه
تــردد در طــول شــبانه روز و همچنیــن توســعه ی
فضــای ســبز  ،دعــوت از مــردم بــه پیــاده روی
بــه جــای اســتفاده از خــودرو بــرای جابجایــی
در ســطح شــهر  ،ثبت نــام دانــش آمــوزان
در مــدارس نزدیــک بــه محــل ســکونت آنهــا ،
احــداث خانه هــای ســازمانی در مجــاورت
برخــی از ادارات ســازمان ها بــه منظــور عــدم
نیــاز بــه خــودرو بــرای جابجــا شــدن پرســنل
از خانــه بــه محــل کارو از محــل کار بــه خانــه ،
ایجــاد بازارچه هــای محلــی و در دســترس
بــودن فروشــگاه هایی کــه انــواع محصــوالت را
عرضــه می کننــد در محــات گوناگــون  ،اســتفاده
از وســایل نقلیــه عمومــی و نظــم بخشــی بــه
تــردد خودورهــای عمومــی  ،افزایــش خطــوط
متــرو در جهــات گوناگــون و پوشــش دهــی
متــرو در نقــاط پــر تــردد  ،تعریــض خیابان هــا
بــرای جلوگیــری از ایجــاد ترافیــک و ....از جملــه
اقداماتــی اســت کــه معمــوال بــرای کاســتن از
میــزان آلودگــی هــوا در کالن شــهرها مــورد
تاکیــد قــرار می گیــرد .
متاســفانه کالن شــهر شــیراز خصوصــا از ســمت
غربــی در حــال گســترش اســت کــه هــم از یــک
جهــت بــه تولیــد آلودگی هــای ناشــی از تــردد
خودروهــا دامــن می زنــد و هــم ایــن کــه بخشــی
از فضــای ســبز و باغــات آن جــای خــود را بــه
ســازه های مســکونی و خدماتــی می دهــد .
ایــن در حالــی اســت کــه شــهر شــیراز بــا
توجــه بــه خشکســالی های مســتمر از تــوان
باالیــی بــرای پاســخگویی بــه نیــاز شــهروندان
بــه آب برخــوردار نیســت  .دور از انتظــار نیســت
کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور  ،قــات هــم بــه
عنــوان روســتای گردشــگری بــه شــیراز بپیونــدد
کــه متعاقــب آن بایــد شــاهد تغییــر کاربــری
اراضــی واقــع شــده بیــن شــیراز و ایــن روســتا
باشــیم .
در واقــع می تــوان گفــت کــه شــیراز بــا
توســعه ی نامتــوازن روبروســت بــه ایــن معنا که
روز بــه روز فضاهــای مســکونی چنــد طبقــه ســر
بــه آســمان می کشــند در حالــی کــه در تابســتان
بــرای تامیــن آب آنهــا بــا مشــکل مواجه هســتیم
و در برخــی از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز
نیــز شــاهد انشــعاقاب غیــر قانونــی می باشــیم ،
زمانــی کــه تعــداد ســاخت و ســازهای غیــر مجاز
از حــد متعــارف عــدول می کنــد هــم شــهرداری
و فرمانــداری قــادر بــه تخریــب آنهــا نیســت و
هــم ایــن کــه بخشــی از ایــن ســاخت و ســازها
در مســیر حرکــت رودخانه هــای فصلــی صــورت
گرفتــه کــه هنــگام وقــوع ســیل فاجعــه بــه بــار
مــی آورد .
بــا یــک نــگاه کلــی می تــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه آلودگــی یــک روی ســکه ی توســعه ی
نامتــوازن در کالن شــهر شــیراز اســت  ،حاشــیه
نشــینی  ،آســیب پذیــری و همچنیــن ظهــور
جلوه هــای آزار دهنــده ای از تــاش بــرای زنــده
مانــدن نیــز روی دیگــر توســعه نامتــوازن اســت .
پــر واضــح اســت کــه بــا توجــه بــه
پیچیدگی هــای قانونــی و همچنیــن ســاختار
فشــل اداری امــکان تحقــق مدیریــت واحــد
شــهری وجــود نــدارد امــا از آنجایــی کــه فــارس
و خصوصــا شــیراز در بســیاری از موضوعــات
پیشــگام اجــرای پایلــوت طرح هــا می شــوند ،
چــه خــوب اســت در خصــوص ایجــاد مدیریــت
واحــد شــهری نیــز شــاهد ایــن پیشگامی باشــیم
زیــرا شــیراز شــهری اســت کــه از هــر جهــت
اســتعداد توســعه صنعــت گردشــگری را دارد .
دقیقــا بــه همیــن دلیــل نماینــدگان مجلــس
می تواننــد پیگیــر اجــرای طــرح آزمایشــی
مدیریــت واحــد شــهری در شــیراز باشــند تــا از
ایــن رهگــذر هــر اقدامی کــه در بحــث آب و گاز
و بــرق و مخابــرات و تاسیســات شــهری صــورت
می گیــرد مغایرتــی بــا مصوبــات شــورای شــهر
در بحــث فضــای ســبز و ســاخت و ســاز و
همچنیــن تعریفــی کــه قــرار اســت از شــیراز بــه
عنــوان مقصــد گردشــگری ارائــه شــود نداشــته
باشــد .
کمتریــن امتیــاز اجــرای طــرح مدیریــت واحــد
شــهری در شــیراز جلوگیــری از توســعه نامتوازن
خواهــد بــود  .زیــرا در ســایه ی مدیریــت واحــد
دیگــر شــاهد اختــاف نظــر اوقــاف و میــراث
فرهنگــی و شــهرداری در ســاماندهی بــه
بافــت تاریخــی و ســنتی شــهر نیــز نخواهیــم
بود .
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نیازمند دانش بهروز برای
مقابله با تهدیدات هستیم

اصالح ،عقبنشینی نیست
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه شـوراهای شـهر
و روسـتا جایـگاه ویـژهای در قانـون اساسـی
دارنـد ،اظهـار داشـت :قانـون اساسـی ،بنـا بـر
تقویـت جمهوریـت نظـام و اصـل توجـه بـه اراده،
خواسـت و مشـارکت مـردم در تصمیمسـازیها
و تصمیمگیریهـا ،یکـی از ارکان مهـم
تصمیمگیـری را شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا
معرفـی کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیـم رئیسـی صبـح
دیـروز شـنبه در یازدهمیـن اجلاس شـورایعالی
اسـتانها بـا بیـان اینکـه شـوراهای اسالمی شـهر
و روسـتا جایـگاه ویـژهای در قانـون اساسـی دارند،
گفـت :قانـون اساسـی ،بنـا بـر تقویـت جمهوریـت
نظـام و اصـل توجـه بـه اراده ،خواسـت و مشـارکت
مـردم در تصمیمسـازیها و تصمیمگیریهـا،
یکـی از ارکان مهـم تصمیمگیـری را شـوراهای
اسالمی شـهر و روسـتا معرفـی کـرده اسـت.
رئیسجمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه شـوراهای
اسالمی شـهر و روسـتا از ارکان قانـون اساسـی
هسـتند و تعبیـر رکـن در قانـون اساسـی معنـای
مهمـی دارد ،افـزود :همچنیـن نقـش شـوراها

در اجـرای عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی در
همـه سـطوح و مبـارزه بـا فقـر ،فسـاد و تبعیـض
از شـئونات شوراهاسـت و سـاز و کار شـوراها بایـد
بـه نحـوی باشـد کـه بتوانـد از هـر گونـه تبعیـض و
فسـادی پیشـگیری کنـد.
رئیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نظـرات شـوراها بـه
عنـوان جایگاهـی کـه از مـردم نمایندگـی دارنـد،
بایـد در نحوه بودجهریزی روسـتا یا شـهر یا اسـتان
مـورد توجه قـرار بگیرد ،اظهار داشـت :شـورا مقام

تصویبکننـده بودجـه نیسـت ولی مقـام اعالمنظر
بـرای بودجـه هسـت و میتوانـد در رابطه بـا بودجه
نسـبت بـه اسـتان یـا شهرسـتان اعلام نظـر کنـد
و اگـر چـه اسـاس اظهارنظـرش بـا نگاههـای
منطقـهای و محلـی اسـت ،امـا بایـد نـگاه کالن
ملـی هـم داشـته باشـد.
رئیسجمهـور اجـرای عدالـت بـر مبنـای توجـه به
سـند آمایـش سـرزمینی را از دیگـر اهـداف مهـم
فعالیـت شـوراها در کشـور عنـوان و تصریـح کـرد:

یکـی از اهـداف مهـم در شـوراها و بـرای کشـور،
اجـرای عدالـت اسـت .در وهلـه اول ایـن دولـت
اسـت کـه مکلـف بـه اجـرای عدالـت اسـت و در
دولـت مردمی خودمـان را موظـف بـه اجـرای
عدالـت میدانیـم ،امـا شـوراها نیـز بایـد اجـرای
عدالـت را دنبـال کننـد.
رئیسـی در ادامـه سـخنانش بـا تاکیـد بـر ضـرورت
پیگیـری جـدی امـور اصالحـی چـه در سـاختارها
و چـه در رفتارهـای شـخصی اظهـار داشـت:
اعضـای محتـرم شـوراها به هیـچ وجه انجـام امور
اصالحـی را عقبنشـینی تلقـی نکننـد .مهـم آن
اسـت کـه کار و امـور مردم چرخشـی داشـته باشـد
کـه مـورد رضایـت مـردم قـرار گیـرد و بتوانـد کار را
پیـش ببـرد و کارآمـد باشـد؛ ایـن مهـم اسـت.
رئیـس جمهـور اضافـه کـرد :در ایـن زمینـه و در
زمینـه جابجایـی مدیـران و کارکنـان ،آبـروی افـراد
بسـیار مهـم اسـت ،امـا آبـروی نظـام ،آبـروی یـک
مجموعـه اداری کارآمـد خیلـی ارجحیـت دارد.
بایـد آبـرو و حرمـت افراد حفظ شـود ،امـا حرمت و
جایـگاه سـازمانی کـه میخواهـد بـه مـردم خدمت
کنـد ،باالتـر از اینهـا اسـت.

حیدری:

برخی با موضعگیریهای تند به ادامه اغتشاشات کمک میکنند
یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی گفت :عـدهای
بـدون درک مناسـب از شـرایط موجـود چـه تعمدا و
چـه سـهوا ،بـه ادامـه اغتشاشـات کمـک کـرده و با
ی تنـد بیاسـاس بـه جای دعـوت مردم
موضعگیـر 
بـه آرامـش بـه اغتشاشـگران کمـک میکننـد.
شـهریار حیـدری در گفتوگـو بـا ایسـنا در واکنـش
بـه برخـی موضعگیریهـا در شـرایط فعلـی اظهـار
کـرد :در شـرایطی کـه اوضـاع کشـور بـه سـمت
ناامنـی مـیرود ،هـر حرفـی میتوانـد بـه امنیـت
یـا بیثباتـی کشـور کمـک کنـد؛ اینهـا موضوعاتـی
اسـت تحـت عنـوان «زبـان کارشناسـی» مطـرح
میشـود.
وی ادامـه داد :عـدهای اظهاراتشـان کارشناسـی
و متناسـب بـا شـرایط کشـور نیسـت؛ آنهـا بـا
حرفهایشـان بـه ادامـه ماجـرا کمـک میکننـد.
برخـی از آنهـا منافـع شـخصی خـود را بـه منافـع
نظـام ،کشـور ،انقلاب و ملـت ترجیـح داده و
حرفهایـی میزننـد کـه بیشـتر بـرای خودشـان
مصـرف داشـته و سخنانشـان از جنـس تحریـک
احساسـات و تهدیـد مـردم اسـت.
معترضـان مخالـف اصـل نظـام و رهبـری
نیسـتند

ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی با بیـان
اینکـه «این اعتراضـات پیامی به مسـئوالن دارد»،
گفـت :بـه عنـوان یـک کارشـناس مسـائل امنیتـی
معتقـدم کـه اعتراض بسـیاری از مردم بـه وضعیت
موجـود از نظـر بیـکاری ،تـورم ،اشـتغال ،رفتـار
مدیـران اسـت .آنهـا مخالـف اصـل نظـام نیسـتند
بلکـه عملکـرد ضعیف دولتهـای مختلف از
گذشـته تاکنون باعـث اعتراض آنها شـده
است.
وی توضیـح داد :وقتی به وضعیت مردم ،معیشـت

و اشـتغال و تـورم و مشـخصا شـرایط جوانـان توجه
نمیشـود ،مـردم هـم اعتراضشـان را در خیابـان
بیـان میکننـد.
حیـدری بـا بیان اینکـه بایـد اعتراضـات را به دقت
مـورد ارزیابـی قرار داد ،گفت :یکسـری جریانات در
قالـب اعتـراض ،اغتشـاش را دنبـال میکننـد لـذا
بایـد مـردم و معترضـان صـف خـود را از آنهـا جـدا
کننـد چون اغتشاشـگران به زیرسـاختها و امنیت
مـردم و کشـور لطمـه میزننـد که به صلاح مردم،
نظام و کشـور نیسـت.

اگـر بلـد نیسـتید بـا معترضـان حـرف بزنیـد،
سـخنی نگویید؛ مگـر مجبور به حـرف زدنید؟
نماینـده قصـر شـیرین و سـرپل ذهـاب در مجلـس
اضافـه کـرد :از طرفـی دیگـر اصلا برخـی از
موضعگیریهـای کارشناسـی نیسـت؛ ایـن
موضعگیریهـا نـه تنهـا کمکـی بـه وضعیـت
موجـود نمیکنـد کـه بـه شـرایط فعلـی دامـن
میزنـد؛ ایـن افـراد یـا بلـد نیسـتند بـا معترضـان
حـرف بزننـد کـه خـب حـرف نزننـد؛ مگـر مجبورید
کـه سـخنی بگوینـد؛ یـا اینکـه فکـر میکننـد بـا
تحریک احساسـات مـردم ،به امنیت کشـور کمک
میکننـد کـه ایـن طـور نیسـت .حالـت دیگـر اینکه
آنهـا تعمـدا مـردم را تحریـک کـرده تـا بـه بهانـه
دفـاع از نظـام و انقلاب ،کمکـی بـه وضعیـت
موجـود کننـد.
حیـدری در ادامـه بـا یـادآوری مصاحبـه
تلویزیونـیاش بـا یک نماینده ادوار مجلس شـورای
اسلامی گفت :در ایـن گفتوگـوی تلویزیونـی بنده
از لـزوم توجـه به مـردم و حفظ امنیت سـخن گفتم
امـا ایشـان همـه را اراذل و اوبـاش خوانـد؛ ایـن
جنـس حرفهـا ،دلسـوزی بـرای نظـام و انقلاب و
کشـور نیسـت و بیشـتر در راسـتای منافـع دشـمن
بیـان میشـود.

تأکید یک استاد دانشگاه بر لزوم اراده جدی برای گفت و گو
معـاون آموزشـی اسـبق دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا
اشـاره بـه ضـرورت فراهـم آوردن شـرایط گفتمـان
درون دانشـگاهی اظهـار کـرد :هنگامی که "کرسـی
آزاد اندیشـی" برگزار میشـود؛ الزم اسـت آزادی پس
از بیـان اندیشـهها هـم تضمیـن شـود .اگـر خواهـان
برگـزاری کرسـی آزاداندیشـی واقعـی و نـه نمایشـی
هسـتیم؛ بایـد جلسـات ،بـدون َجبـر بخشـنامهای
برگـزار شـوند .افـکار و اندیشـههای متنوع مـورد نقد
قـرار گیرنـد و آزادی پـس از بیـان اندیشـه تضمیـن
شود.
دکتـر مختـار جاللـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا
بیـان اینکـه مذاکـره در دنیـای کنونـی یـک راهحـل
کلیـدی بـرای بـه تفاهـم رسـیدن اسـت ،گفـت:
متاسـفانه ،زمانـی کـه باید مذاکره میشـد و
بـه گفتوگـو توجـه میکردیـم نسـبت به آن
بیتوجهـی شـد .اکنـون نیـز اگرچـه خیلـی
دیـر شـده امـا بازهـم مذاکـره میتوانـد اثـر
بخـش باشـد .براسـاس تجربـه تاریخـی،
ارادهای بـرای گفتوگـوی جـدی وجـود
نـدارد .همچنیـن گوشهـا بـرای شـنیدن صـدای
کسـانی کـه بـه دنبـال مطـرح کـردن مسـائل و
مشـکالت خـود و جامعـه هسـتند ،بسـته اسـت
و نشـنیدن صـدای افـراد و گروههـای مختلـف،
آسـیبهای فراوانـی بـرای میهـن عزیزمـان بـه
همـراه داشـته اسـت.
دبیـر انجمـن اسالمی مدرسـین دانشـگاه
تربیتمـدرس بـا بیـان ایـن مطلـب کـه همـه مـردم
ایـران سـوار بـر یـک کشـتی طوفـانزده و متالطـم
هسـتند ،تصریـح کـرد :شـرایط حاکـم بـر کشـور بـه
هیـچ وجه مسـاعد نیسـت؛ امـواج سـهمگین داخلی
و خارجـی بـه ایـن کشـتی متالطـم میکوبنـد و تمام

ملـت ایـران بـا هـر دیـدگاه ،عقیـده ،دیـن و آیینـی
سـوار بـر ایـن کشـتی هسـتند؛ اگـر بـرای رسـاندن
ایـن کشـتی طوفـان زده ،همـه و بـه ویژه مسـئوالن
اصلـی تلاش نکننـد ،ایـن کشـتی غـرق میشـود و
همگـی آسـیب جـدی میبینیم .من به مسـئوالن
توصیـه مؤکـد میکنـم کـه چشمهایشـان
را بـه روی واقعیـات ،مسـائل و مشـکالت
داخلـی باز کنند و اشـتباهات گذشـته را قبل
از اینکـه خیلـی دیـر شـود جبـران کننـد.
عضـو هیأتعلمی دانشـگاه تربیتمـدرس افـزود:
بـرای برونرفـت از شـرایط کنونـی ،راهـکار اصلـی
مذاکـره و جبـران اشـتباهات عدیـده گذشـته اسـت.
آقایـان باید پنبه را از گوشهایشـان بیـرون کنند و به
حرفهـای برحـق ملـت ایـران ،توجـه و عمـل کنند.
انجمـن اسالمی مدرسـین دانشـگاهها ،چندیـن
جلسـه بـه منظور بررسـی شـرایط نگران کننـده اخیر
برگـزار کـردهاسـت؛ در ایـن جلسـات بـه ایـن نتیجه

رسـیدهایم ،کـه مسـئوالن بایـد حرفهـای ملـت
شـریف را بشـنوند و در جهت رفع مشـکالت اساسی
کشـور بـه سـرعت و دقـت گام جـدی بردارنـد؛ زیـرا
ممکـن اسـت خیلـی دیر شـود.
وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری جلسـات هماندیشـی
واقعـی در دانشـگاهها سـبب آشـنایی بـا سلایق و
عالیـق مختلـف میشـود ،انسـانها حرفهـای
دیگـران را میشـنوند و تحلیـل می کننـد و در نهایت
حرفهـای درسـت و منطقـی را انتخـاب و آنچـه را
کـه اسـاس علمی ندارنـد ،کنـار میگذارنـد.
دکتـر جاللـی افـزود :ای کاش ،گفتوگوهـای
منطقـی و منطبـق بـر ادبیـات جوانـان خیلـی زودتـر
آغـاز میشـد .صداهـا و دردهـای جوانان بایـد خیلی
زودتـر شـنیده میشـد .وقتـی پـای درد دل جوانـان
مینشـینیم ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه اکثریـت
آنهـا هیـچ امیـدی بـرای آینـده ندارنـد زیـرا شـغل،
مسـکن و  ...ندارنـد و نمیتواننـد ازدواج کننـد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریـح کـرد :اینطـور نبایـد
تصـور کـرد کـه جوانـان تنهـا در برابـر
جناحهـا موضـع میگیرنـد؛ آنهـا ممکـن
اسـت حتـی در برابـر والدینشـان نیـز
مقاومـت کننـد .آنهـا خواسـتههای بهحقـی
دارنـد و گاهـی هـم ماجراجویـی میکننـد،
زیـرا چیـزی بـرای از دسـت دادن ندارنـد
کـه بترسـند .مـن و همنسـلهایم که در بـه وجود
آمـدن ایـن شـرایط نقـش داشـتهایم باید از این نسـل
عذرخواهـی کنیم ،اول اشـتباهات خـود را بپذیریم و
دوم اینکـه آنهـا را جبـران کنیـم .راهـی جـز شـنیدن
صـدای جوانـان عزیزمـان و عمـل بـه خواسـتهها بر
حـق و قانونـی آنهـا نداریـم.
عضـو هیأتعلمی دانشـگاه تربیتمـدرس گفــت:
اگـر زدن و بسـتن ،باتـون ،گاز اشـکآور
و  ...اثرگـذار بـود ،اثرش را تاکنون گذاشـته
بـود؛ آزمـوده را آزمـودن خطـا اسـت .شـاید
بتـوان بـا بهرهگیـری از ابـزار زور ،اعتراضـات را در
کوتـاه مـدت خامـوش کـرد امـا خشـم فروخـورده
ملـت ِبسـان آتـش زیـر خاکسـتر اسـت و با هـر بهانه
یـا جرقـه کوچکـی مجـددا شـعلهور خواهـد شـد؛ چه
بسـا بـا شـعلههای خطرناکتـر و سـوزانندهتر .پـس
واجـب اسـت همگـی کمک کنیـم تا کشـتی طوفان
زده کشـور عزیزمـان را بـه سـاحل نجـات برسـانیم.
دکتـر جاللـی بـا بیـان اینکـه همـه ملـت نجیـب و
شـریف بـرای ایـن کشـور خـون دلهـای بسـیاری
خوردهانـد ،اظهـار کـرد :اشـتباهات مکـرر
همنسـلهای مـا ،باعـث عصبانیـت جوانـان
عزیزمـان شـده .اشـتباهات را بایـد صادقانـه پذیرفت
و جبـران کـرد .بـه جوانـان اجـازه دهیم تا آیندهشـان
را خودشـان بسـازند و کشـور را اداره کننـد.

پزشکیان:

از تبدیل اعتراض به اغتشاش جلوگیری و با مردم عادالنه و صادقانه برخورد شود
نماینـده اصلاح طلـب مجلـس شـورای اسلامی راهحل مشـکالت
ِ
امـروز را شـنیدن اعتراضـات و جلوگیـری از تبدیـل اعتـراض بـه
اغتشـاش و برخـورد عادالنـه و صادقانـه بـا مـردم عنـوان کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مسـعود پزشـکیان نماینـده تبریـز در مطلبـی در
صفحـه توییتـر خـود نوشـت:
«راهحـل مشـکالت امـروز شـنیدن اعتراضـات و جلوگیـری از تبدیـل
ِ
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اعتـراض بـه اغتشـاش و برخـورد عادالنـه و صادقانـه با مردم اسـت.
اگـر بـر اسـاس عدالـت و انصـاف بـا مـردم برخـورد شـود بسـیاری از
مشـکالت مرتفـع خواهد شـد.
کشـور مـال همه مردم اسـت و به گـروه یا جریان خاصـی تعلق ندارد.
مـا بایـد اجـازه دهیم کسـانی کـه در این کشـور زندگـی میکنند ،حق
رشـد و نمو داشـته باشـند و در آبـادی و اصالح جامعـه کمک کنند».

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور گفــت :مــا بــه
دلیــل آنکــه بــا تهدیداتــی از جنــس فنــاوری مواجــه هســتیم
و همزمــان بــا پیشــرفت آنهــا نیازمنــد دانــش بــهروز بــرای
مقابلــه بــا تهدیــدات هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار غالمرضــا جاللــی طــی ســخنانی
در نشســت تخصصــی پدافنــد غیرعامــل وزارت دفــاع ،گفــت:
مســیری کــه وزارت دفــاع تــا بــه امــروز طــی کــرده ،یــک مســیر
پیــش برنــده بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه امــروز از نقــش
حداقلــی در مونتــاژ کــردن ســاحهای نــه چنــدان پیشــرفته بــه
جایــی رســیده کــه پیشــرفتهترین تســلیحات دفاعــی را تولیــد
کــرده و اثــر راهبــردی نیروهــای مســلح را توســعه و بازدارندگــی
را ارتقــا داده اســت.
وی یــادآور شــد :پدافنــد غیرعامــل در وزارت دفــاع توانســته
زیرســاختها ،توانمندیهــا ،دانــش صنعتــی ،خــط تولیــد،
نیــروی انســانی متخصــص خــود را حفــظ کنــد و در کنــار آن
مکمــل پدافنــد غیرعامــل در کشــور نیــز باشــد.
جاللــی بــا بیــان اینکــه وزارت دفــاع در حــوزه پدافنــد غیرعامــل
دارای ســابقهای درخشــان اســت ،اظهــار کــرد :وزرا و معاونــان
آنهــا ســالهای اخیــر نقــش پررنگــی را در ایــن امــر ایفــا
کردهانــد و موضوعــی کــه در پدافنــد غیرعامــل بســیار مهــم
اســت ،دایــره متنــوع تهدیــدات اســت .مــا مکلفیــم در برابــر
تهدیــدات آینــده و نوظهــور الگوهایــی از پدافنــد و دفــاع همــه
جانبــه و ترکیبــی را طراحــی کنیــم.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه
نبردهــا در فضــای کنونــی بــه حــوزه ســایبر کشــیده شــده
اســت ،گفــت :در جنــگ ســایبری ،حملــه بــه زیرســاختهای
حیاتــی و خدمــات رســان بــه مــردم در دســتور کار دشــمن قــرار
می گیــرد .در ایــن بخــش نیازمنــد اقدامــات پدافنــد ســایبری
بــرای تضمیــن تــداوم کارکــرد در ایــن زیرســاختها در صــورت
وجــود تهدیــدات هســتیم بــه نحــوی کــه حتــی در صــورت
اعمــال تهدیــد نیــز خدمــات رســانی دچــار وقفــه نشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در دنیــا الگوهــا و روشــها در
جنــگ زیســتی بــه طــور کلــی تغییــر کــرده اســت ،افــزود:
وزارت دفــاع در حــوزه پدافنــد زیســتی نقشــی کلیــدی دارد؛
امــروز نیازمنــد زیرســاخت های آزمایشــگاهی تشــخیصی در
وزارت دفــاع هســتیم .ایــن زیرســاختها در هنــگام وقــوع
تهدیــدات زیســتی احتمالــی می توانــد در حــوزه پدافنــد زیســتی
بــه صــورت فعــال و موثــر وارد شــده و نقــش آفرینــی کنــد.
جاللــی ادامــه داد :در پدافنــد زیســتی مــا بــه شــبکهای از
آزمایشــگاه های زیســتی نیازمندیــم کــه آزمایشــگاه ،خــط تولیــد
واکســن ،سیســتم انفورماتیــک از اجــزای آن اســت .وزارت
دفــاع توانســت بــا همــت شــهید واال مقــام محســن فخــری زاده
راه انــدازی خــط تولیــد واکســن کــه اقدامی راهبــردی بــرای
مقابلــه بــا جنــگ زیســتی اســت را بــه ســرانجام برســاند.
وی تاکیــد کــرد :یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم دیگــر در
پدافنــد غیرعامــل در وزارت دفــاع ،موضــوع آمــوزش و پژوهــش
اســت؛ مــا بــه دلیــل آنکــه بــا تهدیداتــی از جنــس فنــاوری
مواجــه هســتیم و چــون ایــن فناوری هــا در حــال بــروز شــدن
اســت ،هــم زمــان بــا ایــن پیشــرفتها نیازمنــد دانــش بهــروز
بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات هســتیم.
جاللــی ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل ،بایــد مجموعه هــای
پژوهشــی وزارت دفــاع بــه عنــوان کار اولیــه ،در زمینــه تولیــد
دانشهــای نویــن میــان رشــتهای نقــش آفرینــی کننــد و آن
را در اختیــار کشــور قــرار دهنــد .ایــن مــوارد بایــد مــورد تحلیــل
و بررســی علمی قــرار گیــرد؛ مــا در حــوزه آمــوزش و پژوهــش
نیازمنــد ایــن هســتیم کــه وزارت دفــاع نقــش آفرینــی فعالــی
داشــته باشــد.
رییــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور گفــت :بــا عضویــت
وزیــر دفــاع و جانشــین وی در کمیتــه دائمی پدافنــد غیرعامــل
توانســتهایم ســاختارها و نظامــات جدیــدی از پدافنــد غیرعامــل
کــه مــورد نیــاز بــوده اســت را بــا مطالعــه و کار پژوهشــی
تولیــد کنیــم؛ مــا امــروز شــیوه نامــه عملیــات مشــترک بخــش
نظامــی و غیــر نظامــی را بــه نــام نظــام جامــع عملیاتــی بــه تاییــد
رســاندهایم.
وی یــادآور شــد :تاکنــون حــدود هفــت نــوع عملیــات پدافنــد
غیرعامــل مصــوب و تاییــد شــده اســت و همچنیــن نظــام
عملیاتــی پدافنــد زیســتی را بــا ارزیابــی حــوزه کرونــا بــاز طراحــی
کردیــم و بــه تاییــد رســاندیم .امــروز مــا مفتخــر بــه دارا بــودن
ســند عالــی و پیشــرفته علمی هســتیم

عفو بینالملل از موضع
آمریکا درباره مصونیت بن
سلمان انتقاد کرد
عفــو بینالملــل از موضعگیــری آمریــکا دربــاره مصونیــت
ولیعهــد عربســتان در پرونــده قتــل جمــال خاشــقجی،
روزنامهنــگار ســعودی انتقــاد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت النشــره ،پــس از آنکــه کاخ
ســفید مصونیــت قضایــی محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد ســعودی
را در پرونــده قتــل جمــال خاشــقجی ،روزنامهنــگار عربســتانی
کشــته شــده در ســال  ۲۰۱۸اعــام کــرد ،عفــو بینالملــل از
دولــت جــو بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا انتقــاد کــرد.
همچنیــن عفــو بینالملــل از ریــاض بابــت انتصــاب بــن
ســلمان بــه عنــوان نخســت وزیــر انتقــاد و اعــام کــرد ،برخــی
فعــاالن حــوزه حقــوق بشــر نگــران هســتند کــه انتصــاب بــن
ســلمان در ایــن ســمت ،از او در برابــر عواقــب هــر پرونــدهای
در دادگاههــای خارجــی از جملــه پرونــده مدنــی ارائــه شــده از
ســوی خدیجــه جنگیــز ،نامــزد خاشــقجی در آمریــکا حفاظــت
کنــد.
اگنــس کاالمــار ،دبیــرکل ســازمان عفــو بینالملــل در
بیانیــهای اعــام کــرد ،دولــت آمریــکا بایــد شــرم کنــد ،ایــن
اقــدام تنهــا خیانتــی نفرتانگیــز و عمیــق اســت.
کاالمــار اظهــار کــرد :در ابتــدا دونالــد ترامــپ (رئیــس جمهــور
پیشــین آمریــکا) شــواهد مربــوط بــه دســت داشــتن ولیعهــد
ســعودی در قتــل خاشــقجی را نادیــده گرفــت ،ســپس جــو
بایــدن (رئیــس جمهــور فعلــی ایــن کشــور) از ایــن موضعگیــری
عقبنشــینی کــرد ،تمامی اینهــا حاکــی از توافقهــای
مشــکوکی هســتند کــه در ایــن مــدت انجــام شــدند.
دبیــرکل عفــو بینالملــل در ادامــه اقــدام دولــت عربســتان
در انتصــاب بــن ســلمان بــه عنــوان نخســت وزیــر را کــه
بــا هــدف تمدیــد مصونیــت او انجــام شــد ،مضحــک
دانست.

فارس
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راه اندازی «اسنپ بازیافت» در شیراز
رئیس اتحادیه آسیاب داران و بازیافت شهرستان شیراز ،از راه اندازی «اسنپ بازیافت»،
با رویکرد جمع آوری زباله های خشک و خرید آنها درب خانه خبر داد ...

«عصرمردم» بررسی می کند؛

دو روی سکه تغییر ساعات
و روزهای کاری کارکنان نهادهای دولتی

حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:

تداوم برنامه های مدیریت کرونا تا پایان کامل این اپیدمی
عصرمردم:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست ستاد
دانشگاهی مدیریت بیماری کووید ،۱۹با اشاره به آخرین نقشه رنگ بندی کرونا
در استان فارس ،از رخت بر بستن رنگ های قرمز و نارنجی از استان خبر داد.
دکتر «ســید وحید حســینی» در نشســت صبح امروز ســتاد مدیریــت کرونا در
دانشــگاه ،گفت :هر چند با کاهش موارد ابتال و بســتری کووید ۱۹در اســتان
روبرو هســتیم ،اما ویروس کرونا نشــان داده است با جهش های جدید می تواند
تمام محاسبات علمی را بر هم زند.
او با اشــاره به این موضوع که در مقابل کاهش موارد شناســایی ،بستری و فوت
ناشی از کرونا ،با مجموعه ای از بیماری های تنفسی روبرو هستیم ،مهم ترین راهکار مراقبتی در برابر این گروه از
بیماری ها ،رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم آخرین وضعیت رنگبندی کرونا در استان فارس گفت :از  ۳۷شهرستان
استان ،هم اکنون  ۲۶شهرستان در وضعیت آبی و  ۱۱شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد و تمامی شهرستان های
استان از وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی خارج شده اند.
دکتر حسینی با اشاره به اثربخشی نشست های ستاد کرونا دانشگاه در مدیریت این بیماری ،بر لزوم ادامه برگزاری
هفتگی این نشســت و پیاده ســازی برنامه های مدیریتی و کنترل این بیماری تا زمان رفع کامل اپیدمی کرونا تاکید
کرد.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شیراز نیز در این نشســت گفت :بر اساس
گزارش ســازمان بهداشت جهانی( )WHOدر یک هفته گذشته در کشورهایی که سیاست صفر ()zero policy
را به عنوان هدف خود انتخاب کرده بودند ،شاهد افزایش موارد ابتال و بستری ناشی از ابتال به کووید ۱۹بوده ایم.
دکتر «عباس رضائیان زاده» اضافه کرد :ســویه گزارش شده در این کشورها گونه ُامیکرون و بیشترین تعداد موارد
گزارش شده مربوط به کشور چین بوده است.
او با اشــاره به کاهش موارد مراجعه به مراکز منتخب ،از ادغام مراکز منتخب پیشــگیری و درمان ســرپایی کرونا و
آنفلوآنزا در مراکز خدمات جامع سالمت خبر داد.
بررســی مصوبه های نشســت های پیشــین ،ارائه آخرین گزارش ها و آمارهای مربوط به کرونا در مناطق مختلف
اســتان ،روند اجرای واکسیناســیون در اســتان ،وضعیت ســامت بیماران بســتری در بخش های عادی و ویژه
بیمارســتان ها ،آمار ورودی جدید بخش های کرونا در بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان و بررسی دالیل جان
باختن مبتالیان به کرونا طی روزهای اخیر ،دیگر محورهای این نشست بود.
این نشســت ،صبح دیروز ،بیســت و هشــتم آبان با حضور معاونان و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شیراز در سالن جلسات معاونت بهداشت دانشگاه ،برگزار شد.

حدود  ٩٠٠ویژه برنامه سپاه ثاراهلل شیراز درهفته بسیج
عصرمردم:
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه ثارالله(ع) شهرستان شیراز ،اعالم کرد که
در راستای گرامیداشت هفته بسیج ،بیش از  ٩٠٠برنامه توسط این ناحیه برگزار
خواهد شد.
ســرهنگ پاســدار محمدبهادر علیپور شنبه  ۲۸آبان شــعار امسال هفته بسیج
را «بســیج ،خدمتگزار ملت ایران» اعالم کرد و با اشــاره بــه نامگذاری روزهای
مختلف هفته بســیج  ۱۴۰۱گفت :یکشــنبه  ۲۹آبان با عنوان «بسیج سازندگی
و پیشــرفت» ،دوشــنبه  ۳۰آبان با عنوان «بســیج ،مســجد محــوری و جامعه
اسالمی» ،سه شنبه اول آذر با عنوان «بسیج نوآوری و جهاد علمی» ،چهارشنبه
دوم آذر با عنوان «بســیج مردمساالری ،ایران قوی و مســتقل» ،پنجشنبه سوم آذر با عنوان «بسیج مظهر جهاد و
شهادت» ،جمعه چهارم آذر با عنوان «بسیج ،ایمان و تربیت اسالمی» و شنبه پنجم آذر با عنوان «بسیج ،مقاومت
و اقتدار ملی» عناوین هفته بسیج سال  ۱۴۰۱است.
او همچنین با اشــاره به برنامههای هفته بســیج در این ناحیه از ســپاه شــیرا گفت :بیش از  ٩٠٠برنامه شاخص و
عمومی در این هفته در سطح محدوده استحفاظی این ناحیه توسط حوزهها ،کانونها و پایگاههای مقاومت بسیج
برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله(ع) شیراز ضمن اشاره به سایر برنامههای هفته بسیج  ۱۴۰۱عنوان کرد:
برنامههای فرهنگی ،هنری ،ورزشــی بویژه یادوارههای شهدا و آبروی محله و دیدار با خانواده معزز شهدا ،برگزاری
نمایشگا ه دستاوردهای بســیج و همچنین برنامههای تخصصی مربوط به رسانه و فضای مجازی جزو برنامههای
هفته بسیج است.
علیپور با بیان اینکه امروزه تاکید مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین اســت ،افزود :نشســتهای روشــنگری برای
آحاد جامعه هدف در ســطح ادارات ،مســاجد ،حسینیهها و پایگاههای بســیج به صورت حضوری و مجازی برگزار
خواهد شد.
او؛ از بهرهبرداری کانون بسیج رسانه در هفته بسیج خبر داد و گفت :تجلیل از ورزشکاران ،حضور بسیجیان در نماز
جمعه و عطرافشــانی قبور مطهر شهدا در گلزارهای شــهدای قصردشت ،محمودیه ،کشن ،مهدیآباد ،احمدآباد،
چوگیا و ...از دیگر برنامه های این ناحیه در هفته بسیج است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه ثارالله(ع) شیراز خاطرنشــان کرد :دومین رزمایش بزرگ «جهادگران فاطمی»
همزمان با سراسر کشور با حضور گروههای جهادی این ناحیه به مدت یک هفته برگزار خواهد شد.

اجرای  5هزار متر لوله گذاری آبهای سطحی در منطقه  3شیراز
غالمرضا شــهریاری شهردار منطقه  3از کالنشهر شیراز اجرای عملیات لوله گذاری
آبهای سطحی را یکی از پروژه های عمرانی این منطقه عنوان کرد و ...

علیرضا پناهی خو رئیس ورزش و جوانان شهرستان فراشبند شد
در مراسمی که در ســالن اجتماعات شهید سلیمانی فرمانداری فراشبند و با حضور
روح اهلل انصاری فرماندار ،معاون توسعه اداره کل ورزش و ...

جوانمردی رئیس اتحادیه آسیاب داران و بازیافت در گفت و گو با عصرمردم خبر داد

معاون استاندار فارس :

برای رونق تولید و اشتغال ،
بانکها از سخت گیری
غیر ضروری خودداری کنند

راه اندازی "اسنپ بازیافت" در شیراز
 90درصد پسماند فارس به استان های دیگر می رد

کارتون اختصاصی عصرمردم

مریم کشاورز
سالجاری؛ سالی برای تغییر مکرر ساعت حضور کارکنان دستگاههای دولتی
در محل کار بوده اســت .طبق مصوبه وزارت کشور؛ مســئولیت تغییر ساعات
کار کارکنان نهادهای دولتی به استانداران سپرده شده است .به موجب همین
مصوبه ،تحولی اساســی در اداره امور نهادهای دولتی ایجاد شد و پنج شنبهها
بــه عنوان روز تعطیل معرفی گردید .اولین مرحلــه از این طرح از  21خردادماه
لغایت ســوم شــهریورماه و با هدف «کاهش مصرف انرژی برق» اجرا شد .پس
از آن ،کارکنــان نهادهای دولتی بــه مدت یک هفته ،مطابق روند گذشــته از
شــنبه تا پنجشــنبه در محل کار خود حضور یافتند .مرحله دوم تغییر زمان کار
کارکنان با هدف «تحکیم بنیان خانواده» اجرایی شــد و زمان بندی کار کارکنان به روزهای شــنبه تا چهارشنبه از
ســاعت  7:30الی  15:30تغییر یافت .این بار نیز از  17آبان ماه زمزمههایی جدیدی به گوش رسید و پس از آن
به اســتانداران اختیار داده شــد تا این امکان را برای مدیران دستگاههای مختلف اداری فراهم نمایند که پس از
نیازسنجی شغلی و با رعایت  42.5ساعت خدمترسانی هر کارمند در طول هفته ،در خصوص تعطیلی روزهای
پنج شنبه تصمیم گیری کنند.
از دیدگاه یک کارشــناس مدیریت دولتی؛ این تصمیم اثرات و پیامدهای مثبت و منفی را در نظام اداری به جای
خواهد گذاشت .از یک سو ،نظم امور شخصی کارمندان اداری بر هم میریزد .چرا که بسیاری از شاغلین رسمی
دولت برای امرار معاش ،در ســاعات بعدازظهر به شــغل دوم روی آوردهاند و افزایش ســاعات کاری در روزهای
شــنبه تا چهارشنبه ،تهدیدی برای معیشت خانوار این دســته از کارکنان محسوب می شود و آنان ناگزیرند شغل
دوم خود را رها کنند.
مصطفی گلرخیان در ادامه گفت :این تصمیم آسیب چندانی را به کارکنان دولتی تک شغله وارد نمی کند و حتی
از نظر این دسته ،این تصمیم ،معقول و در عین حال بسیار مناسب میباشد .چرا که آنها فرصت بیشتری را جهت
رسیدگی به امور خانواده و وقتگذرانی با خانواده و  ...خواهند داشت.
وی افزود :هر تصمیم مقتضی باید با در نظر گرفتن شــرایط کلیه کارمندان هر دســتگاه اداری اجرایی شــود و
با کارمندان مدارا شــود و این به آســانی میســر نیست .مگر اینکه طی پژوهشــی فراگیر و روانشناسی عمومی؛
جوانبســنجی شــده و نظرات تک تــک کارمندان مدنظر قرار گیــرد .به صرف کاهش مصــرف انرژی ،کاهش
هزینههای دولتی ،تحکیم بنیان خانواده و ...نمیتوان با مصلحتاندیشی یکسویه ،زمان کاری نهادهای دولتی
را دستکاری نمود.
این کارشــناس مدیریت دولتی اظهار نمود :اگر قرار اســت تعیین ساعات اداری به طور کلی ،تابع تصمیم جدید
دولت باشــد ،باید در آغاز یا پایان ســاعات کار ،دو ساعت شناور به هر کارمند به دلخواه اختصاص یابد تا بتواند با
غیبت در این ســاعت مشــخص ،به امور اداری و رفاهی و  ...خود بپردازد .این طرح در حال حاضر در پایتخت
کشور اجرا می شود.
وی با این حال در پایان تأکید کرد :بهترین شــیوه مفید در کاهش هزینهها و بها دادن به بنیان خانوادهها و ، ...
اعمال طرح «دورکاری» است و این مستلزم توسعه همهجانبه دولت الکترونیک میباشد.
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زهرا جعفری

رئیس اتحادیه آســیاب داران و بازیافت شهرستان شیراز ،از
راه اندازی «اسنپ بازیافت» ،با رویکرد جمع آوری زباله های
خشک و خرید آنها درب خانه خبر داد.
حجــت جوانمــردی بــا بیــان این که همــراه و همــگام با
شــهرداری به دنبال فرهنگ سازی و تغییر دیدگاه در زمینه
جمع آوری و بازیافت زباله های خشــک هســتیم ،گفت :با
ســاماندهی ،جمع آوری و خرید و فروش زباله های خشک
و ضایعات زمینه شکل گیری ،شهرک بازیافت که مقدمات
آن با واگذاری  2سایت  10و  28هکتاری توسط شهرداری
شیراز انجام شده ،فراهم خواهد گردید.
وی از رویکرد مثبت ســازمان مدیریت پســماند شهرداری
شــیراز به این اتحادیه در راســتای همکاری های دوجانبه
با هدف ســاماندهی مباحث مرتبط با جمــع آوری ضایعات
و زباله هــای خشــک و بازیافت مواد ســخن گفت و اظهار
داشــت :پس از نشســت های متعدد اتحادییه و ســازمان
مدیریــت پســماند ،قوانین مورد اســتناد کنار هم گذاشــته
شــد و در نهایــت با تجمیــع اشــتراکات و کنار گذاشــتن
اختالف نظرها ،مقرر گردید راهبرد جدیدی در بحث کنترل
جمع آوری زباله های خشک و بازیافت آنها با رویکرد حذف
واسطه ها تعریف شود.
جوانمــردی تأکید کرد :در رویکرد جدید بحث تداخل کاری
یا موازی کاری اتحادیه بازیافت و ســازمان مدیریت پسماند
مطرح نیست بلکه با ایجاد فضا و بستر هماهنگی به دنبال
برنامه ریزی هــای مبتنی بــر نگاه-های نــو و ایجاد فصل
جدیدی در همکاری های مشترک هستیم.
وی از خروج  90درصدی پســماند قابل بازیافت از اســتان
خبــر داد و گفــت :روزانــه  300تــن پســماند بازیافتی در
کالنشــهر شــیراز شــامل کاغذ ،بطری های پالســتیکی،
ضایعــات آهــن ،کارتــن ،نایلــون و قوطی هــای فلزی و

آلومینیومی به اســتان های اصفهان ،یزد ،تهران ،مشهد و
تبریز می رود.
جوانمردی افزود :اقتصادی شــدن بازیافت پســماندهای
خشک ،زمینه جداســازی و جمع آوری آنها را از زباله ها در
ســطح شهر فراهم نموده و موجب گردیده تا امنیت روانی و
بهداشتی شهروندان دچار آسیب و خدشه شود.
وی خاطرنشــان کرد :در شــهر شــیراز عالوه بر  11کارگاه
مجــاز جمع آوری پســماند که مربــوط به مناطــق 11گانه
شهرداری شــیراز می باشــد 82 ،کارگاه فعال در این زمینه
عمدتا
از اتحادیه پروانه کســب گرفته انــد و  493کارگاه که ً
توسط افاغنه مدیریت می شوند ،فاقد مجوز هستند.
جوانمــردی افــزود :در نشســت تعاملی دوجانبه ســازمان
مدیریت پسماند شــهرداری شیراز و اتحادیه مقرر گردید که
این سازمان پیمانکاران خود را از اعضای اتحادیه که دارای
پروانه کسب می باشند ،انتخاب نماید.
وی تصریــح کرد :اتبــاع بیگانه فعال در حــوزه جمع آوری
و خریــد و فروش یا بازیافت پســماند نیز کــه دارای مجوز
کار می باشــند در قالب ســاماندهی کارگاه های ضایعاتی و
جمع آوری پســماندهای خشک به شــهرک بازیافت منتقل
می شوند.
جوانمــردی تأکید نمــود :با شناســنامه دار کــردن افراد و
کارگاه هــای فعــال در این عرصــه بحث کنترل سیســتم
جمع آوری پســماندهای خشک و در نهایت بازیافت آنها به
خوبی انجام شده و معضل شب گردی در میان پسماندها و
زباله ها که چهره زشتی به شــهر داده است ،از بین خواهد
رفت.
وی با اشاره به این که اتحادیه برای هر بخش از فعالیت های
مرتبط با این حوزه برنامه عملیاتی داشــته و در همین زمینه
طرح و پروژه کالنی را به شــورای شــهر ارایه کرده اســت،
گفــت :برنامه پیش بینی شــده در قالب این طرح  2ســاله

بوده و نیازمند همراهی و حمایت دستگاه ها و سازمان های
مختلف از جمله شــورا ،شــهرداری ،دادگســتری ،نیروی
انتظامی و بهداشــت محیط می باشــد .زیرا خم شدن یک
فرد تــا کمر در میان زباله ها جــدا از بحث اقتصادی بودن
جمع آوری زباله های خشــک جهت بازیافت پسماند ،ناشی
از عدم کنترل مدیریت متمرکز است.
رئیــس اتحادیــه آســیاب داران و بازیافت ادامــه داد :این
اتحادیه به دنبال ایجاد کارگاه های بازیافت پسماند خشک
در شهرک بازیافت کالن شهر شیراز و سرمایه گذاری در این
بخش است.
جوانمــردی درخصــوص این کــه گفته می شــود؛ برخی از
کارگاه هــای در قبال جمــع آوری ضایعات و پســماندهای
خشــک به معتادین متجاهر مواد مخــدر می دهند ،گفت:
چنین مســأله ای را نشــنیده ام اما امکان تخلف وجود دارد
امــا نکته حایز اهمیت این اســت که در حال حاضر  92نفر
از معتادینی که در دوران پس از ترک اعتیاد به ســر می برند
دعوت بــه کار شــده و در کارگاه های دارای پروانه کســب
اتحادیه مشــغول به کار شــده و طبق قانون کار مشــمول
حقوق و پرداخت حق بیمه شده اند.
وی افــزود :در صورت حمایت دســتگاه های مرتبط در فاز
بعدی  130نفر از معتادان ترک کرده مشغول به کار خواهند
شد.
جوانمــردی یادآور شــد :در صــورت همراهی شــهرداری
و ســازمان مدیریــت پســماند بحــث انتقــال کارگاه های
جمع آوری ضایعات و پســماندهای خشــک کمتر از  6ماه
دیگر استارت خواهد خورد.
و در پایان گفت :این اتحادیه فرهنگ ســازی تفکیک زباله
از مبدأ را در دســتور کار خود قرار داده و به دنبال این است
از طریق رسانه ها گروهی به ویژه صدا و سیما بحث آموزش
و فرهنگ سازی در این بخش را دنبال نماید.

غالمرضا شهریاری خبر داد:

اجرای  5هزار متر لوله گذاری آبهای سطحی در منطقه  3شیراز
عصرمردم:
غالمرضــا شــهریاری شــهردار منطقه 3
از کالنشــهر شــیراز اجرای عملیات لوله
گذاری آبهای سطحی را یکی از پروژه های
عمرانی این منطقه عنوان کرد و ادامه داد:
این عملیات در چند ماه گذشته تاکنون بر
اساس نیاز سنجی و طرح و نقشه مصوب
و همچنین بررسی های صورت گرفته ،در
نقاطی از ســطح منطقه با لوله های ســایز
 500 ، 600 ،800 ،1000و  400میلیمتر
از نوع بتنی و کاروگیت انجام شــده اســت
که این طول از لوله گذاری ،حدود  5هزار
چشم شیشه ای

متر می باشد.
شــهردار منطقه سه  ،رفع مشکالت ناشی
از آبگرفتگــی در هنــگام بارندگــی را یکی
از دغدغه هــای ایــن شــهرداری عنوان و
خاطرنشان کرد :همه تالشمان تامین رفاه
و آسایش شــهروندان در تمامی حوزه های
خدمات شهری است.
غالمرضا شــهریاری در ادامــه ،هدایت و
جمع آوری آبهای سطحی ،حفظ بهداشت
محیــط زیســت و ارتقــای زیرســاختهای
شــهری را از اهــداف اجــرای لوله گذاری
در ســطح منطقه ســه شــهرداری عنوان

کرد و افــزود :تاکنون لوله گذاری معابری
چون خیابان  5بلوار تالش شرقی شهرک
رکــن آبــاد ،بلــوار امــام رضــا(ع) ،بلــوار
نارنجستان ،خیابان شهید محمدیان فرد،
تقاطع پارسیان شــمالی شهرک رکن آباد،
 45متری اراضی روغــن نباتی و  ...انجام
شده است.
شــهردار منطقه ســه بــا بیــان اینکه این
شهرداری همچنین در تکاپو برای تکمیل
سیســتم هدایت آبهای ســطحی در نقاط
دیگری از منطقه اســت ،اظهار داشــت:
عملیــات لولــه گــذاری هدایــت آبهــای

سطحی در مســیرهایی چون محدوده پل
سلمان فارســی ،خیابان باستان رکن آباد،
فــاز دوم بلوار امــام رضــا(ع) در محدوده
دروازه قرآن و کوچه های  52و  54خیابان
نارنجســتان شهرک ســعدی نیز به زودی
انجام می شود.
گفتنی اســت بــا اجــرای ایــن عملیات،
آبهای ســطحی ناشــی از بارندگی و روان
آبهای ســطحی ،از طریق لوله گذاریهای
اجرا شــده هدایت می شــوند و به نوعی از
آبگرفتگــی و یا پس زدگی آب در این معابر
ممانعت می شود.

زیبایی های مزار و بارگاهی که زیارتگه رندان جهان شد
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ایرنا:معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
فارس ابراز داشــت :باید در راستای چارچوب شرایط
و ضوابط مشــخص قانون پیــش روی و همچنین بر
اســاس اقتضای اســتان فارس در راســتای توسعه
اقدام کنیم از این روی بانکها از سخت گیری های
غیرضــرور خــودداری کنند و با تســاهل بیشــتر در
پیشبرد اهداف  ،برنامه ها را مد نظر قرار دهند.
محســن ربانی زاده؛ روز شــنبه در جلسه هماهنگی
بانک های خصوصی اســتان فارس گفت :اســتان
فارس علی رغم برخورداری از منابع و امکانات مالی
مطلوب ولی نتوانســته آنچنان کــه انتظار می رود در
حوزه رونق تولید و اشــتغال به خوبــی بهره برداری و
پیشگام باشد.
وی بــه موضــوع عارضه یابی و آســیب شناســی در
حوزه تولید و اقتصاد اســتان اشــاره کرد و گفت :هر
راهــکاری بــرای ورود دولــت به منظــور حلوفصل
مشــکالت و ایجــاد گشــایش در صنعــت از دریچه
حلوفصل مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید
میگذرد.
ربانی زاده با اشاره به اینکه عرضه اوراق گام (گواهی
اعتبار مولد) امکان اســتفاده از منابع مالی بیشــتر را
فراهم میکند ،افزود :استفاده از این راهکار حمایتی
موجــب گشــایش و تامین نقدینگی اســت .مســئله
کمبــود نقدینگی و عدم حمایت مالی مناســب نظام
بانکی از صنعت و فشــارهای ناشــی از جریمههای
ســنگین ،امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ
کــردن خود با تحــوالت اقتصادی ازجمله همســو با
اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
معــاون اســتاندار فــارس تصریــح کــرد :از
مهم ترین مشــکالت نقدینگی وابستگی زیاد صنایع
و بنگاه های تولیدی به منابع بانکی است ،طبق آمار
و اطالعات ،در حال حاضر حدود  ۸۰درصد از منابع
مورد نیــاز بنگاههــای اقتصادی از طریــق بانکها
تامین می شود.
وی بــا اظهــار گالیــه از عــدم حضــور مدیــران
بانک های خصوصی در جلســات ستادی و حساس
اســتانی ،تاکید کرد :معاونت اقتصادی اســتانداری
فارس پاســخگوی صفر تــا صد مســائل اقتصادی
اســتان اســت و باید تمام امــور مربوطه بــا مدیران
تام االختیــار و تصمیم گیرنده در اســتان هماهنگ
شود تا در جهت حل و فصل مسایل اقدام الزم انجام
شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس
در پایان گفت :مدیران محترم بانکها اعم از دولتی
و خصوصــی باید با توجه به مصوبه بانک مرکزی ۵۰
درصــد از منابــع اعتباری را به اســتان محل خدمت
خود اختصــاص داده و ضروری اســت اهتمام الزم
برای جلوگیری از خروج پول و اعتبارات از اســتان را
داشته باشیم.

علیرضا پناهی خو رئیس ورزش
و جوانان شهرستان فراشبند شد
بحرانی فرد  /فراشبند
در مراســمی که در سالن اجتماعات شهید سلیمانی
فرمانداری فراشــبند و بــا حضور روح اللــه انصاری
فرماندار ،معــاون توســعه اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،حجت االسالم ابراهیمی امام جمعه،
معاونین فرماندار،تنی چند از مســئوالن شهرستان و
رؤســای هیأت های ورزشی و ورزشکاران برگزار شد،
از زحمات ســه ســاله نصرالله نظری تقدیر و علیرضا
پناهــی خو به عنــوان رئیس جدید ایــن اداره معارفه
گردید.
پناهی خو که  ۲۶ســال از خدمتــش میگذرد پیش
از این در امور اداری ادارهکل ورزش فارس مشــغول
خدمت بوده و ســابقه ی ریاســت بر ورزش و جوانان
خنج را نیز دارا می باشد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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جزئیات پرداخت علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری در فارس
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی شیراز در نشست
مدیران پرستاری بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه ،جزئیات ...

ارتباط مسئوالن با مدارس و دانشگاهها قویتر شود
مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) فارس با بیان اینکه مسئوالن باید ارتباط قویتر
با مدارس و دانشگاهها را به صورت جدی در دستور کار ...

رونمایی از کتاب بیماری
بانوان از نظرگاه طب سنتی
در فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و بــه
ابتــکار حامــد جاللــی مدیــر اداره کتابخانه هــای
عمومی شهرســتان فراشــبند ،در جلســه ای کــه
جمعــی از اصحــاب قلــم و کتابخوانــی در ســالن ایــن
اداره برگــزار گردیــد ،از کتــاب بیمــاری بانــوان از نظــر
گاه طــب ســنتی نوشــته مهــدی خانــی فراشــبندی،
رونمایــی شــد.
در ایــن جلســه کــه حجــت االســام حســینی نــژاد
مســئول ســازمان تبلیغــات اسالمی شهرســتان،
دکتــر رحمانــی معــاون عمرانــی فرمانــداری،
ســرهنگ پاســدار فــروزان فرمانــده ناحیــه مقاومــت
بســیج ســپاه ،فردیــن فضلــی رئیــس شــورای شــهر،
محمــدی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
حبیــب وحــدت رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه
و دکتــر پــوالدی مســئول دفتــر نماینــده مــردم در
مجلــس شــورای اســامی حضور داشــتند ،حامــد
جاللــی مدیــر کتابخانه هــای شهرســتان فراشــبند
ضمــن خیــر مقــدم بــه مدعویــن ،از ایــن کــه
مســئوالن دعــوت ایــن اداره را قبــول کردنــد ،تشــکر
نمــود.
وی در ادامــه از مهــدی خانــی فراشــبندی نویســنده
کتــاب بیمــاری بانــوان از نظــرگاه طــب ســنتی کــه
کتاب هــای دیگــری هــم بــه چــاپ رســانده انــد،
قدردانــی نمــود زیــرا همیــن نویســندگان در جامعــه
امــروز مــا بــرای ســامت مــردم تــاش زیــادی
انجــام می دهنــد.
دکتــر محمــود رحمانــی معــاون برنامــه ریــزی و امــور
عمرانــی فرمانــداری هــم در ایــن مراســم از اینکــه
جمــع فرهیختــگان حضــور پیــدا کــرده بودنــد ،از
برگزارکننــدگان ایــن مراســم تجلیــل بــه عمــل آورد.
معــاون عمرانــی فرمانــداری از همــگان خواســت
حداقــل ســرانه مطالعــه را بــاال ببرنــد زیــرا مــا بایــد
خیلــی از وقــت خــود را صــرف کتابخوانــی انجــام
دهیــم.
دکتــر رحمانــی در خاتمــه اعــام نمــود در ایــن
شهرســتان ۴کتابخانــه وجــود دارد کــه الزم اســت
مدیــران اســتان بــرای توســعه آن گامی بلنــد
بردارنــد.
در پایــان هدایایــی بــه کتــاب خوانــان برتــر و برنــدگان
مســابقه اربعیــن اهــدا گردید

دیدار اصحاب رسانه فراشبند با
فرمانده سپاه شهرستان
بحرانی فرد  /فراشبند
ســرهنگ پاســدار جبــار فــروزان فرمانــده ناحیــه
مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان فراشــبند در ایــن
دیــدار ضمــن قدردانــی از رســانه های شهرســتان
کــه در شهرســتان ،پــر مخاطــب و فعــال عمــل
کــرده انــد ،بیــان کــرد  :بســیج در تمامی مشــکالت
جامعــه ،در خــط مقــدم مبــارزه بــرای رفــع موانــع
قــدم برداشــته و در مســیر حفــظ و امنیــت جامعــه از
قبیــل ،ســیل ،زلزلــه ،بســته های مومنانــه و هــر جــا
کــه جامعــه نیــاز داشــته بــه کمــک مــردم شــتافته
اســت و امــا متاســفانه اکنــون در اوج مظلومیــت
عــده ای از بســیجیان دارنــد بــه شــهادت می رســند.
وی در ادامــه افــزود :شــعار امســال هفتــه ی بســیج
تحــت عنــوان" :بســیج خدمتگــذار ملــت ایــران"
انتخــاب شــده اســت.
فرمانــده ســپاه فراشــبند برنامه هــای شــاخص
هفتــه ی بســیج را بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود:
فضــا ســازی ســطح شــهر و حوزه هــا و پایگاه هــای
مقاومــت ،برگــزاری جشــنواره ی مالــک اشــتر
و تجلیــل از بســیجیان برتــر  ،۱۴۰۰برگــزاری
اردوهــای جهــادی ،ویزیــت درمــان رایــگان،
برگــزاری مجمــع بســیج بــرای حــل مشــکالت
موجــود شهرســتان ،برگــزاری نشســت های جهــاد
تبییــن ،برپایــی نمایشــگاه اقتصــاد مقاومتــی،
برگــزاری نهضــت مومنانــه ،دیــدار بــا امــام جمعــه
شهرســتان و همایــش شــکوه و اقتــدار بســیج
بعنــوان آخریــن مراســم ایــن هفتــه برنامــه ریــزی
شــده اســت.
ســرهنگ فــروزان در پایــان بــا اعــام افتتــاح
قریــب الوقــوع پروژه هــای آبرســانی در شهرســتان از
جملــه کــف شــکنی  ۴چــاه در روســتاهای کورکــی،
همــت لــو ،قنــات بــاغ و چــاه شــولی؛ و انجــام ۵/۱۴
کیلومتــر پــروژه آبرســانی جهــت روســتای پراکنــده
ی همــت لــو بــه انجــام رســیده و همزمــان در کل
کشــور در آذر مــاه بصــورت ویدئــو کنفرانــس در
شهرســتان افتتــاح خواهــد شــد.
عصرمردم:
بـا توجه بـه اجبـاري بـودن اسـتاندارد آسانسـورها نظارت
بر نصب و راه اندازي آسانسـورها در دسـتور كار اداره كل
اسـتاندارد فارس قـرار دارد.
مديـر كل اسـتاندارد فـارس ضمـن اعلام بیـش از 330
مورد بازرسـی از آسانسـورهای منصـوب در ادارات دولتی
و سـاختمانهای عمومـی از ابتـدای سـال جـاری  ،از
مالـكان و پيمانـكاران سـاختمانهايي كـه داراي آسانسـور
هسـتند خواسـت قبـل از عقـد قـرار داد خريـد آسانسـور
 ،حتمـا پروانـه طراحـي و مونتـاژ آسانسـور شـركتهاي
طـرف قـرار داد را كـه توسـط اداره كل صنعـت و معـدن
و تجـارت صـادر گرديـده و داراي تاريـخ اعتبـار مي باشـد
را مالحظـه و دقـت كننـد كـه مشـخصات طرف قـرار داد
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لزوم جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی
با توجه به اجباري بودن استاندارد آسانسورها نظارت بر نصب و راه اندازي آسانسورها
در دستور كار اداره كل استاندارد فارس قرار دارد ...

حجتاالسالم حدائق در مراسم تشییع شهید مدافع امنیت در شیراز :

ارتباط مسئوالن با مدارس و دانشگاهها قویتر شود
ایسـنا :مدیرعامـل بنیـاد مهـدی موعود(عـج) فـارس بـا
بیـان اینکـه مسـئوالن بایـد ارتبـاط قویتـر بـا مـدارس و
دانشـگاهها را بـه صورت جـدی در دسـتور کار قرار دهند،
گفـت :در ایـام فتنـه بـرای رفع فتنـه باید به قـرآن مراجعه
کرد.
حجتاالسلام علیرضـا حدائـق شـنبه  ۲۸آبـان در
مراسـم تشـییع شـهید حجـت االسلام محمـد مویـدی
بـا بیـان اینکـه دشـمن ملـت ایـران امـروز آمریـکا غاصب
و اسـرائیل ظالـم اسـت ،اظهـار کـرد :ایـن تـرور و آزار و
محاصـره اقتصـادی چیـز جدیـدی نیسـت؛ بـه تاریـخ
اسلام و تاریخ رسـول اللـه (ص) برگردیـد متوجه خواهید
شـد کـه پیامبـر اسلام (ص) هم همـواره مورد ظلـم قرار
گرفتـه اسـت.
او ادامـه داد :در تاریـخ اسلام اسـت کـه دشـمن کوتـاه
نمیآیـد و دشـمن پیوسـته درصـدد خامـوش کـردن نـور
خداسـت .اگـر تاریـخ انبیـا را مـرور کنیـم متوجـه خواهیم
شـد کسـانی که با خدا و احکام الهی مشـکل داشـتند در
تخریـب انبیـا و اولیـا کم نگذاشـتند .امروز هم وابسـتگان
همـان افـراد در سراسـر دنیـا در فضاهـای تبلیغاتـی خـود
بـر علیـه ایـن نظـام و ملـت والیتمـدار کوتاهـی نمیکنند.
مدیـر مدرسـه منصوریـه شـیراز با بیـان اینکه مثلث شـوم
اسـراییل ،آمریکا و عربسـتان دسـت به دسـت هـم دادند
و بـا تمـام امکانـات تلاش میکننـد تـا نظـام جمهـوری
اسلامی را تضعیـف کننـد .بـه حضـور گسـترده مـردم
شـیراز در ایـن آییـن بدرقـه شـهید امنیـت اشـاره و اضافه
کـرد :دوران رجزخوانیهـای باطـل سـران صهیونیسـت
پایـان یافته اسـت و دشـمنان باید این حضـور والیتمدارانه
و عاشـقانه مـردم را ببیننـد.
حدائـق ادامـه داد :بایـد نسـبت بـه شـیطنت دشـمنان
کمـال هوشـیاری و بصیـرت را رعایـت کنیـم .نبایـد
ناامید،محـزون و سسـت شـوی م چراکـه شـهادت شـهدا
ضمانـت نظـام ماسـت.
او اضافـه کرد :شـهادت شـهید عزیز محمـد مویدی ،این
طلبـه بسـیجی جهـادی ،تحـول بزرگی نـه در شـیراز و نه
در اسـتان فـارس بلکـه در سراسـر جامعـه اسلامی ایجاد
کرد.
مدیرعامـل بنیـاد مهدی موعود(عج) فارس بـا بیان اینکه
دشـمنان میخواهنـد نـور خـدا را خامـوش کننـد ،گفـت:
ایـن نظـام بـه اعتبـار مجاهدتهـای صدهـا هزار شـهید
در دوره دفـاع از مقـدس ،دفـاع از حـرم و دفـاع از امنیـت
پایدار شـده اسـت .لذا ما در برابر شـهدا مسـئول هسـتیم.
حدائـق خطـاب بـه مـردم گفـت :بایـد دیگـران را بـه
بصیـرت و نگـرش صحیـح دعـوت کنیـم؛ نبایـد آب در
آسـیاب دشـمن بریزیـم.
او افـزود :ای مؤمنیـن نبایـد فعالیـت صنفـی شـما و
حضورتـان در عرصههـای دفـاع از ارزشهـای دینـی
کمرنـگ شـود .مسـیوالن خـدوم و والیتمـدار کشـور هـم
بایـد نسـبت بـه امنیـت خاطـر مـردم و اقدامـات برخی که
مـردم را تهدیـد میکننـد حساسـیت جدی داشـته باشـند.
مدیرعامـل بنیـاد مهـدی موعود(عـج) فـارس بـا بیـان

اینکـه بایـد در روابـط اجتماعـی بـا یکدیگر با احتـرام رفتار
کنیـم گفـت :مسـئوالن وظیفـه سـختی دارنـد و بایـد از
مـردم حمایت کنند و با ظالمین ،اغتشاشـگران و کسـانی
کـه حقـوق مـردم را ضایـع میکننـد بـا عدالـت و بـا آنچـه
خـدا میگویـد برخـورد کننـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد اتحـاد و انسـجام جامعـه را
فرامـوش نکنیـم ،گفـت :تکیـه و اعتقـاد مـا بایـد بـه
نظـام اسالمی باشـد .همـه ملـت مـردم در ثبـات نظـام
اسلامی نقش دارنـد و رسـالت جمعی در حمایـت از اصل
نظـام و اصـل اسلام رسـالت همـه ماسـت.
حدائـق عنـوان کـرد :در آیـات قـرآن کـه بـه امید داشـتن
اشـارات بسـیاری شـده اسـت؛ قطعـا پیـروزی جبهـه حـق
مقابـل باطـل بشـارت الهی اسـت.
او همچنیـن خطـاب بـه مسـئوالن نیـز گفـت :تقاضـای
اکثریـت مـردم قاطعیـت در برخـورد بـا آشـوبگران و
اغتشاشـگران جامعـه اسـت.
مدیرعامـل بنیـاد مهـدی موعود(عـج) فـارس بـا بیـان
اینکـه اعتـراض بـا اغتشـاش متفـاوت اسـت ،گفـت:
بسـیاری از مـردم کـه در خیابان معالی آباد سـکونت دارند
بـه مـا مراجعـه میکننـد و میگوینـد اغتشاشـات باعـث
احسـاس ناامنـی شـده اسـت؛ سـر و صـدا و السـتیک
آتـش زدن باعـث ناامنـی در ایـن منطقه شـده اسـت .این
در حالیسـت که اسلام مخالف اقدامات در سـلب امنیت
و آرامـش مـردم اسـت.
حدائـق بـا اشـاره بـه سـخنان امام علـی(ع) گفـت :جایی
کـه بـه بیتالمـال مسـلمین آسـیب میرسـد و جایـی
کـه اسلام و حکومـت اسلامی دچار زیـان میشـود
جـای بخشـش نیسـت و هیـچ کـس در ایـن موقعیتهـا
صالحیـت بخشـیدن نـدارد .جایـی کـه بـه اسلام زیـان
میرسـد ،بایـد برخـورد قاطـع شـود.
او ادامـه داد :تقاضـای دیگـر مـردم ایـن اسـت کـه
مسـئوالن بـه جمعهـای عمومی ماننـد مسـاجد بیاینـد و
مشـکالت مـردم را از نزدیـک ببینـد و بـه ایـن مشـکالت
رسـیدگی کننـد؛ وقتـی مسـئول بین مـردم بیایـد بهتر درد
مـردم را میفهمـد و بهتـر مشـکل را احسـاس میکنـد.
مدیرعامـل بنیـاد مهـدی موعود(عـج) فـارس بـا اشـاره

بـه سـاده زیسـتی و روحیـه مردمی رهبـر معظـم انقلاب
و حضـور ایشـان در دوران وقـوع سـیل و زلزلـه در میـان
مـردم ،تأکیـد کـرد :مـا بایـد بـا مـردم باشـیم و درد مـردم
را بفهمیـم.
حدائـق اظهـار کرد :فرصتها امانت اسـت .شـهر شـیراز
صـد سـال قبـل دسـت کسـانی بـود کـه هماکنـون یـک
نفـر از آنهـا زنـده نیسـت و صـد سـال دیگـر هـم از مـن و
شـما خبـری نیسـت؛ ایـن ثـروت ،ایـن آبـرو ،ایـن قـدرت،
ایـن امکانـات و ایـن قلـم امانـت الهـی اسـت؛ طبـق
فرمـوده امام صادق (ع) انسـانهای موفـق امانتدارهای
شایسـته ای هسـتند و بایـد از ایـن ظرفیتهـا آنگونـه
کـه خـدا میپسـندد اسـتفاده کنیـم و در سیاسـتها و
برنامههـا رعایـت ضعفـای جامعـه را از نظـر اقتصـادی و
فرهنگـی کنیـم.
او بیـان کـرد :مسـئوالن بایـد ارتبـاط قویتـر بـا مـدارس
و دانشـگاهها را بـه صـورت جـدی در دسـتورکار قـرار
دهنـد .برخـی اسـاتید هفتـه گذشـته در مدارس سرکشـی
کـرده بودنـد؛ اسـتادی میگفـت بـا حضـور در مدرسـه
پـس از یـک سـاعت صحبـت بـا دانـش آمـوزان ،همـان
دانشآموزانـی کـه ابتـدای صحبـت بـا اعتـراض قصـد بر
هـم زدن مجلـس را داشـتند در پایـان صحبتهـای مـا
میگفتنـد بـا فتنههـا کـی برخـورد میشـود و چـه موقـع
انتقـام میگیریـد.
حدائـق بـا بیـان اینکـه مـا در برابر مردم مسـئول هسـتیم
و رسـیدگی بـه مـردم ،ضعفـای جامعـه و تسـهیل امـور
انسـانهایی کـه در جامعـه مشـکل دارنـد رسـالت همـه
ماسـت ،اظهـار کـرد :ایـن ملـت بـا حضـور گسـترده خود
در مراسـم تشـییع ایـن شـهید ثابـت کردنـد کـه امتـی
والیتمـدار هسـتند و اهـل پیمانشـکنی نیسـتند.
ایـن مـدرس حـوزه علمیـه بیـان کـرد :در ایـام فتنـه برای
رفـع فتنـه بایـد بـه قـرآن مراجعـه کـرد .خداونـد بـه پیامبر
میفرمایـد از منافقیـن پیـروی نکنید و بـه آزار و اذیت آنها
توجـه نداشـته باشـید و اجـازه ندهیـد دشـمنان و منافقان
شـما را از اراده صحیـح و تصمیـم قاطع سسـت کنند و در
کارهـا بـه خدا تـوکل کنید ،چراکـه خداوند بـرای حضانت
امـور مؤمنین کافی اسـت.

یک کارآفرین در گفت و گو با عصرمردم تاکید کرد :

لزوم جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی
در جهت ایجاد اشتغال پایدار
علی گزبلند

دکترمحمـد امیـن البـرزی کارآفریـن،
مختـرع ،و فعـال اقتصـادی جوانـی اسـت
کـه بـر پایـه تبدیـل علـم بـه ثـروت و کشـف
خالءهـای موجـود در چرخـه تولیـد سـعی
در پرکـردن گسسـتهای تکنولوژیـک و
کمبودهـای سـاختاری در چرخـه تبدیـل
مـواد اولیـه بـه تولیـدات دارای ارزشافزوده
بـرای ارائـه بـه بـازار سـرمایه و تولیـد ثـروت
در جهـت جلوگیـری از فـروش محصـوالت
معدنـی به شـیوه خامفروشـی را دارد  .وی با
تولیـد چرخههـای مختلـف در جهـت ایجـاد
فراوردههـای معدنـی فراوری شـده و تکمیل
زنجیرههـای ارزش ،بـر سـه کلیـدواژه
تولیـد دانـش فنـی نوآورانـه ،جلوگیـری از
خامفروشـی مـواد معدنـی و ایجـاد اشـتغال
پایـدار در حـوزه معـادن تأکیـد دارد.
دکتـر البـرزی دانـش آموختـه دکتـری
شـیمی مصالح سـاختمان ومالـک  4اختراع
نـادر بـا ثبـت بیـن الملـی اسـت .از دیگـر
نوآوری هـای دکتـر البـرزی در شـرکت
نویـان ایجـاد هسـته علمی بـا میانگیـن
فوقلیسـانس و دکتـری در جهـت ایجـاد
ارزش اقتصـادی دانشبنیـان در حـوزه

فنـی اسـت .شـرکت نویـان کـه توسـط ایـن
کارآفریـن جـوان تاسـیس شـده اسـت در
زمینـه پژوهـش و در سـطح بینالملـل
حـرف اول را در خلـق دانـش فنـی
می زند.
شـرکت نویـان دارای دو دفتـر فنـی و
مدیریتـی در معالـی آبـاد و یـک دفتـر و
آزمایشـگاه مجهـز اختصاصـی در شـهرک
بـزرگ صنعتـی جهـت برطرفکـردن
نیازهای آزمایشـگاهی و فنی شـرکت اسـت.
در طـرح تحول شـرکت بنـا بر ارائـه خدمات

فنـی مهندسـی خـاص در حـوزه آبوخـاک
از طریـق ایـن آزمایشـگاه بـه شـرکتهای
نیازمنـد ایـن نـوع خدمـات تخصصـی قـرار
گرفتـه اسـت.
شـرکت نویان با سـرمایه یک میلیـون تومان
بهعنـوان یـک شـرکت نـوآور در زمینـه تولید
علـم شـروع بـه فعالیـت کـرده و اکنـون
بهعنـوان یـک شـرکت بـا گرایـش فلـزات
گرانبهـا ،تصفیـه آب و تولیـد دانـش فنـی
فعـال اسـت.
ایـن هلدینـگ بـا مالکیت بیـش از ده معدن

در سـطح کشـور در اسـتانهای فـارس،
اصفهـان ،کرمـان و خراسـان و معـادن
فـرا سـرزمینی بهعنـوان یـک شـرکت بـا
فعالیـت بینالمللـی معدنـی دارای بیـش از
 830میلیـارد تومـان سـرمایه ثبـت شـده و
افزایـش ممتـد سـرمایه اسـت.
شـر کـت بـا اخـذ پروانـه پژوهـش،
بهرهبـرداری و تأسـیس اکنـون بـا دریافـت
گـزارش کارشناسـی رسمی حسـابداری
معتمـد بـورس در حـال شـروع بـه فعالیـت
بـرای ورود بـه بـازار سـرمایه و تبدیـل از
شـرکت تعاونـی بـه شـرکت سـهامی عام
اسـت.
شـرکت در  5سـال گذشـته همچنـان رو
بـه پیشـرفت بـوده و  600در صـد سـود بـه
سـهامداران تعلقگرفتـه اسـت.
فعالیـت شـرکت در حـوزه معـادن گـروه 6
بـا ذخایـر فلـزات گرانبهـا از جملـه طلا،
پالتینیـم و مس ،در ایجاد زمینه پیشـرفت و
تحقق سـود و سـرمایه بیشـتر به سهامداران
توسـط شـرکت برنامهریـزی و محقـق شـده
اسـت کـه ایـن موضـوع آینـدهای روشـن را
برای سـرمایهگذاران ،سـهامداران و شـرکت
رقـم خواهـد زد .

جزئیات پرداخت علی الحساب تعرفه گذاری
خدمات پرستاری در فارس
عصرمردم:
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز
در نشســت مدیــران پرســتاری بیمارســتان های زیــر مجموعــه دانشــگاه،
جزئیــات رونــد اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری و نحــوه
پرداخــت آن بــه پرســتاران را اعــام بیــان کــرد.
دکتــر «مهــرداد شــریفی» گفــت :ســخنان رهبــر معظــم انقــاب
اســامی خطاب بــه مســووالن کشــور در خصــوص قانــون تعرفــه گــذاری
خدمــات پرســتاری موجــب تحقــق و اجرایــی شــدن ایــن طــرح شــد.
او بــا اعــام واریــز مبلــغ علــی الحســاب تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری بــه
حســاب بیمارســتان های زیــر مجموعــه دانشــگاه ،تاکیــد کــرد :فرآینــد محاســبه و واریــز بــه حســاب پرســتاران
بایــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن انجــام شــود و انتظــار مــی رود مســووالن بیمارســتان ها ،هماهنگــی و
پیگیری هــای الزم را در ایــن خصــوص انجــام دهنــد.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز افــزود :تــا زمــان اجــرای کامــل ایــن قانــون بــه شــکل عملیاتــی
و رفــع چالش هــای ایــن طــرح ،تعرفــه خدمــات پرســتاری بــه حســاب پرســتاران بــه صــورت علــی الحســاب
واریــز می شــود.
دکتــر شــریفی بــا اشــاره بــه ابــاغ شــیوه نامــه تعرفــه خدمــات پرســتاری بــه صــورت مســتمر ،از پرداخت هــای
مرتبــط بــا ایــن ابــاغ در آینــده نزدیــک و بــا هــدف جبــران خدمــات ایثارگرانــه جامعــه پرســتاری خبــر داد و
گفــت :اجــرای دقیــق قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری ،ارتقــای اســتانداردهای مراقبت هــای بالینــی
را بــه همــراه دارد.
معــاون درمــان دانشــگاه در ایــن نشســت هــدف اصلــی در نظــام ســامت را خدمــت بــه مــردم و بــه ویــژه بیماران
برشــمرد و اضافــه کــرد :مدیریــت امکانــات موجــود ،تقســیم مناســب کار و تــاش بــرای رفــع چالش هــا بایــد بــه
عنــوان ســه شــاخص عملکــردی مدیــران حــوزه ســامت مدنظــر قــرار گیرد.
دکتــر شــریفی عنــوان کــرد :جامعــه پرســتاری اســتان فــارس همــواره یاریگــر نظــام ســامت و مــردم بــوده انــد و
در ایــن راســتا مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز قــدردان تــاش و ایثارگری هــای ایــن همــکاران اســت.
مدیــر پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز نیــز در ایــن نشســت بــا تاکیــد
بــر آمادگــی کامــل کارکنــان پرســتاری بــرای ارایــه خدمــت بــه بیمــاران بــه ویــژه در بحران هــا گفــت :مدیــران
پرســتاری نســبت بــه آمــوزش کارکنــان بــرای ارایــه خدمــات در شــرایط بحرانــی برنامــه ریزی هــای الزم را
انجــام می دهنــد.
«راضیــه راســخ» افــزود :برنامــه ریــزی بــرای توزیــع متــوازن کارکنــان پرســتاری بــر اســاس نیــاز و ماهیــت
مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها آغــاز شــده و بــه زودی اجرایــی می شــود.
نظــارت دقیــق و جامــع مدیــران پرســتاری بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی بــر توزیــع مبلــغ تعرفــه خدمــات
پرســتاری ،از دیگــر مــوارد مطــرح شــده از ســوی مدیــر پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن والدت بــا ســعادت حضــرت زینــب(س) و روز پرســتار ،بــر اجــرای بــا
شــکوه تــر برنامه هــا و آیین هــای هفتــه پرســتار تاکیــد کــرد.
مدیــران پرســتاری بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی زیرمجموعــه دانشــگاه نیــز در ایــن نشســت نظــرات،
دغدغه هــا ،مطالبــات خــود و راهکارهایــی بــرای ارایــه مطلــوب تــر خدمــات پرســتاری را ارایــه کردنــد.
مدیــران بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی شــیراز بــه صــورت حضــوری و مدیــران بیمارســتان های
شهرســتان های اســتان بــه صــورت وبینــار در ایــن نشســت هــم اندیشــی حضــور داشــتند.
این نشست ،به میزبانی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز برگزار شد.

معاونت بهداشت دانشگاه در یک سال گذشته؛

تعالی ارائه خدمات سالمت در حوزه بهداشت در سالی که گذشت
عصرمردم:
بــه گفتــه معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی شــیراز ،در یــک ســالی کــه گذشــت بــا تــاش ،همــکاری و پشــتکار
کارکنــان حــوزه بهداشــت در تمــام ســطوح ،شــاهد تعالــی ارائــه خدمــات
بوده ایم.
دکتــر «عبــاس رضاییــان زاده» بــا تقدیــر از تالش هــای کارکنــان حــوزه
بهداشــت در بحــران همــه گیــری کرونــا گفــت :بــی شــک بازگشــت شــرایط
عــادی زندگــی را مدیــون جانفشــانی همــکاران خــود هســتیم کــه نزدیــک بــه
ســه ســال ،ایثارگرانــه در کنــار دیگــر حوزه هــای دانشــگاه ،بــا ایــن مهمــان
ناخوانــده مبــارزه کردنــد.
تزریق بیش از  ۳میلیون و ۳۷۰هزار دز واکسن کرونا از آبان ۱۴۰۰
او اضافــه کــرد :تزریــق بیــش از ســه میلیــون و  ۳۷۰هــزار ُدز واکســن در یــک ســالی کــه گذشــت ،نشــان
افتخــاری اســت کــه همــواره بــر ســینه مدافعــان ســامت اســتان خواهــد درخشــید.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ادامــه داد :هــر چنــد بحــران همــه گیــری کرونــا باعــث
اختــال در رونــد ارایــه خدمــات بهداشــتی بــه گروه هــای هــدف شــد ،امــا همــکاران مــا اســتفاده از روش هــای
نویــن و تبدیــل ایــن تهدیــد بــه فرصتــی بــرای ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و بــه موقــع بــه گروه هــای هــدف بــود.
بهره برداری از  ۲۶مرکز ارائه خدمات بهداشتی در یک سال گذشته
دکتــر رضائیــان زاده افــزود :در همیــن مــدت ،بــا بهــره بــرداری از  ۲۶مرکــز ارائــه خدمــات بهداشــتی بــا صــرف
اعتبــاری بالــغ بــر  ۵۴۰میلیــارد ریــال ،بــه مفهــوم «عدالــت در ســامت» نزدیــک تــر شــدیم.
ایــن مقــام مســوول در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز از ســاخت و توزیــع  ۳۱دســتگاه کانکــس خانــه بهداشــت
عشــایری بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۹میلیــارد و  ۶۱۰میلیــون تومــان در همیــن مــدت خبــر داد.
معــاون بهداشــت دانشــگاه بیــان کــرد :اجــرای برنامــه ســنجش شــنوایی نــوزادان بــا راه انــدازی  ۲۷مرکــز
غربالگــری واقــع در مراکــز خدمــات جامــع ســامت اســتان ،بهــره بــرداری از مرکــز رشــد و تکامــل نــوزادان
و کــودکان در کلینیــک تخصصــی بانــو «پرویــن دالکــی» و طراحــی و راه انــدازی ســامانه ثبــت الکترونیــک
داده هــای غربالگــری نــوزادان از دیگــر برنامه هــای اجــرا شــده در حــوزه بهداشــت در یــک ســال گذشــته و بــا
هــدف ارتقــای ســامت گــروه ســنی نــوزادان و کــودکان بــوده اســت.
بهره برداری از  ۱۲خانه بهداشت کارگری جدید در فارس از سال گذشته تا کنون
دکتــر رضائیــان زاده بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از  ۱۲خانــه بهداشــت کارگــری جدیــد در یــک ســال گذشــته،
ایــن اقــدام را در راســتای اجــرای هرچــه بهتــر مــاده  ۱۴۷قانــون کار جمهــوری اســامی ایران یعنــی تکلیــف
دولــت بــه ارائــه خدمــات بهداشــتی بــه کارگــران دانســت.
او از راه انــدازی آزمایشــگاه شــیمی مواد آلــی و ســموم و کســب مقــام برتــر کشــوری در رســیدگی بــه شــکایات
مردمــی و رضایتمنــدی مــردم در ســامانه  ۱۹۰بهداشــت محیــط بــه عنــوان دیگــر دســتاوردهای حــوزه بهداشــت
در یــک ســال گذشــته خبــر داد.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز گفــت :در همیــن مــدت بــا پیگیری هــای انجــام شــده و
همــکاری دادگســتری اســتان ،برخــی از جرایــم نقــدی دادگاه هــای کیفــری بــه تامیــن بســته های حمایــت
تغذیــه ای گروه هــای آســیب پذیــر اختصــاص یافتــه اســت.
دکتــر رضائیــان زاده ادامــه داد :پــس از ابــاغ قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت تاکنــون  ۱۷نشســت
قــرارگاه جوانــی جمعیــت بــا حضــور رییــس دانشــگاه و معاونــان دانشــگاه برگــزار شــده اســت.
رییــس مرکــز بهداشــت اســتان اضافــه کــرد :در ســالی کــه گذشــت ،بــا تــاش ،همــکاری و پشــتکار کارکنــان
حــوزه بهداشــت در تمــام ســطوح ،از دورتریــن خانــه بهداشــت تــا ســتاد دانشــگاه ،بــا اجــرای برنامه هــای
گســترده ســامت محــور ،شــاهد تعالــی ارائــه خدمــات در ایــن بخــش بــوده ایــم.

رزمجو مدير كل استاندارد فارس تأکید کرد:

قبل از تاييديه استاندارد از آسانسور استفاده نشود
بـا مشـخصات مجـوز صـادر شـده تطابـق داشـته باشـد .
رزمجـو افـزود قرار داد منعقده بايسـتي شـفاف و با امضاء
مديـر عامـل شـركت فروشـنده آسانسـور و در برگـه داراي
سـر بـرگ شـركت نوشـته شـود و قيـد جملـه " الـزام بـه
نصـب آسانسـور بـر اسـاس موازين اسـتاندارد ملـي ايران
" ضـروري اسـت .
مديـر كل اسـتاندارد فـارس افـزود مالـكان و پيمانـكاران
سـاختمانها قبـل از شـروع عمليـات نصـب آسانسـور

از طريـق مهندسـين ناظـر و طـراح و همچنيـن بـا
مشـاوره شـركت طـرف قـرار داد از آمـاده و مناسـب بودن
فضاههـاي سـاختماني محـل نصـب آسانسـور اطمينـان
حاصـل كننـد و پـس از اتمـام كار نصـب آسانسـور،
فروشـنده آسانسـور بايسـتي بـا هماهنگـي مالـك
درخواسـت بازرسـي آسانسـور را در سـامانه اينترنتـي اداره
كل اسـتاندارد ثبت و تا صدور تاییدیه اسـتاندارد آسانسـور
پیگیـری نمایـد.

رزمجـو گفـت راه انـدازي و اسـتفاده از آسانسـور قبـل از
تاييدیـه اسـتاندارد ممنـوع و مسـئوليت هـر گونـه حادثـه
بعهـده طرفيـن قـرار داد مـي باشـد
وي اضافـه کـرد يكـي از مـدارك ضـروري صـدور
تائيدیـه اسـتاندارد آسانسـور ارائـه قـرار داد سـرويس و
نگهـداري آسانسـور بـراي پيشـگيري از خرابـي و بـروز
حادثـه و اطمینـان از عملکـرد مناسـب قطعـات اسـت و
درصورتيكـه مشـخص شـود قـرار داد ارائـه شـده صوري
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بـوده  ،مسـئوليت هرگونـه حادثه به عهـده طرفين خواهد
بـود .مديـر كل اسـتاندارد فـارس از هماهنگـي مطلـوب
شـهرداري شـيراز بـا اداره كل اسـتاندارد در خصـوص
اطمینـان از وجـود تاییدیه اسـتاندارد معتبـر قبل از صدور
پايـان كارخبـر داد و افـزود در حـال حاضـر شـهرداري
شـيراز بـدون اخذ مجوز اسـتاندارد اجازه صـدور پایان کار
و بهـره بـرداري از سـاختمانهاي داراي آسانسـور را نمـي
دهـد كـه در هميـن راسـتا در  7ماهـه سـال جـاري بيش

از 1350فقـره تائيديـه ایمنـی اولیه آسانسـور توسـط اداره
كل اسـتاندارد صـادر گرديـد.
رزمجوافـزود جهـت سـهولت در صـدور مجوزهـا و
همچنيـن سـرعت انجـام پاسـخگويي بـه متقاضيـان ،
شـركتهاي بازرسـي آسانسـور در اسـتان فـارس توسـط
سـازمان ملـي اسـتاندارد تائيـد صالحيـت گرديـده و لـذا
بـه محـض درخواسـت مالكيـن سـاختمانها  ،پرونـده آنها
بـه شـركتهاي تائيـد صالحيت شـده ارجـاع و در كمترين
زمـان ممكـن بازرسـي اوليـه صـورت مـي پذيـرد و در
صورتيكـه آسانسـور معايبـي داشـته باشـد در يـك فرصت
زمانـي مناسـب بـه مالـك اجـازه داده مـي شـود تا نسـبت
بـه رفـع نقص اقدام و در بازرسـي نهائي مجـوز الزم صادر
گردد.

سالمت
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اثرات مواد شیمیایی پالستیکها بر فیبروم رحم

باشــگاه خبرنگاران :مطالعات نشان میدهد مواد شــیمیایی سمی به نام فتاالت که در همه
چیز از بســته بندی فســت فود گرفته تا بطریهای پالســتیکی آب وجود دارد ،در بروز فیبروم
رحمی تأثیرگذار است.
سردار بوالن ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو ،در این باره میگوید:
«ما فتاالت  DEHPو محصوالت حاصل از تجزیه آن را در مقادیر بسیار باالتر در ادرار زنانی
که اتفاق ًا دارای تومورهای فیبروم رحمی عالمتدار هســتند ،شناسایی کردیم .سپس این سوال را
مطرح کردیم که آیا این ارتباط سببی است؟ و پاسخ مثبت بود».
بالغ بر  ۸۰درصد از زنان در زندگی خود به یک یا چند فیبروم مبتال میشــوند که در برخی
از آنها موجب خونریزی ،کم خونی ،ســقط جنین و ناباروری میشــود .اکثراً آنها غیرسرطانی
هســتند .در این مطالعه ،محققان سلولهای اولیه جدا شــده از فیبروم زنان را آزمایش کردند.
محققان دریافتند که محصولی موســوم به  ،MEHHPحاصل تجزیه  ،DEHPیک مسیر
ســلولی خاص را فعال میکند که باعث رشــد تومور میشود .در حالی که مطالعات قبلی ارتباط
ثابتــی را بین قرار گرفتن در معرض فتاالت و رشــد فیبروم نشــان داده اند ،این یافته توضیح
میدهد که چگونه این اتفاق میافتد .علت این تومورها در وهله اول کام ً
ال مشخص نیست.
به طورطبیعی ،سلولها از طریق یک مرگ سلولی از پیش برنامهریزیشده روبهرو هستند ،به
طوری که اکثر بزرگســاالن حدود  ۵۰میلیون سلول دارند که هر روز این مرگ سلولی را تجربه
میکنند .وقتی آنها نمیمیرند و در عوض رشد میکنند ،میتواند باعث فیبروم یا سرطان شود.

کبدچرب ریسک نارسایی قلبی را افزایش می دهد

مهر :بر اساس تحقیقات جدید ،تجمع غیرطبیعی چربی در کبد که از طریق الکل ایجاد نشده
باشد ،ممکن است خطر نارسایی قلبی را تا حد زیادی افزایش دهد.
محققان از قبل میدانســتند که کبدچرب غیرالکلی میتواند منجر به آســیب دائمی کبد و
افزایش خطر ابتالء به تصلب شرایین ،تشــکیل پالک در شریانها ،شود .اما تحقیقات کمتری
در مورد رابطه کبدچرب غیرالکلی با نارســایی قلبی انجام شده است ،نارسایی قلبی زمانی اتفاق
میافتد که قلب به خوبی پمپاژ نمیکند .نارسایی قلبی با تغییر سبک زندگی ،داروها و روشهای
جراحی قابل درمان اســت.محققان دادههای نظرسنجی ملی سالمت از سال  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۸و
بیش از  ۳.۸میلیون بزرگســال مبتال به کبدچرب غیرالکلــی ،از جمله حدود  ۴۰۰,۰۰۰نفر که
نارســایی قلبی نیز داشــتند ،را بررســی کردند .افراد مبتال به کبدچرب غیرالکلی که مسنتر و
مرد بودند یا مبتال به دیابت یا بیماری عروق کرونر قلب بودند ،به ویژه در معرض خطر بیشــتر
نارســایی قلبی قرار داشتند .محققان دریافتند بزرگساالن مبتال به کبدچرب غیرالکلی  ۳.۵برابر
بیشتر از افراد بدون این بیماری در معرض نارسایی قلبی هستند.
دکتر «واردمان جین» ،محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه اموری در آتالنتا ،گفت« :ما انتظار
خطر را داشتیم ،اما نه اینقدر باال».
جین گفت« :پزشکان باید عملکرد قلبی و همچنین نشانگرهای زیستی کبد را زیر نظر داشته
باشــند و مطمئن شوند که بیماران مبتال به نارسایی قلبی به بیماری کبد چرب مبتال نمیشوند
و بالعکس».
وی در ادامه افزود« :چاقی ،دیابت و کلســترول باال اغلب نقش مهمی در بیماری کبدچرب
غیرالکلی دارند ».وی برای بهبود و حفظ ســامت قلب و عروق ،حفظ وزن مناســب ،ســیگار
نکشیدن ،فعالیت بدنی ،داشــتن رژیم غذایی سالم ،خواب کافی و کنترل فشار خون ،کلسترول
و قند خون را توصیه کرد.

چند توصیه برای تسکین سردردهای مکرر

ایســنا :سردردها و حمالت میگرنی می توانند بسیار آزاردهنده باشند و طبق گزارش سازمان
جهانی بهداشــت ( ،)WHOنیمی از بزرگســاالن در سراسر جهان در ســال گذشته سردرد
داشــته اند .سردرد میتواند شدید یا یک درد مبهم باشد و چند روز طول بکشد .با اینحال ،فارغ
از مصرف مســکنها و ضد دردها ،شما میتوانید اقداماتی ساده برای تسکین این درد آزاردهنده
انجام دهید .در ادامه به چند مورد از این اقدامات خواهیم پرداخت.
* بهطور منظم ورزش کنید :ورزش موثرترین تغییر سبک زندگی برای کاهش قابلتوجه
شدت سردرد است .فعالیت بدنی یک تسکیندهنده طبیعی استرس است که تنشی که میتواند
باعث سردرد شود را کاهش میدهد و اندورفین آزاد میکند .اندورفین سیگنالهای درد را به مغز
مسدود میکند .حداقل پنج روز در هفته به مدت  ۳۰دقیقه ورزش با شدت متوسطانجام دهید.
* کافئین را محدود کنید :برخی از داروهای ســردرد بدوننسخه شامل کافئین هستند.
مقدار کمی کافئین میتواند به توقف ســردرد شــما کمک کند .با اینحال ،مصرف زیاد کافئین
میتواند باعث افزایش ســر درد شود .این داروها بیش از حد فشــار خون را افزایش میدهد و
میتواند باعث ســر درد شود .بهطورکلی ،تا  ۴۰۰میلیگرم کافئین در روز برای اکثر بزرگساالن
بیخطر در نظر گرفته میشود .نوشابههای گازدار و نوشیدنیهای انرژیزا میتوانند بهخصوص
سرشار از کافئین باشند ،بنابراین میزان مصرف خود را بهدقت کنترل کنید.
* رژیم غذایی سالم داشته باشید :برخی از افراد مبتال به سردردهای مزمن یا میگرن
با تغییر رژیم غذایی خود برای حذف غذاهای خاص تســکین یافتهاند .برای برخی ،یک غذای
خاص ممکن اســت باعث سر درد شــود و برای برخی دیگر ،بعضی از مواد شیمیایی موجود در
غذاها محرکی برای افزایش آستانه ســردرد هستند .برخی از غذاهای رایج که بهتر است برای
کاهش سر درد حذف شوند ،عبارتند از غذاهای بسیار فرآوریشده ،کافئین ،شکالت ،گوشتهای
ی ویتامین روزانه و
فرآوری شــده بــا نیترات باال ،غذاهای پر قند و گلوتن .عالوه بر ایــن ،مولت 
مکملهای حاوی ریبوفالوین و منیزیم هم به کاهش شدت سردرد کمک میکند.
* خواب کافی داشته باشید :از کمخوابی یا زیاد خوابیدن خودداری کنید ،زیرا میتواند
باعث میگرن شــود .کمبود خواب ممکن است باعث ترشح هورمونهای استرس مانند آدرنالین
و کورتیزول شــود .اگر خروپف میکنید ،با پزشک خود در مورد راههای رفع آپنه خواب صحبت
کنید ،زیرا عدم بهبود این عارضه میتواند باعث فشــار خون باال ،افزایش ســردرد و حتی خطر
ابتال به سکته مغزی شود.
* از اســترس تا حد امکان دور باشید :ســر درد زمانی که استرس دارید بیشتر رخ
میدهد .اســترس عامل شایع سردردهای تنشــی و میگرن است .همچنین میتواند انواع دیگر
سردردها را تحریک یا آنها را بدتر کند .تکنیکهای آرامسازی ذهن میتوانند عالئم استرس از
جمله ســر درد را کاهش دهند .وقت گذاشتن برای فعالیتهای لذتبخش مانند گوشدادن به
موسیقی ،ورزشکردن و خواندن کتاب میتوانند کمککننده باشند .عالوهبراین ،زمانی را ،حتی
اگر فقط  ۱۰دقیقه در روز باشــد ،به تمرین آرامش از طریــق مراقبه ،یوگا و ...اختصاص دهید.
ن کننده
بیشــتر سردردها جای نگرانی ندارند؛ اما اگر ســردرد چند بار در هفته اتفاق بیفتد ،ناتوا 
اســت ،بیش از یک روز طول میکشــد و یا در فعالیتهای روزانه شــما تداخل دارد ،با پزشک
صحبت کنید.

واکسن آنفلوانزا برای مبتالیان به نارسایی قلبی
نجات بخش است

تبیان :تجویز آنتیبیوتیکهایی مانند پنیسیلین به
ما کمک میکند از خیلی از بیماریهای ُکشنده
نجات پیدا کنیم؛ اما خیلی از افراد به دنبال
آنتیبیوتیکهای طبیعی برای درمان هستند .طبق
گزارشها ،یک دهم افراد با مصرف آنتیبیوتیکها
دچار عوارض جانبی میشوند که بر سیستم گوارش
آنها اثر میگذارد .تقریبا یک پانزدهم افراد نیز به
این نوع دارو حساسیت دارند .آنتیبیوتیکها برای
از بین بردن باکتریها یا مهار رشد آنها به کار
میرود .شاید فکر کنید آنتیبیوتیکها داروی مدرنی
هستند اما در واقع قرنهاست که وجود دارند .منشا
آنتیبیوتیکها ،مانند خیلی از آنتیبیوتیکهای
جدید ،منابع طبیعی میباشند .بعضی از عصارههای
گیاهی ،روغنهای گیاهی و حتی غذاها دارای
خواص آنتیبیوتیکی هستند ،مثال یک سری از
غذاها و عصارههای گیاهی میتوانند جلوی رشد
باکتریها را در غذا بگیرند.
گاهی این خواص فراتر از غذا میروند و میتوانند به
بهداشت فردی کمک کنند .به عنوان نمونه ،عصاره
کرنبری دارای خاصیت آنتیباکتریال و آنتیاکسیدان
است و به همین دلیل میتواند یک راهکار طبیعی و
خانگی برای درمان عفونتهای ادراری باشد.
با توجه به افزایش گونههای باکتریایی مقاوم به
دارو ،دانشمندان به دنبال منابع طبیعی بیشتری
جهت ساختن آنتیبیوتیکهای جدید هستند.
سیر
فرهنگها در تمام دنیا سالهاست متوجه شدهاند
سیر خاصیت درمانکننده و پیشگیریکننده دارد.
تحقیقات نشان میدهد سیر میتواند درمانی موثر
برای خیلی از انواع باکتریها باشد ،از جمله سالمونال
و ایکوالی .سیر را میتوانید در برابر باکتری
توبرکولین که عامل سل ریوی بوده و در برابر خیلی
از آنتیبیوتیکها مقاوم است استفاده کنید.
عسل طبیعی
از زمان ارسطو ،عسل به عنوان مرهمی جهت التیام
زخمها و جلوگیری از عفونت یا درمان عفونت به
کار میرفته است .امروزه دانشمندان دریافتهاند
عسل مادهای مفید برای درمان زخمهای مزمن،
سوختگیها ،زخم معده ،زخم بستر و پیوند پوست است.
مثال نتایج مطالعهای در سال  ۲۰۱۶نشان داده عسل
میتواند زخمها را ترمیم کند .خواص آنتیباکتریال
عسل معموال مربوط به هیدروژن پروکسید آن است
اما عسل مانوکا میتواند با باکتریها خیلی خوب
بجنگد در حالی که هیدروژن پروکسید کمتری
دارد .مطالعهای نشان داد این عسل میتواند تقریبا
 ۶۰درصد از باکتریها را از بین ببرد .همچنین
یافتهها نشان میدهند عسل در درمان زخمهای
عفونی مبتال به استافیلوکوس اورئوس مقاوم به
متیسیلین موفق عمل میکند .عسل عالوه بر
خواص آنتیباکتریالی که دارد میتواند با ایجاد
پوششی محافظ که رطوبت را حفظ میکند ،زخم
را التیام بخشد.
تبیان :بیماری قلبی اولین علت مرگومیر در خیلی
از کشورهاست .این بیماری اغلب بهمرورزمان ایجاد
میشــود و ممکن است شــما خیلی پیشتر از اینکه
دچار مشــکالت قلبی جدی شوید ،عالئم اولیه آن را
داشته باشید .این عالئم شامل موارد زیر میشوند:
 .درد در قفسه سینه
 .تنگی نفس
 .سرفه یا خسخس
 .تورم پا یا قوزک پا
 .خستگی
 .ضربان قلب تند یا نامنظم مثل تپش قلب
شــما بدن خــود را بهتــر از هرکــس دیگری
میشناســید؛ بنابراین خیلی مهم است که حواستان
به تغییراتی که احســاس میکنید باشــد .مث ً
ال کسی
که میتوانســت بهراحتی پلهها را باال برود؛ اما حاال
نیمــه راه متوقف میشــود تا نفس بگیــرد ،یا حین
فعالیتهای معمولی دچار درد یا احســاس فشــار در
قفسه سینه شده اســت ،عالئم بیماری قلبی را دارد
که الزم است توسط پزشک بررسی شود.
چهار ســری پله (دوطبقــه) را در عرض کمتر از
یک دقیقه باالرفتن ،نشــانهٔ سالمت قلب است .یک
شاخص دیگر تســت  ۱۲دقیقهای راهرفتن  /دویدن
اســت که میزان مسافت طی شده توسط فرد را طی
 ۱۲دقیقه میســنجد و ســختی تنفــس را بهعنوان
معیاری از سالمت قلب امتیازدهی میکند.
فشار خونتان را چک کنید
یکی از مهمترین چیزهایی که پزشک طی معاینهٔ
روتین بررسی میکند و شــما هم در خانه میتوانید
این کار را انجام دهید ،فشارخون است .فشارخون باال
میتواند با کاهش انعطاف عروق ،به آنها آسیب بزند
که ســبب کاهش گردش خون و اکسیژنرسانی به
قلب شده و منتهی به بیماری قلبی خواهد شد .ضمن ًا
کاهش جریان خون به سمت قلب میتواند سبب درد
در قفسه سینه شود که به آن آنژین صدری میگویند.
همچنیــن میتوانید میــزان ضربــان قلبتان در
یک دقیقه را اندازه بگیریــد .ضربان قلب نرمال که
نشــاندهندهٔ قلب سالم در بزرگساالن است باید بین
 ۶۰تا  ۱۰۰ضربه در دقیقه باشد.
ضربان قلبتان را اندازه بگیرید
اندازه گرفتن ضربــان قلب (تعداد ضربان قلب در
یک دقیقــه) میتواند کلیدهای خوبــی از چگونگی
عملکرد قلبتان به شــما بدهد .با گرفتن نبضتان هم
میتوانید متوجه شــوید قلبتان با چه سرعتی میتپد.
چیزی که برای این سنجش نیاز دارید ،یک ساعت و
دست دیگرتان است!
 .انگشــت اشــاره و انگشــت میانی خود را روی
قسمت داخلی مچتان بگذارید،
 .زمانسنج را روی  ۱۰ثانیه تنظیم کنید،

بهترین آنتیبیوتیکهای طبیعی

زنجبیل
زنجبیل نیز آنتیبیوتیک طبیعی است .مطالعات
گوناگونی دریافتهاند زنجبیل این توانایی را دارد که
با خیلی از گونههای باکتریایی مبارزه کند .محققان
کشف کردهاند زنجبیل میتواند تهوع صبحگاهی را
از بین ببرد و قند خون را پایین بیاورد.
میخک
میخک دارویی سنتی است که در دانپزشکی کاربرد
دارد .پژوهشها دریافتهاند که عصاره میخک
میتواند در درمان انواع باکتریها از جمله ایکوالی
موثر باشد.
اورگانو یا پونه کوهی
ابن باور وجود دارد که پونه کوهی یا اورگانو با تقویت
سیستم ایمنی بدن به عنوان یک آنتیاکسیدان عمل
میکند و خواص ضدالتهابی نیز دارد .هرچند هنوز
پژوهشگران در حال مطالعه روی خواص پونه کوهی
هستند اما تاکنون مطالعات نشان دادهاند روغن
اورگانو میتواند یک آنتیبیوتیک طبیعی باشد.
عوارض احتمالی آنتیبیوتیکهای طبیعی
اینکه مادهای طبیعی است دلیل نمیشود لزوما

بیضرر باشد .مقدار و غلظت عناصر فعال در
برندهای مختلف مکملهای گیاهی ،متفاوت است.
پس برچسب روی محصول را به دقت بخوانید و
حتما پیش از مصرف از پزشکتان اجازه بگیرید.
مثال مصرف سیر پخته با اینکه معموال بیضرر است
اما تحقیقات نشان داده مصرف کنستانتره سیر ممکن
است ریسک خونریزی را به همراه داشته باشد و این
مسئله برای کسانی که عمل جراحی در پیش دارند یا
داروهای رقیقکننده خون مصرف میکنند خطرناک
است .همچنین کنستانتره سیر میتواند داروهای
 HIVرا کم اثر کند.
چه زمانی باید آنتیبیوتیک تجویزی مصرف
کنید؟
این روزها به دلیل افزایش بیماریهای مقاوم به
دارو ،بیشتر پزشکان آنتیبیوتیک تجویز نمیکنند
مگر اینکه واقعا ضروری و موثر باشند.
آنتیبیوتیکها معموال برای موارد زیر
تجویز میشوند:
 .پیشگیری از انتشار بیماریهای عفونی
 .پیشگیری از عارضهای که ممکن است جدیتر یا

راههای ساده برای
بررسی سالمت قلب

 .هروقت نبضتان را احساس کردید ببینید ریتم آن
منظم است یا نه،
 .وقتی نبض را احســاس کردید ،شــروع کنید به
شمردن تعداد ضربان نبض در عرض  ۱۰ثانیه،
 .عــدد بهدســتآمده (تعــداد ضربــان نبض در
 ۱۰ثانیــه) را در  ۶ضرب کنید تا تعداد ضربان قلبتان
در یک دقیقه معلوم شود.
آیا میتوانید انسدادی احتمالی در قلبتان
را در خانه بررسی کنید؟
بیماری عروق کرونری یا انســداد عروق کرونری
(عروقــی که خون را بــه عضله قلب میرســانند)،
شــایعترین نوع بیمــاری قلبی اســت .وقتی عروق
کرونری مســدود میشــوند ،معمو ًال ناشی از تجمع
چربیها ،کلســترول و یا دیگر مــواد در داخل عروق
اســت .اگر احتمال این انســداد را میدهیــد باید با
اورژانس تماس بگیرید.
عالئم بیماری عروق کرونری
اینکه خودتان بخواهید متوجه شــوید انسدادی در
عروقتان دارید کار ســختی است؛ زیرا اغلب افراد در
ابتدا متوجه این عالمت نمیشــوند .با باریکتر شدن
عروق ،قلب خــون کمتر و کمتری دریافت میکند و
عالئم نیز قابلتوجهتر خواهند شــد .اگر یک شریان
کرونری بگیرد ،باعث حمله قلبی خواهد شــد .عالئم
بیماری عروق کرونری شامل موارد زیر میشود:
 .درد یا ناراحتی در ناحیه سینه
سبکی در سر ،تهوع یا عرق سرد
 .ضعف ،احساس ُ
 .درد یا ناراحتی در دستها یا شانه
 .تنگی نفس
بیمــاری عروق کرونری میتوانــد عضله قلب را

ضعیف کرده و منجر به نارســایی قلبی شود .اگر در
معرض گرفتگی عروق کرونری هســتید به پزشک
مراجعه کنید .پزشــک میتواند از انواع تستها برای
تشخیص این بیماری استفاده کند ،از جمله ،EKG
اکوکاردیوگرام ،تست استرس و. ...
سطح انرژی
یک عالمت دیگر ســامت قلب ،داشــتن انرژی
خوب طی روز است .اگر تمام مدت احساس خستگی
میکنید و انجام فعالیتهای روزمره برایتان ســخت
اســت (مث ً
ال بــاال و پاییــن کــردن از پلهها ،حمل
کیسههای خرید یا راهرفتن) ،این خستگی و بی انرژی
بــودن میتواند عالمت یــک بیماری قلبــی مانند
نارســایی قلبی باشــد .احتما ًال قلب شما خون کافی
برای تأمین نیازهای بدنتان پمپاژ نمیکند.
شــبها خروپــف کردن یــا خســتگی طی روز
میتواند عالمت آپنه خواب هم باشــد که میتوانند
ریسک فشــارخون باال و فیبریالسیون دهلیزی قلب
را افزایش دهند.
عالئم حمله قلبی
عالئم حمله قلبی در مردان و زنان شــامل درد در
ناحیه ســینه و تنگی نفس میشود .اما ممکن است
مردان و زنان عالئم متفاوتی از حمله قلبی را تجربه
کنند .زنان بیشــتر از مردان احتمال دارد دچار تهوع،
خستگی بیدلیل و درد آرواره یا شانه شوند .کارهای
زیادی میتوانید برای پیداکردن ریســک فاکتورهای
بیماری قلبی بــرای خودتان پیدا کنید .خیلی از افراد
دســتکم یکی از ســه ریســک فاکتور اصلی برای
بیمــاری قلبی را دارند که شــامل فشــارخون باال،
کلسترول باال و سیگارکشیدن میشود.

ُکشنده شود
 .تسریع بهبودی از بیماری یا آسیب
 .پیشگیری از ایجاد مشکالت بعدی
اگر برایتان آنتیبیوتیک تجویز شده باید تمام دوز آن
را طبق دستور پزشک به طور کامل مصرف کنید.
این مسئله خصوصا برای افرادی که ریسک باالتری
از عفونت دارند یا اگر مریض شوند با خطراتی روبرو
خواهند شد جدیتر است ،مانند کسانی که:
 .قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرند
 .شیمی درمانی میشوند
 HIV .مثبت هستند
 .برای دیابت انسولین مصرف میکنند
 .نارسایی قلبی دارند
 .زخمهای جدی دارند که در حال بهبودی است
 .باالی  ۷۵سال هستند
 .زیر  ۳سال هستند
اگر نسبت به آنتیبیوتیکهای تجویزی حساسیت
دارید یا معموال دچار عوارض جانبی آنها میشوید
حتما به پزشک اطالع دهید تا دارویتان را عوض
کند.
شــما میتوانید با کاهش مصــرف نمک در رژیم
غذاییتان ،ورزش منظم ،مناسب نگهداشتن سایز دور
کمر و داشتن یک رژیم غذایی سالم ،فشارخونتان را
کنترل کنید .کلســترول باال هرچنــد در برخی موارد
میتواند ژنتیکی باشد؛ اما شــما میتوانید با خوردن
غذاهای ســالمتر مانند انواع میوه و ســبزی ،غالت
کامل و حبوبات ،احتمال حمله قلبی را کاهش دهید.
شــما باید مصرف چربیها را کاهش دهید و بیشتر از
منابع گیاهی پروتئین اســتفاده کنید و ضمن ًا ورزش
منظم انجام دهید .از مصرف تنباکو نیز به هر شــکل
آن پرهیز کنید و در معرض دود دســتدوم ســیگار
هم نباشید.
چقدر باید ورزش کنید؟
انجمن کاردیولوژی آمریکا توصیه میکند در هفته
 ۱۵۰دقیقه ورزش با شــدت متوســط انجام دهید تا
ســامت قلبتان را حفظ کنید .همچنین مرکز کنترل
و پیشــگیری از بیماریها میگوید ترک سیگار بعد
از تشــخیص بیماری قلبی میتواند ریســک مرگ
زودهنگام را کاهش دهد ،ریســک مرگ ناشــی از
بیماری قلبی را کم کند و ریسک حمله قلبی اولیه یا
یک حمله قلبی دیگر را نیز پایین بیاورد .مطرحکردن
ریســک فاکتورهای خودتان برای بیمــاری قلبی با
پزشــک طی ویزیت پزشــکی مهم اســت .پزشک
میتوانــد بهترین ارزیابی را از شــما طبق ریســک
فاکتورهایی که دارید انجــام داده و در صورت لزوم
تســتهای تشخیصی به شما توصیه کند و برنامهای
برای حفظ سالمت قلبتان در نظر بگیرد.
ضمن ًا اگــر دیابت دارید باید با کمک پزشــکتان
ســطح قند خونتان را در طیف نرمال نگه دارید .قند
خون باال میتواند به رگهــا و عروق و عصبهای
کنترلکنندهٔ قلب آسیب جدی وارد کند.
از غربالگریهای منظم فرار نکنید
مراجعه منظم به پزشک قلب ،کلید کنترل سالمت
قلب و تشــخیص زودهنگام هرگونه مشکل احتمالی
است .همیشــه پیشــگیری بهتر از درمان است .اگر
برای رفع مشکالت قلبی زودتر اقدام نکنید یا منتظر
بمانید تا مشکل جدیتر شــود ،اثرات بلندمدت این
عوارض بر ســامت قلب ممکن است جبرانناپذیر
باشد .بدهضمی یا ریفالکسی که با دارو بهتر نمیشود
یا بهمرور بدتر شده ممکن است عالمت یک مشکل
بزرگتر باشــد .عالئم بیماری قلبی میتوانند شــبیه
دیگر مشــکالت سالمتی خود را نشــان دهند و به
همین دلیل ممکن است نادیده گرفته شوند.
بیماریهــای قلبــی میتوانند خــود را بهصورت
کمــردرد یا بدهضمی بــروز دهند .خیلــی از افراد،
احســاس درد و فشــار در ســینه را عالمت بیماری
قلبی میدانند درصورتیکه در خیلی از موارد اینگونه
نیست.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که با نارسایی قلبی دست و پنجه نرم میکنند
الزم اســت واکســن آنفلوانزا تزریق کنند .به گفته محققان ،این واکسنها نه تنها به پیشگیری
از آنفلوانــزا در این گروه پرخطر کمک میکنــد ،بلکه میتواند عفونتهای ذات الریه و عوارض
قلبی را نیز کاهش دهد.
دکتر «مارک لوب» ،محقق ارشــد از دانشگاه مک مستر کانادا ،میگوید« :اگر نارسایی قلبی
دارید ،باید واکسن آنفلوانزا دریافت کنید زیرا میتواند جان شما را نجات دهد .ما دریافتیم واکسن
آنفلوانزا میتواند مردم را از مرگ قلبی عروقی نجات دهد».
در این مطالعه ،محققان بیش از  ۵۰۰۰بیمار مبتال به نارسایی قلبی را در  ۱۰کشور در سراسر
آفریقا ،آســیا و خاورمیانه ردیابی کردند .تعداد کمی از مردم در این مناطق به طور منظم واکسن
آنفلوانزا دریافت میکنند .بیماران ســاالنه بین ژوئن  ۲۰۱۵تا نوامبر  ۲۰۲۱واکســن آنفلوانزا یا
دارونما دریافت کرده بودند .طبق این مطالعه ،طی یک ســال ،واکســنهای آنفلوانزا ،پنومونی
(ذات الریه) را تا  ۴۰درصد و بســتری شدن در بیمارســتان در بیماران مبتال به نارسایی قلبی را
تا  ۱۵درصد کاهش دادند .در فصل پاییز و زمستان ،مرگ و میر تا  ۲۰درصد کاهش یافت.
این مطالعه اولین کارآزمایی بالینی اثربخشــی واکســن آنفلوانزا در بیماران مبتال به نارسایی
قلبی اســت.به گفته محققان ،واکسن آنفلوانزا باید بخشــی از روش استاندارد در افراد مبتال به
نارسایی قلبی باشد .اجتناب از بروز یک ششم مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی و جلوگیری
از بستری شدن در بیمارستان ،آن را بسیار مقرون به صرفه میکند و میتواند یک تأثیر مهم بر
سالمت عمومی و بالینی باشد.
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باشگاه خبرنگاران :شایستگی شغلی یکی از گزینه های مورد انتظار
در فرایند استخدام سازمان ها است که می تواند موفقیت سازمانی و
موفقیت فردی را تضمین کند.
شایستگی شغلی می تواند ترکیبی از چند مهارت ،رفتار ،توانایی و
دانش فرد باشد که در کنار هم شایستگی او را نشان می دهند .به طور
کلی شایستگی شغلی مجموعه ای از توانمندی ها و مهارت هایی است
که باعث می شود فرد بتواند به شکلی موثر وظایف خود را انجام دهد.
تفاوت شایستگی شغلی و مهارت
برای این که بتوانید به خوبی مفهوم شایستگی شغلی را درک کنید،
باید تفاوت شایستگی شغلی با مهارت را بشناسید به عنوان مثال اگر
شما یک برنامه نویس کامپیوتری باشید باید به یک یا چند زبان
برنامه ریزی مسلط شوید که به عنوان مهارت شما شناخته می شود
ولی اگر بخواهید برنامه نویس موفقی باشید باید مهارت هایی دیگر از
جمله ،تحلیل گری ،تفکر منطقی و تفسیر خوبی داشته باشید.
کنار هم قرار گرفتتن این مهارت ها و توانایی ها است که منجر به
شایستگی شغلی شما در برنامه نویسی می شود.
در ادامه با انواع شایستگی شغلی آشنا می شویم:
شایستگی شغلی مدیریت کارکنان
توانایی مدیریت افراد جزو شایستگی های شغلی است که از
سرپرست ها و مدیران انتظار می شود ولی گاهی نیاز است که کارکنان
سطوح غیر مدیریت هم این شایستگی را در محدوده کوچک تر داشته
باشند .شایستگی شغلی مدیریت کارکنان شامل  4مهارت است.
• آموزش و  توسعه مهارت کارکنان :شناخت فرصت های یادگیری
و برنامه ریزی برای ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان .پیشقدم
بودن در توسعه مهارت ها و تشویق و یاری دیگران برای بهبود سطح
دانش و مهارت که می توانید به روش های زیر به آن ها برسید:
 توسعه مهارت و شایستگی کارکنان با محول کردن وظایف مرتبطبا آنها
 شناسایی فرصت های آموزشی و توسعه مهارت• مدیریت عملکرد :نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان در راستای
حرکت برای اهداف سازمان .اگر میخواهید به سطوح مدیریتی برسید
باید نشان دهید چطور می توانید به سازمان برای رسیدن به اهداف
و حفظ استانداردها کمک کنید .برای رسیدن به این شایستگی باید:
 اهداف شفاف و قابل سنجش تعیین کنید. برای مقابله با چالش های مدیریتی و عملکردی راهکارهایی ارائهدهید.
• کوچینگ و منتورینگ :مدیران مشاغل فنی مانند برنامه نویسی
و فناوری اطالعات باید حتما از شایستگی کوچینگ و منتوریگ
برخوردار باشند و بتوانند کارکنان خود را راهنمایی کنند .اگر به دنبال
مدیر شدن هستید باید بتوانید کارکنان را در مسیر شغلی هدایت کنید
و باعث پیشرفت آن ها در انجام وظایفشان شوید .مصادیق مهم این
شایستگی عبارتند از :
 گوش دادن فعال و پاسخ مناسب دادن به سواالت به اشتراک گذاشتن تجربیات حرفه ای خود با دیگر کارکنان• توانایی تیم سازی :این شایستگی باعث می شود فرد بتواند اعضای
تیمشان را برای تصمیم گیری تشویق کنند .شما باید نشان دهید
که توانایی همکاری با افراد تیم و اعضای خارج از تیم را دارید
و آماده دریافت بازخورد درباره مدیریت تیمی و همکاری منسجم
با هم تیمی هایتان هستید .مهم ترین مهارت های این شایستگی
عبارتند از:
 تشویق عضای تیم به همکار منسجم واکنش مناسب به ایده ها و پیشنهادهای دیگرانشایستگی شغلی برای توسعه شایستگی های فردی
توسعه فردی یک فرایند بلند مدرت است که باعث می شود
مهارت های فردی به صورت مداوم ارزیابی شده و اهداف شغلی
تعیین شود و قابلیت های  فرد به حداکثر برسند .برای توسعه فردی
در محیط کار از روش هایی مانند کاهش زمان صرف شده ،تبادل
مهارت های خود با دیگران و کسب مهارت های جدید ،استفاده
می شود .برای داشتن شایستگی توسعه فردی باید  3مهارت زیر
را داشته باشید.
• تعهد برای بهترین شدن :یکی از مهم ترین مهارت های توسعه
فردی ،کمال طلبی و تالش مستمر برای بهترین شدن است ،شما
باید به دنبال روش هایی برای بهتر شدن باشید و در برابر سختی ها
تحمل داشته باشید و با اراده و نوآوری شایستگی های شغلی خود
را بهبود دهید .رفتارهایی که تالش شما برای بهتر شدن را نشان
می دهد عبارتند از:
 ارزیابی کار خود بر اساس داده ها پیگیری مستمر راه هایی که باعث بهبود عملکرد می شود• تفکر سازمان یافته :توانایی بای منسجم کرن افکار و روی کاغذ
آوردن آن ها به شکل نقشه مفهومی مهارتی است که در مشاغل فنی

ولی نه
غم هست در این جامعه غمخوار ،ولی نه
درمانده بسی است ،مددکار ولی نه
بستند اگر چه د ِر میخانه رقیبان
سرمست ببینی همه ،هشیار ولی نه
گر نیک نظر افکنی ،بیمار زیاد است
بیمار زیاد است ،پرستار ولی نه
غم نیست ،چو در زیر و بم حادثه عشق
بینیم خود آسیب و زیان ،یار ولی نه
در عالم دلتنگی و بیکاری فرزند
از هرچه دلت خواست ،بگو ،کار ولی نه
هستند کسانی که در این دامنه خوابند
سر زنده و هم آگه و بیدار ولی نه
رازی که نباید بشود فاش به کلّی
پیدا بشود ،محرم اسرار ولی نه
در جا زند آن شخص که برنامه ندارد
آن ساعی و آن رند هدفدار ولی نه
منفور شد آن حاسدِ در بندِ حسادت
در دایره عشق گرفتار ،ولی نه
باید سخن نغز و گهر بار بگویی
جاری ز لبانت لک و لیچار ،ولی نه
از ابر بخواهیم همی بارش رحمت
آرام ببارد گهی رگبار ولی نه
با گرگ رفاقت بشود کرد به هر روی
با آدم پر حیله و م ّکار ولی نه
هر شعر دلت خواست «غمینا» ب ُِسرا حال
آن شعر که باشد کمی بودار ولی نه!
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انواع و اهمیت شایستگی شغلی

و پروژه ای به شکل زیر استفاده می شود.
 استفاده از نقشه ذهنی برای نمایش دادن مسائل پیچیده نمایش دقیق اطالعات پیچیده به صورت شفاف برای به اشتراکگذاشتن با دیگران
• پیشرفت شغلی :اگر می خواهید در کارتان به موفقیت برسید باید
پیشرفت کاری را در اولویت قرار دهید .این شایستگی اراده و تعهد
شما را برای ارائه عملکرد بهتر نشان می دهد که گاهی به صورت
ارتقا جایگاه شغلی و گاهی به صورت واگذاری مسئولیت های
سنگین تر نشان داده می شود 2 .مورد از مصادیق مهم شایستگی
پیشرفت شغلی عبارتند از:
 تالش در جهت بهبود شایستگی ها یافتن راه هایی برای تسهیل و تسریع پیشرفت شغلیشایستگی شغلی رهبری
هر سازمان برای رسیدنب ه موفقیت باید مهارت های رهبری مورد
نیازش در هر سطح را مشخص کند تا بتواند انتخاب دقیقتری
برای رهبری هر سطح داشته باشد .شایستگی های اساسی رهبری
سازمانی عبارتند از:
• مدیریت راهبردی :هر سازمان یا کسب و کاری برای موفقیت
باید به درستی مدیریت شود .مدیریت راهبری برای حفظ برتری و
موفقیت سازمانی در فضای رقابتی ضروری است .بازبینی بخش های
مختلف سازمان ،ارزیابی داده ها و سیستم ها برای گرفتن تصمیمات
آگاهانه به عنوان مدیریت راهبردی شناخته می شود.
• برنامه ریزی آینده :موفقیت یک سازمان و موفقیت مدیر سازمان
به توانایی برای برنامه ریزی موثر در آینده وابسته است .شما برای
موفقیت آینده سازمانتان  باید بتوانید:
دشواری های پیش را رو را پیش بینی کرده و برنامه ای انعطاف
پذیر ارائه دهید
نیازها و الزامات اینده سازمانتان را پیش بینی کنید.
• انگیزه دادن و ترغیب کارکنان :یک مدیر باید بتواند در موقعیت
های مختلف به کارکنانش انگیزه بدهد مثال با تشویر یکی از کارکنان
برای ترک رفتار نامناسب تا انگیزه دادن به مدیر بخش مالی برای
کنترل بهتر بودجه .برای انگیزه دادن باید انتظاراتتان را به دقت بازگو
کنید و برنامه ریزی قبلی و استدالل های قوی داشته باشید و به دقت
به حرفهای دیگران گوش دهید و با زبان مورد پسند هر کسی با او
صحبت کنید تا بهتر متوجه منظور شما شود  .
• مدیریت تغییر :برخی از تغییرات از جمله تغییر بودجه یا تغییر ارائه
خدمات بر عهده مدیران است ،شما باید خودتان تغییرات را بپذیرید
و مهارت های الزم برای گذار از این تغییرات را با مسیر شفاف به
کارکنان نشان دهید.
شایستگی شغلی برای مهارتهای ارتباطی
شایستگی مهارت های ارتباطی مانند انتقال و اشتراک اطالعات به

و معلول ها و تحلیل داده ها برای رسیدن به راه حل مناسب دارد.
شایستگی های شغلی فنی
شایستگی های فنی می تواند شامل مهارت کار با رایانه ،تفکر خالق،
طراحی نوآورانه ،توسعه خط مشی و غیره باشد ،با گذشت زمان
اهمیت این شایستگی رو به افزایش گذاشته است.
• تفکر خالق :فکر کردن خالقانه برای پیدا کردن راه هایی نوآورانه
برای حل مسائل مختلف یا استفاده از فنونی مانند طوفن فکری برای
دیدن زوایای مختلف یک مسئله.
• توانایی فنی :مهارت ها کار با ابزار و فناوری یا ارائه راهکاری جدید
برای گرآوری داده های مشتریان  که باعث می شود فرد از پس
کارهای محول شده بر بیاید.
• سواد رایانه ای :در اغلب مشاغل نیاز است با طیف وسیعی از نرم
افزارهای عمومی و تخصصی کار کنید.
• مدیریت داده ها :جمع آوی ،مدیریت و گزارش داده ها برای بهبود
فرایندها و ارزیابی نتایج کار و به دست آوردن تصویر بزرگتر.
• طراحی خط مشی :درک درستی از خط مشهای پایه ای که
نشان دهنده فرهنگ کاری و ارزش های سازمان هستند و این که
چطور کار می کند یکی از شایستگی های مهم برای استخدام شدن
است.
شایستگی های شغلی مشترک
شایستگی ها و مهارت هایی که باالتر به آن ها اشاره کردیم صرفا
ممکن است در یک یا چند شغل خاص به کار بروند ولی برخی از
مهارت ها و شایستگی ها بین اغلب مشاغل مشترکند از جمله:
• تدبیر و تفکر خالق  :تفکر خالقانه برای یافتن راه هایی خالقانه
برای از بین بردن دشواری ها و حل مشکالت و استفاده از امکانات
موجود برای مواجهه با مشکالت پیش بینی نشده.
• صداقت و امانت داری :گرفتن تصمیمات صادقانه ،ارتباط صادقانه
با همکاران و مشتریان ،پذیرش مسئولیت در قبال کیفیت و داشتن
نظارت بر کیفیت مطلوب همیشگی.
• مقابله با استرس :هر شغلی استرس های مخصوص خودش را
دارد و در صورتی که فنون مقابله با استرس را نشناسید نمی توانید
در شرایط پر استرس ،کارتان را به درستی انجام دهید و با آرامش با
انتقادها روبرو شوید.
• اصول اخالقی :مسئولیت پذیری در مقابل اشتباهات و احترام
گذاشتن به قواعد اخالقی از جمله توافق نامه محرمانگی.
• برنامه ریزی :یکی از مهارت های مهم در هر شغلی توانایی
برنامه ریزی و سازمان دهی ،استفاده بهینه از منابع برای رسیدن به
هدف و اولیت بدنی امور در مهلت زمانی مقرر است.
• تیزبینی تجاری :تیزهوشی یکی از شایستگی هایی است که نشان
می دهد به در کار می خورید و آیا فوت و فن کوزه گری کار را بلد ﺟﺪول 401-2761
هستید.

صورت شفاهی و کتبی در هر کسب و کاری حیاتی است .انواع
مهارت های ارتباطی عبارتند از:
• مشتری مداری :برای موفقیت در هر کاری چه خدماتی باشد چه
تولیدی ،مشتری مداری باید اولویت شما باشد به سواالت مشتریها
باید در کمترین زمان پاسخ دهید و حداکثر اطالعات و بهترین
محصوالت و خدمات را به مشتری ارائه دهید .همیشه فرایندی برای
سنجش رضایت مشتری داشته باشید و مسیری برای رفع مشکالت
و  شکایت مشتری ارائه دهید.
• همکاری :باید بتوانید روابطی قوی و پایدار درون سازمان یا بیرون
سازمان برقرر کنید .برای این مهارت باید بتوانید تمایلتان را برای
شناخت ایده ها و تجربیات دیگران نشان دهید و راههای ارتباطی با
دیگر سازمان ها را  برای مواقع ضروری حفظ کنید.
• توانایی مدیریت مشتریان :برای مدیریت رابطه با مشتریان باید
مهارت های مختلفی مانند گفتگوی فعال و برخورد مثبت با انتقاد
مشتری برای بهبود ارائه خدمات را داشته باشید .افزایش وفاداری
مشتری و ایجاد اعتماد در مشتری نشان دهنده مهارت شما در رفتار
موفق با مشتری است.
هوش عاطفی باال :در مشاغل آموزشی و خدمات رفاهی ،هوش
عاطفی باال به شما کمک می کند که بهتر بتوانید نیازهای مشتریان
با بشناسید و کسب و کارتان را به همان جهت سوق دهید و بتوانید
عواطف و رفتارتان در محیط کار را کنترل کرده و عواطف دیگران
را درک کنید.
• مهارت گفتگوی فعال :مهارت گفتگوی فعال یعنی شما بتوانید
متوجه منظور دیگران هنگام گفتگو بشوید و منظور خودتان را به
شکلی شفاف و با سرعت مناسب برسانید .برای حفظ توجه مخاطب
تماس چشمی را هنگام گفت و گو حفظ کنید.
شایستگی شغلی استدالل منطقی
بری موفقیت در کار باید بتوانید به صورت منطقی حقایق و داده ها
را بررسی کنید و بدون احساسات بر اساس آن ها تصمیم بگیرد.
• تصمیم گیری :نیازهای کارتان را اولویت بندی کرده و با تحلیل
داده ها تصمیم مناسب بگیرید.
• تقسیم وظایف :باید بتوانید کارها را به بخش های کوچکتر تقسیم
کرده و بین اعضای تیم تقسیم کنید.
• شناسایی الگوها :در برخی مشاغل از جمله بازاریابی ،تحلیل کسب
و کار یا مدیریت عمومی باید بتوانید الگوهای ارتباطی در محیط
کسب و کار  را شناسایی کنید.
• تجزیه تحلیل :گردآوری اطالعات و تجزیه تحلیل و دسته بندی
آنها با بررسی داده ها برای رسیدن به درکی عمیق تر از ابعاد مختلف
یک مسئله ضروری است.
• حل مسئله :حل مشکالت 2ساده مانند کمبود کارکنان تا حل
مشکالت فنی پیچده در یک پروژه که نیاز به توانایی شناخت علت
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تماشاخانه
یکشنبه  29آبان 1401

موضوع و پدیده مهم کارتون خوابی یکی از
مسائل و نابهنجاری های اجتماعی نوین شهری
در جامعه ایران است که در یکی دو دهه اخیر
چهره کریه و زننده فاجعه بار خود را بر چهره
جامعه ایرانی تحمیل کرده است .این پدیده در
کالنشهرها و مراکز استان های کشورمان دارای
ابعادی وسیع و پیچیده و نمودی آشکارتر دارد و
با بسیاری از مسائل اجتماعی شهری چون اعتیاد،
بزهکاری ،فحشا ،کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و شیوع بیماری های
مسری و از همه مهم تر آسیبها و مشکالت مربوط به زنان کارتن خواب
در هم تنیده شده است .امروزه دیگر کارتون خواب ها از گروه های مهم
آسیب پذیر جامعه شهری هستند ،با اینکه کارتون خوابی پدیده جهانی است
اما بدیهی است که شکل و علل این پدیده در هر جامعه با مختصات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی خاص خود تفاوت هایی با دیگر جوامع دارد .در دهه های
اخیر جمعیت کارتون خواب در اغلب شهرهای کشورمان رشد و نمو زیاد و
آشکاری داشته است و این را میتوان در کنار گسترش حوزه واژگان مربوط
به این پدیده دریافت .در سالهای اخیر اصطالحاتی چون اتوبوس خوابی،
قطار خوابی ،گورخوابی ،زیر پل خوابی ،خیابان خوابی ،متروخوابی ،لوله خوابی
و ...به ادبیات رایج مطبوعات و رسانه ها راه یافته اند .گسترش و تکثر لغات و
واژگان حوزه این پدیده بدون تردید خود نشانه ای دال بر گستردگی و رشد
فزاینده این پدیده و معضل از یکسو و عادی پنداشتن آن توسط مسئوالن و
افکار عمومی از سوی دیگر است؛ البته بر اساس اخبار و آمار اعالم شده از
سوی مسئولین ،آماری مختلف ،رسمی و غیررسمی در این زمینه اعالم شده
است و در این راستا راهکارهایی از سوی سازمانهای بهزیستی و شهرداری
و نهادهای مربوطه در سالهای اخیر طراحی و بعض ًا اجرا شده است؛ ولی
این سیاست و طرح ها در مواجهه با این موارد اغلب محدود و جزئی بوده و
بیشتر در حوزه ترک اعتیاد و جمع آوری معتادان متحجر و بعض ًا کودکان کار
بوده است .این در حالی است که بهره گیری از سیاست گذاری های اقتصادی
فرهنگی و پیشگیرانه می تواند گام موثری در کنترل و کاهش هزینه های
اجتماعی این پدیده باشد و به تبع آن از گسترش و بازتولید آن جلوگیری
می کنند .در این راستا مشکالت و آسیب هایی که متوجه زنان کارتن خواب
می شود بسیار متفاوت و افزون بر مردان است.
با مد نظر قرار دادن این تفاوت ها ،پرسش هایی در ذهن متبادر میشود.
پرسش هایی چون تجربه زیستی زنان کارتن خواب از زندگی در خیابان
چیست؟ یا مسائل کارتن خوابی و مسائل جنسیتی چگونه در زندگی زنان در
خیابان به هم پیوند می خورند؟ و یا چگونه می توان در خالل مطالعه زیستی
زنان کارتنخواب پی برد در چه عوامل فرهنگی و ساختاری در بروز این پدیده
در افراد مورد مطالعه دخیل هستند؟
کارتن خوابی و بی خانمانی مانند اغلب مفاهیم علوم اجتماعی به آسانی
اصو ًال تعریف مشخص و یکسانی ندارد .بنابراین بیخانمانی و کارتن خوابی
به سه گروه از افراد جامعه اطالق می شود :نخستین گروه شامل اشخاصی
است که به شیوه های نامطلوب در آلونک ها و حلبی آبادها برای سکونت
خود سرپناهی فراهم کردهاند و زاغه نشین و حاشیه نشین هستند .گروه دوم
دربرگیرنده افرادی است که در خیابان ها و در شرایط سختی زندگی می کنند
و غالب ًا کارتن خواب هستند .سومین گروه اشخاصی را شامل میشود که به
سبب کمبود سرپناه های واقعی در نزد آشنایان و بستگان خود به سر میبرند
و شامل متکدی یان ،کارتن خواب ها ،افراد بی سرپرست و طرد شده از خانواده،
افراد گمشده و سرگردان ،افراد در راه مانده و مانند آنها هستند .تعاریف ارائه
شده نشان می دهند که مفهوم کارتون خوابی طیف گستردهای از وضعیت ها
را در بر می گیرد و یا به تعاریفی دیگر که سازمان های جهانی و بین المللی
طبقه بندی کردهاند ،اشخاص را میتوان بر اساس محل زندگیشان تقسیم و
گونه بندی کرد .گروه بیسر پناهان :افرادی که فاقد هرگونه سرپناه هستند.
گروه دوم بی خانگان :افرادی که مکانی برای خواب ندارند؛ اما در یک
سرپناه موقت اسکان یافته اند و گروه سوم اشخاص ساکن در محل هایی که
همواره در معرض تهدید و خطر قرار دارند .گروه چهارم :افرادی که در شرایط
نامناسب مجبور به زندگی در مکان های غیر قانونی و تریلر های مسکونی
و ...هستند .گروه پنجم :افرادی که به علت نبود توانایی جهت فراهم آوردن
مکان زندگی جداگانه از روی اجبار به زندگی جمعی روی آورده اند.
تعاریف فوق همه نشان می دهند که مفهوم کارتون خوابی طیف گستردهای
از وضعیت ها را در برمی گیرد .در رویکردهای متفاوتی که نسبت به این پدیده
وجود دارد ،از افراد ساکن در خیابان تا افرادی با شرایط نامطلوب زندگی،
کارتون خواب خوانده شده و مقصود از کارتون خواب فردی است فاقد مسکن
و سرپناه که زندگی خود را در فضاهای عمومی غالب ًا شهری می گذراند.
یک انسان به چه مرحله ای می رسد که تن به کارتن خوابی می دهد؟
پاسخ به این سوال مستلزم مطالعه وضعیت آسیب های اقتصادی و اجتماعی
و همچنین سطح رفاه اجتماعی در یک کشور است .بدون شناخت از شرایط
اجتماعی هر جامعه ای نمی توان در مورد چرایی شکل گیری معضالت و
پدیده های اجتماعی چون کارتون خوابی نظر داد.
موضوع و پدیده کارتون خوابی ،موضوع و مضمون پنجمین فیلم رضا
درمیشیان ”مجبوریم” است .که از زاویه و نگاه به مسائل زنان کارتنخواب
و بی خانمان این موضوع را مورد بررسی قرار داده است .گروهی که (زنان
کارتون خواب) بیشترین مسائل و معضالت را دارند و همیشه بیشترین
خطرات کارتون خوابی متوجه آنان است .قالب زنان کارتنخواب قربانی
کودک آزاری و تجاوزات خانگی ،ازدواج اجباری و طالق و اعتیاد والدین و
نبود حمایت های اجتماعی مناسب و فقر مطلق بودهاند .از همه بیشتر شرایط
ساختاری اقتصادی (بیکاری و اقتصاد بی ثبات و )...روابط خانوادگی و خشونت
خانوادگی و بیماری روانی ،هویت اجتماعی و عزت نفس پایین ،مصرف مواد
مخدر ،الکل و تجربه خشونت جنسی و ...از علل رویکرد زنان به پدیده کارتن
خوابی در کشورمان است.
درمیشیان کارگردان فیلم “مجبوریم” با سال ها سابقه در عرصههای
روزنامهنگاری ،مستندسازی و نیز دستیاری فیلمسازانی صاحب سبک چون
داریوش مهرجویی و فیلمسازان مطرحی چون علیرضا داوودنژاد و فریدون
جیرانی ،سرانجام در سالهای پایانی دهه  ۸۰برای ساخت نخستین فیلم
بلندش مصمم شد .سال ۸۸پروانه فیلمی در ژانر وحشت به نام “اتاق ممنوع“
به کارگردانی و تهیهکنندگی فریدون جیرانی صادر شد .این فیلم به دلیل
مشکالتی که در پی تغییر مدیریت کالن سینمایی وزارت ارشاد و واحد
ارزشیابی و صدور مجوز این ساختار به وجود آمد ،منتفی گردید و درمیشیان
بالفاصله فیلم نامه “بغض” را با موضوعی اجتماعی و ساختاری خیابانی برای
دریافت پروانه ساخت ارائه داد تا نشان بدهد تصمیم اش برای ورود به عرصه
فیلم سازی جدی است؛ اما فیلمنامه بغض هم از برخی اصالحی ها در امان
نماند .درمیشیان سرانجام با توافق اداره کل نظارت و ارزشیابی با افزودن تم
و موضوع مهاجرت به فیلمنامه بار دیگر آن را بازنویسی کرد و پس از کسب
مجوز ساخت در سال  ۱۳۹۰با تالش مضاعف در کشور ترکیه تهیه و ساخته
و پرداخته کرد و به جشنواره فیلم فجر ارائه داد.
بغض فیلمی غافلگیر کننده بود؛ زیرا که برای نخستین فیلم یک
کارگردان فیلم اولی آن هم فیلمبرداری و اجرا در خارج از کشور می تواند
یک چالش باشد .بغض با موضوعی اجتماعی و ساختاری خیابانی دو مقطع از
زندگی دو جوان ایرانی در وطن و کشور اجنبی (ترکیه) را به تصویر کشیده
بود .این دوجوان (زوج) با ترک وطنشان به قصد مهاجرت از طریق این کشور
اقدام میکنند؛ اما به بحران های متعددی بر می خورند .این دو جوان از نسل
سوم مهاجران ایرانی هستند که از سر ناچاری تن به مهاجرت داده اند و فقط
چند ساعت برای تصمیمگیری قبل از پروازی سرنوشتساز فرصت دارند.
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”مجبوریم” ساختن خانه ای روی آب
کارتون خواب ها ،آنهایی که فراموش شده اند

معصومه دهقان پیشه

بابک حمیدیان و باران کوثری بازیگران اصلی فیلم بغض بودند .درمیشیان
از تهیه و ساخت بغض آن قدر راضی و به عقیده خودش و برخی از منتقدان
سینمای ایران چنان رستگار شد که فیلم دومش “عصبانی نیستم” را به
همان سبک و سیاق محتوایی و تقریب ًا با همان عوامل قبلی ساخت“ .عصبانی
نیستم” فیلم پر سر و صدایی بود و به دلیل پیام ها و مفاهیم محتوایش و
همچنین سخنرانی این فیلمساز در جریان جشنواره دچار حاشیه هایی شد
و نیز با اینکه تدوین دوبارهای شد ،نتوانست مجوز اکران عمومی بگیرد و
اکران نشد .تاخیری که بحث ها و جنجال ها و کشمکش های بسیاری داشت.
تاخیر  ۵ساله که هیچ منطق صحیحی پشت آن نبود؛ اما رضا درمیشیان
از فیلمسازان مستقلی بود که نه تنها توقیف و تاخیر مجوز اکران فیلمش
او را دچار دلسردی نکرد ،بلکه همچنان از راه های مختلف تالش کرد به
دنبال مجوز اکران “عصبانی نیستم“ باشد .مقدمات ساخت سومین فیلمش
”النتوری“ را فراهم ساخته و آن را به جشنواره فیلم فجر  ۱۳۹۴ارائه کرد؛
اما برخالف دیگر فیلمش چندان دچار حاشیه نشد و در اکران عمومی به
دلیل همدردی و حساسیتی که مخاطبان با این فیلمساز مورد غضب احساس
کردند” ،النتوری” موفق شد رکورد فروش در میزان روز و هفته را بشکند.
درمیشیان راه و شیوه ای را که از آغاز در سینما پیش گرفته ،همچنان ادامه
داده است .اگر چه ساختار و فیلمنامه “النتوری” هم بر اساس معضالت و
مسائل حاد اجتماعی شکل گرفته و هم ترسیم کننده فضا و روابطی ملتهب از
جامعه امروزی ما بود و حتی به مراتب بحرانیتر و رقت انگیز و درگیرکننده تر
از ”بغض” و “عصبانی نیستم“بوده است؛ اما پرداخت و به ویژه لحن فیلم
حساب شده و متعادل تر از آن دو فیلم بوده است.
“النتوری” یکی از موضوع های اجتماعی سال های اخیر جامعه شهری
ایران را محور نیمه اول داستان فیلم قرار داده بود؛ هر چند که در نیمه اول
فیلم هم موضوع های مهم دیگری چون فقر و بحران اقتصادی و ناامنی
اجتماعی و مسائل جوانان و به طور کلی عدالت اجتماعی محور داستان و
بحث ها و گفت وگوهای شخصیت های فیلم و کسانی است که رو به دوربین
صحبت می کنند .موضوع حاد نیمه دوم فیلم ،اسیدپاشی بود .که رخ دادن

در میشیان در “مجبوریم” به معضل مهمی پرداخته که البته سوژه آن
چند سال پیش با صحبت یکی از مسئوالن به بحثی داغ در محافل اجتماعی
و جراید و مطبوعات تبدیل شد“ .مجبوریم“ به مخاطبان آگاهی بیشتری
در خصوص معضالت و کراهت های کارتون خوابی به ویژه در خصوص
مسائل پزشکی و روانشناختی گروه خاص هدفش در قصه فیلم به ویژه
زنان کارتن خواب داده و فقط قطره ای از پلیدی هایی که در این مسیر برای
شهروندان کارتن خواب به ویژه زنان کارتنخواب به وجود میآید ،را به تصویر
کشیده است.
پنجمین فیلم درمیشیان ”مجبوریم” هم مانند فیلم های قبلی این فیلمساز
شخصیتهایش را از دل جامعه ای سرشار از مشکالت بی پایان دست مایه
قرار داده و وام گرفته است .شخصیت های این فیلم در تنگناهای بسیاری
قرار می گیرند؛ اگرچه بخشی از اشتباهاتی که در این مسیر می کنند بر
عهده خودشان است؛ اما در نهایت به دلیل قرار گرفتن در موقعیت های
ویران کننده ای که در آن به اجبار قرار می گیرند ،به تنهایی باعث وخیم تر
شدن اوضاع می شوند .بنابراین تصویری که فیلم از شخصیت هایش ارائه
داده است تصویری خاکستری است .دقیق ًا مانند رنگ پردازی و طیف رنگی
و نورپردازی مرتبط با آن که تا آخرین ثانیه های پایانی هم خاکستری باقی
می ماند .هر کدام از شخصیت های فیلم “مجبوریم” در موقعیت اجتماعی و
طبقه خاص به سهم خودشان گرفتار در مشکالت روزمره هستند ،که برای
مشکالت شان تالش می کنند؛ اما به دلیل ساختار و بستر آلوده ای که در
آن گرفتار شدهاند ،در نهایت نمیتوانند از وضعیت اسفناک و بغرنجی که
در آن دچار و گرفتار گردیدهاند ،خارج شوند .این همان تصویری است که
درمیشیان به طور متوالی در آثارش از شخصیت هایش که در جامعه معاصر
ایران زندگی می کنند ،ارائه داده است .شخصیت های اصلی فیلم ”عصبانی
نیستم” هم چنین شرایطی داشتند و البته که این رویکرد در فیلم ”النتوری”
هم دیده میشد.
از نگاه و رویکرد ای که این فیلمساز در آثارش تاکنون داشته می توان
نتیجه گرفت که او عقیده دارد جامعه امروزی ایران درگیر مشکالت اجتماعی و

موردهای بسیار آن در سالهای اخیر به بحثهای بسیاری در زمینه تعصب
خانوادگی و مذهبی ،امنیت اجتماعی ،اخالق ،سیاست ،فقر ،حقوق بشر،
خرافات ،عشق ،ایثار ،بخشش و عدالت دامن زده است .یعنی چه در مراحل
پیش از حادثه و مقدماتی که منجر به اسیدپاشی می شود ،چه خود حادثه و
پیامدهای بعدی آن در مورد اسیدپاشی و قربانی .اگرچه مراحل دادرسی و در
حد سخنان قاضی دادگاه خالصه شده است ،اما سکانس های زندان و قصاص
(مجازات جرم) چنان به درستی و وسواس پرداخته شده بود که کمترین نقص
را به لحاظ کیفی داشت“ .النتوری” یک فیلم تند و تیز اجتماعی بود .که
ریتم و ضرباهنگی تند داشت و سریع تدوین ،ذهن مخاطب را در طول فیلم
رها نمی کرد .نتیجه گیری منطقی اینکه شاید توقیف و سانسور چند مرتبهای
بتواند برای چندین سال جلو نمایش یک فیلم یا اثر دارای مجوز ساخت را
بگیرد؛ اما در مقابل و برعکس ذهن و روح مخاطبان را بیشتر برای دیدن
چنین آثاری تهیج می نماید .بدون آن که مخاطبان بر کیفیت و محتوای
واقعی آن اشراف داشته باشند .از این دست آثار در سینما ما کم نبودند ،که
بعد از توقیف با توسل و ابزار دیگر چون کپی های بدون سانسور بی مجوز،
فروش های خوبی داشته اند!
ساختار فیلم ”عصبانی نیستم”  ۱۳۹۲دومین فیلم درمیشیان به لحاظ
فیلمنامهای و مضمون ربط چندانی به ساختار تجربهگرا و پرتنش فیلم
“بغض“ نداشت“ .عصبانی نیستم” نسبت به ”بغض” و “النتوری” کارگردانی
پخته تری داشت .و ساختار کلی فیلم با قواعد کالسیک سینما سازگار بود و
تصویرهای شسته و رفته و آشکار شده ای داشت .داستان “عصبانی نیستم”
درباره زوجی جوان از جوانان رشد یافته دهه شصتی(همچون فیلم بغض) و
دانشجو است که میتواند ما به ازاهای باشد برای هزاران نمونه اجتماعی
واقعی ،کسانی که در همین اطراف ما زندگی میکنند و حال و روزی مشابه
دارند .پسر دانشجو با بازی نوید محمدزاده بعد از حوادث انتخابی  ۸۸از
دانشگاه اخراج شده و حال کارهای مختلفی می کند؛ اما به هر دری میزند
گره از کار فروبسته اش گشوده نمی شود .تالش او برای گریز از شرایط
نامناسب زندگی اش در هر قدم او را بیشتر در کابوسی هولناک فرو میبرد.
فیلم “عصبانی نیستم“ در واقع دعوتی بود به نظاره این دست و پا زدن در
کابوس .این کارگردان در ”عصبانی نیستم” همان دغدغه هایش در مورد
جوان های دهه شصتی را دنبال کرده ،ولی در قالبی گسترده تر و ملموس تر.
درمیشیان فیلمساز جوان و شاخص سال های اخیر سینمای ایران کارگردان
فیلم “مجبوریم” تمام آثارش با مشکالت مختلف در اکران مواجه شده است
و در مورد آثارش جنجال ها و حاشیهسازی بسیاری صورت گرفته است .از
جمله آثار این کارگردان که حاشیه فراوان داشته و تا سال های متمادی از
اکران آنها جلوگیری شد ،میتوان به “عصبانی نیستم“ و ”النتوری“ اشاره
کرد .جسارت درمیشیان در انتخاب و پرداخت سوژه پنجمین فیلمش قابل
تحسین است .موضوع و سوژه ای که کمتر در این سالها دربارهاش صحبت
شده است و هیچ کدام از فیلمسازان اجتماعی ساز سال های اخیر جسارت و
جرات نزدیک شدن به آن را نداشته و یا حداقل ایده ای برای بیان و روایت
آن نداشته اند و به همین دلیل مخاطبان سینما و افکار عمومی کمتر از این
موضوع و پدیده فیلمی دیده اند.

اقتصادی بسیاری شده ،که در نهایت نفوس و اعضای خود را در بن بست های
اخالقی و فلسفی قرار داده است و به همین دلیل شخصیت های فیلم های
این کارگردان در عین حال این که اشتباهات بسیاری را مرتکب می شوند ،در
نهایت مقصر اصلی وضع موجود نشان داده نمی شوند .بلکه وضعیت موجود
تبعات و زشتی های خود را از بیرون به آنها تحمیل کرده است.
داستان فیلم “مجبوریم” روایت زنی آواره و کارتن خواب است به نام
گل بهار ،با بازی پردیس احمدیه ،که توسط معشوقه اش به مردان بی فرزند
برای بارداری فروخته می شود .او متوجه میشود که معشوقش با بازی مجتبی
پیرزاده که آن هم بی خانمان و کارتن خواب بوده ،مردی مجرم و خالف کار
است .و به قید وثیقه از زندان آزاد شده؛ اما شخصی که برای او وثیقه گذاشته
صاحب فرزند نمیشود .بنابراین در مقابل در یک معامله انتظار داشته که
دختری را به او معرفی کند! مجتبی از گل بهار می خواهد که به این خواسته
تن در دهد! و پس از باردار شدن از آن مرد پولدار بازاری با نقش آفرینی
بابک کریمی آن بچه را به دنیا بیاورد .مجتبی دائم مدعی میشود و به او
قول میدهد که پس از به دنیا آوردن بچه می تواند با گل بهار زندگی خوبی
بسازد! گل بهار باز هم ناآگاهانه و بدون اطالع از عواقب آن این درخواست
را می پذیرد؛ اما پس از مدتی مشخص می شود که باردار نمی شود .مجتبی
که از این اتفاق به شدت عصبانی شده با گل بهار راهی بیمارستان می شود تا
دلیل باردار نشدن او را کشف کند .پزشک و مسئولین بیمارستان به گل بهار و
مجتبی توضیحاتی ارائه می دهند .که آنها را شوکه میکند .ظاهراً لوله فالوپ
گل بهار که مدتی پیش به همین طریق باردار بوده ،پس از بستری شدن
در اتاق عمل توسط پزشک جراحش بسته شده و به همین دلیل او دیگر
نمی تواند باردار شود ...گل بهار که این مسئله را باور نمیکند ،به یک مددکار
اجتماعی با نقش آفرینی پریوش نظریه مراجعه میکند .و درنهایت به یک
وکیل داوطلب با نام سارا با نقش آفرینی نگار جواهریان متصل می گردد .سارا
که وکیل پایه یک دادگستری است به شدت به پرونده گل بهار عالقهمند
میشود .او تصمیم میگیرد تا به گل بهار کمک کند .دلیل جراحی عجیبی که
روی او انجام شده را کشف کند؛ تا شاید بتواند مسیر زندگیاش را تغییر دهد.
سارا در جریان تحقیقات جدی اش برای رسیدن به سرنخ پرونده گل بهار با
یک پزشک به نام دکتر پندار با نقشآفرینی فاطمه معتمدآریا آشنا میشود.
سارا شک میکند که شاید دکتر پندار عامل بسته شدن لوله فالوپ گل بهار
باشد و به همین دلیل به سراغ او می رود و ....موضوع فیلم “مجبوریم” یک
روایت کام ً
ال زنانه دارد .این فیلم سه زن از طبقه مختلف جامعه را به تصویر
کشیده که هر کدام از آنها نگرشی خاص خودشان را به زندگی دارند و
با مشکالت و دغدغه های شخصی شان دست و پنجه نرم میکنند؛ اما به
واسطه یک مشکل شایع در جامعه که می تواند در یک جمله ”فالکت“ باشد،
به یکدیگر ارتباط و متصل میشوند .دکتر پندار که یک پزشک متخصص
زنان و زایمان است در طبقه غنی جامعه قرار میگیرد و زندگی مرفه و لوکسی
دارد؛ اما به دلیل مواجه شدن با بیمارانی که از طبقه فرودست و فقیر جامعه به
او مراجعه می کنند ،نگرانیهای بسیاری متوجه اوست .از سوی دیگر سارا یک
وکیل کنجکاو از طبقه متوسط جامعه لقب میگیرد ،که دوست دارد ذهنیت
مستقل و توانمندی که از زنان دارد را به سایر زنان هم منتقل کند و به همین
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دلیل به سراغ زنی از طبقه فرودست میرود که درگیر مشکالت بسیاری شده
است .سارا دوست دارد به گل بهار که نماینده طبقه فرودست جامعه است
کمک کند .تا مشکالتش را پشت سر بگذارد؛ اما به نظر میرسد که رسیدن
به این هدف تا حدود زیادی غیرممکن باشد.
درمیشیان در “مجبوریم“ سه روایت از سه شخصیت زن متفاوت در جامعه
امروز ایران را در کنار یکدیگر قرار داده و یک داستان متشکل را خلق
کرده است ،که تماشای آن برای مخاطب امروز سینمای ایران جذاب به نظر
می رسد .از سوی دیگر شخصیت پردازی فیلم به شکل تحسین برانگیزی به
هر شخصیت این فرصت را داده تا خودش را معرفی کند و فیلمنامه هم با
چیدمان مجموعه ای از گفت وگوهای دقیق به سیر بهتر روایت کمک کرده
است .گل بهار نماینده زن سردرگم و فقیر بی خانمان کارتون خواب ایرانی
است ،که چون از ابتدای تولد تا جوانی همواره به دنبال بدیهیترین نیازهای
زندگی بوده ،درک درستی از استقالل و دفاع از حقوق ابتدایی و ثانوی خود
را ندارد .او که خودش را وابسته به مردی کرده است که خالفکار و مجرم
است و با اینکه این موضوع را می داند ،اما به ناچار به او می پیوندد .به همین
دلیل گل بهار با وجود حمایت وکیل قانونی اش تالش چندانی برای رسیدن به
حقوق خودش نمی کند؛ چرا که اساس ًا درکی از حقوق و آزادی های فردیش
ندارد .سارا (وکیل) نماینده زن مستقل و آگاه ایرانی است ،که از زندگی تحت
سلطه قوانین یک طرفه زن ستیزانه که همواره از مجردها دفاع می کند ،خسته
شده و به ستوه آمده و به همین دلیل می خواهد به زنی که از طبقه فرودست
آمده ،کمک کند؛ تا حقوق اولیه خودش را پس بگیرد .شاید به همین دلیل
باشد که درآمد مالی این پرونده برای سارا اهمیتی ندارد؛ اما تالش های
سخت سارا برای رساندن گل بهار به آنچه که لیاقتش را دارد بی فایده به
نظر می رسد .دکتر پندار هم نماینده زن فهمیده و با درایت ایرانی است که
واقعیت های جامعه ایرانی برای زنان و در کل برای همه جامعه را با اینکه
می داند غالب ًا اشتباه اند ،اما منطقی تر با آنها برخورد کرده و می داند که برخی
از مشکالت به دلیل بودن قانون و قوانین نادرست و غیرکارشناسانه و بر
خالف واقعیات زندگی در جهان امروز و نبودن اراده عمدمی و غیر عمدی
از سوی ساختارها و نهادهای مربوطه برای تغییر وضع موجود که تاکنون
راه حل درستی پیدا نکردند؛ بنابراین تالش میکند تا به سهم خودش مانع
از بروز مشکالت بیشتر شود و فضا را از آنچه که هست برای زنان ایرانی
ترسناک تر نکند و اگر چه تالش های دکتر پندار بدون همفکری با دیگران
است ،اما به نظر می رسد از نظر او پاک کردن صورت مسئله از سویی و
برخورد غیر منطقی در برخی از مسائل وضعیت انسانی و حقوقی زنان را
ضعیف تر می کند .به دلیل همه این دیدگاه ها ،دغدغهمندی کارگردان برای
آسیب های اجتماعی ،تعارض بین اخالق خوب و قانون و نگاه اصیل و شریف
به وکیل بر خالف عرف و آنچه در جامعه شاهدش هستیم ،فیلم “مجبوریم”
را به اثری چند بعدی تبدیل کرده است .این تصویر چند بعدی و چندگانه را در
سکانس و دیالوگهای بین پزشک و وکیل ،و طرفین دو رویکرد نتیجه گرایی
و فضیلت گرایی که در فلسفه اخالق وکالت و اخالق پزشکی را مطرح
میکنند ،به خوبی دید“ .مجبوریم“ در واقع اثری شخصی و مستقل از نگاه
درمیشیان است و اثری سفارشی نیست .قصه فیلم از همان ابتدا به صورت
عیان و عریان وارد معضالتی چون فقر مادی و فقر فرهنگی ناشی از آن و به
تبع آن کارتن خوابی شده است .پیام های محتوایی ”مجبوریم” به صورت یک
هنر مفهومی در جریان است .فضاها و مکان ها در فیلم به جز دادگاه غالب ًا به
مثابه نوعی فقر و در عین حال اکثراً کثیف ،تنگ ،تاریک و مملو از انسان های
ناراحت است ،که مانند خشونتی در فیلم در جریان اند.
یکی از پیام های مفهومی و محتوایی “مجبوریم” این است که در کشور ما
گاهی تعارضی بین کار درست و قانونی وجود دارد و طبع ًا کسی که در جامعه
وجدان دارد و دلسوز است ،در سر این دو راهی می ماند که کار درست را انجام
دهد؛ یا کار قانونی را؟ برخی از صحنه سکانس های فیلم چون کارتن خواب ها
و وضعیت آن ها و صحنه آزمایش خون ،یادآور و تداعی صحنه های فیلم های
“دایره مینا“ و “سنتوری” مهرجویی هستند .شخصیت های اصلی فیلم همگی
زن و نقش کارگزاران باز تولیدکننده را دارند و به عنوان سوژه در واقع
کنش گرانند و نه کار گزاران وضع موجود و هر یک در جایگاه اجتماعی خود
سعی در تغییر وضع موجود دارند.
“مجبوریم” نسبت ًا فیلمنامهای دقیق دارد ،که به شکل واضحی کارگردان
دغدغه های اجتماعی اش را در قالبی واقعی و عینی و باورپذیر همچون دیگر
آثارش دنبال کرده است؛ اما برخالف فیلم های قبلی اش که فقط یک موضوع
اجتماعی را بررسی کرده و به آن پرداخته بود ،اما در “مجبوریم“ حرف ها و
ایده های بسیاری را مطرح کرده است و پس از ارائه یک روایت سرشار از
جزئیات و تکان دهنده به سراغ پایانبندی باز رفته تا سرنوشت شخصیت های
فیلم خود را به قضاوت مخاطبان واگذار کند .فیلمبرداری این فیلم ساختاری
منسجم و جذاب دارد و با انتخاب نماها و قاب تصویر های مناسب با حال
و هوای شخصیتها و قصه فیلم به موفقیت بیشتر فیلم کمک کرده است.
اگرچه فیلمبرداری “مجبوریم“یادآور فیلم های قبلی او به نظر میرسد؛ اما در
نهایت ماهیت خاص خودش را ارائه کرده است.
“مجبوریم” یک فیلم از دیدگاه کارگردان به عنوان ناظر است که
موضوع و مضمون انتخابی اش(مسائل کارتن خوابی) را از زاویه خاص درست
روایت کرده است و هیچ کدام از شخصیت هایش را قضاوت نکرده است و
اینکه بخواهیم نظر دهیم در ”مجبوریم” کدام یک از دو عنصر فیلمنامه و
کارگردانی نیازمند تمرکز و ترمیم بیشتری برای بهتر شدن بوده است؛ در نگاه
نخست باید ذکر کرد که مجموعه ای از عناصر فیلم که فیلمنامه و کارگردانی
هم بخشی از آنها هستند ،نیاز به پرداخت بیشتر داشته اند؛ اما اگر قرار باشد
اولویت را به یکی از دو عنصر فیلمنامه و کارگردانی بدهیم ،به نظر نگارنده
اولویت با فیلمنامه بوده است.
مخاطبان در این فیلم با شخصیت های زنانی مواجه هستند که الزم
بوده است با آنها ارتباط دراماتیک برقرار کنند .بنابراین شخصیت ها قبل از
اینکه بخواهند حامل پیام های محتوایی و غیر محتوایی ناشی از دغدغههای
اجتماعی کارگردان باشند ،باید توسط مخاطبان درک شده و حس همدلی
آنها را برانگیخته باشند .که این موضوع و مضمون این فیلم از سوی مخاطبان
قابل لمس عینی و آشکار است؛ اما از لحاظ پرداخت فیلمنامهای مشخص
نیست که چه سابقه و انگیزهای شخصیت ها را وارد چنین خط قرمزی
کرده است ،که این چنین خطر کنند و موقعیت شغلی و اجتماعی خود را
به خطر اندازند .فارغ از اینکه می توان به شخصیت پزشک حق داد و یا نداد
و یا وکیل قصه برخالف رویکرد وکالی واقعی و امروزی جامعه که کمتر
دغدغه ای نسبت به مسائل اجتماعی دارند ،موقعیت شغلی و مادی اش را به
خطر می اندازد و به لحاظ منطق سینمایی نمی توان درک کرد .چه عاملی
شخصیت های فیلم را به محدوده ای قرمز و خطرناک وارد کرده است ،که
این مهم یکی از ضعفهای ساختار فیلمنامهای است .زیرا مخاطبان پیش
از آنکه به لحاظ حسی و عاطفی با شخصیت های قصه ارتباط برقرار کنند،
نمی توانند به یکباره و دیدن هیچ انگیزه پیش زمینهای با آنها روبهرو شوند.
چنین پس زمینه ای به مخاطبان داده نشده است؛ البته منظور این نیست که
کارگردان می بایستی بیوگرافی و زندگی همه شخصیت ها را توضیح می داده،
چرا که طبع ًا چنین مجالی در فیلم وجود ندارد .در مورد عملکرد بازیگران
باید ذکر کرد که بازی بیشتر شخصیت های فیلم از جنس و اجرایی است
که گویی در تیپ خود فرو رفته اند و از تیپ به شخصیت تبدیل نشدهاند .به
عنوان مثال در فیلم هیچ حس قرابتی میان مجتبی و شخصیتهای وکیل و
پردیس احمدیه دیده نمی شود و در کل فیلم به لحاظ زیبا شناختی و ساختاری
نسبت به کارهای قبلی این کارگردان هم سطح و شاید گامی عقبتر از آثار
گذشته او باشد؛ اما جسارت و جرات او در به تصویر کشیدن چنین موضوع و
مضمونی ستودنی است.

آگهی
یکشنبه  29آبان 1401
مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول1401/08/29 :
نوبت دوم1401/09/06 :
شهرداري خنج به اســتناد مصوبه شماره /1139الف6/
مورخ  1401/04/13شــورای محترم اسالمی شهر خنج در
نظر دارد فراخوان اجرای آســفالت سطح شــهربه شماره فراخوان
 2001005020000010را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت با
شرايط ذيل برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اوليه ( 25.000.000.000بیســت و پنج میلیارد)ريال مي باشــد
كه پس از انجام عمليات در ازاي ارائه صورت وضعيت و پس از تاييد
دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.
 -1آخرین مهلت ارســال پیشنهادات :پایان وقت اداری روز سه شنبه
مورخ 1401/09/15
 -2زمان بازگشــایی پاکت ها :ســاعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ
1401/09/16
 -3ســپرده شــرکت در مناقصــه  1.250.000.000:ریــال  :به صورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب  328782932نزد بانک
رفاه (شــماره شــبا  )IR 790130100000000328782932بنام سپرده
شهرداری الزامی است.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5به پيشنهادات مشــروط  ،مبهم  ،مخدوش و يا اينكه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-6چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود با نفر دوم در صورت
تصويب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
-7هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -8شرکت کنندگان در نظر داشته باشند که "صرفا اسناد پاکت های
پیشــنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در
جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) ،اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد
فاقد امضــای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش
نیست".
شناسه آگهی1412277 :
شهرام محمودپور
شهـردار خنـج

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  140160311005000558مورخ  1401/7/9و هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نزهت کیخســرو فرزند
حســن به شماره شناسنامه  201صادره از نیریز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  295/20مترمربع پالک  140فرعی از  130اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  7فرعی از  130اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل نصیری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/611م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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  140160311005000556مورخ  1401/7/9و هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نزهت کیخســرو فرزند حســن به
شــماره شناســنامه  201صادره از نیریز در ششدانگ یکباب مغازه
به مســاحت  37/66مترمربع پالک  142فرعی از  130اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  7فرعی از  130اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل نصیری 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/612م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء  -1شــماره  140160311035003956مــورخ 1401/7/27
موضوع پرونده کالســه شــماره  1400114411035000746و  -2شماره
 140160311035003957مــورخ  1401/7/27موضوع پرونده کالســه
شــماره  1400114411035000747هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیان -1آقای محمدرسول حقیقی فرد به شماره شناسنامه 3205
کدملی  2298001782صادره از شــیراز فرزند محمدعلی نســبت
به چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ و -2آقای مجتبی حقیقی فرد به
شماره شناسنامه  8252کدملی  2300906236صادره از شیراز فرزند
محمدعلی نسبت به دو د انگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  200مترمربع به پالک  10/5960مفروز شده از پالک 10/1216
بخــش  3واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رســمی خانم بی بی جان جوکار فرزند حســنعلی
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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/29 :
/3129م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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پروانه وکالت و کارت شناســایی وکالت متعلق به آقای
زمان اله رســتمی وکیل پایه یک دادگستری به شماره
پروانه  1991فرزند هادی مفقود گردیده اســت لذا از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزايده

تاريخ نوبت اول 1401-08-22 :
تاريخ نوبت دوم1401-08-29 :
شــهرداري اقليد در نظر دارد نسبت به
فروش چنــد قطعه زميــن و مقداری از
چوب درختان خشکیده ،به شــرح مندرج در اسناد از طريق
مزايده عمومي اقــدام نمايد؛ لذا از كليه متقاضيان دعوت به
عمل مي آيد جهت دريافت اســناد مزايــده و تحويل آن به
شــهرداري حداكثر تا  10روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به
شهرداري اقليد مراجعـــه و يا از طريق تلفن 07144552104-6
اقدام نمايند.
شرايط مزايده:
• شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
• به پيشــنهاداتي كه فاقد ســپرده باشــد ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
• هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
• شركت كنندگان مي بايســت بابت هر قطعه زمين حداقل
مبلغ  5درصد قيمت کارشناسي آن را مطابق اسناد مزايده به
حســاب  0107313704004سپرده اشخاص شهرداري نزد بانك
ملي بابت سپرده شركت درمزايده واريز نمايند.
• سپرده نفرات اول تا سوم برابر مقررات در صورت انصراف
به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
• ســاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج
مي باشد.
شناسه آگهی1408419 :
شهردار اقلید
زارع درنیانی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای اصغر همایونی سنگری فرزند اکبر با تسلیم دو برگ استشهادیه
به شماره یکتا  140102158238000091و رمز تصدیق  926822دفتر 234
و اقرارنامه شــماره  28239مورخ  1401/7/28که در دفترخانه اسناد
رسمی  234شیراز تنظیم گردیده اســت مدعی است که تعداد دو
جلد سند مالکیت دفترچه ای به یکی  4دانگ مشاع و دیگری  2دانگ
مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پالک 2176
فرعی از  8اصلی واقع در بخش  3شــیراز که با دفاتر امالک  483و
 651صفحات  48و  236به ترتیب به نام آقای غالمعلی قطب زاده و
خانم زهرا محمودی ثبت و اســناد مالکیت دفترچه ای به شماره های
چاپی  324563ســری الف ســال  11و  324564ســری الف سال 85
صادر شده سپس به موجب سند انتقال قطعی شماره  29273مورخ
 1391/12/24دفترخانــه  190صدرا به آقای اصغر همایونی ســنگری
انتقال یافته اســت ،به علت آتش ســوزی اداره ثبت در اغتشاشات
سال  1398امحاء گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/3186م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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  140160311005000535مورخ  1401/6/20و هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای محســن فتحی فرزند حســین به
شماره شناســنامه  46صادره از داراب در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  247/83مترمربع پالک فرعی  5از  3568اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک فرعی از  3568اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رســمی خانم نرگس عفیفی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/664م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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  140160311035003726مــورخ  1401/7/18موضوع
پرونده کالسه شماره  1401114411035000274هیأت 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 عباس ســجادیان به شماره شناسنامه 3014
کدملی  2430030136صادره از مرودشــت فرزند علی در ششدانگ
یکبــاب ســاختمان  2طبقه به مســاحت  210/8مترمربــع به پالک
 8/42928مفروز و مجزی شــده از پالک  8باقیمانده واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای غالم حســین جمالی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 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 اول1401/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/29 :
/3130م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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آگهی حصر وراثت
حمید کرمی دارای شناســنامه شماره  10503متولد  1366به شرح دادخواست به کالسه  1401از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان زمان اله کرمی به شــماره شناسنامه  326در تاریخ  1401/8/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1مجید کرمی فرزند زمان اله به شماره شناسنامه  5140018268صادره از سروستان متولد  1370فرزند متوفی
 -2حمید کرمی به شماره شناسنامه  10503صادره از سروستان متولد  1366فرزند متوفی
 -3ابوالفضل کرمی فرزند زمان اله به شماره شناسنامه  5140095971صادره از سروستان متولد  1385فرزند متوفی
 -4آمنه کرمی فرزند زمان اله به شماره شناسنامه  2295589681صادره از سروستان متولد  1362فرزند متوفی
 -5خدیجه دشتی کرمی فرزند رشید به شماره شناسنامه  98252صادره از شیراز متولد  1344همسر متوفی
 -6شهربانو قاسمی فرزند امیر به شماره شناسنامه  5149617911صادره از سروستان متولد  1308مادر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /3187م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان  -قاسم محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه آقای حسین شــفیعی فرزند باباعلی به استناد دو برگ
استشهادیه گواهی شــده در دفتر اسناد رسمی  239هماشهر منظم
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه
گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت
ششــدانگ پالک  211فرعی از  9اصلی واقــع در قطعه یک بخش 6
فارس مشهور به کوشــکمور ،به علت جابجایی مفقود گردیده است
که با بررسی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه به نام آقای
حسین شفیعی فرزند باباعلی ثبت و سند مالکیت آن به شماره چاپی
 348878ب  95صادر گردیده ،مفقود گردیده لذا مراتب به استناد
تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت یک نوبت آگهی و
متذکر میگردد که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشد
اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/105م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140160311005000589مورخ  1401/8/8و هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرداد بیات فرزند اکبر به شماره
شناسنامه  2550021290صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  221/43مترمربع پالک  425فرعی از  3789اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک فرعی  341از  3789اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی ســهام مشاعی متقاضی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/662م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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  140160311035003308مــورخ  1401/6/20موضوع
پرونده کالســه شــماره  1400114411035000787هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم فیروز نوروزی چگینی به شــماره
شناسنامه  1028کدملی  2294505328صادره از شیراز فرزند لشکر
در ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت  150مترمربع به
پالک  8/43059مفروز و مجزی شــده از پالک  8/1149مجزی شده
از  8/14اصلــی بخش  3به آدرس گویــم قطعه  976واقع 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 اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/3184م 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  140160311035002657مــورخ  1401/5/20موضوع
پرونده کالســه شــماره  1400114411035000659هیأت 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 نســیم خواجه به شماره شناسنامه
 528کدملــی  2298208670صادره از شــیراز فرزند رمضان در
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت
 1040مترمربع به پالک  8/42927مفروز و مجزی شده از پالک 8/17
واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری
از مالک رسمی شرکت تعاونی مســکن کارکنان دادگستری شیراز
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/29 :
/3131م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی حصر وراثت
آقای حامد بیرمی دارای شناســنامه شــماره  21متولد  1357به شرح
دادخواست به کالسه  1401از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان توران ابراهیمی به شــماره
شناســنامه  7در تاریخ  1400/5/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1صدیقــه بیرمی فرزند بختیار به شــماره شناســنامه  21صادره از
سروستان متولد  1357فرزند متوفیه
 -2زهرا بیرمــی فرزند بختیار به شــماره شناســنامه  590صادره از
سروستان متولد  59/11/30فرزند متوفیه
 -3رقیه بیرمی فرزند بختیار به شماره شناسنامه  18صادره از سروستان
متولد  1362فرزند متوفیه
 -4فرزاد بیرمی فرزند بختیار به شماره شناسنامه  5140024772صادره
از سروستان متولد  1371فرزند متوفیه
 -5مســلم بیرمی فرزند بختیار به شــماره شناســنامه  610صادره از
سروستان متولد  1361فرزند متوفیه
 -6حامد بیرمــی فرزند بختیار به شــماره شناســنامه  72صادره از
سروستان متولد  1365فرزند متوفیه وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /3188م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی
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  140160311005000557مــورخ  1401/7/9و هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نزهت کیخسرو فرزند حسن به شماره
شناســنامه  201صادره از نیریز در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 68/30مترمربــع پالک  141فرعی از  130اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  7فرعی از  130اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از
مالک رسمی آقای اسماعیل نصیری محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/615م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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  140160311035003839مورخ  1401/7/23موضوع پرونده
کالســه شــماره  1401114411035000128هیأت 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 آقای اســماعیل ترابی اردکانی به شــماره شناســنامه 9032
کدملی  2549270347صادره از ســپیدان فرزند ابراهیم در ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  281/75مترمربع به پالک 12/39852
مفروز و مجزی شــده از پالک  12باقیمانده بخش  3به آدرس شهرک
بهشــتی گلدشــت حافظ  35متری گاز روبروی فرهنگ سرا کدپستی
 7189674682واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه
 3در ازاء حصه مشاعی و تصرفات متقاضی 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/14 :
/3185م 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  140160311035003857مــورخ  1401/7/25موضوع
پرونده کالســه شــماره  1401114411035000261هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مهدی محمدی به شــماره شناســنامه 1197
کدملــی  5329685982صــادره از دشتســتان فرزنــد خداکرم در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک 10/5961
مفروز و مجزی شده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای عباسعلی اقبالی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/8/29 :
/3128م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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فرمانده انتظامی   فارس خبر داد

کشف بیش از  ۱.۵تن مواد مخدر توسط پلیس فارس
بيــش از يك تــن و نيم تريــاك در منزل
مسكوني لو رفت.
فرمانــده انتظامــي اســتان از دســتگيري
 3قاچاقچي حرفهاي و كشف يك تن و  526كيلو
و  760گرم ترياك در يكي از محلههاي شــيراز
خبر داد.
ســردار رهامبخــش حبيبــي در گفتوگو با
خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد :ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات
فني و تخصصي مطلع شــدند افرادي قاچاقچي
مقدار زيادي ترياك را از اســتانهاي شرقي به
شــيراز انتقال داده و در يك منزل مسكوني دپو
كردهاند كه بررسي موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افــزود :ماموران تحقيقات تخصصي خود
را آغاز کردند و پس از شناسايي منزل مسكوني
سريعا ضمن هماهنگي با مرجع قضایي به محل
مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامي اســتان با اشــاره به اينكه

در بازرســي از منزل مســكوني و يك دستگاه
وانت نيســان كه در پاركينــگ پارك بود ميزان
يك تن و  526كيلو و  760گرم ترياك كشــف
شد ،تصريح كرد :در اين خصوص  3نفر قاچاقچي
نيز دستگير شدند.
ســردار حبيبي با بيان اينكــه متهمان براي
انجام مراحل قانوني روانه دادســرا شدند ،گفت:

پليس استان فارس در راســتاي مبارزه با پديده
شــوم اعتياد و قاچاق مواد مخدر با گسترش چتر
اطالعاتي ،به صورت شبانه روزي تالش می کند
و از ظرفيتهاي مردم بهره ميگيرد و شهروندان
ميتوانند در صورت اطالع از فعاليت ســوداگران
مرگ گزارش آن را به مركز فوريتهاي پليسي
 110اعالم كنند.

رئیس اورژانس کشور خبر داد

استفاده غیراصولی از  ۳۰۰۰آمبوالنس

 ۴سال است که حتی یک دستگاه آمبوالنس خریداری نشده است
رئیس سازمان اورژانس کشور از دولت و مجلس
خواست که توجه جدی به تامین آمبوالنس در بودجه
 ۱۴۰۲داشته باشند.
به گزارش ایســنا ،جعفر میعادفر بــا بیان اینکه
حــدود ســه  هزار آمبوالنــس اورژانــس بیــش از
 ۱۵ســال عمر دارند که اســتفاده از آنها غیراصولی
اســت ،گفــت «:همچنیــن حدود ســه هــزار و
 ۱۰۰پایــگاه داریــم که هر پایگاه بایــد دارای یک
آمبوالنس بوده و هر ســه   پایگاه هم یک آمبوالنس
رزرو داشــته باشــد تا در صورتی که آمبوالنسی با
مشکل مواجه شود بتواند خدمات رسانی کرده و ارائه
خدمات به مردم مختل نشود».
وی بــا بیان اینکه حدود چهار ســال اســت که
حتی یک دســتگاه آمبوالنس خریداری نشده است،
افــزود« :کمتریــن عمر آمبوالنسمــان حدود پنج
ســال و بیشــترین نیز بیش از  ۱۵ســال است که
برای رفع کمبودها باید حداقل ســه هزار آمبوالنس
جایگزین شــود تا بتوان نسبت به از    رده  خارج   کردن
آمبوالنسهای فرســوده اقدام کــرد .عملیاتهای

اورژانس پیوسته و  ۲۴ساعته است ،در حالی که عمر
آمبوالنسها در دنیا پنج ســال است ،اما ما هنوز از
آمبوالنسهایی با عمر  ۱۵ســال استفاده میکنیم».
میعادفر با یادآوری اینکه در شرایط اقتصادی فعلی
کشــور خروج یکباره سه هزار آمبوالنس امکان پذیر
نیســت ،ادامه داد   « :انتظار داریم دولت و مجلس در
بودجه  ۱۴۰۲فکری جدی بــرای تامین آمبوالنس
داشــته باشــند؛ در بســیاری از مراکز تنها خدمت
آمبوالنسی است و آمبوالنس کمترین هزینه در حوزه
وزارت بهداشت اســت در واقع تجهیز و فعال  کردن
بیمارستان ها بســیار هزینه بر بوده و ضریب اشغال
تخت آنهــا نیز بســیار پایین اســت و اگر به   جای
بیمارســتان ها اورژانسها را تقویــت کنیم کاهش
هزینههای دولت و بهبود خدماترســانی به مردم را
در پی خواهد داشت» .
رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور ،تقویــت
ناوگان آمبوالنســی و نیروی  انســانی در اورژانس
پیش  بیمارســتانی را گامــی جــدی بــرای بهبود
خدمات رسانی به مردم دانست و گفت« :انتظار داریم

این مهم بــه عنوان دغدغه مردم و رئیس  جمهور در
الیحه بودجه  ۱۴۰۲دیده شــود؛ دو هفته گذشته در
نشست شورای عالی سالمت مصوب شد که ساالنه
 ۱۵درصد ناوگان فرسوده اورژانس جایگزین شود و
میطلبــد که مجلس و ســازمان برنامه و بودجه به
تحقق این مهم کمک کننــد و اگر آمبوالنس مورد
نیاز تامین نشود مردم با مشکل مواجه خواهند شد».
بــر اســاس اعــام خانــه ملــت ،وی گفت:
« ۱۵۰دستگاه آمبوالنس در اغتشاشات اخیر تخریب
شــد که تعدادی از آنها غیرقابل استفاده شده است و
تعدادی دیگرهم آسیب های جدی دیدند که باید اعتبار
الزم برای جایگزینی و واردات آنها تامین شود در واقع
هر آمبوالنس در طول  ۲۴ساعت پنج ماموریت انجام
میدهد که با تخریب  ۱۵۰دســتگاه مردم روزانه از
 ۷۵۰ماموریت و خدمات  رســانی محــروم خواهند
شــد و اگر آمبوالنس مورد نیاز تامین نشود به طور
قطع مردم با مشــکل مواجه خواهند شــد .در هیچ
جای دنیا در چنین حوادثی به آمبوالنس ها آســیبی
وارد نمیشود».

خالی کردن حساب با سایت جعلی فروش شارژ تلفن همراه

رئیــس پلیس فتای تهران بزرگ از دســتگیری
فردی که با ایجاد فیشــنگ و با ترفند خرید شــارژ
تلفــن همراه با هدیه اقدام به برداشــت غیرمجاز از
حساب کاربران کرده بود ،خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی   گودرزی در گفتوگو با
ایســنا در اینباره گفت :به دنبــال مراجعه فردی با
مرجوعه قضایی به پلیس فتای تهران بزرگ و اعالم
برداشت غیرمجاز مبلغ پانصد میلیون ریال از حساب
بانکیاش ،توســط فرد یا افرادی ناشناس ،رسیدگی
بــه این پرونده در دســتور کار ماموران پلیس فتای
پایتخت قرار گرفت.
وی با اشــاره به اظهارات شاکی گفت :شاکی در
اظهاراتــش به ماموران گفت که برای خرید شــارژ

تلفن همراه در فضای مجازی مشــغول جستوجو
بــوده که با یک صفحــه اینســتاگرامی   که مدعی
فروش شــارژ تلفــن همراه با تخفیــف و هدیه بود
شــده و برای اینکه برنده جایزه شود بدون توجه به
آدرس درگاه پرداخت و اطالع از هویت گردانندگان
آن صفحه ،اقدام به خرید کرده .شــاکی پس از وارد
کردن اطالعات محرمانــه کارت بانکی با تراکنش
ناموفق مواجه شــده اما دقایقی بعد متوجه شده که
تمام موجودی حسابش را از دست داده است.
وی افزود :پس از اخذ اظهارات شاکی کارشناسان
پلیس فتا اقدامات خود را آغاز کرده و متوجه شــدند
فردی تحت عنوان یه شارژ بخر یه شارژ هدیه بگیر
با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت از کاربران فضای

كالهبردار 500ميلياردی دستگیر شد

جانشین فرمانده انتظامی   استان از دستگیری یک نفر که با ترغیب مردم در
شهرستان الرستان به ســپردهگذاری در بورس توانسته بود مبلغ  500میلیارد
ريال کالهبرداری کند ،خبر داد.
سردار یوســف ملک زاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :برخورد با مفســدان اقتصادی یکی از ماموریتهای ویژه انتظامی   است و
پلیس قاطعانه با کسانی که دارای فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب و موازین
قانونی باشند ،برخورد میکند.
وی افزود :در پی شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان الرستان مبنی
بر کالهبرداری از آنان در قالب سرمایهگذاری در بورس و پرداخت وام کم بهره
و بــدون ضامن ،موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس امنیت
عمومی   الرستان قرار گرفت.
جانشــین فرمانده انتظامی   اســتان ادامه داد :در تحقیقات وسیعی که توسط
ماموران صورت گرفت مشــخص شد متهمه با این ترفند که در بورس فعالیت
وســیعی دارد و بدون پشــتوانه سیستم ارزی و بانکی کشــور به شاکیان وام
کم بهره میدهد اعتماد آنان را جلب کرده و با اخذ وجوه هنگفت از آنان بعد از
گذشــت مدتی اعالم مفقودی مدارک را میکنــد و به مردم اعالم میدارد که
کســری بودجه آورده و با ایــن ترفند از دادن پولها و ســپرده گذاری مردم
شانه خالی میکرده است.
ســردار ملک زاده عنوان کرد :با تکمیل شــدن تحقیقات ،پرونده این فرد
توســط کارشناســان به صورت دقیق مورد بررســی قرار گرفت که در نهایت
کذب بودن ادعای متهمه مبنی بر مفقود شــدن مدارک دریافت پولها از مردم
محــرز که ضمن اخذ مجوز قضایی در یــک عملیات غافلگیر کننده متهمه در
منزلش در يكي از محلههاي الرستان دستگیر شد.
اين مقام ارشــد انتظامي با اشــاره به اينكه در بازرســی از مخفيگاه متهم
 264فقره انواع مدارک ســپردهگذاری مردم و اخذ رســیدها کشف شد ،گفت:
متهم در بازجويي اوليه به  500میلیارد ريال کالهبرداری اقرار كرد.
جانشــین فرمانده انتظامی   اســتان با بیان اینکه متهم بــراي انجام مراحل
قانوني روانه دادســرا شــد ،به شــهروندان توصیه كرد :فریب تبلیغات کاذب
با هدف پرداخت وام کم بهره که توســط اشــخاص و یا مراکز و مؤسســات
بدون مجوز که در هیچ جایی ثبت رسمی   نشدند و فعالیت آنها نیز قانونی نیست
را نخورند و در صورت هرگونه برخورد با اینگونه موارد موضوع را سریع ًا از طریق
تلفن  110به پلیس اطالع دهند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.

سال بیست و    هفتم

مجازی در پوشش فیشینگ کالهبرداری کرده است.
معظمی   گــودرزی ادامه داد :مامــوران پلیس فتا
پس از شناسایی متهم در فضای مجازی ،اطالعات
هویتی وی را به   دســت آورده و پس از تشــریفات
قضایــی او را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ
دســتگیر و به همراه تجهیــزات الکترونیکی به مقر
انتظامی   منتقل کردند.
وی با اشــاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر
شــده ،گفت :این فرد در جریان بازجوییهای انجام
شــده به جرم خود مبنی بر ایجاد درگاه جعلی بانکی
و برداشــت از حســاب اعتراف کرد .این فرد پس
از تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم
روانه دادسرا شد.

تجدید آگهي مناقصه عمومی نصب و
راه اندازی دوربين پایش تصویری سطح
شهر هماشهر
نوبت اول1401/08/22
نوبت دوم 1401/08/29
شهرداری هماشــهر در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب
ســال  1401و آئین نامه مالی شهرداريها نســبت به واگذاری
پروژه نصب و راه اندازی دوربین پايش تصويری سطح شهر
هماشهرشــرکتهای پیمانکاری واجد شرايط از طريق مناقصه
عمومی يک مرحله ای اقدام نمايد .لذا شرکتهاي واجد شرايط
مي توانند پیشــنهادات خود را طبق شرايط ذيل به دبیرخانه
شهرداری ارائه نمايند.
مهلت دريافت اسناد مناقصه :هفت روز پس از انتشار نوبت
اول آگهی
مهلت ارائه پاکت های پیشــنهادی به دبیرخانه شــهرداری :
هفت روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی
 -1برآورد هزينه اجرای پروژه  20/000/000/000ريال می باشد.
 -2مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه  1/000/000/000ريال
می باشد.
 -3ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی
معتبر با اعتبار حداقل ســه ماهه در وجه شهرداری هماشهر و
يا واريز وجه به حساب شماره  0100019۷195281به نام سپرده
شهرداری هماشهر نزد پست بانک قابل قبول است.
 -4چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند
سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده
مناقصه در شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6شــهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشــنهادات مختار
است.
 -۷هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -8ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.
شناسه آگهی140۷۷03 :
اسکندر آزادی فر
شهردار هماشهر

شماره 7628

بین الملل

ساخالین روسیه
انفجار مرگبار گاز در جزیره
ِ

مقامات روســیه اعالم کردند دیروز شنبه بر اثر انفجار در یک ساختمان
مسکونی پنج طبقه در خاور دور روسیه  ۹نفر کشته شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،والری لیمارنکو ،فرماندار اســتان
ســاخالین در خاور دور روســیه گفت :این انفجار صبح دیروز در ساختمانی
پنج طبقه در روستای تیموفسکوی در جزیره ساخالین روی داد.
این مقام روس به شبکه تلویزیونی روسیا  ۲۴گفت« :در این حادثه  ۹نفر
از جمله چهار کودک کشته شدند».
وزارت امــور اضطــراری روســیه در بیانیهای اعالم کرد« :بر اســاس
اطالعــات اولیــه ،انفجار گاز عامل ایــن حادثه بوده و چنــد طبقه از این
ساختمان فروریخته است».
تلویزیون روســیه تصاویری از یک ساختمان ســفیدرنگ با بالکنهای
قهوهای که بخشی از آن ویران شده بود در خیابانی پوشیده از برف پخش کرد.
بنــا بر اعــام وزارت امور اضطراری روســیه ،تقریبــا  ۶۰امدادگر برای
پاکسازی آوار به محل حادثه اعزام شده اند.

برخورد هواپیما با خودروی آتش نشانی
در فرودگاه لیما

طور غیرقانونی از طریق مرز جنوبی ایاالت متحده وارد این کشور شده اند.

شورش مرگبار زندانیان در اکوادور

مقامات اکوادور از وقوع شــورش در زندان و کشــته شــدن دست کم
 ۱۰زندانی خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،در جریان وقوع شورش در زندانی در پایتخت اکوادور
که روز جمعه رخ داد دســت  کم  ۱۰زندانی کشته شدند که به گفته مقامات
این حادثه به دلیل تصمیم دولت برای انتقال سه زندانی به یک زندان فوق
امنیتی رخ داد.
مقامــات اکوادور بــا بیان اینکه زندان شــهر کیتو بارها شــاهد وقوع
درگیریهــای مرگبار بین زندانیان بوده اســت ،اظهار داشــتند :پلیس و
ارتش کنترل زندان را در دســت گرفتنــد و قاطعانه برای مبارزه با جنایات
سازمان یافته عمل خواهند کرد.
به گــزارش  ،abcnewsوقوع شــورش در زندانهای اکــوادور مکرر
رخ می دهد .ســپتامبر سال گذشته نیز در زندان شهر "گوایاکیل" درگیری
رخ داد که به کشته شدن دست کم  ۱۲۶زندانی منجر شد.

بوران در نیویورک قربانی گرفت

بر اثر برخورد یک فروند هواپیما با خودروی آتش  نشانی در فرودگاه پرو
دو آتش  نشان کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،مقامات فرودگاه لیما پایتخت پرو اعالم کردند :یک
فروند هواپیما هنگام بلند شــدن از باند فرودگاه با خودروی آتش  نشــانی
برخورد کرد که بر اثر آن دو نیروی آتش نشان جان خود را از دست دادند.
این هواپیمای مســافربری درست قبل از ســاعت  ۱۵:۳۰روز جمعه در
فرودگاه بین  المللی خورخه چاوز در لیما با خودروی آتش نشانی برخورد کرد.
ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان می   دهد که هواپیمای
در حال حرکت در باند فرودگاه دچار آتش سوزی و متوقف شد.
به گزارش شــبکه خبری بیبیسی ،در این حادثه هیچ یک از مسافران
و خدمه پرواز کشــته نشــدند .هر چند ،حدود  ۲۰مسافر دچار مصدومیت و
وضعیت دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

روز جمعــه بر اثر بوران و بارش برف در غرب نیویورک دو تن جان خود
را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،بوران و بارش برف همچنین منجر به مختل شــدن
سفرها شد و انتظار می   رود بوران یخ طی امروز نیز بیشتر شود.
بوران و توفان که از دریاچه   های "ایری" و "انتاریو" میوزیدند منجر به
انباشته شدن یک تا  ۱.۵متر برف شد.
مقامات اعالم کردند :به نظر می   رسد دو مورد مرگ  و   میر ناشی از سکته
قلبی در پی فعالیت بیش از حد در حین پاکسازی برف رخ داده باشد.
بــا کاهش دما ،اولیــن توفان برف و بوران بزرگ فصــل در منطقه در
روز پنجشنبه گذشته رخ داد و تشدید شد.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز ،همچنین بر اســاس گزارش ســرویس
هواشناســی ملی آمریــکا ،انتظار می   رود بــوران تا امروز یکشــنبه ادامه
داشته باشد.

شناسایی اردوگاه مخفی مهاجران در مکزیک

مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه:

گارد ملــی مکزیک و موسســه ملــی مهاجرت از شناســایی بیش از
 ۳۶۰مهاجر رها شده در جنوب کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،گارد ملی مکزیک گروهی متشکل از  ۳۶۸مهاجر را در
یک اردوگاه مخفی در مناطق کوهستانی ایالت چیاپاس پیدا کردند.
مقامات مکزیک با اعالم اینکه این کمپ در تنگهای در نزدیکی رودخانه
گریجالوا کشف شده ،اظهار داشــتند :بزرگساالن و کودکانی از کشورهای
گواتماال ،نیکاراگوئه ،اکوادور ،هندوراس ،الســالوادور و کوبا در این اردوگاه
بودهاند.
پس از کشــف این اردوگاه مخفی ،آب و مراقبت   های پزشکی در اختیار
این مهاجران قرار گرفت و برای دریافت خدمات کنسولی و تعیین وضعیت
قانونی به مرکز کنترل ترانزیت مرزی در چیاپاس منتقل شدند.
به گزارش اســپوتنیک نیوز ،بر اســاس گزارش اداره گمرک و حفاظت
مرزی ایاالت متحــده ( )CBPاز اکتبر  ۲۰۲۱حدود  ۲.۵میلیون مهاجر به

یک شناور سنتی در عسلویه طعمه آتش شد

ایسنا :مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه گفت :یک شناور سنتی (لنج) در
آبهای عسلویه با وجود تالشهای فراوان در آتش سوخت.
عمــران مرادپور طیبی دیروز شــنبه  ۲۸آبان اظهار کرد :طی تماســی
رادیویی ،مبنی بر وقوع آتش  ســوزی در یک شناور سنتی (لنج) با سرعت
شناور ناجی  ۲۰به همراه  ۲فروند یدک کش آتشخوار به موقعیت اعزام شد.
وی اضافه کرد :با رســیدن شــناورهای اعزامی   به منظور جلوگیری از
سرایت آتش به تانکرهای مستقر در لنگرگاه ،شناور مضطر به سمت ساحل
و دور از لنگرگاه هدایت شد.
مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه ادامه داد :با وجود تالشهای فراوان لنج
حادثه دیده به دلیل حجم زیاد شعلههای آتش غرق شد.
مرادپــور طیبی افزود :با این وجود به دلیــل حجم باالی آتش عملیات
اطفاء آتش با  ۲یدککش آتشخوار بیش از پنج ساعت به طول انجامید.

فارس

كشف هروئين و شيشه در شيراز

فرمانده انتظامي شــيراز از توقيف سواري پژو و كشف  4كيلوگرم هروئين
و شيشه در بازرسي از آن خبر داد.
سرهنگ فرج شــجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستاي طرح برخورد با سوداگران مرگ ،ماموران انتظامي كالنتري
 25شريف آباد با اقدامات فني مطلع شدند يك سواري پژو پارس در يكي از
محلههاي شــيراز قصد انتقال مواد مخدر به استان بوشهر را دارد كه بررسي
موضوع را دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مرجع قضایي ســريعا به
محل مورد نظر اعزام و با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند سواري پژو
پارس را شناسايي و آن را توقيف كنند.
فرمانده انتظامي شيراز با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو 3 ،كيلوگرم
هروئين و يك كيلوگرم شيشــه (در مجموع  4كيلو مواد مخدر) كشــف شد،
تصريح كرد :در اين خصوص يك نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

رفع تصرف اراضي ملي در سرچهان

فرمانده انتظامي سرچهان از رفع تصرف  66هزار متر مربع از اراضي ملي
به ارزش  6میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ محسن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در پي شــکايت نماينده اداره منابع
طبيعي ســرچهان مبني بر يک فقره زمين خواري در منطقه کرهای ،موضوع
به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.
وي بــا بيان اينكه پس از هماهنگي با مرجــع قضایي ،ماموران انتظامي
بــه همراه نماينده اداره منابع طبيعي به محل مورد نظر اعزام شــدند ،گفت:
در اين خصوص  66هزار متر مربع از اراضي ملي رفع تصرف و به بيتالمال
بازگردانده شد.
فرمانده انتظامي سرچهان با اشاره به اينكه ارزش اراضي ملي رفع تصرف
شــده برابر نظر كارشناســان 6 ،میلیارد ریال برآورد شده است ،تصريح كرد:
در اين خصوص يك نفر دستگیر و براي انجام مراحل قانونی تحويل مراجع
قضایي شد.

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1401-641

نوبت اول 1401/08/29 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم 1401/08/30 :روزنامه سبحان
شهرداري شیراز در نظر دارد عملیات احداث پارک و بوستان ناحیه ای کوشکک واقع در کوچه  63بلوار اتحاد را از طريق برگزاری مناقصه عمومی
در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان  2001096688000185به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از کلیه متقاضیان
دعوت به عمل می آيد با مراجعه به آدرس  WWW.Setadiran.irنســبت به دريافت اســناد مناقصه و تحويل آن اقدام نمايند .در صورت عدم
عضويت قبلی ،ثبت نام در ســامانه مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه
الزامی است .ضمن َا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن ۷13۷242۷۷4 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 49/386/365/345 :ريال
 مدت قرارداد 8 :ماه
 شرايط شرکت کنندگان :اشخاص حقوقی داراي رتبه در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار:شیراز -بلوار اتحاد کوچه 63
 مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه  2/4۷0/000/000ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فیش واريزی نقدی بحساب سپرده  100805504۷42کد مرجع
 100869بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی يا فیش واريزی اخذ می گردد.
 آخرين مهلت دريافت (توزيع) اســناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت  14:30روز سه شــنبه مورخ  1401/09/08از طريق مراجعه به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
 آخرين مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ  1401/09/21می باشد .شرکت کنندگان
می بايست تا تاريخ مذکور سپرده شــرکت در مناقصه را به صورت فیزيکی به آدرس شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی  -خیابان
شهرداری -شهرداری منطقه هفت تحويل نمايند.
 تاريخ و محل بازگشــايی پاکات :روز چهارشنبه ســاعت  13:30مورخ  1401/09/23در محل چهارراه خلدبرين سالن اجتماعات اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعديل آحاد بها براساس بخشنامه شــماره  101/1۷30۷3مورخ  82/09/15سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص مبنای پیمان سه
ماهه دوم سال  1401می باشد.
 ارائه تصوير گواهینامه تايید صالحیت ايمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد يک يا تمام پیشنهادها مختار مي باشد در اينصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طريق سايت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سايت  vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس1456 :
شناسه آگهی1412242 :
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پایان یک جدال  ۷ساله

آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درآمد اعالم شد

طرح تفکیک
منتفی شد
در ســال  ۱۳۹۴با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و
معادن و بازرگانی ،احیای مجدد وزارت بازرگانی بر ســر زبانها افتاد و
این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شــد ،اما در نهایت به نتیجه
نرسید و طبق اعالم وزیر صمت ،طرح تفکیک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت منتفی شــد .هرچند با تجربیات این سالها مشخص نیست که
اینجــا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت اســت یا در آینده باز هم این
موضوع محل بحث خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،وزارت صنعت،معدن و تجارت در ســال ۱۳۹۰
بــا ادغــام دو وزارتخانــه صنایع و معــادن و بازرگانی و در راســتای
کوچک ســازی دولت تشکیل شد،اما بعد از هشت سال مجلس شورای
اسالمی   ســرانجام در جلســه علنی روز چهارشنبه ســوم مهرماه سال
گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت
کرد .البته در ســال  ۱۳۹۴با گذشت چهار سال ادغام این دو وزارتخانه
و احیای مجدد وزارت بازرگانی بر ســر زبانها افتاد و دولت نیز در سال
 ۱۳۹۶الیحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به
مجلس برده بود ،اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و
با وجود اینکه مجلس شورای اسالمی   سه بار درخواست دولت مبنی بر
تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد ،در نهایت دولت پیروز میدان شد
و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشــنبه ۲۱ ،اردیبهشــت  ۱۳۹۹بررسی ایرادات شورای
نگهبان در طرح تشــکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور
کار جلســه علنی مجلس شورای اســامی   قرار گرفت .یکی از ایرادات
شــورای نگهبان به تبصره  ۱ماده واحده طرح ایــن بود که نمایندگان
مصوبه کمیســیون برای رفع ایــن ایراد را تصویــب نکردند .مصوبه
کمیســیون این بود که از تاریــخ تصویب این قانــون کلیه وظایف و
اختیارات هر یــک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق
وظایــف و اختیارات دســتگاههای تابع آنها قبل از قانون تشــکیل دو
وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن و تجارت مصوب
 ۸تیرماه  ۱۳۹۰اســت .در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد ،این

طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشــد و در دولت جدید
نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد .بعد از مدتی بحث استیضاح
وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسالمی   از
فرصت دو ماهــه مجلس به دولت برای ارســال الیحه به مجلس به
منظور تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اصالح ساختار در این
وزارتخانه خبر داده است .هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله
وضعیت خودروســازی و معادن را هم در پی داشــت و برخی معتقدند
تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانهای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شــد ،اما وزیر صمت ماند .سیدرضا
فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ
به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت
منتفی شده است و این چنین به نظر میرسد که حداقل فعال این جدال
تمام شده است.
حاشیههای قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری
رحمانی ،وزیر صمت وقت شد .اردیبهشت سال  ،۱۳۹۹رئیس جمهوری
وقت با صدور حکمی   حســین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرســت

وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت منصــوب کرد و رضــا رحمانی را
از راس این وزارتخانه کنار گذاشــت .روحانی طــی نامهای از مدرس
خیابانی ،سرپرســت این وزارتخانه خواســته بود که نسبت به مدیریت
بازار و تأمین کاالهای اساسی ،ساماندهی قیمت خودرو ،رفع موانع تولید
و تعمیق ســاخت داخل ،کمک به توســعه صــادرات غیرنفتی و بهبود
فضای کســب   و     کار اقدام کند ،اما این ماجرا حواشی هم داشت؛ چراکه
رحمانی ،وزیر صمت ،بعد از برکناری ،طی نامهای بدون تاریخ و شماره
بــه رئیس جمهوری گفته بود که  ۱۷اردیبهشــت ماه محمود واعظی،
رئیس دفتــر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صــورت رای نیاوردن
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسالمی   برکنار خواهد
شــد و از او خواسته شده بود که با البی ،نمایندگان خصوصا نمایندگان
آذری  زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد .در نهایت روز دوشــنبه
واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
عمدتا مخالفان این طرح نگران بیتوجهی به تولید و رونق واردات در
پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح میگویند در حال حاضر
تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت اســت یا در
آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.

با توجه به افزایش تقاضا؛ نقره؛ بزرگترین کسری چند دهه اخیر
بر اساس گزارشها ،انتظار میرود تقاضای جهانی برای نقره امسال
با  ۱۶درصد افزایش به  ۱.۲۱میلیارد اونس برسد که بزرگترین کسری
در دهههای اخیر را ایجاد میکند.
به گزارش ایســنا ،استفاده از نقره توســط صنعت ،برای جواهرات
و ظروف نقره و برای شــمشها و ســکهها برای ســرمایهگذاران خرد
پیشبینی میشــود که به سطوح بیسابقهای برســد .خودروسازان با
افزایش مقدار وســایل الکترونیکی در خودروها از نقره بیشتری استفاده
میکنند ،اما ایــن بخش تنها حدود پنج درصــد از کل تقاضا را به خود
اختصاص میدهد و پنلهای خورشیدی حدود  ۱۰درصد از تقاضای نقره
را تشکیل میدهند.

تقاضا در هند در ســال  ۲۰۲۲تقریباً دو برابر شد؛ زیرا خریداران از
قیمتهای پایین برای پر کردن ذخایر کاهش یافته در ســالهای ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱استفاده کردند.
موسسه نقره پیشبینی کرد که کسری بودجه سال جاری به  ۱۹۴میلیون
اونس برسد که از  ۴۸میلیون اونس در سال  ۲۰۲۱افزایش یافته است.
فیلیپ نیومن  -مدیر موسسه سرمایهگذاری  Metals Focusکه ارقام
موسســه نقره را تهیه کرده است ،گفت که تقاضا احتماال در سال آینده
کاهش خواهد یافت .او تصریح کرد :احتماالً ذخیرهســازی مجدد هند تا
سال  ۲۰۲۳ادامه خواهد یافت ،اما در مقطعی از بین خواهد رفت.
نیومن گفت که انتظــار دارد تقاضای قوی از ســوی صنایعی مانند

ریزش  ۲۰هزار واحدی شاخص بورس

بازار ســرمایه در نخســتین روز معامالتی هفته جاری روندی نزولی داشت و کاهش بیش از
 ۲۰هزار واحدی شــاخص کل باعث شد این شاخص کانال یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحدی را از
دست بدهد.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز با  ۲۰هزار و  ۴۲۰واحد کاهش تا رقم یک   میلیون و
 ۳۹۳هزار واحد سقوط کرد .شاخص کل با معیار هم وزن هم با  ۳۵۰۹واحد کاهش در رقم  ۳۹۷هزار
و  ۹۵۷واحد ایستاد .در این بازار  ۳۳۵هزار معامله به ارزش  ۴۷هزار و  ۱۲۷میلیارد ریال انجام شد.
فوالد مبارکه اصفهــان ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت بندر عباس ،پاالیش نفت تهران،
پاالیش نفت اصفهان ،پتروشــیمی   پردیس و سرمایه   گذاری تامین   اجتماعی نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با  ۱۳۳واحد کاهش در رقم  ۱۸هزار و  ۳۴۵واحد ایستاد.
در این بازار  ۱۸۶هزار معامله انجام شد که  ۷۰هزار و  ۶۵۶میلیارد ریال ارزش داشت.
پاالیش نفت الوان ،پاالیش نفت شــیراز ،پتروشــیمی   زاگرس ،آهن و فــوالد غدیر ایرانیان،
صنعتی مینو ،پتروشیمی   تندگویان و پویا زرکان آق  دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی فرابورس گذاشتند.

گاز را صرفهجویی کنید ،پتروشیمیها خریدارند!

ناترازی تولید و مصرف گاز و احتمال قطع گاز پتروشــیمیها ،این صنعت را واداشــته تا طرحهای
تشــویقی را برای جلوگیری از قطــع گاز خود تدبیر کند؛ بهتازگی دبیــرکل انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشــیمی   اعالم کرد که گاز صرفهجویی شــده مشــترکان را با قیمت خوب از طریق وزارت
نفت خریداری میکنیم.
بهگــزارش ایســنا ،از  ۱۰روز گذشــته تاکنون میزان مصــرف بخش خانگی و تجــاری  ۱.۵برابر
افزایــش یافته که همین موضوع ناترازی تولید و مصرف را افزایش داده اســت و آنطور که جوالیی،
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران به ایســنا گفته درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع
فوالد و پتروشــیمی   در اولویت اســت و به   غیر از این   دو مواردی نیز وجود دارد که پس از هماهنگی با
وزارت صمت اگر الزم باشد ،اعمال خواهد شد.
بهگفته وی ،میزان اعمال محدودیت بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد ،پیشبینی ها
نیز حکایت از این دارد که طی یک   هفته آینده هوا ســردتر شــود در قبال این سرد شدن اگر مصرف
افزایشی باشد شروع محدودیتها استارت میخورد.
در این میان ،برای جلوگیری از قطع گاز پتروشیمیها ،راهکارهای مختلفی مطرح شده است؛ مهدوی
ابهــری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی   در این رابطه اعالم کرد :در حال حاضر
تراز ســوخت گاز در کشور ما منفی است برای عبور از این وضع دو راهکار داریم یکی سرمایه   گذاری
در میادین گازی و دیگر صرفه جویی اســت .ما به عنوان اولین بخشــی بودیم که برای سرمایه گذاری
در میادین گازی اعالم آمادگی کردیم که امروز در  ۳حوزه و توســط یک کنسرســیوم انجام می   شود.
وی افزود :به وزارت نفت پیشــنهاد دادهایم که در چهار     ماه آذر ،دی ،بهمن و اســفند هر مقدار که
مشترکان خانگی و یا واحدهای صنعتی صرفهجویی داشته باشند ما میتوانیم گازی که دولت به قیمت
 ۱۲۰تومان میدهد را حدود  ۳۰۰۰تومان خریداری کنیم که برای اطمینان مردم زیرساخت این راهکار
را با بانکها فراهم میکنیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی   ادامه داد :با این روش در صورت صرفهجویی
 ۳درصدی مشــترکان خانگی در اوج مصرف ،بهطور میانگین روزانه  ۱۵میلیون مترمکعب صرفهجویی
محقق خواهد شــد و تولید صنعت پتروشــیمی   در زمســتان قطع نمیشــود ،این یــک راهکار برای
فرهنگسازی صرفهجویی است.
عدمالنفع پتروشــیمیها از قطعی گاز حدود  ۶۵۰میلیون دالر صادراتی بوده که انجام نشد ،باتوجه
به ارزآوری باالی این صنعت میبایست ساز   و   کاری برای تامین خوراک گازی آن در نظر گرفته شود،
تجربه نشان داده که اجرای چنین طرحهایی در صرفهجویی میتواند موثر باشد .در     واقع پتروشیمیها
تنهــا با مصرف هشــت    درصد گاز کشــور نقش باالیی در تولیــد ،صادرات و ارزآوری کشــور دارند،
بهطوریکه سهم پتروشــیمیها از صادرات غیرنفتی در  ۶ماه نخست  ۱۴۰۱برابر با  ۳۹.۶درصد بوده
و  ۹.۶۰۵میلیارد دالر از  ۲۴.۲۵۱میلیارد دالر صادراتی غیرنفتی متعلق به پتروشیمیهای کشور است.

پانلهای خورشیدی و خودروســازان و کسری عرضه نقره در سالهای
آینده بیشتر شود ،اما به اندازه سال  ۲۰۲۲نخواهد بود.
میــزان نقره ذخیره شــده در انبارهای لندن و نیویورک که توســط
قراردادهای کومکس و انجمن بازار شمش لندن نظارت میشود ،در سال
جــاری حدود  ۳۷۰میلیون اونس یا  ۲۵درصد کاهش یافته اســت ،اما
نیومن گفت که مقدار زیادی نقره باقی مانده است.
بر اساس گزارش رویترز ،قیمت نقره امسال حدود  ۱۰درصد کاهش
یافته و به  ۲۱دالر در هر اونس رســیده است که بیشتر به دلیل فروش
نقره توسط سرمایهگذاران مالی در واکنش به افزایش بازده اوراق قرضه
ایاالتمتحده و تقویت دالر است.

ســخنگوی صنعــت آب گفت :بر اســاس
برنامه   ریزی   هــای صورت گرفتــه ،تامین آب
شــرب پایدار تمام استان   ها بدون مشکل انجام
می   شــود ،پایتخت نیــز دوران اوج مصرف را
پشت سر گذاشت و اکنون شرایط تامین آب کل
کشور نرمال است.
فیروز قاســم   زاده در گفت   و   گو با ایســنا ،با
اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی کشور ،اظهار
کرد :مخازن سدهای کشــور اکنون  ۳۶درصد
پر   شــدگی دارند ۱۷.۸ ،میلیارد مترمکعب آب در
مخازن سدها موجود اســت که نسبت به سال
گذشته یک درصد مثبت ارزیابی می   شود.
وی افزود :از ابتدای سال آبی نزدیک به دو میلیارد
مترمکعب آب وارد مخازن ســدهای کشور شده
که نسبت به سال قبل چهار درصد مثبت بوده،
با کنترلی کــه روی خروجی   ها صورت گرفت،
تاکنون میزان خروجی پنج درصد نسبت به سال
قبل کاهش داشته است.
سدهای تهران  ۱۷درصد پر هستند
ســخنگوی صنعت آب با بیان اینکه سدهای
تهران درحال حاضر  ۱۷درصد پرشــدگی دارند،
که نسبت به ســال قبل کاهش حجمی   معادل
 ۲۰درصد دارنــد ،گفت :طبق برنامه   ریزی   های
صورت    گرفته با تمرکز روی تامین مطمئن آب
شــرب ،باتوجه به شــروع بارش   های پاییزه و
تغذیه مجدد مخازن ،با در دستور کار قرار دادن
مدیریت مصرف ،بدون تنش از شــرایط موجود
عبور می   شود.
قاســم زاده با تاکید بر اینکه این  ۳۶درصد
پر شــدگی نباید بــا  ۱۰۰درصــد حجم مخزن
مقایسه شــود ،گفت :اکنون در پاییز قرار داریم

رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور آخرین وضعیت طرح مالیات
بر مجموع درآمد را اعالم کرد.
مهدی موحد در گفتوگو با ایسنا ،درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
توضیح داد :الیحــه مالیات بر مجموع درآمد که تحت   عنــوان الیحه اصالحاتی بر قانون
مالیاتهای مســتقیم صورت گرفت ،بحث اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ســاماندهی
معافیتها و مشوقها را هدفگذاری کرده است ،در ابتدای دولت سیزدهم در سازمان امور
مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد :در نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰آخرین اصالحات مدنظر سازمان بر این الیحه
صورت گرفت و این الیحه به وزارت اقتصاد ارســال شــد و این وزارتخانه هم اصالحات
مدنظر خود را انجام داد .در نهایت در ابتدای سال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به
کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر آخرین بررسیها و اصالحات در کمیسیون
اقتصــادی دولــت روی الیحه صورت میگیــرد .امیدواریم تا پایان ســال جاری آخرین
اصالحات صورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.
رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور تاکید کرد که اجرای الیحه
منوط به تصویب در مجلس است و الیحه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد.
بر اســاس این گزارش ،پیش از این اعالم شده بود که در این طرح هر فرد ایرانی یا هر
فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد،
یک مودی بالقوه مالیاتی اســت و هر نوع فعالیت اقتصادی را شــروع کند و درآمدی داشته
باشد ،به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول
مالیات فراهم میشود.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران:

بنگاههای کوچک نمیتوانند اقتصاد را تنومند کنند

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با اشــاره به لزوم تدوین برنامههای پنج   ساله صنعتی،
گفت که توجه صرف به بنگاههای کوچک و متوســط نمیتواند موجب تنومند شدن اقتصاد
شود و باید به  سمت تولید انبوه برویم تا قیمت و کیفیت تولید منطقی شود.
به گزارش ایســنا ،حمیدرضا غزنوی در نشست خبری به  مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
اظهار کرد :باید در اســتراتژیهای صنعتی تجدیدنظر و زمینههای فرهنگی و اجتماعی آن
فراهم شود .برنامه پنج  ســاله صنعتی یا حتی برنامه پنجساله برای انتخاب صنایع مزیتدار
در کشــور وجود ندارد که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید این مسائل در نظر گرفته شود.
موضوع پیشــرانهای اقتصــادی تاکنون کمتر در محافل اقتصادی و کالن کشــور مطرح
شده است.
وی همچنین با اشــاره به خشکسالیهای پیاپی در کشور ،وضعیت نامناسب کشاورزی و
دامداری متاثر از آن و اینکه صنایعتک در کشــور مزیت ندارد ،تصریح کرد :بر این اساس
باید به ســمت صنعتی   شــدن هر چه بیشتر در کشــور حرکت کرد و در این راه میتوان از
تجارب موفق کشورهایی همچون کرهجنوبی ،آلمان ،ژاپن و حتی ترکیه استفاده کرد.
دبیــر کل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه حمایتهای ویژه در موضوع بهره بانکی
و مالیات ،جلوگیری از واردات کاالهای مشــابه داخلــی ،کاهش تعرفه مواد اولیه مورد نیاز،
جلوگیری از ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع پیشــران و جلوگیری از بروز رقابت
مخرب داخلی با محدودســازی صدور مجوزها ،بخشــی از حمایت دولتهای کشــورهای
یاد  شــده از شرکتهای بزرگ و پیشران صنعتی است ،اظهار کرد :توجه صرف به بنگاههای
کوچک و متوسط هیچ وقت نمیتواند موجب تنومند شدن اقتصاد شود و باید به سمت تولید
انبوه برویم تا قیمت و کیفیت تولید منطقی شود.
به گفته وی باید شــرکتهای بخش خصوصی دارای پتانســیل و مزیتدار که توانایی
مدیریت صنعتی را دارند انتخاب و حمایت شــوند؛ چــرا که در موضوعی مثل تحریمها نیز
شرکتهای بزرگ قادر به کنترل مشکالت هستند نه شرکتهای کوچک.

سخنگوی صنعت آب:

مشکلی برای تامین آب کشور نیست

و طبیعتــا بارش   هــای پاییــزه و در ادامه آن،
بارش   های زمســتانه می   تواند بســیار کارگشا
باشــد .معمــوال  ۴۵درصد بارندگی کشــور در
زمســتان اتفاق می   افتد و مخازن از این طریق
تغذیه بیشتر خواهند شد.
بــه گفته وی به طور متوســط در این مقطع
زمانی مخازن سدها می   بایست  ۴۲تا  ۴۳درصد
پر می  بودند که اکنون اینگونه نیســت و سدها
 ۳۶درصد پر هستند.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در استان
اصفهان ســد زاینده رود بارش   هایی را دریافت
کرد و روند کاهش حجم مخزن سد متوقف شده
و درحال حاضر  ۱۱درصد پرشدگی را در این سد

شاهد هستیم ،اظهار کرد :همچنین بارش   های
اخیر وضعیت مناســبی را در ســدهای اســتان
خوزســتان به   وجود آورد .ســد کرخه و سیمره
ورودی داشــتند و روند کاهش تعدیل شــده و
امیدواریم با بارش   های پیش رو در ســد کرخه
بازهم شاهد افزایش ورودی باشیم.
جیره بندی آب در تهران در دســتور
کار نیست
قاســم زاده با اشــاره به وضعیت تامین آب
در تهــران ،گفت :در حــال حاضر در هیچکدام
از برنامه   هایی که تدوین شــده و مطابق آن   ها
پیش می   رویــم هیچگونه جیره بندی برای آب
تعریف نشده و به طور کامل این مساله از دستور

کار ما خارج است.
وی ادامه داد :ممکن است مدیریت فشار در
شــبکه وجود داشته باشد ،اما اگر یک ارزیابی از
تهران داشته باشــیم ،پیک مصرف را پشت  سر
گذاشــتیم و با تغذیه مخازنی که اتفاق می   افتد
برنامه ای برای جیره   بندی وجود نخواهد داشت.
در همه اســتان   ها آب شرب پایدار
تامین می   شود
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه بر اساس
برنامه   ریزی   های صورت گرفته ،تقریبا در همه
اســتان   ها آب شــرب پایدار تامین خواهد شد،
تصریح کرد :هیچ اســتانی وجــود ندارد که در
افق  ۶ماه و یا یک  ســال آتی مشــکلی از نظر
تامین آب شرب داشــته باشد لذا تمام برنامه   ها
دیده   شــده و با طرح   های اضطراری که اجرایی
شــده تقریبا محدودیت   های تامین آب شــرب
برطرف شده است.
قاسم زاده با بیان اینکه به بخش کشاورزی
توصیه می   شــود که در تمام کشور به طور ویژه
در استان   هایی مانند خوزستان و اصفهان کشت
پاییزه را وابســته به بارندگی   ها کنند ،گفت :اگر
کشت   های پاییزه با اتکا به بارش   های در حال
وقوع باشــند ،باعث ذخیره بیشتر آب در مخازن
خواهد شــد و در ادامه برای تامین آب مشکلی
نخواهیم داشت.
وی با اشــاره به اهمیت مدیریت مصرف در
بخش   های مصــرف ،گفت :پایبنــدی به الگو
مصرف در بخش خانگی و الگو کشت در بخش
کشاورزی اهمیت ویژه   ای دارد و خواهش ما از
همه مشــترکان در تمام بخش   ها این است که
به این مهم توجه داشته باشند.

بازار طالی جهانی همچنان تحت فشار
قیمــت طــا حفظ شــد؛ زیــرا فروش مســکن موجــود در
ایاالتمتحده در ماه اکتبر  ۵.۹درصد کاهش یافت که تقریب ًا مطابق
با انتظارات است.
به گزارش ایســنا ،تحلیلها نشــان میدهند بازار طال همچنان
تحت فشــار است و حمایت جدید در حدود  ۱۷۵۰دالر در هر اونس
را آزمایش میکند؛ زیرا بازار مسکن ایاالتمتحده شاهد ضعف بیشتر
اما نسبت ًا مطابق با انتظارات بود .قیمت طال پیش از تعطیلی بازار به
 ۱۷۵۱دالر و  ۱۰ســنت و قیمت طالی آمریکا نیز به  ۱۷۵۲دالر و
 ۱۰سنت رسید.
بازار طــا واکنش چندانی به آخرین دادههای اقتصادی نشــان
نمیدهد؛ زیرا دالر آمریکا شــاهد حرکت تازهای در آخر هفته است.
هر اونس طال آخرین بار با  ۰.۵۱درصد کاهش به  ۱۷۵۴دالر رسید.

قیمت طال در اوایل معامالت روز جمعه آمریکا تقریب ًا بدون تغییر
معامله شــد .شاخص ضعیفتر دالر آمریکا با کاهش قیمت نفتخام
به پایینترین حد پنج هفته اخیر در یک شــب جبران میشود .بازده
اوراق قرضه ایاالتمتحــده در اواخر این هفته اندکی افزایش یافته
که برای فلزات امن کمی نزولی اســت .معاملهگران فلزات گرانبها
به  دنبال جرقهای از اخبار برای افزایش بیشتر قیمت هستند.
طالی دســامبر با  ۰.۴دالر افزایش به  ۱۷۶۳دالر و  ۴۰ســنت
و نقره دســامبر  ۰.۲۲دالر به  ۲۱.۱۹۵دالر رســید .بازارهای سهام
جهانــی هم یک شــبه درهم تنیده بودند با نگــرش معاملهگران و
ســرمایهگذاران در ایاالتمتحده در اواخر این هفته پس از گزارش
فروش خردهفروشــی ایاالتمتحده در ماه اکتبر که روز چهارشنبه
منتشر شــد ،اندکی خوشبین اســت .با اینحال ،این شور و شوق

مقامــات فدرال رزرو آمریکا که ظاهــراً گفتند اقتصاد ایاالتمتحده
باید برای مدتی در رکود فرو رود تا تورم مشکلســاز را کام ً
ال مهار
کند ،کمرنگ شد.
بر اســاس گزارش رویترز ،هدف قیمت صعودی بعدی این است
کــه یک مقاومت نزدیک باالتر از مقاومت در  ۱۸۰۰دالر ایجاد کند
و هدف بعدی قیمت نزولی کوتاهمدت این است که قیمتهای آینده
را بــه پایینتــر از حمایت فنی در پایینترین ســطح  ۱۶۶۷دالری
هفته گذشته بکشاند .ابتدا مقاومت در باالترین قیمت روز پنجشنبه
 ۱۷۷۷دالر و  ۶۰ســنت و ســپس در باالترین ســطح این هفته
 ۱۷۹۱دالر و  ۸۰ســنت مشاهده شــد .حمایت اول در پایینترین
ســطح این هفته  ۱۷۵۵دالر و  ۸۰سنت و ســپس در  ۱۷۵۰دالر
مشاهده میشود.
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مواضع اینفانتینو
درباره ایران در نشست خبری پیش از افتتاحیه جام  جهانی
رییس فدراســیون جهانی فوتبال فیفا در نشســت خبری در آستانه
شــروع رقابتهای جام  جهانی  ۲۰۲۲قطر به طرح مواضع خود درباره
مسائل مختلف مرتبط با این رقابتها پرداخت.
به گزارش ایســنا ،جانی اینفانتینو ،رییس فدراسیون جهانی فوتبال
فیفا در این نشســت خبری برگزار شده در مرکز کنوانسیون ملی قطر
مواضع متعددی را از جمله در ارتباط با ممنوعیت نوشــیدن مشروبات
الکی در اســتادیومهای قطر ،اختالفات جنســیتی ،نژادی و قومیتی،
انتقادها از نقض حقوق بشــر هنــگام به کارگیــری کارگران به ویژه
کارگران مهاجر برای اجرای پروژههای جام  جهانی قطر و مسائل دیگر
پرداخت.
اینفانتینو در این کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به انتقادها از سیاست
اعمال شــده از ســوی قطر در ممنوع کردن صرف مشروبات الکی در
اســتادیومهای محل مسابقات جام  جهانی گفت" :فکر نکنم اگر روزی
برای مدت سه ساعت الکل مصرف نکنید ،بمیرید".
او اشــاره کرد که در کشــورهای اروپایی هم بعضا محدودیتهای
مشابهی در زمینه مصرف نوشیدنهای الکلی در استادیومها اتخاذ شده
اســت و در قطر مکانهایی برای مصرف این نوشــیدنیها در خارج از
اســتادیومها در نظر گرفته شده است .او این تصمیم مقامات قطری را
بــه جهت مدیریت برگزاری اجرای این مســابقات که این بار کوتاهتر
و فشــردهتر از جام  جهانیهای قبلی برگزار میشوند ضروری دانست.
رییس فیفا خواســتار روی آوردن بــه "تعامل" و "تفاهم " برای بهتر
برگزار کردن رقابتهای جام  جهانی شــده و تصریح کرد :نباید شکاف
ایجــاد کنید؛ باید اتحاد ایجاد کنید؛ باید در جام  جهانی نژادپرســتی را
متوقــف کنیم همــه زندگی ســختی داریم .مدارا با خودمان شــروع
میشــود و نباید تهاجم را گسترش دهیم باید تفاهم را گسترش دهیم.
اینفانتینو توضیح داد :فیفا یک ســازمان جهانی است ما نمیخواهیم
سیاسی باشیم فوتبال همه را متحد میکند .من خواستم در زمان تالش
برای طرح نامزدی مشــترک کره شــمالی و کره جنوبی برای میزبانی
جام  جهانی فوتبال  ۲۰۲۳زنان به کره شــمالی بروم که البته میسر نشد
ولی اگر الزم باشــد سفر من به رفع اختالفات دو کشور کمک کند ،باز
هم به چنین سفری خواهم رفت.

او اظهــار کرد :امیــدوارم این جام  جهانی چشــمهای افراد زیادی
را چــه در غرب چه شــرق باز کنــد .ما همه در یک جهان یکســان
زندگــی میکنیم که بایــد در آن همدیگر را درک کنیــم ،با هم کنار
بیایم و همدیگر را بشناســیم .اگر فکر میکنیم چیزی اشــتباه هست
بایــد بگوییم و شــاید بتوانیم بــه همه کمک کنیــم همدیگر را بهتر
درک کنند.
اینفانتینو در عین حال از رویکرد تبعیض آمیز کشــورهای غربی در
نپذیرفتن فوتبالیســتهای افغانی که در پی روی کار آمدن طالبان در
افغانستان به کمک فیفا و قطر از این کشور بیرون برده شده و به دنبال
کسب مهاجرت در کشورهای دیگر بودند انتقاد کرد و تاکید کرد که در
بین همه کشورهای غربی به جز آلبانی هیچ کشوری حاضر به پذیرش
این فوتبالیستها نشد.
رییس فیفا ادامه داد :همه تصمیمات این جام  جهانی را مشترکا قطر
و فیفا گرفتند.
وی افزود :ســرمایهگذاران زیادی در جام  جهانی قطر سرمایهگذاری
کردند چون به فیفا اعتقاد و به قطر اعتماد دارند .این غم انگیز است که
به جای فوتبال روی مســائل دیگر تمرکز کنیم .اگر به مسالهای انتقاد
دارید با انتقاد از بازیکنها و مربیها و با انتقاد از قطر روی آنها فشــار

وارد نکنید .من مسئول هستم و بگذارید مردم از جام  جهانی لذت ببرند.
آیا میخواهید همواره تفرقــه بندازید ،بین مردم اختالف بندازید چون
ظاهر و زبان آنها با شما فرق میکند .ما از حقوق بشر دفاع میکنیم.
تالش نکنید بین انسانها اختالف بیندازید و به صورت هم تف نکنید
به ما کمک کنید با این شکافها مقابله کنیم.
وی با گفتن این که درســت نیســت از فوتبال به نفع مسائل دیگر
اســتفاده ابزاری و سوءاســتفاده شــود ،گفت" :ما باید از همه در قطر
استقبال کنیم از جمله همجنسبازها .ما خودمان هم در اروپا مشکالتی
داریــم که فراموش میکنیم .باید تجربه خودمان را هم ببینیم و ببینیم
که چه پروسهای را طی کردیم و این پروسه را طی کنیم و تعامل کنیم.
تحریک کردن اشتباه است.
اینفانتیو در پاســخ به ســوال یک خبرنگار درباره وضعیت ایران با
اشــاره به این که وضعیت ایران خوب نیســت ،گفت :امــا آیا این به
معنــی این اســت که همه مــردم ایران بد هســتند؟ خیــر .من در
گذشــته و در زمان ریاســت جمهوری حســن روحانی چند بار برای
پیگیری مســاله حضــور زنان در اســتادیومها به ایران ســفر کردم.
مــا ســازمان ملل و پلیــس جهانی و ســربازان کاله آبی نیســتیم.
تنها ســاح ما توپ فوتبال اســت و ما باید تعامل کنیــم .امیدواریم
به خاطر تالشهای ما چنــد هزار کارگر دیگر در قطر و چند هزار زن
دیگر در ایران خوشحال شده باشند.
او همچنین در پاســخ به ســوال یک خبرنگار دیگر درباره مسائل
مربوط به ایران و این که چرا به ایران اجازه داده شــده در جام  جهانی
بازی کند و ایران را از جام  جهانی کنار نگذاشــتهاند؟ گفت" :مگر دو تا
حکومت و دو تا ایدئولوژی قرار اســت در جام  جهانی با هم بازی کنند؟
بازی بین دو تا تیم فوتبال اســت .اگر شــما جنگ جهانی میخواهید
برویــد جنگ جهانی ،اما این یک تورنمنت فوتبال اســت .آیا در ایران
همه  ۸۰میلیون مردم ایران بد هستند؟ شاید خیلی مسائل بد در ایران
باشد ،اما همه که در ایران بد نیستند .آیا همه  ۶۰میلیون مردم انگلیس
بد هستند؟ نیســتند .آیا به خاطر وجود چند فرد بد در یک جامعه ،باید
همــه آنها را تحریم کنیم .نه چون مــا میخواهیم به رفع اختالفات
کمک کنیم و به غیر از ما هیچ کس دیگری این کار را در دنیا نمیکند.

هشدار به ساوتگیت درباره پرتاب دستهای بیرانوند
کریس ساتون به گرت ســاوتگیت درباره پرتاب دستهای علیرضا
بیرانوند هشدار داد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از دیلی میل ،داســتان زندگی علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان ایران شایســته هالیوود اســت .داســتان از این قرار
اســت که او با کار به عنــوان چوپان ،کار در کارواش ،پیتزا فروشــی،
نظافتچــی خیابان و حتی مدتــی بیخانمانی در تهران بزرگ شــده و
اکنون دروازهبان شماره یک ایران است .بیرانوند در کودکی بازی به نام
"دال پران" را انجام میداد که او و دوســتانش سنگها را به دورترین

فاصله پرتاب میکردند و همین باعث شــد تا قدرت پرتاب دســتهای
بیرانوند زیاد شــود .نام بیرانوند  ۳۰ســاله به دلیل داشتن طوالنیترین
پرتاب در فوتبال در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شــده اســت.
در اکتبر  ۲۰۱۶در ورزشــگاه آزادی تهــران و در جریان بازی مقدماتی
جام  جهانــی  ۲۰۱۸مقابــل کره جنوبی بــود که او تــوپ را  ۶۱متر و
 ۲۶سانتی متر پرتاب کرد.
کریــس ســاتون ،بازیکن پیشــین تیم ملــی انگلیــس گفت :این
یک ســاح برای ایران اســت .این نوع فوتبال زیباترین شکل فوتبال

تاریخ سازی بسکتبال اسپانیا در رنکینگ جهان
سقوط آمریکا به رتبه دوم

تیم ملی بسکتبال اسپانیا موفق شد برای اولین بار در تاریخ ،باالتر از آمریکا در رنک یک دنیا
قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا ،فدراســیون جهانی بسکتبال ( )FIBAرنکینگ جهانی تیمهای ملی را اعالم
کرد که اسپانیا موفق شد به عنوان نخستین تیم در تاریخ ،باالتر از آمریکا در رنک یک قرار بگیرد.
فیبا دلیل این موفقیت اسپانیا را ثبات در سالهای اخیر اعالم کرده است .اسپانیا در جام جهانی
 ۲۰۱۹و یورو  ،۲۰۲۲عنوان قهرمانی را به دست آورده است.
بــه ایــن ترتیب در حال حاضر اســپانیا با  ۷۵۸.۶امتیاز صدرنشــین اســت و آمریــکا نیز با
 ۷۵۷.۵امتیــاز رتبــه دوم را در اختیار دارد .اســترالیا نیز با  ۷۴۰.۳امتیاز در جایگاه ســوم جهان
ایســتاده است .تیم ملی ایران نیز در رنکینگ جدید فیبا با  ۴۵۲.۵امتیاز و یک پله صعود رتبه ۲۰
را از آن خود کرده است.

ساپینتو :دوره رونالدو هنوز تمام نشده است
استقالل برایم یک چالش خوب است

ســرمربی پرتغالی تیم فوتبال اســتقالل در مصاحبهای به طرح نظــرات و تحلیلهای خود
پیرامون وضعیت تیم  ملی کشورش ،کریستیانو رونالدو و عملکرد خود در تیم استقالل پرداخت.
به گزارش ایســنا ،ریکاردو ساپینتو ،سرمربی تیم فوتبال استقالل در مصاحبه با وبسایت "توتو
مرکاتو" ابتدا تحلیل خود را درباره تیم  ملی فوتبال پرتغال مطرح کرده و گفت" :ما بازیکنان خوبی
بــا ایدههای مختلف برای بازیها ،بازیکنانی هم ســطح چه در دفــاع چه در خط میانی و چه در
حمله داریم .فرناندو ســانتوس ،مربی تیم پرتغال در انتخاب بازیکنان اصلی کار ســختی دارد .از
طرف دیگر هم چند بازیکن قوی پرتغال از ترکیب خارج ماندند .که به عنوان مثال یکی از آنها
ژائو موتینیو است .پرتغالیها همگی بسیار مثبت هستند و ما میتوانیم تورنمنتی بزرگ را در قطر
تجربه کنیم.
ســاپینتو همچنین پرتغال را یکی از شــانسهای قهرمان شدن در جام  جهانی دانست و گفت:
بگذارید بگویم که امروز پرتغال جزو پنج شــش تیمی   که قادر به رقابت برای این عنوان هســتند
به حساب میآید .من واقعا امیدوارم کشورم بتواند در این راه موفق شود .واقعا شگفتانگیز خواهد
بود که ما با کســب این عنوان تاریخ ساز شویم ،اما از طرف دیگر تیمهای قوی زیادی هستند که
در این مسیر باید شکست بدهیم .این رقابت برای همه سخت خواهد بود و طبق روال رقابتهایی
از این دست ،کمی   شانس هم نیاز است.
ســاپینتو در پاســخ به این که آیا از نظر او دوران کریستیانو رونالدو به اتمام رسیده است؟ بیان
کرد" :خیر فکر نمیکنم دوره او تمام شــده باشــد .البته کریســتیانو دیگر مثل قبل جوان نیست
هنــوز کیفیت ،قدرت و تجربه الزم را برای مواجهه با چالشهایی در این ســطح دارد .رونالدو در
آستانه جام  جهانی قطر انگیزه فراوانی داشته و میخواهد بار دیگر کشورش را به اوج برساند .ماهها
مشغول آمادهسازی بوده و فکر میکنم در جام جهانی قله را فتح کند.
ســرمربی اســتقالل درباره جایگاه رافائل لیائو ،مهاجم گرانقیمت تیم آث   میالن در تیم  ملی
پرتغال بیان کرد" :لیائو یکی از بزرگترین بازیکنان با استعداد پرتغال است ،او کسی است که در
آث میالن واقعا خوب عمل کرده و نشان داده که بازی به بازی عملکردی تعیین کننده دارد .من
فکر میکنم او آینده خوبی در   پیش   روی خود دارد .او هم اکنون بازیکنی بســیار قدرتمند اســت،
اما پتانسیل این را دارد که حتی بهتر از این عمل کند.
ریکاردو ساپینتو همچنین درباره عملکرد تیم باشگاه استقالل و تجربه کسب قهرمانی سوپرجام
با این تیم گفت :اســتقالل یک چالش خوب برای من است .من مربی تیمی   با  ۳۵میلیون هوادار
هستم و مهمترین و محبوبترین باشگاه در کل آسیا در شبکههای اجتماعی است.
او ادامه داد :همه چیز در استقالل خوب پیش میرود ما در جدول امتیازات با دو امتیاز کمتر از
تیم صدرنشــین یعنی پرسپولیس در جایگاه دوم قرار داریم و اخیرا هم اولین سوپرجام تاریخ خود
را کسب کردیم .من از عملکرد تیمم راضی بوده و میخواهم که تا آخر برای قهرمانی بجنگیم.

نیســت ،اما میتواند موثر باشــد و در یک چشــم به هم زدن دفاع را
بــه حمله تبدیــل کند .بیرانونــد در حالی کــه توپ در دســت دارد،
دســت راست خود را به کنار بدنش دراز میکند .او به سمت جلو حرکت
میکنــد و آن را به نیمه مخالف میاندازد .مدافعان انگلیس باید مراقب
دیدار دوشــنبه با ایران باشــند .او در ادامــه صحبتهایش گفت :گرت
ســاوتگیت از بازیکنانش میخواهد که مالکیت توپ را در اختیار بگیرند
و در زمین حریف پاسکاری کنند ،اما اگر بیرانوند یکی از آن پرتابها را
انجام دهد ،میتواند بالفاصله دفاع انگلیس را اذیت کند.

پیشبینی نشریه "کیکر" از صعود ایران به دور دوم

نشریه کیکر پیشبینی کرد تیم ملی فوتبال ایران بتواند به دور دوم جام جهانی راه یابد.
به گزارش ایســنا ،نشــریه کیکر در آستانه جام جهانی به پیش بینی عملکرد  ۳۲تیم حاضر در
این رقابت ها پرداخت و درباره تیم ملی فوتبال ایران نوشت :ایران بازیکنان باکیفیتی دارد ،اما این
کافی نیست .با کمی شــانس به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود خواهد کرد ولی توان رسیدن
به دور بعدی را نخواهد داشت.
جام جهانی  ۲۰۲۲از امشــب (یکشنبه شب) با دیدار دو تیم قطر و اکوادور شروع میشود که
قضاوت این دیدار بر عهده دانیله اورساتو ،داور ایتالیایی است.

گزارش فدراسیون جهانی
در مورد غیبت  ۸ساله هندبال ایران در مسابقات جهانی

فدراســیون جهانی هندبال در گزارشی به حضور هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان بعد
از  ۸ســال غیبت پرداخته و در مورد نحوه کسب این ســهمیه بعد از سه دوره غیبت توضیحاتی
داده است.
به گزارش ایسنا ،ایران در سال  ۲۰۱۵برای اولین بار در مسابقات قهرمانی مردان جهان حضور
یافت .آنها پس از پیروزی در دو بازی مقابل شیلی و عربستان از مجموع هفت بازی خود در قطر
در رده بیســت و یکم قرار گرفتند .حاال تیم ملی ایران پس از  ۸ســال وقفه (غیبت در سه دوره)
به عرصه جهانی بازمی گردد .تیم ملی ایران پس از کســب مقام چهارم در مســابقات قهرمانی
مردان آسیا عربستان بلیت مسابقات قهرمانی جهان لهستان/سوئد  ۲۰۲۳را رزرو کرد.
هندبالیستهای ایرانی در قهرمانی آسیا با پیروزیهای سخت مقابل عراق و کویت به نیمه نهایی
آســیا صعود کردند .آنها هرچند در نیمه نهایی مقابل قطر و در دیدار رده بندی برابر عربســتان
شکســت خوردند و موفق به کسب مدال نشــدند ،اما راهیابی به مسابقات قهرمانی مردان جهان
موفقیت بزرگی برای آنها بود.
این مســابقات با هدایت مربی اســپانیایی مانوئل مونتویا فرناندز بــود ،اما او پس از قهرمانی
آســیا هدایت تیم ملی را رها کرد .بعد از او وســلین وویوویچ مونتهنگرویی هدایت تیم ملی ایران
را تا مســابقات قهرمانی جهان به عهده گرفــت .او در دوران بازی خود قهرمان المپیک  ۱۹۸۴و
قهرمانــی جهــان  ۱۹۸۶را در کارنامه دارد و هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی از تجربه
زیادی برخوردار است.
ویوویچ در ســال  ۲۰۱۷تیم مردان اســلوونی را به مقام سوم مسابقات قهرمانی جهان رساند.
هرچند کسب این نتیجه با تیم ملی ایران که در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان با اسپانیا ،مونته نگرو
و شــیلی همگروه است ،به ســختی امکان پذیر خواهد بود ،اما وویوویچ در آستانه این مسابقات
خوشبین است.
ســرمربی تیم ملی ایران در این باره گفت :در گروه مقدماتی با حریفان واقعا قدرتمندی روبرو
میشــویم ،اما ما تمام تالش خود را برای کســب بهترین نتیجه بــه کار میگیریم .ما مرعوب
هیچ حریفی نخواهیم شد و تمام تالش خود را در برابر آنها انجام خواهیم داد.
قطعــا دیدار تیم ملی ایران مقابل مونته نگرو برای ویوویچ ویژه خواهد بود .او اعتراف می کند
کــه این یک تجربه ناراحت کننده خواهد بود ،اما گفت :فرامــوش نکنیم که این دیدار فقط یک
رویداد ورزشی است.
هر چنــد صعود تیم ملی از گروهش آســان نخواهد بود ،اما ویوویچ معتقد اســت این هدف
کام ً
ال واقع بینانه است .ویوویچ دراین باره گفت :این یک ماموریت سخت خواهد بود ،اما مطمئن ًا
غیرممکن نیســت .تیم ملی هندبال ایران در حالی برای این مسابقات آماده می شود که بسیاری
از بازیکنان تیم ملی هنوز در لیگ داخلی خود بازی می کنند .همچنین لژیونرهایی مانند علیرضا
موسوی (بازیکن خط زن اســتوا بخارست رومانی) یا پویا نوروزی نژاد (بازیکن تیم هاگن آلمان)
نیز در لیگهای خود مشغول هستند.
از طرفی ســجاد اســتکی ،مدافع  ۳۲ســاله که اکنون در تیم باکائو رومانی بازی می کند ،در
اوایل سال  ۲۰۲۲از تیم ملی ایران خداحافظی کرده است .سعید حیدریراد نیز دروازه بان دینامو
بخارست رومانی است که البته تابعیت رومانی گرفته است.

ملیپوش شمشیربازی:

ملیپوش شمشــیربازی گفت :سابر دارد به
روزهــای اوج برمیگردد و تمــام برنامه ما این
است که سهمیه تیمی   المپیک را بگیریم.
محمــد فتوحــی در گفت  و  گو با ایســنا در
مــورد عملکــرد خــود در بخش انفــرادی و
تیمی   جام جهانی شمشیربازی سابر الجزایر بیان
کرد :در انفرادی میتوانستم حریف فرانسوی را
شکســت بدهم و از عملکردم در بخش انفرادی
خیلی راضی نیستم چون میتوانستم بهتر باشم.
اول مسابقه ،بازی از دستم خارج شد و در وقت
دوم هم توانســتم بهتر باشم ،اما اختالف امتیاز
زیاد بود .در تیمی   خوب بازی کردم .در واقع همه
ملیپوشــان بازی خوبی داشتند .خیلی برایمان
مهم بود کــه در تیمی   نتیجه خوبــی بگیریم.
تمام برنامه ما این اســت که ســهمیه المپیک
تیمــی   را بگیریم و باید رنکینــگ خود را باالتر
ببریم .مدالی که گرفتیم میتواند در مسیر کسب
سهمیه المپیک به ما کمک کند.
فتوحی در مــورد اینکه به دنبــال حضور در
ترکیب اصلی تیم  ملی اســت ،گفت :برنامه این
است که در ترکیب اصلی باشم و به تیم کمک
کنم .اگر احســاس می   کردم کــه نمیتوانم به
تیم کمک کنم در جام  جهانی الجزایر شــرکت
نمیکــردم .همه هدفم این اســت با تیم مدال
و ســهمیه المپیک را بگیریــم و اتفاقی که در
المپیــک توکیــو نیفتــاد را در المپیک پاریس
رقم بزنیم.
ملیپوش سابر در پاســخ به این پرسش که
تیم ســابر مدتی تحت فشــار بــود ،اما به نظر
می   رســید در جام  جهانی الجزایــر راحت تر از
فصــل قبل بــازی کردید؟ تاکید کــرد :بعضی

سابر به اوج بر می   گردد
سهمیه تیمی   المپیک را میخواهیم

افراد بــا برنامهریزی میخواســتند تیم را وارد
حاشــیه کنند و جلوی نتیجه گیری ما را بگیرند.
فصل قبل مســابقات واقعا فصل سختی بود و
نامالیمتیهای زیادی به ما شــد .خدا را شــکر
از بازی های کشورهای اســامی   که توانستیم
نتیجه خوبی بگیریم ،این فشــارها برداشته شد.
آقای پورسلمان سرپرســت فدراسیون از روزی
که آمد تالش کرد حواشــی را از روی تیم سابر
بردارد و االن راحت تر و با تمرکز بیشــتر بازی
می   کنیــم .در جام  جهانی الجزایر نشــان دادیم
حواشی دیگر خیلی نمیتواند روی تیم سابر اثر
بگذارد و خود من راحت تر با فشار کمتر مسابقه

دادم و فکــر میکنم بقیــه بازیکنان نیز همین
شرایط را داشتند.
فتوحی در مورد برنامه تیم  ملی برای بازگشت
به اوج و گرفتن سهمیه المپیک پاریس تصریح
کرد :فکر میکنم ســابر دارد به روز   های اوج بر
می   گردد .اینکه در اولین مسابقه فصل توانستیم
مدال بگیریم ،نشــان میدهد قرار است اتفاقات
خوبی بیفتد .همه بازیکنان خیلی آماده هستند و
تمام فکر اعضای تیم این است که در جام   های
جهانی مختلف امتیاز تیم را باال ببریم .از وزارت
ورزش و کمیته ملــی المپیک میخواهیم نگاه
ویژهای به تیم سابر داشته باشند چون میتوانیم

در المپیک سهمیه بگیریم و شانس مدال باشیم.
او در پاســخ به این پرســش که با توجه به
عملکردی که در بخش تیمی   جام  جهانی داشتید،
انتظار دارید که به مسابقات فرانسه اعزام شوید؟
گفت :سال   ها است در تیم  ملی حضور دارم و من
به عنوان یک ورزشــکار باید سطح آمادگی  ام را
باال نگه دارم .این دیگر تصمیم مسئوالن است
که به  چه مسابقهای اعزام شویم .حداقل کار این
است در مسابقات شرکت کنیم و هیچ تیمی   در
دنیا نیســت که فکر کند در مســابقات شرکت
می   کند یا خیــر .همه تیم   های دنیا به راحتی به
مسابقات می   روند و اعزام به جام  جهانی و جایزه
بزرگ حداقل اتفاق برای تیم   های ورزشی است.
دیگر تصمیم با کادرفنی و مسئوالن فدراسیون
اســت که تیم با چه تعداد ورزشکار اعزام شود.
من به عنوان ورزشکار تمریناتم را انجام میدهم
تا اگر قرار اســت در مســابقه ای شرکت کنم،
بهترین عملکردم را داشته باشم.
ملــی پوش ســابر در مورد اینکــه در فینال
جام  جهانــی الجزایــر موفق به شکســت کره
جنوبی نشدند ،تاکید کرد :کره جنوبی برای ورود
به فینال تیم فرانســه را  45بر  19شکست داد.
کره جنوبی به جایگاهی رســیده است که تیم   ها
میخواهند مقابل آن آبروداری کنند و با اختالف
زیادی نبازند .مــا تا امتیاز  30بــازی نزدیکی
داشــتیم و متاسفانه در سه بازی آخر تمرکزمان
را از دســت دادیم و نتیجه را واگذار کردیم .اگر
همین روند را ادامه دهیم میتوانیم کرهای   ها را
بگیریم و در فینال نشان دادیم ،کار غیرممکنی
نیست .خودشان هم متوجه این مسئله شدند که
به سختی توانستند ما را شکست دهند.

حذف ناهید کیانی و متین رضایی از تکواندوی قهرمانی جهان
دو نماینده ایران در روز پنجم رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان
با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.
به گزارش ایسنا ،در جریان پنجمین روز از رقابت های تکواندوی
قهرمانی جهان  ۲۰۲۲در مکزیک ۲ ،نماینده ایران با شکست مقابل
رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.
در بخــش بانوان ،ناهیــد کیانــی در وزن  -۵۳کیلوگرم در دور
نخســت اســتراحت داشــت و در دور دوم مکــوی از بریتانیا را در
دو راند شکســت داد ،امــا در دومین مبارزه مقابــل جو زو از چین
 ۲بر صفر شکست خورد و از دور رقابت  ها کنار رفت.
در بخــش مردان نیز متین رضایــی در وزن  -۶۳کیلوگرم ابتدا
دیــوی گاردیو از کلمبیــا را  ۲بر صفر شکســت داد و در ادامه نیز

مقابــل هاکان رچپر دارنده مدال برنــز المپیک  ۲بر یک به برتری
رســید .رضایی در مرحله یک هشــتم نهایی برابر نیاز پوالتوف دو
بر یک باخت و از جدول مســابقات حذف شــد .راند اول این دیدار
 ۷بر ۳به سود حریف ازبکستانی خاتمه یافت ،اما در راند دوم رضایی
موفق شد  ۱۱بر ۴پیروز شود .در راند سوم در حالی که رضایی  ۹بر ۴
مبارزه را عقب بود ،در فاصله  ۱۵ثانیه به پایان موفق شــد اختالف
امتیاز را جبران کرده و مبارزه با تســاوی  ۹بر  ۹در حال پایان بود،
که حریف ازبکســتانی  ۲امتیاز گرفــت و در نهایت مبارزه  ۱۱بر ۹
به سود نماینده ازبکستان به پایان رسید.
تاکنون سجاد مردانی ،رضا کلهر و مهران برخورداری سه مدال
برنز برای ایران کســب کرده اند و ابوالفضل عباسی ،غزل سلطانی،

نرگــس میرنواللهی ،زینب اســماعیلی و اکرم خدابنــده نیز از دور
رقابت  ها حذف شده اند.
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حضور ۳هزار اثر قصهگویی در بخش  ۹۰ثانیهای جشنواره بیستوچهارم

Ahmad Reza Sohrabi

ایرنا :مســئول بخش  ۹۰ثانیهای جشنواره
قصهگویی عنوان کــرد :در بخش  ۹۰ثانیهای
جشــنواره بینالمللی قصهگویــی باید قصهگو
مفهــوم و محتوای موردنظر خــود را در قالب
و زمان مشــخص در این رویــداد به مخاطب
خود اعــام کند و این ویژگــی ،این بخش را
خاص میکند.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی   و
امور بینالملل کانون ،صادق کیانیمقدم درباره
اهمیــت قصهگویی گفت :هزاران ســال پیش
انســانها پس از یــک روز طوالنی ،دور آتش
حلقه میزدند و با شنیدن قصههای بزرگ قبیله،
خستگی خود را به فراموشی میسپردند .قبل از
آنکه صنعت چاپ رایج و کتابها نوشته شوند،
مادربزرگها در جمع گرم خانواده،با گفتن قصه،
از یک سو تجربههای خود را منتقل میکردند و
از طرف دیگر ســاعتی آنها را سرگرم و با این
شیوه ،تاریخ ،ســنت،مذهب ،آداب و رسوم و...
را بــه اهل خانه منتقل میکردند،اما با پیدایش
کتاب،رادیو و تلویزیون این روند کاهش یافت؛
ولی هنوز   که   هنوز است کودکان عالقه وافری
به شنیدن قصه دارند.
مدرس قصهگویی و مسئول بخش  ۹۰ثانیهای
بیستوچهارمین جشــنواره قصهگویی تصریح
کرد :ضروری است در مهارت قصهگویی ،راهها
و شــیوههای قصهگویــی را آموخته و مهارت
قصهگویــی به اثــری کاربردی تبدیل شــود؛
چرا فقط قصهگویــی از برنامههای رایج مراکز
پیشدبستانی شــده و ظرفیت بهرهگیری از آن

در مراحل سنی دیگر ،فراموش شده است؟ اگر
شیوه استفاده ،راهها و فنون قصهگویی ،تفاوت
قصهها و بیان خالق آنها آموختهشود و مربی
خــود را به راهکارهای عملــی آن پیوند زند و
مهارت قصهگویی را یک بازی بداند ،به کمک
قصه ،خیالپردازی را غیرمستقیم به کودکان و
نوجوانان آموزش میدهد.
کیانیمقدم افزود :قصه با ایجاد ســوال به
کودکان یاد میدهد حوادث را در ذهنشــان به
هم بچســبانند و واقعیتها را کشــف کنند ،به
همین خاطر اســت که مهارت قصهگویی یکی
از ابزارهــای مهم و خالق در انتقال مفاهیم به
مخاطب است.
این قصهگــو اظهار کرد :امــروز باتوجه به
فضای مجازی و ســاختارهای جدید ،ضرورت
ترویج و اجرای این هنر به مراتب بیشتر از قبل

است .کانون پرورش فکری بهعنوان متولی این
امر اولین نهاد سازمانی است که ترویجدهنده و
اجرا کننده این مهم اســت و تاکنون  ۲۳دوره
جشنواره بینالمللی برگزار کرده و در حال حاضر
در آســتانه برگزاری بیستوچهارمین دوره این
جشنواره است.
دوهزار و  ۲۲۰اثــر انتخاب و وارد
مرحله نیمه نهایی شدند
مســئول بخش  ۹۰ثانیهای جشــنواره بیان
کــرد :بخش  ۹۰ثانیــهای از بخشهای نوپا و
جدید جشنواره قصهگویی است که چهار دوره را
پشت   سر گذاشته است .از آنجایی که این بخش
هیچ   گونه محدودیتی ندارد بنابراین همه اقشار
جامعه میتوانند در آن شرکت کنند .خوشبختانه
بخش  ۹۰ثانیهای طی این ســالها با استقبال
خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.

نوازنده گیتار:

نظارتی بر انتشار موسیقی در فضای مجازی وجود ندارد
ایرنا :آهنگســاز و نوازنده شناختهشده گیتار با انتقاد از
نبود نظارت بر انتشار آثار موسیقی در فضای مجازی گفت:
امروزه در زمینه موســیقی پاپ ،آثار بســیار سخیفی را از
لحاظ شــعر و محتوا میشنویم که باعث آسیب رسیدن به
گوش نســل جدید میشوند و وزارت فرهنگ و ارشاد باید
نظارت دقیقتری را بر انتشار آنها داشته باشد.
فیروز ویسانلو آهنگســاز ،نوارنده گیتار و تنظیمکننده،
از نوازندگان شــناخته شــده در موسیقی کالسیک و پاپ
است ،وی با هنرمندانی متعددی همچون محمد اصفهانی،
خشایار اعتمادی ،شــادمهر عقیلی ،علیرضا عصار ،حسین
زمان ،حمید حامی ،نیما مسیحا و محمد خاکپور همکاری
کرده اســت .تاکنون آلبومهای «گیتار و نی» و «خاطرات
بیکالم» از ویســانلو منتشر شده است .در بین هنرمندان
داخل کشــور ،کمتر نوازنده گیتاری مهارت ویسانلو را در
نواختن گیتار ســیم نایلونی دارد و او نخســتین انتخاب
بسیاری از آهنگسازان و تنظیمکنندگان است.
این نوازنده شناخته شده گیتار در گفت وگو با خبرنگار
ایرنا ،با اشــاره به وضعیت موســیقی پاپ اظهار داشــت:
متاســفانه امروزه در زمینه موســیقی پاپ ،موسیقیهای
بسیار سخیفی را از لحاظ شعر و محتوا میشنویم که وارد
بازار موسیقی میشــوند و باعث میشوند که گوش نسل
جدید آسیب ببیند و انحراف پیدا کند ،الزم است که وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   نظارت دقیقتر و محکمتری را
بر این اشــعار و موسیقی که قرار است منتشر شود و عامه
مردم آن را گوش دهند ،داشته باشد.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی   باید ســختگیری
بیشــتری را روی اشــعار ،ملودیهــا و تنظیمهای آثار
موسیقایی داشته باشد.
وی گفت :در ســالهای اخیر بســتر اینترنت موجبات
دسترسی آسان و راحتتر عامه مردم را به آثار موسیقایی
که منتشر میشوند فراهم کرده اســت ،بنابراین این آثار
به   هــر نحوی در بســتر فضای مجازی و ســایتها قرار
میگیرند ،مــردم آنها را میبینند و دانلود میکنند -،بعضا
آثاری که با عنوان مجوزدار مردم آنها را دانلود میکنند و
وارد جامعه میشوند ،-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   باید
سختگیری بیشتری را روی اشعار ،ملودیها و تنظیمهای
آثار موســیقایی داشته باشد که متاسفانه این سختگیری
را نمیبینیم.
ویســانلو خاطرنشــان کرد :وقتی این موســیقیهای
سخیف وارد بازار میشــوند ،به جو شنوایی جامعه آسیب
وارد میکننــد ،به عنوان مثال وقتــی نوزادی را از ابتدای
تولد فقط در اتاقی با رنگ آبی قرار دهیم و رنگهای دیگر
را از او محــدود کنیم و او فقط رنــگ آبی را ببیند ،بعد از
مدتی که چند رنگ دیگر را به او نشان دهیم ،آن رنگها
دیگــر برای او قابل قبــول نیســتند .بنابراین هر چیزی
باید به جای خود و نقطه خودش باشــد که متاســفانه این
سختگیری و نظارت الزم بر موسیقیهایی که تولید  شده
و اینکه در خور شــنوایی ملت ما باشند ،اعمال نمیشود،
به همین دلیل است که موسیقی اینگونه به قهقرا میرود.
وجود لپتاپ در کنسرتهای پاپ
ایــن آهنگســاز و نوازنده گیتار با اشــاره به چگونگی
برگزاری بعضی از کنســرتهای موســیقی پــاپ افزود:

متاسفانه در سالهای اخیر وجود لپتاپ در کنسرتهای
پاپ باعث شــده که خوانندگان و نوازنــدگان به طریقی
فقط ایفای شــو و نمایش بکنند و صدای ســاز مورد نظر
و خواننــده از جای دیگری (از لپ تاپ) پخش میشــود،
بنابراین هر فردی که شــرایط درســت خوانندگی را هم
ندارد ،توسط شرکتها روی سن میرود و شروع به اجرای
برنامه میکند و متاســفانه اتفاقات ناگواری که میبینیم،
رخ میدهد.
متاســفانه تعداد زیادی از افرادی که واجد این شرایط
نیستند ،وارد بازار موسیقی شدند.
وی بیان کرد :یکی از مهمتریــن اقداماتی که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی   میتواند انجام دهد این است که
جلوی پخش این لپتاپها را در کنسرتها بگیرد ،افرادی

بــا خاطرهها» و همکاری بــا مجیــد انتظامی   نیز اظهار
داشت :اســتاد انتظامی   بیش از یکصد ســاعت موسیقی
برای فیلمهای سینمایی ساخته است ،به هر حال تک  تک
این موســیقیها در وجود مردم ایجاد خاطرهسازی کرده
اســت و در این اوضاع و احوال پریشــان موسیقی ایران،
تمامی   بلیتهای کنسرت ایشان به فروش رسید و به این
دلیل است که این موسیقیها تاثیر خودش را داشته ،دارد
و خواهد داشت و آثار به یاد ماندنی هستند.
ایــن آهنگســاز و نوازنــده گیتــار گفــت :همکاری
درازمدتی را با اســتاد انتظامی   داشتم و از این همکاریها
بســیار خوشحال هستم و همیشــه حس خوبی نسبت به
کنســرتهای ایشان و امثال این کنسرتها داشتم و البته
نظر لطف اســتاد انتظامی   بوده که همیشــه این افتخار را

که واقعا میتوانند ساز بزنند ،اثری را با کیفیت و به صورت
زنده اجرا کنند ،تعدادشــان زیاد نیست ،اما متاسفانه تعداد
زیادی از افرادی که واجد این شــرایط نیستند ،وارد بازار
موسیقی شدند.
ویســانلو اظهارداشــت :متاســفانه تعداد زیــادی از
خواننــدگان نیز به دلیل اینکــه هزینهها را کاهش دهند،
دســتمزد کافی به نوازندههای باتجربــه پرداخت نکنند و
درآمد و سود بیشتری داشته باشند ،نوازندگان ضعیفتر یا
دکوری (تزیینی) را روی صحنه میآورند تا به او دستمزد
کمتری بدهند و فقط به صورت نمایشی اثری را اجرا کنند
و ســایر قضایا و ماجرا از لپتاپ پخش شــود؛ این باعث
آسیب جدی به ساختار موسیقی ما میشود که از مسئوالن
درخواســت میکنم جلوی چنین اتفاقاتــی را بگیرند و از
انهدام بیشتر موسیقی ما جلوگیری کنند.
ویســانلو در رویداد موسیقایی «همراه با خاطرهها» نیز
با همراهی ارکستر ملی ایران به رهبری مجید انتظامی   و
گــروه ُکر بنیــاد رودکی بــه رهبری رازمیــک اوحانیان
به   عنوان نوازنده گیتار حضــور دارد .وی پیش از این نیز
همکاریهایی را با انتظامی   داشته است.
وی درباره حضور خود در رویداد موســیقایی «همراه

به ما میدادند که با ایشــان همکاری داشــته باشیم و در
رویداد «همراه با خاطرهها» به جهت اینکه شــاید قطعات
این بار به یک شــکل دیگری انتخاب شدهاند شاید شکل
کنسرت ،شــکل جدیدی باشــد ،اما به هر حال قطعات،
قطعات شناخته شدهای هســتند .در این رویداد به عنوان
نوازنده گیتار در قطعات مِدلی حضور دارم.
وی با اشــاره به استقبال مخاطبان از رویداد موسیقایی
«همراه با خاطرهها» خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه
بلیتهــای این کنســرت به ســرعت به فــروش رفت،
نشــان دهنده این اســت که مردم چقدر به آثار اســتاد
انتظامی   عالقهمند هســتند ،امروزه در این اوضاع آشفته
موســیقی کشور ،وجود چنین موســیقی یک نعمت است
حتی ممکن اســت شــرایطی پیش بیاید تا جوانترها و
افرادی که نســبت به این نوع موسیقی تجربه ندارند ،در
ایــن رویداد حضور پیدا کنند ،آثار و قطعات را بشــنوند و
اطــاع پیدا کنند و بیاموزند که بــه عنوان مثال ،قطعات
موســیقی «از کرخه تا راین» یا «آژانس شیشهای» کدام
اســت (تفاوت آنها را بدانند) ،اینها فیلمهایشان ،فیلمهای
خوبی بوده اســت و موســیقیهای اســتاد انتظامی   برای
این فیلمها بســیار باکیفیت بوده و در بستر این فیلمها و

ارتباطی که با شنوندگان و بینندگان آن زمان ایجاد کرده،
خاطرهســازی کرده است و امیدوارم این حرکات فرهنگی
بیشتر انجام و بستر موسیقی ما هم سالمسازی شود.
ویســانلو درباره تفاوت حضور خود در کنســرتهای
پاپ و حضور در رویداد موســیقایی «همراه با خاطرهها»
همراه با ارکســتر ملی افزود« :همــراه با خاطرهها» ،یک
موسیقی ارکســترال و نیازمند علم و دانش خاصی است،
در تاریخ موســیقی کشور اشــخاص خیلی زیادی نیستند
که قابلیت و توانایی داشته باشند که چنین موسیقیهایی
را بســازند ،در مورد آثار بسیار زیبای استاد انتظامی ،شکی
در این نیســت که آنها ،بســیار زیبا و در عین حال بسیار
علمی   هســتند .بنابراین نمیتوان آن را با موســیقی پاپ
مقایسه کرد.
به گزارش ایرنا ،رویداد موسیقایی «همراه با خاطرهها»
برگزیده آثار مجید انتظامی   قرار بود با همراهی ارکســتر
ملی ایران به رهبری انتظامی   پس از یک دهه دوری این
آهنگساز و رهبر ارکستر از صحنه و گروه ُکر بنیاد رودکی
به رهبری رازمیک اوحانیان ،دهه اول مهر و به مناســبت
هفته دفاع مقــدس با همکاری مشــترک بنیاد رودکی،
انجمن موســیقی ایران و دفتر موســیقی معاونت هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی   از چهارشنبه تا یکشنبه
(ششــم تا دهم مهرماه) ســاعت  ۲۱در تاالر وحدت اجرا
شود .ششم مهرماه براســاس اعالم سایت فروش بلیت،
این رویداد لغو و به تاریخهای  ۱۴تا  ۱۸مهرماه ســاعت
 ۱۹:۳۰موکول شد.
روابط عمومی   و امــور بینالملل بنیاد رودکی ششــم
مهرمــاه طی اطالعیــهای درباره لغو رویداد موســیقایی
«همراه با خاطرهها» اعالم کرد« :به منظور ایجاد فضایی
مناسبتر و تســهیل آرامش مخاطبان همچنین آمادگی
حداکثری ارکســتر ،زمان برگزاری رویــداد تغییر کرد».
همچنین ایــن نهاد دهــم مهرماه برای دومیــن بار در
اطالعیــهای از تغییــر زمــان اجرای رویداد موســیقایی
«همــراه با خاطرهها» ،خبر داد که ایــن تصمیم با توجه
به برگزار نشــدن سایر برنامههای کنســرت و موسیقی
در ســالنهای موسیقی تهران اتخاذ شــده است .اجرای
ارکســتر ملی ایران به زمان مناسب دیگری موکول شد.
این تصمیم به منظور فراهم کردن شرایط حضور پرشمار
عالقهمندان برای شــنیدن و دیدن برگزیده آثار اســتاد
انتظامی   اتخاذ شــده اســت .تاریخ جدید این اجرا پس از
آغاز سایر کنسرتها و اجراهای صحنهای در تهران اعالم
خواهد شد.
آخرین تمرین ارکســتر ملی ،شــنبه (نهم مهرماه) در
تاالر وحدت برگزار و برنامه جدید تمرینی این ارکستر نیز
دهم مهرماه در جلسه شورای هنری ارکستر ملی در بنیاد
رودکی برنامهریزی شد.
«ســمفونی حماسه خرمشــهر»« ،از کرخه تا راین»،
«آژانس شیشــهای»« ،بوی پیراهن یوسف»« ،دیوانهای
از قفس پریــد»« ،آرزوی بزرگ»« ،جایی برای زندگی»،
«شیخ بهایی» و «دوئل» قطعات این اجرا هستند.
در ایــن رویداد ،ارکســتر ملی با ترکیبی از ســازهای
ایرانی و کالســیک ،خاطرهانگیزترین آثار مجید انتظامی
   را مینوازد.

وی ادامه داد :شــاید بتوان گفت قصههای
 ۹۰ثانیــهای یکی از ســختترین بخشهای
مهارتی قصهگویی است که قصهگو باید مفهوم
و محتــوای موردنظر خــود را در قالب و زمان
 ۹۰ثانیه بــه مخاطب خود اعــام کند و این
ویژگی ،این بخش را خاص میکند.
کیانیمقــدم دربــاره آثار رســیده به بخش
 ۹۰ثانیهای بیان کرد :در جشنواره بیستوچهارم
ســه   هزار اثر قصهگویی در بخش  ۹۰ثانیهای
در ســایت جشــنواره ثبتنام و قصههای خود
را بارگذاری کردنــد .اگرچه محدودیت اینترنت
باعث شــد تا تعدادی از دوستان و مشتاقان در
این بخــش نتوانند آثار خود را بارگذاری بکنند،
اما حضور ســه    هزار اثر در این بخش خود گواه
و شــاهد این امر است که استقبال در جشنواره
بیستوچهارم در نوع خود بینظیر است.
وی افــزود :در پایــش داوری اولیه دوهزار
و  ۲۲۰اثــر انتخاب و وارد مرحلــه نیمه نهایی
شــدند .این آثار طی چند روز از ســوی داوران
و قصهگویان با ســابقه و براســاس سنجههای
داوری ارزیابی شدند و  ۲۰۰اثر به مرحله نهایی
رســیدند که بعد از برگــزاری مرحله منطقهای
وارد چرخــه ارزیابی نهایی داوری میشــوند.
برگزیــدگان ایــن بخــش همزمان بــا آیین
پایانی جشــنواره بینالمللی قصهگویی معرفی
خواهند شد.
بیســتوچهارمین جشــنواره بینالمللــی
قصهگویی به دبیــری محمدگودرزیدهریزی
برگزار خواهد شد.

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

یک فنجان قهوه فرهنگی با طعم
«کتاب و واژه»

چند ســالی اســت با رویکــرد مناســب مردم اعــم از جــوان و پیر با
نوشــیدن قهــوه در جامعه ایرانی مواجه شــده ایم ،چنانکــه در هر خیابان
و گــذری در شــهر و روســتا و حتــی دهکده هــا عناویــن مختلف برای
قهوه فروشی ها با جلوه خاص تابلوهای زیبنده به فنجان قهوه در تیررس نگاه
عابران است و چه بسا که بوی جذاب قهوه های حال آسیاب هم در برخی از
این مراکز رهگذران را تشویق به نوشیدن فنجانی قهوه کند.
این روزها که با نام «هفته کتاب» در تقویم فرهنگی کشــور ثبت شــده
اســت نگارنده این ســطور به فکر افتاد چه می شــد اگــر در جامعه رونق
«پاتوق کتابخانه ای» و«کتابفروشــی ها» هم مثل قهوه فروشی  ها در طول
کمتر از یک دهه رشــد می کرد و عابران در ایستگاه های کتاب توقفی برای
خواندن متون یا سطوری از روزنامه ها و جراید روز می کردند.
یادش بخیر در اواســط دهه هشــتاد بود که آقای داریوش نویدگویی که
ســالیان سال عمر گرامی خود را برای رشــد تکامل حوزه نشر و کتابخوانی
ِ
هزینه کرده است با مبلغ قابل توجهی نخستین ایستگاه کتابخوانی در حوالی
مقبره حافظ و نرســیده به چهارراه حافظیه ایجاد کرد و با وجود ناپدید شدن
کتاب ها ا ّما وی به  طور مستمر با دقت فراوان آخرین آثار منتشر شده از سوی
«انتشــارات نوید شــیراز» را در این کتابخانه عمومی قرار می داد و ایامی
گذشت که دیگر «نه از تاک نشان ماند و»...
اینکه برخی افراد جامعه ما مقید به حفظ و نگهداری اینگونه کتابخانه های
عمومی و یا حتی رعایت امانت داری نیستند جای تأثرخاطر است هر چند به
تعبیری دوستی کتاب اگر برای خواندن باشد در گیر و دار امانت هم برگردانده
نشود باید به فال نیک گرفت.
بــا این حال هنــوز جای خالــی اینگونه نــوآوری ها (البته بــا تعاریف
دیگــر) در حــوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی احســاس می شــود و
چه بســا می توان بــا تدوین برنامه های جامع «پاتــوق های کتابخانه ای»
سیار برای جامعه ایفاء می کنند را در نقاط مختلف
را که نقش کتابخانه های ّ
شهر همراه با متصدیان کتاب ایجاد نمود.
همانگونه که تعداد فروشــگاه های فروش قهوه و همچنین اغذیه  های
فست فودی و ســنتی در ســطح جامعه از اقبال جامعه برخوردار شده است
اکنــون هــم می تــوان بــا بکارگیــری ذوق و هنــر و جــذب مخاطب
«پاتوق های کتاب» را در ســطح جامعه ایجاد نمود و به رشــد سرانه مطالعه
کمک کرد و این امر موجب سرخوشــی رهگذران عالقه مند به کتابخوانی و
نوشیدن یک فنجان قهوه فرهنگی با طعم کتاب و واژه   ها خواهد شد.

دو جایزه اصلی لسآنجلسیها برای
«جنگ جهانی سوم»

فیلم «جنگ جهانی ســوم» موفق به کســب دو جایزه اصلی از
هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در لسآنجلس شد.
به گزارش ایسنا ،هشتمین جشنواره فیلم جهان آسیا در لس آنجلس
به واســطه موقعیت زمانی و مکانــی خود ،رویدادی مناســب برای
فیلم   های معرفی شــده برای اســکار بهترین فیلم بین المللی است و
فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی که نماینده
رسمی   ســینمای ایران در اسکار  ۲۰۲۳اســت ،در راستای استراتژی
طراحی شــده و ارتقا و معرفی بهتر در کارزار جوایز اســکار و گلدن
گلوب ،اولین نمایش خود در آمریکا را در این رویداد معتبر تجربه کرد
و و دو جایزه ویژه هیات داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد (محســن
تنابنده) را دریافت کرد.
ساخته هومن ســیدی پس از حضور موفق در جشــنواره ونیز در
ســی  و   پنجمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم توکیو نیز در بخش
مســابقه اصلی به نمایش گذاشته شــد و در نهایت جایزه ویژه هیات
داوران را به خود اختصاص داد.

