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رییس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس:

شکایت از رییس جمهور سابق به دلیل زیان
مردم در بورس در دست بررسی است
ایمانیه استاندار فارس :

آمادگی اجرای طرح دورکاری
بانوان را بصورت آزمایشی داریم
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اجرای طرح کانون ارزیابی
مدیران شهرداری شیراز

نیروی زمینی سپاه خبر داد

آغاز دور جدید حمالت
موشکی و پهپادی به مقر
تروریستها در اقلیم
شمال عراق
2

حسینی عضو شورای شهر شیراز خبرداد

برنامه شیراز ۱۴۰۴
در آستانه تصویب

از حمله ایران به
عربستان ممانعت کردیم

فرمانده انتظامی   فارس اعالم کرد:
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انهدام باند
کانال جوانان محالت شیراز

وزیر ارشاد:

تمام اقدامات شبکههای
ترویج تروریسم برای
شکایت رصد میشود

تحلیل جامعه شناختی حوادث اخیر در دانشگاه شیراز
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کیروش:

به کسانی که از ما حمایت نمیکنند ،نیاز نداریم
هسـت کـه بازیکنـان خـود را میشناسـم و آنها همیشـه
یـک هـدف داشـتند و این هدف خوشـحال کـردن مردم
بـوده و بـه آنهـا افتخـار میکنم.
وی تاکیـد کـرد :از کسـانی کـه نمیخواهنـد از تیـم
پشـتیبانی کننـد ،میخواهـم بـه ورزشـگاه نیاینـد .مـا
آنهـا را نیـاز نداریـم و ایـن چیـزی هسـت کـه بازیکنان
آن را احسـاس میکننـد.

ص مصدومیـت علیرضـا بیرانونـد،
کـیروش در خصـو 
گفـت :پزشـکان نتوانسـتند خونریـزی او را متوقـف
کننـد .بینـی بیرانونـد شکسـته بـود .او دیگـر تـوان ادامه
بـازی را نداشـت و متاسـفانه از بـازی بیـرون رفـت.
سـرمربی تیـم ملـی ایـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه
در بـازی آینـده چقـدر تغییـرات خواهیـم داشـت ،عنوان
کـرد :شـاید نمیتوانـم بـه ایـن سـوال قبـل از بـازی ولـز
جـواب بدهـم و باید این موضـوع را درسـت تحلیل کنیم
و بعـد تصمیـم بگیریـم.
کـی روش در خصـوص ترکیـب اولیـه تیـم ملـی اظهـار
داشـت :مـن در انتخـاب ایـن تصمیـم اشـتباه نکـردم و
آن چیـزی کـه در این بازی اشـتباه بود کیفیت و سـرعت
بازیکنـان انگلیسـی بـود و مـا نتوانسـتیم خودمـان را بـا
حریـف هماهنـگ کنیم.
وی ادامـه داد :در مـورد ترکیـب بازیکنـان هـم بعـد از
بررسـی دقیـق اگر نیاز باشـد تغییرات را ایجـاد میکنیم.
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران گفـت :اگـر بخواهیم
بـه تیمهـای پرقـدرت دنیـا نزدیـک شـویم ،بایـد مسـایل

زیـادی را در نظـر بگیریـم ،در غیـر ایـن صـورت هیـچ
وقـت بـه سـطح آنهـا نخواهیم رسـید.
کـیروش در خصوص اینکه درنشسـت خبـری از صعود
ایـران صحبـت کـرد و امـروز از افرادی صحبـت می کند
کـه بهتـر اسـت خانـه بنشـینند و بـه ورزشـگاه نیاینـد،
تصریـح کـرد :در سـال  ۲۰۱۱کار بـا تیـم ملـی را شـروع
کردیـم و روز هـای بسـیار خوبی را پشـت سـر گذاشـتیم.
چیـزی که مـن میتوانم بگویم این اسـت کـه در فوتبال
بازیکنـان بایـد همه فکرشـان را برای موفقیـت بگذارند.
وی ادامـه داد :همـه میتواننـد بـه ورزشـگاه بیاینـد امـا
مـا از کسـانی کـه بـرای فوتبـال نمیآینـد و میخواهنـد
شـرایط را برهـم بزننـد ،اسـتقبال نمیکنیـم.
کـیروش گفـت :در ایـران فوتبـال مصنوعـی نیسـت و
عالقـه بـه فوتبـال واقعـی هسـت و در رویـای همـه ایـن
اسـت کـه فوتبـال بـازی کننـد و موفـق شـوند و از همـه
میخواهـم اجـازه دهنـد ایـن بچههـا بـازی کننـد و
نماینـده خوبـی بـرای مـردم ایـران باشـند.
وی افـزود :ایـن بچه هـا فقـط میخواهنـد فوتبـال بازی
کننـد .همـه تیمهـا مسـایلی دارنـد .بازیکنـان مـا حـق
دارنـد تمرکـز داشـته باشـند و درسـت نیسـت کسـانی از
بازیکنـان مـن توقعاتـی دارنـد کـه وظیفـه آنها نیسـت.
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران در خصـوص اینکـه
امـروز بدتریـن نتیجـه ایـران در تاریـخ جام هـای جهانـی
رقمخـورده اسـت ،گفـت :اجـازه دهیـد فوتبـال قضاوت
کنـد و بـرای مـن در ایـن لحظـات جالـب نیسـت در
خصـوص فوتبـال صحبـت کنـم .ایـن اعتبـار را دارم که
در خصـوص آینـده تیمم برنامه داشـته باشـم .وجهه من
بـه خاطـر ایـن نتیجـه تحت تاثیـر قـرار گرفتـه و من کل
مسـئولیت نتیجـه را قبـول میکنـم امـا بعـد از  ۴۰سـال
کار توانایـی دارم آنهـا را بـرای دیـدار بـا ولز آمـاده کنم.
وی افـزود :تاکیـد میکنـم شـما حتـی نمیتوانیـد تصور
کنیـد کـه پشـت صحنههـا ایـن بازیکنـان چـه شـرایطی
داشـتند ولـی بدانیـد آنهـا فقـط میخواهنـد فوتبـال
بـازی کنند.

در دیدار دیدار معاونان وزارت خارجه ایران و ارمنستان مطرح شد:

تاکید ایران و ارمنستان بر ضرورت ثبات در قفقاز و تقویت
همکاریهای درون منطقهای
علـی باقـری و مناتسـکان صفریـان معاونـان وزارت
خارجـه ایـران و ارمنسـتان ضمـن بحـث و تبـادل
نظـر دربـاره روابـط دو جانبـه و تحـوالت منطقـه ای
بـر ضـرورت برقـراری صلـح و ثبـات در منطقـه قفقـاز
جنوبـی و تقویـت همکاریهـای درون منطقـهای
تاکیـد کردنـد .بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا،
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تشکیل پرونده قضایی برای بررسی
مرگ مشکوک جوان شیرازی
با شلیک سالح غیرمجاز

یک مقام آمریکایی ادعا کرد:

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران ،گفـت :از کسـانی
کـه نمیخواهنـد از تیـم پشـتیبانی کننـد ،میخواهـم
بـه ورزشـگاه نیاینـد .مـا آنهـا را نیـاز نداریـم و
ایـن چیـزی هسـت کـه بازیکنـان آن را احسـاس
میکنند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا از قطـر ،کارلـوس کـیروش
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران بعـد از شکسـت
سـنگین مقابـل انگلیـس در اولیـن دیـدار جـام جهانـی
 ۲۰۲۲قطـر ،اظهـار داشـت :در نیمـه اول کار بـرای
مـا تمـام شـده بـود و تنهـا هـدف مـا این بـود کـه بتوانیم
شـجاع باشـیم و بجنگیـم.
وی ادامـه داد :در سـطح بسـیار باالیـی از فوتبـال بـازی
میکردیـم و همـه بازیکنانـم خیلـی خـوب بـازی کردنـد
امـا تجربـه حریف را نداشـتند .ما از حریـف خیلی چیزها
یـاد گرفتیـم و قطعـا در بازیهـای آینـده بهتـر خواهیـم
شد .
سـرمربی تیـم ملـی فوتبال ایران در پاسـخ به این سـوال
کـه بـه نظـر میرسـد در نبـود شـما بـه تیـم ملـی آسـیب
زیـادی رسـیده اسـت ،گفـت :االن بازیکنـان مـن برای
بـازی آینـده بسـیار آمادهتـر هسـتند و سـعی میکنیـم
بـازی بعـدی را ببریـم.
وی اظهـار داشـت :بایـد درسهایـی را یـاد میگرفتیـم
و بایـد تمرکـز کافـی داشـته باشـیم و هیـچ موضوعی در
اطـراف تیم نباشـد.
کـیروش خاطرنشـان کـرد :اگـر میتوانسـتم بـه عقـب
برگـردم شـاید میشـد بعضـی تصمیمهـا را عـوض کنیم
 .وظیفـه مـا ایـن اسـت که شـرایط تیـم را بهتـر کنیم.
وی افـزود :اگـر قبـل از بـازی فکـر کنید شـانس زیادی
نداریـد ،اشـتباه کردهایـد .مـا ظیفـه داریـم تیـ م را آمـاده
کنیـم و مسـایل دیگـر دسـت ما نیسـت.
سـرمربی تیـم ملـی ایـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه
چـه چیـزی از دسـت شـما خـارج هسـت ،گفت :سـوال
شـما را متوجـه نمیشـوم امـا اگـر برخـی چیزهـا دسـت
مـن بـود ،نمیگذاشـتم برخی مسـایل رخ دهد .سـالها
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علـی باقـری در ایـن دیـدار گسـترش همـه جانبـه
همکاریهـای تهـران و ایـروان را بـه نفـع دو ملـت و
در راسـتای تقویـت ثبـات و امنیـت در منطقـه قفقـاز
جنوبـی دانسـته و عـزم و اراده جـدی جمهـوری
اسلامی ایران جهـت گسـترش بیـش از پیـش ایـن
همکاریهـا را مـورد تاکیـد قـرار داد.

صفریـان نیـز بـا قدردانـی از مواضـع جمهـوری
اسلامی ایران در حمایـت از تمامیت ارضی کشـورش
و بیـان اراده ارمنسـتان جهـت توسـعه همکاریهای
دو کشـور ،خصوصـا در حوزههـای اقتصـادی و
تجـاری ،ابـراز امیدواری کـرد روابط دو کشـور به روند
خـوب رو بـه رشـد خـود ادامـه دهـد.
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گرانی زیرپوستی سیمان
با پروژه نهضت ملی مسکن
چه میکند؟
10

همسویی برلین با مواضع ضد ایرانی واشنگتن درباره مذاکراتهستهای
یـک سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آلمـان در
تـداوم مواضـع ضـد ایرانـی برلیـن کـه اخیـرا بـه بهانه
مسـائل حقـوق بشـری و ادعـای مشـارکت ایـران در
جنـگ اوکرایـن شـدت گرفتـه اسـت ،اعالم کـرد این
کشـور بـا تصمیـم ایـاالت متحده دربـاره تغییـر تمرکز
از مذاکـرات ویـن بـه حـوادث داخلـی ایـران موافـق
است.
بـه گـزارش ایرنـا ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه
آلمـان روز دوشـنبه در ادامـه اظهـارات مداخلهجویانه
در امـور داخلـی ایـران ادعـا کـرد :برلیـن ،در مسـیر
واشـنگتن حرکـت میکنـد و در حـال حاضـر تمرکـز
مـا بـر حمایـت از مـردم و اعمـال فشـار بر رژیـم ایران
اسـت تـا از سـرکوب حقـوق مردم خود دسـت بـردارد.
آلمـان از ابتـدای اغتشاشـات در ایـران مواضـع
غیرسـازندهای را در پیـش گرفتـه و وزیـر امـور خارجـه
ایـن کشـور اخیرا از بازنگـری در روابط برلیـن با تهران
خبـر داده اسـت.
هماهنگـی برلیـن و واشـنگتن دربـاره مذاکـرات وین
نیـز در حالـی صـورت میگیـرد کـه گفـت وگوهـا پس
از ماههـا رایزنیهـای فشـرده دیپلماتیـک در ویـن بـه
دلیـل اینکـه واشـنگتن بـه دلیـل مشـکالت داخلـی

و فشـار صهیونیسـتها قـدرت تصمیمگیـری بـرای
بازگشـت بـه توافـق بـا ایـران را نـدارد معطـل مانـده
است.
رابـرت مالـی نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور ایـران
اخیـرا ادعـا کـرده کـه احیـای توافـق در دسـتور کار
و تمرکـز واشـنگتن نیسـت .وی بـدون اشـاره بـه
زیـاده خواهیهـای آمریـکا و ناتوانـی دولـت بایـدن
بـرای تصمیـم گیـری سیاسـی در بازگشـت بـه برجـام
ادعـا کـرد گفـت وگوهـا متوقـف شـده و بـه بنبسـت
رسـیدهاند و هیـچ حرکتـی نمیکننـد و بـه همیـن
دلیـل دیگـر در تمرکـز مـا نیسـتند.
مذاکـره کننـده ارشـد آمریـکا در گفـت وگوهـای
غیرمسـتقیم بـا ایـران مدعـی شـد ایـران طـی دو

مـاه گذشـته موضعـی را اتخـاذ کـرد کـه بـا بازگشـت
بـه توافـق در تناقـض بـود .وی ادعـا کـرد آنهـا
خواسـتههایی را مطـرح میکننـد کـه هیـچ ارتباطـی
بـا برجـام نـدارد.
مالـی بـا ادامـه حمایـت از ناآرامیها در ایران و اشـاره
بـه تحریمهـا مدعـی شـد کـه سیاسـت واشـنگتن
دفـاع و حمایـت از حقـوق اساسـی شـهروندان ایرانی
اسـت.جمهوری اسلامی ایران تاکیـد دارد کـه غـرب
از مقولـه حقـوق بشـر بـه عنـوان ابـزار سیاسـی علیـه
تهـران اسـتفاده میکنـد.
ناصـر کنعانـی سـخنگوی وزارت امـور خارجـه پیشـتر
در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه تصریـح کـرد:
رویکـرد سیاسـی نسـبت بـه مقولـه حقـوق بشـر و
اسـتفاده ابـزاری از آن رویکـرد غیـر سـازنده اسـت و
هیـچ کمکی بـه ارتقای حقوق بشـر در هیچ کشـوری
یـا جامعـه جهانـی نخواهـد کـرد.
وی همچنیـن عنـوان کـرد :جمهوری اسلامی ایران
همـواره پایبنـد بـه مسـیر مذاکره اسـت و میـز مذاکره
را تـرک نکـرده و تـا االن مسـئوالنه عمـل کـرده و
امیدواریـم طرفهـای مقابـل در همیـن چارچـوب و
مسـئوالنه عمـل کننـد.

افت سطح سواد کودکان
سرپرسـت معاونـت آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و
پـرورش بـا اسـتناد بـه نتایـج آزمـون بیـن المللـی پرلز
و افـت سـطح سـواد کـودکان ،اذعـان کـرد :بـرای
رسـیدن بـه میانگیـن جهانـی و افزایـش شـناخت
دانشآمـوزان نسـبت به پدیدههـای پیرامون ،توسـعه
فرهنـگ کتابخوانـی ضـرورت دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،طـرح تجهیـز کتابخانـه کالسـی
بـا عنـوان «یـار مهربـان» در دبسـتان «حضـرت» از
روسـتای قرمـز تپـه شهرسـتان پاکدشـت بـه صـورت
همزمـان بـا  ۳۲مدرسـه از  ۳۲اسـتان کشـور کلیـد
خـورد.
در ایـن مراسـم کـه با حضور مسـئولین ارشـد شـهری
و روسـتایی ایـن شهرسـتان برگـزار شـد؛ نجفـی،
سرپرسـت معاونـت آمـوزش ابتدایـی اظهـار کـرد:
ایـن طـرح بـا هـدف اجـرای صحیـح برنامـه درسـی و
اهـداف سـند تحـول بنیادیـن و تحقـق تربیـت تمـام
سـاحتی بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن برنامه هـای
معاونـت آمـوزش ابتدایـی در دسـتور کار ایـن معاونت
قـرار گرفـت.
وی در توضیـح مراحـل اجرایـی ایـن طـرح افـزود:
کتـب منتخـب بـا بررسـی تعـدادی از کتابهـای
حـوزه کـودک و بـا توجـه بـه اهـداف و رویکردهـای
برنامـه درسـی دوره اول و دوم ابتدایـی ،متناسـب بـا

سـاحتهای شـش گانـه تعلیـم و تربیـت توسـط یـک
تیـم ارزیـاب و بـا همـکاری معاونـت پرورشـی ،تربیت
بدنـی و سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی
وزارت آمـوزش و پـرورش و کانـون پـرورش فکـری
کـودکان و نوجوانـان ،انتخـاب شـدند.
سرپرسـت معاونـت آمـوزش ابتدایـی بـا اسـتناد بـه
نتایـج آزمـون بیـن المللـی پرلـز و افـت سـطح سـواد
کـودکان ،اذعـان کـرد :بـرای رسـیدن بـه میانگیـن
جهانـی و افزایـش شـناخت دانشآمـوزان نسـبت بـه
پدیدههـای پیرامـون ،توسـعه فرهنـگ کتابخوانـی
ضـرورت دارد.
نجفـی افـزود :چشـم انـداز اجرایـی این طرح در سـه
مرحلـه ،طـی سـه سـال تحصیلـی ( ۱۴۰۱تـا )۱۴۰۴
و در کلیـۀ کالسهـای دورۀ ابتدایـی اسـت کـه درگام
دوم مناطـق روسـتایی ،عشـایری و مـرزی (تعـداد
 ۱۲۶هـزار  ۵۲۲کالس درس) مدنظـر قـرار دارد

کـه در ایـن راسـتا کمـک خیریـن ،سـازمانها و نهادها
یـاری رسـان مـا خواهـد بود.
سرپرسـت معاونـت آمـوزش ابتدایی در تشـریح برنامه
اجرایـی طرح اظهـار کرد :اختصاص ۱۵تـا ۲۰دقیقه
بـه مطالعـه ( ۲کتـاب در  ۳روز هفته ،در کالس درس
فارسـی) و اسـتفاده از روشهـای صامـت خوانـی،
خوانـدن کتـاب بـا لحـن مناسـب توسـط معلـم و یـا
یکـی از دانشآمـوزان و بحـث و گفتگـو در رابطـه بـا
موضـوع کتـاب مـورد تاکید اسـت.
به گزارش مرکز اطالعرسـانی و روابـط عمومی وزارت
آموزشوپـرورش ،نجفـی بازآفرینـی یـک داسـتان
توسـط دانشآمـوزان ،خالصهنویسـی کتـاب،
تبدیـل داسـتان بـه نمایـش ،نقاشـی برداشـتهای
دانشآمـوزان از داسـتان ،تهیـۀ درخـت مطالعـه در
کالس درس و راههـای خالقانـه دیگـر را کـه بـه
انتخـاب معلـم اسـت نیـز از دیگـر اقدامـات مناسـب
بـرای ارتبـاط گرفتـن کـودکان بـا کتـاب معرفـی کرد.
وی در پایـان گفـت :انتظـار مـیرود مطالعـۀ روزانـۀ
کتـاب عالوه بـر تحقق اهداف برنامه درسـی و تقویت
مهـارت خوانـدن ،باعـث ارتقـای سـطح فرهنـگ،
دانـش و مهـارت گـردد و رشـد زبانـی ،عاطفـی،
شـخصیتی و اجتماعـی را برای فرزندانمـان به همراه
داشـته باشـد.

ایران و جهان
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سرمقاله
اسماعیل عسلی

چه باید کرد ؟
بنـده خدایـی می گفـت اگـر بخشـی از درآمـد
نفـت بـه ازدواج اختصـاص پیـدا کنـد مشـکل
پیـری جمعیـت هم حل می شـود !با شـگفتی از
او پرسـیدم جنابعالی چگونـه نفت را به ازدواج و
پیـری جمعیـت پیونـد می زنی در حالـی که این
همـه نخبه ی خدمتگـزار تاکنـون نتوانسـته اند
گـره کـور ازدواج را بـاز کننـد و ریش سـفیدها
هـم هـر چـه ترغیـب و تشـویق می کننـد و
توصیـه می فرماینـد افاقـه نمی کنـد  .امـا او
در حالـی کـه مـرا در تیـررس نـگاه عاقـل اندر
سـفیه خـود قـرار داده بود گفت  :اگـر ما وزارت
ازدواج داشـتیم کارمـان بـه اینجـا نمی کشـید !
گفتـم  :عاقبـت به خیر حـاال ما این همـه وزارت
خانـه از جملـه رفـاه و تامیـن اجتماعـی داریـم
ولـی نـه رفـاه داریـم و نـه تامیـن اجتماعـی ،
شـما فـرض کـن وزارت ازدواج هـم داشـتیم ،
چـه اتفاقـی می افتـاد ؟ گفـت عزیـز دلم شـما
متوجـه منظـور مـن نشـدی !همـان گونـه کـه
اسـتادیوم های ورزشـی زیر نظـر وزرات ورزش
فعالیت می کننـد اگر وزارت ازدواج هم داشـتیم
تعداد قابل مالحظه ای سـالن برگزاری مراسـم
هـم زیر نظـر ایـن وزارت خانـه فعـال بودند تا
مـردم ناگزیـر به پرداخـت کرایه های سرسـام
آور بـرای اجـاره بـاغ و سـالن و هتـل نباشـند.
مـا اهـل کیاسـت در ایـن جور مـوارد بـه چنین
افـراد عاقبت بخیـری که خـدا را در همه ی امور
در نظـر می گیرنـد می گوییـم سـاده لـوح !به او
گفتـم ای آقـای سـاده لوح تـو به جـای این که
به کوچک شـدن دولـت کمک کنـی و خرجی از
روی دسـت سـازمان برنامـه و بودجـه برداری ،
خـرج تراشـی می کنـی ؟ وزارت ازدواج بـه
چـه درد مـا می خـورد ؟ بنـده ی خـدا وانمـود
کـرد کـه حرف هـای مـرا نشـنیده و ناگزیـر به
پاسـخگویی نیسـت و بـه سـخنانش ادامه داد
و گفـت  :در ایـن مملکـت گل و بلبلـی کـه کمتر
چیـزی در جای خـود قرار گرفته چـه عیبی دارد
کـه وزارت خانـه ای بدون کوچکترین دسـتاورد
داشـته باشـیم ؟ و ادامـه داد و این گونـه اظهار
فضـل فرمـود که اگـر دولـت سـرپناه زوج های
جـوان را بـرای مـدت  10سـال تضمیـن کند و
قبـض آب و بـرق و گاز و تلفن آنها را نیز بپردازد
می تـوان امیـدوار بـود کـه زوج هـای تـازه بـه
خانـه ی بخت پا گذاشـته زیـر بار فرزنـد آوری
برونـد !وگرنـه تـا چند سـال دیگـر نـه از عمه
و خالـه و دایـی و عمـو اثـری باقـی می مانـد و
نـه جوانـی پیـدا می شـود کـه بـه نیـروی فکر
و بـازوی او دل ببنـدی !یـا مهاجـرت می کنند و
عطـای وطـن را بـه لقایش می بخشـند یا سـر
از ازدواج هـای رنگـی و بـی حسـاب و کتـاب
درمی آورنـد و در خوشـبینانه تریـن حالت رونق
بخـش پرورشـگاه ها خواهنـد بود !
دیـدم طرف واقعا ترمـز بریـده و از تمامی افراد
سـاده لـوح سـبقت گرفته و بـه اراجیـف گویی
افتـاده  ،کمـی او را نصیحت کردم و گفتم  :سـیاه
نمایـی نکـن کـه راه به جایـی نمی بـری !نصف
همیـن وزارت خانه هـا هـم اضافـی اسـت  ،تـو
وقتـی بلـد نیسـتی مشـکلی را حـل کنـی چـرا
گریبـان سفسـطه را می گیـری ؟ بـه اینجـا که
رسـیدم گفت  :می دانـی تنها راه حل مشـکالت
چیسـت ؟ گفتـم نـه !گفـت مناقصـه !دیگـر
مطمئـن شـدم کـه بـه هذیـان گویـی افتـاده
و رطـب و یابـس بـه هـم می بافـد ولـی او بـا
اعتمـاد به نفسـی کـه از سـالها تجربه و سـفر
و حضـر نشـات می گرفـت  ،بـی اعتنا بـه اظهار
شـگفتی من گفت  :عزیز دلم من کشـورهایی را
سـراغ دارم کـه نه نفـت و گاز دارنـد و نه منابع
زیـر زمینـی و آثار باسـتانی و خطـوط دریایی و
چنیـن و چنـان امـا روزگارشـان هـم می گذرد ،
چـه اشـکالی دارد کـه مـا هـم مشـکالتمان را
بین نخبگان کشـورمان بـه مناقصـه بگذاریم ؟
شـاید کسـی پیـدا شـد و زبانـش بـه دماغش
ر سید !
دیگـر از او ناامیـد شـدم  ،معلـوم نیسـت چـرا
هـر کسـی از مـادرش قهـر کـرد فکـر می کند
همـه چیز دان اسـت و به هر سـوراخ سـنبه ای
سـر می کشـد و به خیـال خـودش می تواند هر
گرهـی را بـا سرانگشـت تدبیـر بـاز کنـد ؟ آن
روز تـا نیمه های شـب بـا او کل کل کـردم و به
جایـی نرسـیدم  ،اگر چـه هر دو دوران باشـکوه
سـالمندی را طـی طریـق می کردیـم ولـی
احسـاس کـردم جوانـی زبـان نفهم اسـت که
در اثـر بیمـاری شـکاف بین نسـلی نـه او حرف
مـرا می فهمـد و نـه مـن از چرندیات او سـر در
مـی آورم  .دسـت از جان شسـتم و بـه او گفتم :
مـرا بـه خیر تو امید نیسـت شـر مرسـان و برو
دنبـال کارت !امـا طـرف ول کـن معاملـه نبـود
و اصـرار داشـت کـه مشـکالتی از این دسـت
الینحـل نیسـت  .دمدمه هـای صبح متقاعد شـد
کـه مـن و او بایـد برای فهـم سـخنان یکدیگر
مترجمی اسـتخدام کنیـم شـاید بتوانیـم تـا
پنجاه سـال دیگـر یکدیگـر را متقاعـد نماییم .
از هـم خداحافظـی کردیـم  .از چالـه ی مجادلـه
بـه چـاه اندیشـه ای ژرف افتـادم و هنـوزا هنوز
می اندیشـم کـه چـه باید کـرد ؟
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رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت بهداشت:

کمبود یک دارو میتواند تمام خدمات
ارزشمند نظام سالمت را زیر سوال ببرد
رئیـس جمهور کسـب رتبـه اول در منطقه و پانزدهم
در دنیـا در حـوزه بهداشـت و درمـان را نشـانه
پیشـرفت و بالندگـی کشـور دانسـت و گفـت :کینـه
دشـمنان از همین دسـتاوردهای عظیم ناشـی شده
قطعـا بـرای آنهـا پذیرفتنـی نیسـت کـه کشـوری
و ً
تحـت تحریـم نـه تنهـا  ۹۵درصـد از داروهـای مورد
نیـاز مردمـش را تولیـد کند ،بلکـه بـه صادرکنندگان
دارو نیـز تبدیـل شـود.
به گزارش ایسـنا ،سـید ابراهیم رئیسی در هشتمین
مقصـد از جلسـات نظارت سـتادی بر دسـتگاههای
اجرایـی ،صبـح امروز دوشـنبه بـه وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی رفـت و پـس از اسـتماع
گـزارش وزیـر و معاونیـن ایـن وزارتخانـه از عملکـرد
یکسـاله ،راهکارهـا و پیشـنهاداتی در  ۲۳محـور در
جهـت ارتقـای کمـی و کیفـی فعالیتهـای وزارت
بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی ارائـه کرد.
رئیـس جمهـور ضمـن قدردانـی از نقشآفرینـی
همـه دسـتاندرکاران و مسـئوالن ایـن بخـش در
ادوار مختلـف در ارتقـای شـاخصهای سلامت،

بهداشـت و درمـان کشـور ،تصریـح کـرد :وزارت
بهداشـت و درمـان ،در دولـت سـیزدهم ،در
شـرایط بسـیار سـخت همهگیـری کرونـا کار
خـود را آغـاز کـرد کـه روزانـه بیـش از  ۷۰۰نفـر از
هموطنانمـان جـان خـود را از دسـت میدادنـد و

آغاز دور جدید حمالت موشکی و پهپادی به
مقر تروریستها در اقلیم شمال عراق

تالش مجلس برای ساماندهی تجمعات
به کجا رسید؟
سـخنگوی کمیسـیون امور داخلی کشور و شوراها
در مجلـس ،تاکیـد کـرد :کمیسـیون ایـن آمادگـی
را دارد کـه بالفاصلـه پـس از اتمـام بررسـی های
کارگـروه تخصصـی ،طـرح سـاماندهی تجمعات را
در دسـتور کار قـرار دهـد و گـزارش آن را به صحن
مجلـس ارائـه کند.
علـی حـدادی در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،دربـاره
آخریـن وضعیـت طـرح سـاماندهی تجمعـات در
کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها ،بـا بیـان
اینکـه این طـرح همچنـان در کارگـروه مربوطه در
حـال بررسـی کارشناسـی اسـت و فعلا در دسـتور
کار کمیسـیون قـرار نگرفته اسـت ،اظهار داشـت:
نماینـدگان در تلاش هسـتند در قالـب ایـن طـرح
بـه بحـث اعتراضـات مردمی توجـه شـود.
وی بـا بیـان اینکه بر اسـاس این طـرح محل های

خانوادههـای بسـیاری داغـدار میشـدند ،امـا بـا
همـت مسـئوالن ایـن وزارتخانـه بـرگ زرینـی در
تاریـخ نظـام سلامت کشـور رقـم خـورد و در کنترل
ایـن بیمـاری بـه نقطـهای رسـیدیم کـه هـم در ابتال
و هـم در فوتیهـا ،آمـار صفـر یا تک رقمـی را تجربه

میکنیـم و اقـدام جهـادی وزارت بهداشـت و کادر
درمـان کشـور در واکسیناسـیون سراسـری مـردم
مـا را در زمـره کشـورهای موفـق در مبـارزه بـا کرونا
قـرار داد.
رئیسـی «بیمـه رایـگان  ۶میلیـون نفـر» از
دهکهـای پاییـن جامعـه در قالـب بیمـه سلامت
را اقـدام بـزرگ و ارزشـمند دیگـر دولـت سـیزدهم
در عرصـه بهداشـت و سلامت عنـوان کـرد و
افـزود :بـا اسـتمرار طـرح بیمـه سلامت در چنـد
مـاه آینـده ،پوشـش بیمـه همگانـی کـه از اقدامـات
ناتمـام دولتهـای گذشـته بـوده اسـت ،محقـق
خواهـد شـد.رئیس جمهور طراحـی و اجرای «طرح
دارویـار» بـا هـدف مبارزه بـا رانت و قاچـاق معکوس
دارو را اقـدام مهـم دیگـر وزارت بهداشـت در دولـت
سـیزدهم برشـمرد و اظهار داشـت :اهمیت نظارت
بـر اجـرای صحیـح ایـن طـرح بسـیار مهـم ،کمتـر
از طراحـی آن نیسـت و تحقـق کامـل ایـن طـرح
نیازمنـد توجـه و مراقبـت دقیـق ،موثـر و مسـتمر
وزارت بهداشـت اسـت.

نیروی زمینی سپاه خبر داد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی پاسخ داد

تجمـع با هماهنگـی اسـتانداری ها و فرمانداری ها
تعییـن می شـود ،در ادامـه اظهـار کـرد :از سـوی
دیگـر پیـش بینـی شـده تـا مجوزهایـی بـرای
برگـزاری تجمعـات اعتراضـی مـردم در چهارچوب
قانـون صـادر شـود .به دنبال آن هسـتیم که بسـتر
برگـزاری تجمعـات مردمی در چهارچـوب اصل ۲۷
قانـون اساسـی فراهـم شـود .مجلس بـه دنبال آن
اسـت کـه صـدای انتقـاد و اعتـراض مردم شـنیده
شـود و در چهارچـوب قانـون بـه ایـن مطالبـات
مـردم پرداخته شـود.
سـخنگوی کمیسـیون امـور داخلـی کشـور تصریح
کـرد :کمیسـیون آماده اسـت که بالفاصلـه پس از
اتمـام بررسـی های طـرح در کارگـروه ویـژه ،طـرح
را مـورد بررسـی قـرار دهـد و گـزارش آن را بـرای
رسـیدگی بـه صحـن مجلـس ارائـه کند.

روابـط عمومی نیـروی زمینـی سـپاه از آغـاز
دور جدیـد حملات موشـکی و پهپـادی قـرارگاه
حمـزه سیدالشـهدا علیـه السلام بـه مقرهـای
باقیمانـده تروریسـتهای تجزیهطلـب ضـد
ایرانـی در مناطقـی از اقلیـم شـمال عـراق خبـر
داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـپاه نیـوز ،روابـط
عمومی نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران انقلاب
اسلامی در اطالعیـه ای از آغـاز حملات
جدیـد موشـکی و پهپـادی قـرارگاه حمـزه
سیدالشـهدا علیـه السلام بـرای انهـدام مقرهـا
و مراکـز باقیمانـده گروهکهـای تروریسـتی
تجزیهطلـب ضـد ایرانی مسـتقر در شـمال اقلیم
عـراق خبـر داد .
متـن اطالعیـه روابـط عمومی نیـروی زمینـی

سـپاه بـه ایـن شـرح اسـت:
بسماللهالرحمنالرحیم
در ادامه انهدام مقرها و مراکز توطئه  ،اسـتقرار
 ،آموزش و سـازماندهی گروهکهای تروریستی
تجزیهطلـب ضـد ایرانـی در اقلیم شـمال عراق ،
برخـی از مقرهـای باقـی مانده مزدوران اسـتکبار
جهانـی از سـاعات اولیـه بامـداد امروز ( دوشـنبه
) هـدف دور جدیـد حملات موشـکی و پهپـادی
قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا علیـه السلام نیروی
زمینی سـپاه قـرار گرفتند.
طـی ایـن حملات کـه در مناطقـی در عمـق
اقلیم شـمال عـراق از جملـه جژنیـکان  ،زرگوئیز
و کـوی سـنجق انجـام گرفـت ،ضمـن انهـدام
اهـداف مـورد نظـر  ،ضربـات و خسـارتهای
سـنگینی بـه تروریسـتها وارد آمـد.

یک مقام آمریکایی ادعا کرد:

از حمله ایران به عربستان ممانعت کردیم
یـک مقـام آمریکایـی مدعی شـد که ایـران قصد
حملـه بـه عربسـتان را داشـت کـه بـه احتمـال
زیـاد بـه دلیـل همـکاری امنیتـی میـان ریاض و
واشـنگتن انجام نشـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از الخلیـج آنالیـن،
مـک گـورک ،هماهنـگ کننـده شـورای
امنیـت آمریـکا در امـور خاورمیانـه و شـمال
آفریقـا در اظهاراتـی در نشسـت امنیتـی منامـه
گفـت کـه کشـورش بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات
قریـب الوقـوع در منطقـه راهبـردی و غنـی از
منابـع انـرژی تمرکـز کـرده اسـت.
وی مدعـی شـد کـه نیروهـای آمریکایـی یـک
تهدیـد قریـب الوقـوع از سـوی ایـران را رصـد ،با
آن مقابلـه و از انجـام آن ممانعـت کردنـد.
مـک گـورک در ادامـه مدعـی شـد کـه ایـران
بـرای حملـه بـه عربسـتان آمـده میشـد و بـه
احتمـال زیـاد این امـر به دلیل همـکاری امنیتی
گسـترده میـان عربسـتان و آمریـکا رخ نـداد.

ایـن مقـام آمریکایـی همچنیـن گفـت کـه
کشـورش بـه دنبـال ایجـاد زیرسـاخت دفاعـی
دریایـی و هوایـی پیشـرفته در خاورمیانـه اسـت.
پیـش از ایـن مقامـات آمریکایی و عربسـتانی در
گفتوگـو بـا روزنامه وال اسـتریت ژورنـال ایاالت

متحـده مدعـی شـدند که ریـاض و واشـنگتن به
دلیـل دریافـت اطالعاتـی مبنـی بـر اینکـه ایران
ممکـن اسـت در آینـده نزدیـک بـرای حملـه بـه
عربسـتان سـعودی و عـراق آمـاده شـود ،در
وضعیـت هشـدار قـرار گرفتنـد.

وال اسـتریت ژورنـال ادعـا کـرده بـود کـه ایـران
ممکـن اسـت بـه زودی به اهدافی در عربسـتان
سـعودی و شـهر اربیـل عراق حمله کنـد تا توجه
افـکار عمومـی را از اعتراضـات داخلـی منحـرف
کند .
در ایـن گـزارش ،بـا اشـاره بـه اینکـه عربسـتان
ایـن اطالعـات را بـا مقامـات آمریکایـی در میان
گذاشـته اسـت ،ادعـا شـده اسـت کـه ارتـش
دو کشـور و برخـی دیگـر از کشـورها بـه حالـت
آمادهبـاش در آمدهانـد.
یکـی از مقامـات شـورای امنیـت ملـی کاخ
سـفید در ایـن خصـوص بـه خبرنـگار خبرگزاری
آناتولـی گفـت :مـا نگـران تهدیـد ایـران هسـتیم
و از طریـق کانالهـای نظامـی و اطالعاتـی بـا
عربسـتان سـعودی در تمـاس دائم هسـتیم .در
انجـام هیـچ گونـه اقدامی بـرای دفـاع از منافـع
خـود و شـرکای خـود در منطقـه تردیـد نخواهیم
کرد.

وزیر ارشاد:

تمام اقدامات شبکههای ترویج تروریسم برای شکایت رصد میشود
وزیـر فرهنگ در حاشـیه بازدید از رونـد انتخابات
هیـأت نظـارت بر مطبوعـات در سـخنانی با بیان
اینکـه تمامی اقدامـات و فعالیتهـای خـارج از
عـرف رسـانهای شـبکههای ترویـج تروریسـم
بـه منظـور شـکایت در مجامـع بینالمللـی
رصـد میشـود ،گفـت :اقدامـات قضایـی علیـه
تروریسـم رسـانهای ایـن شـبکهها اعـم از ترویـج
خشـونت و ایجـاد ناامنـی و آشـوب بـا همـکاری
نهادهـای ذیربـط در مراجـع بینالمللـی پیگیری
میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از مرکـز روابـط
عمومـی و اطالعرسـانی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،محمـد مهـدی اسـماعیلی در حاشـیه
بازدیـد از رونـد برگـزاری انتخابـات نماینـده
مدیـران مسـئول در هیـأت نظارت بـر مطبوعات
بـا اشـاره بـه تروریسـم رسـانه ای که شـبکه های
معانـد ایـن روزها بر آن متمرکز شـده انـد ،گفت:
شـبکه های معانـد و ایرانـی نمـا بـا بودجه هـای
نجومی کـه از سـوی دشـمنان ملـت ایـران
دریافـت می کننـد از هـر بسـتری در فضـای
مجـازی بـرای ترویـج فعالیت هـای تروریسـتی،
اقدامـات خشـونتآمیز و ایجـاد آشـوب ،ناامنـی
و انشـقاق در جامعـه اسـتفاده می کننـد کـه

در ایـن میـان شـبکه های اجتماعـی و پیـام
رسـانهای خارجـی نیـز بـه عنـوان ابـزار در
خدمـت فعالیت هـای تروریسـتی ایـن شـبکه ها
قـرار گرفتـه انـد کـه ایـن نیـز مصـداق جـرم
رسانه ای تلقی خواهد شد.
وی افـزود :در پیگیـری حقوقـی هـم شـکایت از
شـبکه تروریسـم رسـانه ای را در دسـتور کار قرار
داریـم و هـم شـبکههای اجتماعـی کـه بسـتر
خـود را در اختیـار ترویـج خشـونت و اقدامـات
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تروریسـتی قـرار میدهنـد .همچنین کشـورهای
میزبـان رسـانه های تروریسـتی و شـبکه های
اجتماعـی نظیـر تلگـرام بایـد پاسـخگوی چرایـی
میزبانـی از ایـن اقدامـات تروریسـتی باشـند.
وی افـزود :شـبکه های اجتماعـی و پیامرسـان
مروج آشـوب و خشونت ،شـریک تمامی اقدامات
تروریسـتی شـبکه های تروریسـتی بـه شـمار
می رونـد و بایـد عواقـب در اختیـار دادن بسـتر
بـرای ترویـج اقدامـات تروریسـتی بـه ایـن

شـبکه ها را بپذیرنـد.
اسـماعیلی خاطرنشـان کـرد :همانطـور کـه
پیـش از ایـن اعلام شـده از طریـق مراجـع
ذی صلاح پیگیـر شـکایات کیفـری و حقوقی از
این شـبکههای تروریسـتی در مراجـع بینالمللی
و کشـورهای میزبان هستیم.
اسـماعیلی بـا اشـاره بـه تلاش دشـمنان بـرای
بزرگنمایـی مشـکالت و تحریـف و جعـل
واقعیتهـای ایـران ،گفـت :دشـمن شـب و روز
بـا تروریسـم رسـانه ای بـه مـردم دروغ می گویـد
و بـه دنبـال انشـقاق در کشـور اسـت و بـا
پیشـرفته تریـن تجهیـزات ،بهـره از اتـاق فکـر
صهیونیـزم و پول هـای بـادآورده کشـورهای
مرتجـع عملیـات خـود را علیـه آرامـش و امیـد
مـردم ایـران بـه راه انداختـه اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه رونـد
برپایـی انتخابـات هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات
اشـاره کـرد و گفت :نهایـت تالش هـا و اقدامات
انجـام شـده کـه ایـن انتخابـات بـا بیشـترین
مشـارکت و عادالنـه تریـن روش هـا برگزار شـود،
از سـوی دیگـر پیشبینیهـای الزم انجـام شـده
تـا بـا همـکاری نهادهـای نظارتـی خدشـه ای به
انتخابـات وارد نشـود.

القاعده "جهاد" در قطر را
خواستار شد

گــروه تروریســتی القاعــده ،پیــروان خــود را بــه "جهــاد" در جــام
جهانــی قطــر فراخوانــد!
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از وبســایت دیلــی اســتار ،گــروه
القاعــده در اظهاراتــی کــه یــک روزنامهنــگار بــه نــام "وســیم نصــر"
منتشــر کــرده ،تاکیــد کــرد زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه "جهــاد"
فیزیکــی را در مواجهــه بــا "تهاجــم" بــه قطــر توســط جــام جهانــی
کــه بــرای "نابــودی جوامــع و ارزشهــای مســلمان" طراحــی شــده
اســت ،بــه راه انداخــت.
بــه نظــر میرســد ایــن گــروه از اعمــال خشــونت علیــه افــرادی
کــه بــه کشــور قطــر ســفر میکننــد ،حمایــت میکنــد.
در متــن ایــن بیانیــه آمــده اســت« :اعمــال آنهــا بــرای جوامــع
محافظــهکار و مردمــان مســلمان مــا بیگانــه اســت .فقــط آنهــا
[مســلمانان] میتواننــد بــا سنگســار کــردن آنهــا کار خــود را
انجــام دهنــد ».القاعــده بــا اشــاره بــه غــرب گفــت« :آنهــا اکنــون
انــواع دیگــری از تهاجــم فرهنگــی را میآورنــد ،نــوع دیگــری از
جنــگ فکــری مخــرب».
در بیانیــه منتســب بــه القاعــده آمــده اســت :یکــی از مهمتریــن
اهــداف آنهــا امحــای میــراث بســیاری از مــردم ایــن منطقــه از
طریــق احیــای هرزهنــگاری و عادیســازی فســاد همجنســگرایی
اســت.
ایــن گــروه همچنیــن گفــت کــه کشــورهای خاورمیانــه مســئول راه
دادن "تهاجــم" بــه شــبه جزیــره عربســتان توســط "صهیونیسـت-
صلیبیهــا" هســتند.
روز شــنبه یکــی از شــاخههای منطق ـهای القاعــده در بیانیههــای
جداگان ـهای از مســلمانان سراســر جهــان خواســت تــا از حضــور
در جــام جهانــی قطــر اجتنــاب کننــد .ایــن گــروه بــا هــدف گرفتــن
جــام جهانــی  ۲۰۲۲در قطــر ،ایــن کشــور را بــه دلیــل راه دادن
شــهروندان اســرائیلی ،مــردم الجیبیتــی و ســایر افــرادی
کــه "ارزشهــای مســلمان را هــدف قــرار میدهنــد" محکــوم
کــرد .آنهــا ایــن تورنمنــت را "کمپیــن پورنوگرافیــک علیــه محمــد"
توصیــف کردنــد.

رییس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس:

شکایت از رییس جمهور
سابق به دلیل زیان مردم در
بورس در دست بررسی است
رییــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی گفت:
شــکایتی از رییــس جمهــور ســابق بواســطه مداخــات ارزی و
مســاله ضــرر و زیــان مــردم در بــورس از طــرف کمیســیون اصــل
 ۹۰در دســت پیگیــری و اقــدام اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجــت االســام نصراللــه پژمانفــر روز دوشــنبه
در نشســت خبــری در مشــهد ،افــزود :در جریــان مســائلی کــه
دربــورس بوجــود آمــد حــدود  ۳۰تــا  ۴۰میلیــون ایرانــی در بــورس
لطمــه خوردنــد کــه عوامــل بــروز ایــن وقایــع بررســی شــده انــد.
وی ادامــه داد :بخشــی از مشــکالت موجــود و همیــن آشــوبها
و اعتراضــات بــه مســائلی ماننــد اشــتغال ،مســکن و بــی ارزش
شــدن پــول ملــی بــاز می گــردد کــه از ســالهای قبــل بــه وجــود
آمــده اســت.
تاج نباید رییس فدراسیون میشد
رییــس کمیســیون اصــل  ۹۰در خصــوص فدراســیون فوتبــال هــم
گفــت :تخلفــات رییــس فدراســیون فوتبــال را بــه دســتگاه های
مختلــف انتقــال داده ایــم ،در عیــن حــال تخلفــات وی پــس از
جــام جهانــی قطــر پیگیــری خواهــد شــد .معتقدیــم نبایــد وی بــه
ایــن ســمت انتخــاب می شــد.
پژمانفــر ادامــه داد :بــا توجــه بــه آغــاز جــام جهانــی فوتبــال قطــر
بایــد قــدری تحمــل کنیــم تــا ایــن بازی هــا تمــام شــود و پــس از
آن موضــوع تخلفــات را پیگیــری می کنیــم.
کاهش زندانیان چک
وی بــا اشــاره بــه کاهــش زندانیــان چــک در کشــور ،خاطرنشــان
کــرد :کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس بــر فعالیــت بدهــکاران
بانکــی و افــراد دارای بدهــی مالیاتــی نورافکــن بــرای شــفاف
ســازی انداختــه اســت.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس شــورای اســامی در
ادامــه تصریــح کــرد :بواســطه اصــاح ســاختار صــدور چــک
در کشــور و ثبــت چــک در ســامانه های ایجــاد شــده اکنــون
زندانیــان چــک در زندانهــای کشــور بــه یــک ســیزدهم قبــل از
اجــرای ایــن شــیوه کاهــش یافتــه اســت.
رییــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی عنوان
کــرد :بواســطه ایجــاد ســامانه های نظارتــی اکنــون صــدور چــک
در ایــران معنــای واقعــی پیــدا کــرده و نقــد کننــده چــک بــه عنــوان
یــک فــرد مشــخص مطــرح شــده و برخــاف گذشــته صادرکننــده
چــک بــه دنبــال نقــد کــردن آن اســت تــا از تبعــات منفــی برگشــت
خــوردن آن در امــان باشــد.

مقتدی صدر:

جام جهانی در قطر
بزرگترین پیروزی در برابر
غرب است
رهبــر جریــان صــدر عــراق در ســخنانی نســبت بــه میزبانــی قطــر
بــه عنــوان یــک کشــور عربــی از جــام جهانــی  ۲۰۲۲واکنــش
نشــان داد و ایــن اتفــاق را "بزرگتریــن پیــروزی" در برابــر غــرب
توصیــف کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــفق نیــوز ،مقتــدی صــدر،
رهبــر جریــان صــدر بــا انتشــار توییتــی در ایــن بــاره نوشــت:
اولیــن ثمــره جــام جهانــی فوتبــال در اولیــن نســخه عربــی آن؛
از ســرگیری روابــط قطــر و عربســتان بــود و امیــد اســت کــه
جامی بــرای وحــدت صــف عربــی و اســامی و گســترش و توســعه
صلــح بــه ویــژه در یمــن ،ســوریه ،لبنــان و دیگــر کشــورهای
عربــی باشــد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن اتفــاق بــه جهــان ثابــت میکنــد کــه
عربهــا و مســلمانان قــادر بــه مدیریــت جــام جهانــی و برگــزاری
آن هســتند و میتواننــد صلــح و وحــدت عربی-اســامی و
بینالمللــی را توســعه دهنــد.
رهبــر جریــان صــدر در ادامــه توییــت خــود نوشــت :ایــن
بزرگتریــن پیــروزی و موفقیــت در برابــر غــرب اســت.
جــام جهانــی  ۲۰۲۲فوتبــال عصــر یکشــنبه و در مراســمی با
حضــور مقامــات بلنــد پایــه کشــورهای مختلــف و در رأس آنهــا
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیــس جمهــوری ترکیــه ،عبدالفتــاح
سیســی ،همتــای مصــری او و محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد
عربســتان ســعودی افتتــاح شــد.

فارس
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برنامه شیراز  ۱۴۰۴در آستانه تصویب
رئیس کمیسیون برنامه ریزی بودجه ،حقوقی و امالک شورای شهر شیراز اعالم کرد
که  ۱۳آذرماه امسال ،برنامه شیراز  ۱۴۰۴در صحن علنی ...
یاد  داشت خبرنگار

تامین منابع احداث پروژه های راه آهن از محل فروش نفت
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی گفت :منابع مالی  ۴کریدور اصلی
کشور از جمله محور بوشهر به شیراز و مسیر جهرم به شیراز در ...

نکته اول و آخر)
چنـدی پیـش و در پـی یـک مـورد حیـوان آزاری در اسـتهبان ،قاضـی
پرونـده ،شـخص حیـوان آزار و دو فـرد انتشـار دهنده این تصاویـر را ملزم
بـه تهیـه و نصـب بنـر فرهنگـی در جهـت آزار نرسـاندن بـه حیوانـات و
همچنیـن ،تهیـه آذوقـه بـرای حیوانـات کـرد.
نتیجه گیری اخالقی
اقـدام یـاد شـده قاضـی محتـرم ایـن پرونـده و پیشـتر،؛ برخـی قضـات
محتـرم در حوزه هـای مشـابه ،حداقـل از دو جهـت می بایسـت مـورد
توجـه و حتـی الگویـی در سـاختار قضایـی کشـور قـرار گیـرد.
ایـن اقـدام ،از یـک سـو نوعـی فرهنگ سـازی در جهت «رعایـت حقوق
حیوانـات» و از سـوی دیگـر «صـدور رأی جایگزیـن حبـس» بـه شـمار مـی رود .رویکـردی کـه هـم شـخص
خطـاکار را متوجـه خطایـش می کنـد ،هـم بـه دلیـل جاذبـه ای کـه صـدور چنیـن آرایـی بـرای مـردم دارد خـود
نوعـی فرهنگ سـازی اسـت و از سـوی دیگـر ،علاوه بـر کاهـش هزینه هـای نگهـداری زندانیـان ،زمینـه یک
تجربـه متفـاوت را بـرای شـخص خطـاکار محیطـی جدیـد بـه نـام زنـدان فراهـم نمی سـازد.
لـذا شایسـته اسـت ،توسـعه چنیـن رویکـردی به عنـوان یک اولویـت و حتـی دغدغه مـورد توجه جدی دسـتگاه
قضـا قـرار گیرد.

ایمانیه استاندار فارس :

آمادگی اجرای طرح دورکاری بانوان را بصورت آزمایشی داریم
اسـتاندار فـارس از مکاتبـه بـا رئیس جمهور برای کسـب مجـوز دورکاری بانوان
خبـر داد و افـزود :آمادگـی داریـم ،طـرح دورکاری بانوان را بصورت آزمایشـی،
در فـارس اجـرا کنیم.
دکتـر محمدهادی ایمانیه در ششـمین جلسـه سـتاد خانـواد ه و جوانی جمعیت،
ضمـن تشـکر از اقدامـات و فعالیت هـای انجـام شـده ،گفـت :گـزارش اجرای
مصوبـات جلسـات قبـل و ارائـه راهکارهـا بـرای مـوارد مطـرح شـده ،نشـان
دهنـدهی دغدغهمنـدی و تلاش مسـؤلین بـرای حـل مشـکالت موجـود ،در
حـوزه خانـواده و جوانـی جمعیـت اسـت.
دقیـق قوانیـن مرتبـط  ،بـا
و
صحیـح
رسـانی
اسـتاندار فـارس بـر لـزوم اطلاع
ِ
طـرح جوانـی جمعیـت تاکیـد کـرد و افـزود :صدا وسـیمای مرکز فـارس قوانیـن قابل اجـرا را برای مردم تشـریح
کنـد ،تـا مـورد مطالبـه عمومی قـرار گیـرد.
دکتـر ایمانیـه بـا اشـاره بـر اینکه در اجـرای قانون نمی تـوان سـلیقگی عمل کرد ،اظهار داشـت :مدیران بازرسـی
اسـتان بـا دقـت ،میـزان عمل بـه قانون جوانـی جمعیـت را در دسـتگاه های اجرایی رصد و گـزارش کنند.
وی از مکاتبـه بـا رئیـس جمهـور بـرای کسـب مجـوز دورکاری بانـوان خبـر داد و افـزود :آمادگـی داریـم ،طـرح
دورکاری بانـوان را بصـورت آزمایشـی ،در فـارس اجـرا کنیـم.
نماینـده عالـی دولـت در فارس با اشـاره به وضعیـت خوابگاه های دانشـجویی ،خصوصا متاهلی ،اظهار داشـت:
دانشـجویان می بایسـت تامیـن خوابـگاه متاهلـی را بعنـوان یـک موضـوع بهحق از مسـئولین دانشـگاه ها مطالبه
کنند.
اسـتاندار فـارس ادامـه داد :آمادگـی داریـم با اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی ،بـرای امالک مازاد و بالاسـتفاده
دانشـگاه ها ،ایجـاد ارزش افـزوده کنیـم تـا عوائـد حاصـل از آن بـرای احـداث خوابگاه هـای دانشـجویی هزینـه
شـود؛ لـذا دانشـگاه ها و مراکـز عالـی بـرای انجـام ایـن ُم ِهم تـوان بگذارنـد ،دولـت و خیرین نیـز همـواره در این
زمینـه حمایـت خواهنـد کرد.
وی ،شـیراز را شـهر دوسـتدار خانـواده دانسـت و از مسـئولین ذیربـط خواسـت فضاسـازی های شـهری و
اطالع رسانی را به نحوی هدایت کنند تا این شعار در عمل نیز نمود پیدا کند.
دکتـر ایمانیـه بـر لـزوم ایجـاد مراکـز مشـاوره در دانشـگاه ها تاکیـد کـرد و افـزود :دانشـگاه ها رأسـا ،طـی
زمان بندی مشخص ،اقدام به تاسیس مرکز مشاوره دانشجویان ویژه خودشان نمایند.

رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داد

تامین منابع احداث پروژه های راه آهن از محل فروش نفت
مهر:رئیـس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسلامی گفت :منابـع مالی ۴
کریدور اصلی کشـور از جمله محور بوشـهر به شـیراز و مسـیر جهرم به شـیراز
در قالـب فـروش نفت تامین می شـود.
محمدرضـا رضایـی کوچـی صبـح دوشـنبه در جلسـه بررسـی رونـد و مسـائل
و مشـکالت پـروژه راه آهـن جهـرم گفـت :می دانـم کـه پیمانـکاران روزهایـی
سـختی را تحمـل میکننـد و معتقـدم پیمانـکاران سـرمایههایی بـرای کشـور
هسـتند و نبایـد بـه آنـان آسـیب وارد شـود و در شـرایط سـخت هـم بایسـتی از
آنـان مواظبـت کـرد تـا زحمتهایی که سـالهای کشـیدند تـا به یـک پیمانکار
رتبـه یـک تبدیـل شـود از بیـن نرود.
وی افـزود ۴ :کریـدور اصلـی کشـور از جملـه محـور بوشـهر به شـیراز با مسـیر جهـرم به شـیراز ،منابع مـورد نیاز
آن در قالـب فـروش نفـت تأمین میشـود.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی عنوان کـرد :ایـن اتفاق موجب سـرعت بخشـی بـه پروژهها
از جملـه پـروژه راه آهـن بوشـهر ،شـیراز و جهرم میشـود.
بـه گفتـه رضایـی کوچـی ،حـدود  ۲۵هـزار میلیـارد تومـان برای پـروژه بوشـهر -شـیراز -بندرعباس تعریف شـده
اسـت کـه اعتبـاری مناسـبی برای پوشـش این مسـیر اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تجهیـزات و ماشـین آالت در کارگاه بایـد افرایـش پیـدا کند ،اظهـار کرد :بـه زودی منابع
جدیـدی بـرای راه آهـن جهـرم تزریـق میشـود و بـا افزایـش تجهیـزات و ماشـین آالت ایـن پـروژه بـا سـرعت
بیشـتری انجام شـود.

اجرای طرح کانون ارزیابی مدیران شهرداری شیراز
معاون برنامهریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری شـیراز از اجرای طرح
کانـون ارزیابـی مدیـران خبر داد و گفت :شناسـایی سیسـتماتیک افـراد دارای
شایسـتگیهای احـراز پسـتهای مدیریتـی هدف این طرح اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی شـهرداری شـیراز ،محمدعلـی راضـی از
اجـرای طـرح کانـون ارزیابـی مدیـران خبـر داد.
او اظهـار کـرد :در اولیـن مرحلـه طـرح شناسـایی کارکنـان بـرای انتصـاب
در پسـتهای رؤسـای اداره برنامهریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی
و رئیـس گـروه مطالعـات و پژوهـش در دسـتور کار ایـن کانـون بـوده
است.
معـاون برنامهریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری شـیراز بـا بیـان اینکـه شناسـایی سیسـتماتیک
افـراد دارای شایسـتگیهای احـراز پسـتهای مدیریتـی هـدف ایـن طـرح اسـت ،افـزود :ایجـاد فرصـت
یکسـان بـرای کارکنـان جهـت برخـورداری از ارتقـای شـغلی و ارزیابـی همهجانبـه افـراد بـه منظـور حصـول
اطمینـان از شایسـتگیهای آنهـا در مهارتهـای مدیریتـی از دیگـر اهـداف طـرح کانـون ارزیابـی مدیـران
است.
راضـی بـه تشـریح چگونگـی انجـام کار پرداخـت و بیـان کـرد :در ایـن طـرح ارزیابـی ترکیبـی از دانـش ،مهارت،
نگـرش و ویژگیهـای فـردی ،ایـن امـکان را میدهـد شایسـتگی های همـه جانبـه ای از افـراد مـورد سـنجش
قـرار گیـرد تـا کمبودهـای دانشـی ،مهارتـی و نگرشـی داوطلبان را بـرای پذیرش ارتقای شـغلی در سـطوح باالتر
نشـان میدهـد.

آمادگی اجرای طرح دورکاری بانوان را بصورت آزمایشی داریم
استاندار فارس از مکاتبه با رئیس جمهور برای کسب مجوز دورکاری بانوان خبر داد
و افزود :آمادگی داریم ،طرح دورکاری بانوان را بصورت ...

حسینی عضو شورای شهر شیراز خبرداد
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برنامه شیراز  ۱۴۰۴در آستانه تصویب
ایسـنا :رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجـه ،حقوقی و
املاک شـورای شـهر شـیراز اعلام کـرد کـه  ۱۳آذرمـاه
امسـال ،برنامه شـیراز  ۱۴۰۴در صحن علنی شـورای این
کالنشـهر نهایـی شـده بـه تصویب میرسـد.
سـید ابراهیـم حسـینی با اشـاره به بودجه  ۱۵هـزار و ۳۸۵
میلیـارد تومانـی شـهرداری شـیراز در سـال جـاری ،بیـان
کـرد ۵ :هـزار و  ۸۰۰میلیـون از ایـن بودجـه را عـوارض
تشـکیل میدهـد.
او بـا بیـان اینکـه پیشبینـی افزایـش در متمـم بودجـه
داریـم امـا بـه عـوارض اضافـه نمیشـود ،افـزود :بـرای
تحقـق ایـن بودجـه ۴ ،هـزار میلیـارد تومـان از فـروش
ملـک ،هـزار و  ۵۰۰میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت ،هزار
میلیـارد تومـان وام ،هـزار میلیـارد تومـان باغـات۵۰۰ ،
میلیـارد تومـان کمـک دولـت پیشبینـی شـده اسـت.
رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجه ،حقوقـی و امالک
شـورای شـهر شـیراز ادامـه داد :از آنجـا کـه در  ۶ماه اول
سـال ،بودجـه عـوارض محقـق میشـود ،به همیـن دلیل
درآمـد شـهرداری در  ۶مـاه اول کـم اسـت و درآمد حاصل
از اوراق مشـارکت نیـز از دیمـاه بـه بعـد و وام و تسـهیالت
نیـز بخـش کمی محقق شـده میشـود.
حسـینی گفـت :در بخش فـروش ملک نیز کمتـر از ۵۰۰
میلیـارد تومـان محقـق شـده و کمکهـای دولـت هـم در
ماههـای پایانـی سـال محقق میشـود.
او بـا بیـان اینکـه در  ۶مـاه اول امسـال ۳۶ ،درصـد درآمد
شـهرداری محقـق شـده و این میـزان تحقـق بودجه جای
تعجـب نـدارد ،چرا کـه اصل درامد در سـه ماه آخر اسـت،
عنـوان کـرد :بودجه جـاری  ۲هـزار و  ۴۰۰میلیـارد تومان
است.
رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجه ،حقوقـی و امالک
شـورای شـهر شـیراز بـا تصریـح بـر این نکتـه کـه افزایش
عـوارض و ملـک نخواهیـم داشـت ،گفـت :شـهرداری
شـیراز بیش از  ۲۸هزار میلیارد تومان از سـایر دسـتگاهها
مطالبـه دارد کـه معـادل بودجـه بیـش از بودجـه  ۲سـال

میشـود ۲ .هـزار و  ۲۷۰میلیـارد تومـان از ایـن مطالبـات
را معـاون اول رییـس جمهـور دسـتور پرداخـت داده که در
دسـتور کار قـرار گرفتـه و امیـد اسـت کـه  ۲هـزار و ۵۰۰
میلیـارد تومـان درامـد جدید از محـل مطالبات شـهرداری
از سـایر دسـتگاهها اضافـه شـود.
حسـینی افـزود ۶۸۸ :میلیـارد تومـان بودجـه مـازاد نیـز
تخصیـص نیافتـه اسـت و طبـق قانـون ردیـف آن را در
بودجـه صفـر میگذاریـم و در متمـم بودجـه اضافـه
میشـود.
او بـه ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شـهرداری از مردادماه
امسـال و افزایـش  ۲.۵درصـدی عوارض نوسـازی توسـط
مجلـس شـورای اسلامی ،گفـت :عـوارض نوسـازی
سـالهای قبـل  ۱.۵درصـد بـوده اسـت.
رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجه ،حقوقـی و امالک
شـورای شـهر شـیراز تصریـح کـرد :در ایـن حـوزه شـورا و
شـهرداری اختیـاری ندارد.
حسـینی ادامـه داد :شـهروندان تـا آخـر مردادمـاه ۱۴۰۲
فرصـن دارنـد کـه عـوارض نوسـازی را پرداخت کننـد و در
ایـن صـورت جریمـه تاخیـر بـه آنهـا تعلـق نمیگیـرد و در

صورتـی کـه عـوارض نوسـازی به موقـع پرداخت شـود ۱۰
درصـد تخفیـف و اگر تاخیر داشـته باشـد  ۹درصـد جریمه
میشـوند.
او خاطرنشـان کـرد :قسـط بنـدی عـوارض نوسـازی نیـز
انجـام شـده و حداکثـر  ۱۲درصد مـردم عوارض نوسـازی
را پرداخـت میکننـد.
رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجه ،حقوقـی و امالک
شـورای شـهر شـیراز همچنیـن گفـت ۸۰۰ :هـزار ملـک
در شـهر داریـم کـه اطالعـات  ۴۰۰هـزار ملـک آن در
شـهرداری موجـود اسـت و از ایـن تعـداد اطالعـات ۲۲۰
هـزار ملـک آن بـروز شـده اسـت.
حسـینی ادامـه داد :براسـاس ایـن شـرایط پیـش بینـی
میشـود بودجـه امسـال بـا متمـم بـه  ۱۹هـزار میلیـارد
برسـد امـا عـدد  ۱۸هـزار و  ۵۰۰میلیـون تومـان عـدد
منطقـی اسـت.
او عنـوان کـرد :شـهردار شـیراز نیـز از طریق بانـک زمین
نیـز بخشـی از درامـد را افزایـش میدهـد و همچنیـن
بخشـی از زمینهـای شـهرداری را تلاش داریـم کـه در
بـورس عرضـه کنیـم.
رئیـس کمیسـیون برنامه ریـزی بودجه ،حقوقـی و امالک
شـورای شـهر شـیراز بـا بیـان اینکـه در شـورای ششـم
همـه اعضـا نیـروی جدیـد بـا خـود نیاوردنـد امـا عـدهای
هـم آوردنـد ،افـزود :تلاش داریـم تـا کسـانی کـه بـه
بازنشسـتگی رسـیدهاند از شـهرداری خداحافظـی کننـد و
نیروهایـی کـه اسـتخدام رسمی هسـتند امـا پسـتی بـرای
آنهـا نیسـت بـه کار برگردنـد.
حسـینی تصریـح کـرد :اکنون مـازاد نیروی انسـانی داریم
امـا عـدد دقیـق مشـخص نیسـت و براسـاس آمارهـای
متفـاوت بـه ازای هـر پسـت بـه عبارتـی  ۲تـا  ۴نیـروی نفر
اضافـه داریم.
او خاطرنشـان کـرد :براسـاس بررسـیها ،افـرادی کـه بـر
روی قاعـده و فرمـول وارد شـهرداری شـدهاند ،متعهد تر و
کارایـی بهتـری دارند.

اسدی شهردار شیراز مطرح کرد:

توسعه فرهنگ شهروندی با گسترش فرهنگ کتابخوانی
عصرمردم:
شـهردار شـیراز بـا تصریـح بـر فرهنـگ
شـهروندی و توسـعه آن گفـت :بـرای میسـر
شـدن توسـعه فرهنـگ شـهروندی راههـای
مختلفـی وجـود دارد کـه یکـی از مهمتریـن
آن گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی اسـت.
محمدحسـن اسـدی در بازدیـد از اداره
کل کتابخانههـای عمومی اسـتان فـارس
و شـیراز ،بـا اشـاره بهوجـود مشـاهیر و
زمینههـای متعـدد فرهنگـی کـه در ایـن
اسـتان وجـود دارد ،بـر توسـعه فرهنـگ
کتابخوانـی تاکیـد کـرد.
او بـا تصریـح بـر گسـترش فرهنـگ
شـهروندی و توسـعه آن بـه عنـوان یکـی
از وظایـف شـهرداری شـیراز گفـت :بـرای

میسـر شـدن توسـعه فرهنـگ شـهروندی
راههـای مختلفـی وجـود دارد کـه یکـی از
مهمتریـن آن توسـعه فرهنـگ کتابخوانـی
اسـت و در ایـن رابطـه بـا تعاملـی که بـا اداره

کل کتابخانههـا و دیگـر دسـتگاهها وجـود
دارد ،میتوانیـم بـه نقطـه مناسـبی برسـیم.
شـهردار کالنشـهر شـیراز بـا اشـاره بـه
اختصـاص سـهم نیـم درصـدی از محـل

پرداخـت عـوارض بـه شـهرداری بـرای
توسـعه کتابخانههـا بر اسـاس قانـون گفت:
شـهرداری ایـن کالنشـهر آمادگـی هرگونـه
همـکاری در ایـن زمینـه را دارد.اسـدی بـر
ایجـاد و تاسـیس کتابخانـه مرکـزی شـیراز
تاکیـد و تصریـح کـرد :اسـتانداری فـارس،
شـورای اسالمی شـهر و شـهرداری شـیراز و
اداره کل کتابخانههـای اسـتان بدیـن منظور
پیگیـری الزم را انجـام و زمینـی ،جانمایـی
شـده و اختصـاص پیـدا کـرده که امید اسـت
زودتـر بـه مرحلـه عملیاتـی و به بهرهبـرداری
برسـد.بنابراین گزارش ،محمدحسـن اسـدی
شـهردار شـیراز در حاشـیه این بازدید در آیین
افتتـاح دو کتابخانـه سـیار حضـور یافـت و از
تعـدادی کتابـدار تقدیـر کـرد.

ارایه خدمات درمانی به  ۱۹۲۴بیمار کلیوی
در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عصرمردم:
مدیـر امـور بیماری هـا و مراکـز تشـخیصی و
درمانـی معاونت درمان دانشـگاه علوم پزشـکی و
خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز از ارایه خدمات
درمانـی بـه هـزار و  ۹۲۴بیمـار کلیـوی در مراکـز
زیـر مجموعـه دانشـگاه خبـر داد.دکتـر «کامـران
راسـخ» در ایـن بـاره گفـت :از ابتـدای سـال
چشم شیشه ای

جـاری تاکنـون بیـش از  ۱۷۰هـزار سـیکل دیالیز
در مراکـز زیـر مجموعـه دانشـگاه بـرای بیمـاران
کلیـوی انجـام شـده اسـت.او افـزود :انجـام ۲۱۴
پیونـد کلیـه در هفـت مـاه نخسـت امسـال در
مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز موجـب شـده تـا ایـن
بیمـاران از انجـام دیالیز بی نیاز شـوند.دکتر راسـخ

بـا اعلام خبر بهـره بـرداری از  ۱۸دسـتگاه دیالیز
در مراکـز زیـر مجموعـه دانشـگاه از ابتدای سـال
 ۱۴۰۱تاکنـون اضافـه کـرد :همچنیـن نوسـازی
تجهیـزات پزشـکی مراکز از اولویت هـای معاونت
درمـان بـوده و از ایـن رو پیگیری هـای الزم بـا
حمایـت مسـووالن دانشـگاه در حـال انجـام
اسـت.مدیر امـور بیماری هـا و مراکـز تشـخیصی

و درمانـی معاونـت درمـان دانشـگاه بـا قدردانـی
از حمایت هـای خیریـن حـوزه سلامت در ارتقای
ارایه خدمات بهداشـتی درمانی در سـطح اسـتان،
ادامـه داد :بـا همـکاری خیریـن حـوزه سلامت،
پنـج دسـتگاه دیالیـز در شهرسـتان های کازرون
و المـرد بـه چرخـه ارایـه خدمات سلامت اسـتان
فـارس افـزوده شـده اسـت.

فروش میوه هر چند با قیمت مناسب خطرات ترافیکی در مسی بزرگرا ها را افزایش داده است
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محمد هادی ایمانیه مطرح کرد:

راه اندازی مجدد ۲۲۰
کارخانه در استان فارس

مهر:اسـتاندار فـارس گفـت ۲۲۰ :کارخانـه راکـد
اسـتان فارس در راسـتای بهبود فضای کسـب و کار
راه انـدازی مجـدد شـدند.
محمد هـادی ایمانیـه در نشسـت نماینـدگان
تشـکلهای کارگـری و جامعـه بازنشسـتگان
فـارس کـه بـه مناسـبت سـالگرد تصویـب قانـون کار
برگـزار شـد ،گفـت :در شـش ماهـه نخسـت امسـال
جایـگاه کسـب و کار در اسـتان ارتقـا یافتـه و بـه رتبه
سه کشوری رسیده است.
وی افزود :در راسـتای بهبود کسـب و کار در اسـتان
فـارس ۲۲۰ ،کارخانـه راکـد هم دوباره فعال شـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه کاهـش حوادث ناشـی
از کار گفـت :امسـال بـا ارتقـا سـطح ایمنـی کارگران
در محیـط کار ۱۱۲ ،درصـد از حـوادث ناشـی از کار
و همچنیـن  ۲۰درصـد فـوت ناشـی از حـوادث در
محـل کار نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال کاهـش
یافته اسـت.

رونمایی از چهار محصول
فناورانه در دانشگاه شیراز
ایسـنا :در نشسـتی با حضور جمعی از دانشـگاهیان،
چهـار تیـم از تیمهـای شـتابدهنده کوانتـوم پلاس
مدیریـت نـوآوری ،فنـاوری و کارآفرینـی دانشـگاه
شـیراز ،بـه نامهـای «اکیـپ»« ،بگـردش»،
«فراهـوش آتـی گسـتر پاسـارگاد» و «قاصـدک» از
محصـوالت دانشبنیـان خـود رونمایـی کردنـد.
در ایـن نشسـت تیـم بگـردش از محصـول فناورانـه
خـود بـا نـام «سوپراپلیکیشـن گردشـگری سلامت
و درآمدزایـی» بـه عنـوان ،یـک سـوپراپ حـوزهی
گردشـگری ،تفریحات ،سالمت و سـرگرمی رونمایی
کرد.
بنـا بـر اعلام اعضای این تیـم ،در ایـن برنامه تالش
شـده تـا بـا تمرکـز بـر سلامتی ،گردشـکری شـهری
و طراحـی مشـوقها بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعی
شـرایط گردشـگری ،تفریحـات و سـرگرمی را بـرای
تمامی سـنین و سـطوح درآمـدی جامعـه فراهـم
کنیـم .کاربـران بـا نصـب برنامـ ه بگـردش بـه
جمـعآوری سـکه از طـرق مختلـف میپردازنـد و بـا
تبدیـل سـکههای بـه اعتبـار میتواننـد از فروشـگاه
کاال و خدمـات خریـد کننـد.
همچنیـن بـا همـکاری کسـبوکارهای آنالیـن
و غیرآنالیـن ،بـه توسـعهی بـازار ایشـان کمـک
میشـود؛ بـه این نحـو کـه پذیرندههـا با ارائـهی کاال
و خدمـات خـود در برنامهیبگـردش و بـا اسـتفاده از
فضـای تبلیغاتـی بـا پنـل گزارشدهـی حرفـهای،
ریسـک و هزینههـای تبلیغاتـی را کاهـش داده و
باعـث افزایـش اثربخشـی میشـود و فـروش خود را
رونـق میبخشـند.
تیـم اکیـپ ،محصـول خـود را بـا نـام «اپلیکیشـن
اکیـپ» کـه برنامـهای بـرای مدیریـت و تقسـیم
هزینههـا در سـفر و فعالیتهـای گروهـی اسـت،
رونمایـی کـرد و در معرفـی آن گفـت :محاسـبهی
سـهم و دنگهـا در فعالیتهـای گروهـی ،بهویژه در
سـفرها و زندگـی گروهـی ،یک مسـألهی دردسرسـاز
اسـت؛ این اپلیکیشـن با یـک رابط کاربری شـهودی
( )intuitiveبـرای محاسـبهی حسـاب و کتـاب
افـراد طراحـی شـده و قابلیتهـای بسـیاری دارد.
تیـم قاصـدک هـم کـه باهـدف خدمـت بـه عرصهی
کتـاب فعالیـت داشـت ،در معرفـی محصـول خـود
باعنـوان «اپلیکیشـن قاصـدک» اظهـار کـرد:
ایـن برنامـه براسـاس محـل عرضـه (لوکیشـن)
نزدیکتریـن مـکان کتـاب را نشـان می دهـد و از
دیگـر قابلیتهـای آن هـم این اسـت کـه کتابهای
صوتـی دارد ،فـروش و اتصـال مسـتقیم ناشـران بـه
کتابفروشـیها و خریـداران کتـاب را میسـر سـاخته
اسـت ،بازیافـت پسـماند کاغـذ و کتـاب را در خـود
گنجانـده و اولیـن حسـابداری ابـری اختصاصـی
کتابفروشـیها را ارائـه داده اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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تحلیل جامعه شناختی حوادث اخیر در دانشگاه شیراز
نشســت مسالهشناسی و جامعهشناسی سیاسی روز یکشــنبه  ۲۹آبانماه با تأکید بر
تحلیل جامعه شناختی حوادث شهریور و مهر  ۱۴۰۱در دانشکده ...
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پرداخت کمک هزینه تحصیلی به خانواده زندانیان زیر پوشش در شیراز
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شــیراز از پرداخت رقم یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون
ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ...

تحلیل جامعه شناختی حوادث اخیر در دانشگاه شیراز

ایرنـا :نشسـت مسالهشناسـی و جامعهشناسـی سیاسـی
روز یکشـنبه  ۲۹آبانمـاه بـا تأکیـد بـر تحلیـل جامعـه
شـناختی حـوادث شـهریور و مهـر  ۱۴۰۱در دانشـکده
حقـوق و علـوم سیاسـی شـیراز برگـزار شـد و در ایـن
نشسـت ابعـاد مختلـف ایـن حـوادث مـورد بررسـی قـرار
گرفـت.
خلیـل الـه سـردارنیا اسـتاد جامعـه شناسـی سیاسـی
شـامگاه یکشـنبه در ایـن نشسـت اظهـار کـرد :حـوزه
جامعـه شناسـی سیاسـی مربـوط بـه تعارضـات ،وفـاق و
سـازگاری اسـت؛ البتـه سیاسـت را نمیتـوان صرفـا نظـم
یـا تعـارض قلمـداد کـرد ،امـا کفـه تـرازو بیشـتر بـه نفـع
تعارض اسـت و اساسـا مسـئله محوری در جامعهشناسـی
سیاسـی این اسـت که چـرا تعارضها در یـک جامعه روی
میدهنـد؟
دانشـگاه بایسـتی بزرگتریـن بـازوی مشـورتی
حکومـت و حکمرانـی باشـد
وی بـا بیـان اینکـه ایـن تعارضهـا در خلأ شـکل
نمیگیرنـد ،گفـت :یـک سـری عوامـل خارجـی و داخلـی
در رویکردهـای مختلـف فرهنگـی ،اجتماعی و اقتصادی
مؤثـر هسـتند و هیـچ موضـوع و بحرانـی در خلا رخ
نمیدهـد؛ بـر طبـق رویکـرد جامعهشناسـی تاریخـی
هرچـه موضـوع بزرگتـر و ابعاد آن گسـتردهتر باشـد دارای
عقبـه تاریخـی بزرگتـری اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه با بیان اینکـه بحران هر چـه بزرگتر،
عقبـه بحـران در یـک جامعـه بسـته بـه عوامـل داخلـی و
خارجـی آن گسـترده اسـت ،گفـت :در ایـران در دو مـاه
اخیـر بـا یـک سـری رویدادهـا و بحرانهـای ناخوشـایند
روبـه رو هسـتیم کـه ایـن رویدادهـا قطعـا بـدون عقبـه
تاریخـی نیسـت.
سـردارنیا ادامـه داد :نمیتـوان هیـچ مسـئلهای را مطلقـا
بـه صـورت سـلبی یـا ایجابـی نگاه کـرد بلکـه بایـد رویکرد
واقعبینانـه ،روشمنـد و نـگاه خاکسـتری داشـته باشـیم.
وی بیـان داشـت :بحرانهـا در همه جوامـع رخ میدهد؛
در جامعـه مـا هم یک سـری بحرانهایی روی داده اسـت
کـه هم معلول یک سـری تناقضات در سـاختار فرهنگی،
اجتماعـی و سیاسـی جامعـه اسـت و هـم مربـوط بـه خود
کنشـگر ،جامعـه مدنـی ،جنبشهـا و نیروهـای اجتماعی
میشـود که چگونـه خویشـتنداری کنند.
سـردارنیا عنـوان کـرد :اگـر میخواهیـم بحرانهـا
در یـک جامعـه بدفرجـام نشـود بایـد حکومـت
و نیروهـای اجتماعـی خویشـتنداری و خـود را
بازنگـری کننـد و بـه ایـن شـرایط به عنـوان یک
فرصـت نـگاه و خـود را واکاوی کننـد؛ امـا گاهی
ایـن تـوازن بـه هـم میخـورد و اینجاسـت کـه
بایـد ببینیـم کـه کجـای کار حکومـت میلنگـد و
در چـه زمینههایـی مشـکل وجـود دارد.
وی گفـت :اگـر میخواهیـم دچـار التهـاب نشـویم بایـد
جامعـه و نیروهـای اجتماعـی هـم خویشـتنداری داشـته
باشـند؛ خوشـبختانه در جامعـهای زندگـی میکنیـم که به
لحـاظ عقبـه تمدنـی بسـیار باال و ریشـهدار اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود :بـا توجـه بـه عقبـه تاریخـی
درازمـدت و تمدنسـازی کـه در ایـران قبـل و پـس از
اسلام داریـم و دسـتاوردهای کشـور پـس از انقلاب
اسلامی و همچنیـن خویشـتن داری حکومـت و مـردم
قطعـا بـه سـرانجام خوبـی خواهیـم رسـید.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکه هیچ عامـل و بحرانی بدون بسـتر
داخلـی نیسـت ،گفت :ما در شـرایطی هسـتیم کـه با یک
همگرایـی شـدید نظـام رسـانهای روبـه رو هسـتیم کـه بـا
دور شـدن از مسـئولیت پذیـری رسـانهای در تقابـل جدی
بـا حکومـت و نظـام جمهـوری اسالمی هسـتند؛ نظـام
جمهـوری اسلامی هم بایـد ایـن را مدنظـر قـرار دهـد
کـه یـک سـری بحرانسـازهای داخلـی و تناقصهـای
سـاختاری در داخـل داریـم.
سـردارنیا بیـان کـرد :جمهـوری اسالمی دسـتاوردهای
قابل توجهی داشـته اسـت ،اما از آنجا که این دسـتاوردها
بـا انتظـار مطلوب فاصلـه دارند ،مشـکالت و عواملی حل
نشـده جامعـه خـود را بـه صورت بحـران نشـان دهند.
وی اظهار داشـت :متاسـفانه در عرصه سـاختار نیروهای
اجتماعـی و گروهبندیهـای سیاسـی در دولـت سـازی
بیشـتر از اینکـه بدنههـای فکری در تشـکیالت حکومتی
باشـد ،عمدتـا از آکروباتهـا و کسـانی کـه کمتـر دغدغـه
فکـری داشـتهاند ،بهـره گرفته شـده اسـت.
سـردارنیا بیـان کـرد :در برخـی مـوارد چـه جنـاح
اصالحطلـب ورود کـرده و چـه اصولگرایـان
آمدنـد ،کادرسـازی در بروکراسـی و مجلـس
عمدتـا تابعـی از بـرادری سیاسـی جناحـی و
ایدیولوژیـک بوده اسـت .لـذا مبـارزات جدی که
با فسـاد داشـتیم در خـور انتظار مطلوب نیسـت.
وی گفـت :نسـل امـروز دانشـگاهها نسـل آگاه و نسـل
دهکـده جهانـی هسـتند ما باید شـرایطی فراهـم کنیم که
ضوابـط و روابـط و شـأن دانشـگاهی و شـأن گفـت وگـو و
مناظـره حفـظ شـود و دانشـگاهیان بتواننـد حـرف خود را
شـفاف بزنند.
او بیـان کـرد :دانشـگاه کـه قلـب تپنـده تحـول در همـه
جوامـع اسـت از جایـگاه خوبـی در ایـران بهـره نمیبـرد و

نـگاه به دانشـگاهیان در حـد انتظار مطلوب نبوده اسـت؛
نمیگویـم بـه دانشـگاهیان اصال توجه نشـده امـا در خور
انتظـار مطلـوب نبوده و ما احسـاس بودن جـدی نکردیم؛
لـذا دانشـگاه بایسـتی به عنـوان بزرگترین بازوی مشـورتی
در خدمـت حکومـت و حکمرانـی باشـد و امیدواریم از این
پـس توجه بیشـتری شـود.
گفتوگو دارد راه خود را در دانشگاه باز میکند
سیدسـعید زاهـد زاهدانـی اسـتاد جامعـه شناسـی و
جنبش هـای اجتماعـی نیـز اظهار کرد :جای خوشـحالی
ت وگـو دارد راه خـود را در دانشـگاه بـاز
اسـت کـه گفـ 
میکنـد؛ در بحثهـای جامعه شناسـی سیاسـی تـا اواخر
قـرن بیسـتم دو مفهـوم قـدرت و اقتـدار مـورد بحـث قرار
میگرفـت.
اسـتاد جامعه شناسـی و جنبش هـای اجتماعی دانشـگاه
شـیراز ادامـه داد :در اواخـر قـرن  ۲۰اندیشـمندان
جامعهشناسـی سیاسـی بـرای اینکه بهتـر بتوانند مسـائل
اجتماعـی سیاسـی را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد قالـب
جنبشهـای اجتماعـی را پیـش گرفتنـد.
وی بـا بیـان اینکـه جنبش هـای اجتماعـی محوریـت
بحثهـای جامعهشناسـی سیاسـی را تشـکیل میدهـد،
گفـت :بنـده معتقـدم کـه اگـر میخواهیـم مسـئله را حل
کنیـد بایـد در وهلـه نخسـت صـورت مسـئله را خـوب
درک کنیـم .لـذا اگـر مسـئلهای در جامعـه وجـود دارد
بایـد در ابتـدا صـورت مسـئله را درک کنیـم و سـپس برای
پرداختـن بـه راه حـل تلاش کنیـم.
زاهدزاهدانـی بیـان کـرد :میتـوان گفـت جنبـش اخیـر
یـک جنبـش جهانی اسـت و اگـر میخواهیـم این جنبش
جهانـی را تحلیـل کنیـم بایـد یـک نظریـه و تئـوری جامـع
داشـته باشیم.
وی بـا بیـان اینکـه هـر جنبـش اجتماعـی از سـه عامـل
اصلـی تشـکیل شـده اسـت ،گفـت :یکـی از ملزومـات
ظهـور جنبـش اجتماعـی فراهـم شـدن زمینـه اجتماعـی
تقابـل و تعـارض اسـت .ایدئولوژی و نقشـه راه و همچنین
کنشـگران نیـز از دیگـر ملزومات ظهور جنبـش اجتماعی
ً
محسـوب میشـود؛تا کنشگرانـی فعـال نشـوند طبیعتـا
جنبـش اجتماعـی اتفـاق نمیافتـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه کنشـگران بـه سـه دسـته تقسـیم
میشـوند ،افـزود :کنشـگران از سـه دسـته رهبـران
جنبش ،توزیع کنندگان و توده روان تشـکیل شـده اسـت؛
اینهـا مجموعـه عواملـی اسـت کـه بایـد در هـر جنبـش
سیاسـی شناسـایی کنیم تـا بتوانیم بر اسـاس ایـن عوامل
راجـع بـه آن جنبـش قضـاوت کنیـم.
جامعـه ایرانـی ترکیبی از ذهنیتهـا و هویتهای
مختلف شـده است
هـادی صادقـی اول اسـتاد جامعـه شناسـی سیاسـی هـم
گفـت :در خصـوص بحـث اعتراضـات اخیـر بایسـتی
در ابتـدا نیمنگاهـی بـه سـاختار جامعـه داشـته باشـیم و
سـپس بـه ایـن موضـوع بپردازیـم کـه چـه ذهنیتهایـی
مسـبب ایـن اعتراضـات بـوده اسـت.
اسـتاد جامعـه شناسـی سیاسـی دانشـگاه شـیراز ادامـه
داد :در ایـن اعتراضـات نمیتـوان نقـش رسـانههای
خارجی ،سـلبریتیها ،نقـش نهادهـای حکومتی و جنس
اعتراضـات را نادیـده گرفـت؛ ایـن اتفاقـات از جوانـب
مختلـف قابـل بحـث اسـت.
صادقـی اول بیـان کـرد :اعتراضـات را میتـوان در یـک
بسـتر اجتماعـی تحلیـل کـرد؛ اگـر نگاهی به شـرایط
جامعـه داشـته باشـیم متوجـه خواهیـم شـد کـه
نخسـتین مسـئل ه جامعـه مـا از زمـان مشـروطه
تاکنـون ایـن اسـت کـه جامعـه ایرانـی ترکیبی از
ذهنیتهـا و هویتهـای مختلـف شـده اسـت و
هـر یـک از ایـن هویتهـا مطالباتـی از سیسـتم
سیاسـی دارنـد؛ امـا نکتـه قابـل تامـل این اسـت
کـه مطالبـات ایـن هویتهـا در تعـارض بـا
یکدیگـر اسـت.
وی افـزود :ایـن هویتهـا هیـچگاه کمرنـگ نشـدند و
بـدون شـک جامعـه ترکیبـی وابسـته بـه ایـن هویتهـای
ناهمسـاز بـا چالشهـای بسـیاری مواجـه میشـود.
او بـا اعتقـاد بـه اینکـه جامعـه ایرانـی در حـال حرکـت بـه
سـمت فردگرایـی اسـت ،گفـت :نظـام سیاسـی پـس
از پیـروزی انقلاب اسلامی به دنبـال اجتمـاع
گرایـی بـود ایـن در حالیسـت کـه جامعـه ایرانـی
بـه سـمت یـک نـوع فردگرایـی در حـال حرکـت
اسـت .بـه عنـوان مثـال در خصـوص مسـئله
حجـاب اگـر از بانـوان کـم حجـاب دلیـل عـدم
رعایـت حجـاب کامل را بپرسـیم ،پاسـخ خواهند
داد کـه ایـن خواسـت خـودم اسـت و خـودم
ترجیـح میدهـم چـه پوششـی داشـته باشـم.
صادقـی اول بـا بیـان اینکـه خواسـت تفکر اسلامی جمع
گرایـی اسـت ،گفـت :در جامعـه ایرانی در طی سـالهای
اخیـر بـه تدریـج اتفاقـی کـه افتـاده ایـن اسـت کـه دولـت
بـه عنـوان نهـاد خـادم در نظـر گرفتـه نمیشـود بلکـه بـه
عنـوان نهـاد مانـع در نظـر گرفتـه میشـود و ایـن هـم
بخشـی از پـروژه فردگرایـی اسـت کـه در حـال اتفـاق
افتادن اسـت؛ بسـیاری از معترضان تصورشـان این اسـت
کـه دولـت یـا نظـام سیاسـی مانـع کنشهـا و تفکـرات

مبتنـی بـر آزادی آنهـا اسـت.
وی افـزود :اینکـه ذهنیـت جامعـه دارد بـه سـمت
نهـاد دولـت به مثابـه مانع بـه جای خـادم حرکت
میکنـد یکـی از چالشهایـی اسـت کـه در
سـاختار جامعـه شـکل گرفتـه و رونـد آن رو بـه
افزایـش اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد :جامعـه ایرانـی افـزون
بـر اینکـه بـه سـمت شـکاف نسـلی در حـال حرکت اسـت
بـه سـمت یـک نـوع شـکاف فکـری دیجیتالـی مبتنـی بر
دلزدگـی نیـز در حـال حرکـت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در عصـر جدیـد رسـانهها ذهـن
انسـانها را بـه تسـخیر خـود در آوردهاند ،گفـت :به جای
اینکـه رسـانه در خدمـت انسـان باشـد ،انسـان در خدمت
رسـانه اسـت؛ بایـد ببینیـم تکنولـوژی چگونـه سـاخت و
زیسـت سیاسـت را در کشـورهای مختلف تحت تاثیر قرار
می دهـد و ایـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت؛ امروزه
مفهومی بـه عنـوان وب  ۲مطرح اسـت که ایـن وبزدگی
فزاینـده خـودش جـزو عواملـی اسـت کـه دارد ذهنیـت
جامعـه را جهـت میبخشـد و سـاختارهای تبلیغاتـی،
فکـری و دینـی مـا توانایـی مقابلـه بـا ایـن وب زدگـی را
ندارند.
صادقـی اول گفـت :جامعـه وبزده امـکان ثبـات در یک
طـرز بینـش وتفکـر را از دسـت میدهـد و یکـی از آفـات
تکنولـوژی همین اسـت.
وی یـادآور شـد :هـر عضـو بـدن انسـان یـک کارکـرد
دارد و اگـر هـر عضـو دچـار اختلاف شـود سـایر اعضای
بـدن هـم تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفـت؛ جامعـه هم به
همیـن صـورت اسـت و در ایـن جامعـه چه در نـزد مردم و
چـه در حاکمـان نـگاه سیسـتمی وجود دارد و بـه همیـن
خاطـر دچـار ایـن آفـات شـده اسـت .بـدون شـک اگـر بـا
یـک رویکـرد باالنسـی بـه مسـائل مختلـف در حوزههـای
اجتماعـی ،اقتصادی و فرهنگی نگریسـته شـود بسـیاری
از معضلات حـل میشـد.
جنبـش شـهریور  ۱۴۰۱بـا جنبشهـای قبلـی
متفـاوت اسـت
محمـد علـی توانـا اسـتاد اندیشـه سیاسـی معاصـر هـم
اظهـار داشـت :گفتمـان یـک چارچـوب ذهنـی و زبانـی
اسـت کـه حـول یـک کار مرکـزی شـکل میگیـرد؛ بـه
سـوژهها هویـت میدهـد و آنهـا را بـه کنـش وا مـیدارد؛
در تعبیـری کـه مـن از گفتمـان دارم ایـن اسـت کـه بـا
ایدئولـوژی در هـم آمیختـه شـده اسـت.
اسـتاد اندیشـه سیاسـی معاصـر دانشـگاه شـیراز ادامـه
داد :نمیتوانیـم تمایـز چندانـی میـان گفتمان هـا و
ایدئولوژیهـا قائـل شـویم؛ در عیـن حـال مـن معتقـدم
کـه در هـر گفتمانـی منازعه اسـت و گفتمانهـا در تالش
هسـتند کـه هژمونیـک شـوند.
توانـا اضافـه کـرد :منازعـه قـدرت در گفتمان هـا اساسـی
اسـت .ریشـههای گفتمانهـا هـم از ایدئولوژیـک بهـره
میبرنـد و هـم در تلاش هسـتند تـا رقبـا را از صحنـه
خـارج کننـد؛ بـا تمـام ایـن اوصـاف اگـر یـک نـگاه خیلی
مختصـر از سـال  ۵۷تاکنـون بـه جامعـه ایـران داشـته
باشـیم بـه نظـر میرسـد ایدئولـوژی اسلام گرایـی موفـق
شـد خـود را بـه گفتمـان تبدیـل کنـد و سـایر گروههـا و
جریانهـای سیاسـی مختلـف و متعـارض را از صحنـه
خـارج کنـد.
وی افـزود :اولیـن گفتمانـی کـه شـکل گرفـت
اسالمی سیاسـی اسـت .سیاسـت جـزء ناگزیـر اسلام
اسـت و مهمتریـن جـز آن اسـت و نهایتا بـا رفراندومی هم
کـه در فروردین  ۵۸برگزار شـد ،جمهوری اسالمی هسـته
سـوم ایـن هسـته مرکـزی شـد.
او ادامـه داد :از سـال  ۶۰بـه بعـد اسلام سیاسـی ،نهـاد
والیـت فقیـه و جمهـوری اسلامی به عنـوان سـه هسـته
مرکـزی هسـتند و مفاهیـم دیگـر ماننـد نظـم حقوقـی،
سیاسـی و اجتماعـی بـر همیـن مبنـا شـکل گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه عنصـر مهـم دیگـر اسالمسـازی
جامعـه اسـت ،گفـت :در بعـد اجتماعـی قوانیـن
قصـاص و حجـاب در اوایـل دهـه  ۶۰بـه صـورت
قانـون درآمـد و تلاش بـرای تربیـت انسـان مومـن و
تلاش بـرای احیـای امـت و وحـدت اسالمی شـکل
گرفت.ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه مـا در ایـن
سـالها جنبشهـای بسـیار زیـادی داشـتیم ،گفـت :ایـن
جنبشهـا در سـالهای متفـاوت از لحـاظ شـدت ،قدرت
و خشـونت بـا تحـوالت شـهریور  ۱۴۰۱متفـاوت اسـت؛
بـه عنـوان مثـال جنبـش سـبز در سـال  ۸۸از نظـر تعـداد
معترضیـن و تسـخیر خیابـان از اعتراضـات اخیر گسـترده
تـر بـود امـا فاقـد گفتمـان بـود .در واقـع هـدف آن جنبش
معطـوف بـه سیاسـت خـاص بـود و گرچـه بـا شـعارهای
براندازانـه هـم همـراه بود امـا بخش عمـده و بدنه جنبش
از اصالحطلبـی حمایـت میکـرد.
تمـدن غربـی از طریـق فرهنـگ در حـال نفـوذ
اسـت
محمد هـادی صادقـی اسـتاد جـرم شناسـی و سیاسـت
ً
جنایـی هـم بیان کـرد :اصـوال کار علمـی و دانشـگاهی و
حتـی اعتـراض و حرکـت فکـری دانشـگاهی متفـاوت و
متمایـز اسـت بـا آنچـه کـه در کف خیابـان در شـهر اتفاق

میافتـد.
اسـتاد جـرم شناسـی و سیاسـت جنایـی دانشـگاه شـیراز
ادامـه داد :ادبیـات و نحـوه و محتوای شـعار دادن و حتی
سـلوک سیاسـی دانشـگاهیان متأثـر از هویتهـا و شـأن
دانشـگاهی است.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه شـأن دانشـگاهی کار حزبـی
نیسـت ،گفت :ممکن اسـت عالقه حزبی داشـته باشـیم
امـا عضـو هیـأت علمـی ،اسـتاد و دانشـجویان فراتـر از
عالئـق حزبـی اهـداف بلندتـری را تعریـف میکننـد.
صادقـی بیـان کـرد :دانشـگاه مکلف اسـت فرصت
و زمینـه مناسـب را بـرای تضـارب دیدگاههـا و
اندیشـهها در فضـای دانشـگاهها فراهـم کنـد؛
بـدون شـک بـرای پرداختـن بـه هـر موضوعـی
بایـد امـکان توصیـف آن بـه درسـتی فراهـم
شـود؛ سـپس در مقام علت شناسـی عواملی که
آن شـرایط و وضعیـت را ایجاد کردند شناسـایی
کنیـم و پـس از آن بـه دنبـال راهکارهـا و
نسـخههایی بـرای مقابله یا هدایـت آن وضعیت
باشـیم؛ دانشـگاه اصـرار دارد ایـن اتفاق بیفتد و انشـالله
بـا اسـتفاده از ظرفیتهای دانشـگاه نخسـتین پژوهش و
تحلیـل را بـه مسـئله امـروز اختصـاص خواهیـم داد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بیـان داشـت :بـدون کار میدانـی و
بـدون در نظـر گرفتـن ترکیـب جنسـی و سـنی عواملـی
کـه در کـف جامعـه در مقـام اعتـراض برآمـدن نمیتوانیم
موضوعـات و مسـائل را بـه درسـتی تحلیـل کنیـم.
وی عنـوان کـرد :مـن معتقدم ایـن اعتراضـات و آنچه در
جامعـه در شـرف اتفاق اسـت ،ویژگیهای یـک جنبش را
نداشـته اسـت و بایـد صـرف نظـر از آنکـه آن را جنبـش و
شـورش بنامیـم بـه تحلیـل آن بپردازیم.
او بـا اعتقـاد بـه اینکـه ایـن اعتراضـات بـه دلیـل
خالهایـی کـه دارد جنبش محسـوب نمیشـود،
گفـت :مـا ایـن رفتـار را در امتـداد جـدال تمدنـی
میدانیـم .در حـال حاضـر مـا بـا جنـگ تمدنهـا
مواجـه هسـتیم و ایـن اتفاقـات یـک واقعیـت
میدانـی و جهانـی اسـت .مـا در جـدال و جنـگ
هسـتیم.
وی بـه تمـدن غربـی اشـاره کـرد و گفـت :تمـدن غربـی
ویژگیهـا و خصوصیاتـی دارد کـه قرن هاسـت جایـگاه
خـود را حفـظ کـرده اسـت .ایـن تمـدن بـا نشـانههایی
از افـول تمدنـی ناشـی از اختلال در هویـت و مسـائل و
مشـکالت اقتصـادی و کاهـش نـرخ جمعیـت روبـه رو
اسـت کـه زمینههـای افـول قـدرت آمریـکا را دامـن زده و
موجـب نگرانـی جـدی نظریهپـردازان در ایـن حـوزه شـده
اسـت.
صادقـی بیـان کـرد :تمـدن غربی توانسـته سـلطه خـود را
هوشـمندانه ،عالمانـه ،بیرحمانـه ،مقتدرانـه ،شـیادانه و
در پنـاه بهرهمنـدی از سلاح رسـانه حفـظ کنـد.
وی اضافـه کـرد :بـاور من این اسـت که ابـزار قوی تمدن
غربـی در تـوان تبلیغـات و امواجـی اسـت کـه در اختیـار
دارد؛ شـاخص قـدرت و توانایـی در سـلطه مسـئله تبلیـغ
اسـت .تمـدن غربـی چنـان قـوی اسـت کـه نیـاز کاذب
در افـراد ایجـاد میکنـد و در ظریفتریـن ابعـاد زندگـی و
شـخصیتی چنـان نفـوذ میکنـد کـه بـرای مـردم زیبایی،
ُمـد و سـبک زندگـی را تعریـف میکنـد.
صادقـی عنـوان کـرد :تمـدن غربـی از طریـق فرهنـگ
نفـوذ میکنـد بـه گونـهای کـه حتـی اگـر مـن در کشـور
خـودم رأی میدهـم ناخـودآگاه در راسـتای منافـع ایـن
تمـدن اسـت .اگـر اینطـور نباشـد امـکان ادامـه حیـات
نـدارد.
وی گفـت :در ایـن میـان انقلاب اسلامی حضور پیـدا
کـرد و تعریـف دیگری از سیاسـت را مطرح کرد؛ سیاسـت
مدیریـت تعارضهـا و ظرفیتهـا اسـت؛ ایـن هویتـی
کـه انقلاب اسلامی در جهـت طراحـی زندگـی مبتنـی
بـر اطمینـان و آرامـش مدعـی آن شـده رویکـرد« زندگـی
انسـان متعالـی» اسـت کـه این رویکـرد در قواعـد حقوقی
مـا بـه شـدت اثرگـذار اسـت.
صادقـی بـا اعتقـاد بـه اینکـه هویـت اسلامی در تقابـل
بـا هویـت ملـی نیسـت ،گفـت :حجـاب یـک پوشـش
کاملا ایرانـی اسـت و هیـچ ربطـی بـه جهـان
اسلام ندارد و از ایران به آن سـمت رفته اسـت
و اگـر در تاریـخ ایـران هـم نـگاه کنیـم متوجـه
میشـویم کـه یـک آمیختگـی بیـن اینهاسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود :یـک سـاختار بـر اسـاس
هویـت ملـی و دینـی بـا تعریفـی از زندگـی شـکل گرفـت؛
آنچـه که با آن مواجه هسـتیم جدالی اسـت کـه از ابتدای
انقلاب بیـن الگویـی از زندگـی و الگویـی کـه غـرب ارایه
میکنـد آغـاز شـد.
اسـتاد جـرم شناسـی و سیاسـت جنایـی دانشـگاه شـیراز
بـا بیـان اینکـه جمهـوری اسلامی بر ضـرورت حفـظ
کرامـت انسـانی تاکیـد دارد ،اظهـار داشـت:به اعتقـاد
مـا ایـران کشـوری اسـت کـه بیشـترین ظرفیت
ایجـاد قـدرت تمدنـی را دارد؛ هم احسـاس ملی
آن وجـود دارد و هـم ظرفیـت تاریخـی و ظرفیت
فکـری ،فلسـفی و اعتقـادی آن را دارد و ایـن
تهدیـدی بـرای سـایر تمدنهـای رقیـب اسـت.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه فناوری سالمت
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به دستاوردهای این
مجموعه در مدت یک سال گذشته ،کسب مقام سوم دانشگاه در ...
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پرداخت کمک هزینه تحصیلی به خانواده زندانیان
زیر پوشش در شیراز
مهر:مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیـان شـیراز از پرداخـت رقم یـک میلیارد
و  ۱۰۰میلیـون ریـال کمـک هزینـه تحصیلی به دانـش آموزان و دانشـجویان
تحت پوشـش ایـن مجموعه خبـر داد.
محمـود قربانـی ظهـر دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه مبلـغ یک
میلیـارد و  ۱۰۰میلیـون ریـال کمـک هزینـه تحصیلـی بـه دانـش آمـوزان
و دانشـجویان زیـر پوشـش ایـن نهـاد پرداخـت شـده اسـت افـزود :از دیگـر
اقدامـات ایـن مرکز ،توزیع  ۹۰۰دسـت پوشـاک زمسـتانه بـه ارزش  ۳میلیارد و
 ۵۰۰میلیـون ریـال بین مددجویان زیرپوشـش اسـت و عالوه بـر خانوادههای
زندانیـان ،یـک هـزار بسـته بهداشـتی نیز بیـن زندانیان انـدرزگاه نسـوان توزیع
شـده است.
قربانـی یـادآور شـد :ماهیانـه نیـز بـا همـت خیریـن و درآمدهـای انجمـن ،مبلـغ  ۲میلیـارد و  ۱۸۴میلیـون ریـال
مسـتمری بـه حسـاب کلیـه خانوادههـای زیرپوشـش ایـن مرکـز پرداخـت میشـود و در صـورت حمایتهـای
خیریـن ایـن مبلـغ افزایـش مییابـد.
وی تأکیـد کـرد :هـدف مـا در انجمـن پرداخت مسـتمری بـه خانوادهها نیسـت هدف ایجـاد اشـتغال و درآمدزایی
بـرای ایـن خانوادههـا میباشـد و تـا زمانی که شـغل مناسـبی نداشـته باشـند ماهیانه مسـتمری به آنـان پرداخت
میشود.
مدیرعامـل انجمـن حمایت زندانیان شـیراز اظهار کرد :مؤسسـه آموزشـی امیدفـردا آمادگی خـود را برای آموزش
و فراهـم کـردن زمینـه اشـتغال خانـواده زندانیـان جویـای کار اعلام کرده اسـت که پـس از آمـوزش بتوانند آنان
را بـه بـازار کار معرفی کنند.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه فناوری سالمت
عصرمردم:
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه
دسـتاوردهای ایـن مجموعـه در مـدت یـک سـال گذشـته ،کسـب مقام سـوم
دانشـگاه در حـوزه فنـاوری سلامت در بیـن دانشـگاه های علـوم پزشـکی
تیـپ یک کشـور ،بـر اسـاس ارزیابی هـای وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی را نمـودی از تالش هـای ایـن معاونـت در راسـتای تحقـق اهـداف
تعریـف شـده دانسـت.
دکتـر «مهتـاب معمارپـور» بـا بیـان تالش هـای ایـن دانشـگاه در عرصـه
فعالیت هـای دانـش بنیـان و اشـاره بـه راه انـدازی پـارک فنـاوری سلامت
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :در ایـن مجموعـه کـه بـه صـورت
رسـمی در آینـده نزدیـک بـه بهـره بـرداری می رسـد ،تاکنـون  ۳۲شـرکت مسـتقر شـده انـد.
او عقـد قـرارداد عاملیـت بـا صندوق پژوهش و فنـاوری فارس و اختصاص وام به فناوران ،تشـکیل سـتاد ارتقای
تولیـد دانـش بنیـان و برگـزاری نشسـت های هفتگـی برای رفـع موانع تولید و پیشـرفت  ۹۸درصدی سـاخت اتاق
تمیـز برج پژوهشـی محمد رسـول اللـه(ص) را نیز از دیگـر اقدام های موثر عرصه فناوری در دانشـگاه برشـمرد.
تصویب  ۲۸۹۵طرح تحقیقاتی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی یک سال گذشته
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن با اعلام تصویـب دو هـزار و  ۸۹۵عنوان
طـرح تحقیقاتـی پژوهشـی ،اضافـه کـرد ۲۵ :طـرح اثرگـذار پیشـنهادی ،بـه وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی ارسـال شـده است.
دکتـر معمارپـور ،انتشـار سـه هـزار و  ۳۲۶عنـوان مقالـه علمـی در مجلات معتبـر بیـن المللـی بـر اسـاس بانک
اطالعاتـی  ،Scopusانتشـار  ۲۱عنـوان مجلـه علمی کـه دارای رتبـه علمی_پژوهشـی از کمیسـیون نشـریات
علـوم پزشـکی کشـور ،تالیف و انتشـار  ۶عنوان کتـاب علمی_تخصصـی و انتخاب یکی از کتاب های انتشـارات
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـه عنـوان «کتـاب سـال» در اسـفند  ۱۴۰۰و دریافـت جایـزه از سـوی رییـس
جمهـوری اسلامی ایران را بـه عنـوان بخشـی از کارنامـه علمی دانشـگاه در یـک سـال گذشـته عنـوان کـرد.
او همچنیـن ،برگـزاری هفـت همایـش علمی تخصصـی بین المللـی و  ۳۷همایـش علمی تخصصی کشـوری به
صـورت مجـازی و کارگاه هـای آموزشـی را نیـز از رویدادهـای علمی برگـزار شـده از سـوی ایـن معاونـت در طـی
یـک سـال اخیر برشـمرد.
اختصاص  ۷۱پژوهانه به موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با تاکید بـر حمایت دانشـگاه از طرح هـای تحقیقاتی
بـا موضـوع جوانـی جمعیـت و فرزنـدآوری ،اضافـه کـرد۷۱ :پژوهانه(گرنـت) بـرای ایـن موضـوع در نظـر گرفتـه
شـده است.
بـه گفتـه دکتـر معمارپـور ،جـذب پژوهانـه از طرح هـای کارگـروه شـورای پژوهشـی و فنـاوری اسـتان ،خریـد
کتاب هـای تخصصـی بـرای تمـام کتابخانه هـای دانشـکده ها و بیمارسـتان ها ،اجـرای سیاسـت های تشـویقی
بـرای پژوهشـگران بـه صـورت پژوهانـه و پرداخـت بخش قابـل توجهـی از معوقـات بودجه طرح های پژوهشـی
نیـز از جملـه اقدامـات ایـن معاونـت در مسـیر تحقـق اهـداف پژوهشـی مجموعـه سلامت فـارس بـوده کـه
در یک سال گذشته رقم خورده است.

اجرای عملیات همسطح سازی پیاده راه خیابان شریف آباد
در منطقه  7شیراز
عصرمردم:
شـهردار منطقـه هفـت گفـت :عملیـات همسـطح سـازی پیـاده راه خیابـان
شـریف آبـاد در حـال اجـرا می باشـد.
اکبـری افـزود :بـه منظـور همسـطح سـازی معابـر ،زیبـا سـازی ،رفـع موانـع
موجـود در طـول مسـیر ،تسـهیل در رفت و آمـد شـهروندان و همچنین ایجاد
مسـیر جهـت نابینایـان ،پیـاده راه خیابـان شـریف آبـاد کـه از تردد زیـادی هم
برخـوردار اسـت عملیـات موزائیـک فـرش آن به طـول  600متر در حـال اجرا
می باشـد.
شـهردار منطقـه هفـت بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در سـال جـاری پروژه هـای
عمرانـی زیـادی در سـطح منطقـه در حـال اجـرا می باشـد و با توجه به درخواسـت شـهروندان عملیات همسـطح
سـازی پیـاده رو هـا نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت ،ادامـه داد :امـروز فضاهای پیـاده روی شـهری یکی از
مهمتریـن فضاهـای شـهری و عمومـی در شـهرها محسـوب میشـوند و بایـد به گونه ای باشـد که شـهروندان و
عابـران پیـاده بـه راحتـی بتوانند از مسـیر تـردد کنند.
اکبـری افـزود :بـا توجـه به اهمیت همسـطح سـازی و همچنین زیبا سـازی مسـیر پیـاده روها در جهت تسـهیل
در رفـت و آمـد بـا بازدید هـای انجـام گرفتـه مسـیر هایی کـه نیـاز بـه همسـطح سـازی دارنـد شناسـایی شـده و
بر اساس اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دومین مرحله پویش بذر کاری درمراتع شهرستان ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
بـه گفته حسـن خسـروانی رئیـس منابـع طبیعی شهرسـتان ارسـنجان دومین
مرحلـه پویـش بـذر کاری در مراتع گردنه زنبوری شهرسـتان ارسـنجان توسـط
شـرکت تعاونـی بهـره بـرداران شهرسـتان پاسـارگاد بعنـوان پیمانکار بـا نظارت
کارشناسـان و حضـور رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان
ارسـنجان و مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی پـس از باز سـازی معدن باطل شـده
شـروع و تـا چنـد روز آینده ادامـه دارد.

آگهی دعوت اتحادیه آسیابداران – بازیافت و گرمابه داران
به اعضای سهام دار جهت تعیین تکلیف وضعیت زمین  10هکتاری
بدینوسـیله از کلیـه اعضـای سـهام دار زمین  10هکتـاری متعلق به اتحادیه آسـیابداران – بازیافت و گرمابه
داران کـه در امـر جمـع آوری و انبـار بازیافـت مواد فعالیـت می نمایند ،دعوت می شـود جهـت برنامه ریزی
و بررسـی برنامـه اجرایـی آتـی و همچنیـن تعییـن تکلیـف وضعیـت زمیـن  10هکتـاری روز چهارشـنبه
 1401/9/2سـاعت  5بعـد از ظهـر در محـل دفتـر تعاونـی زیـر مجموعـه اتحادیـه بازیافـت واقع در شـهر
میانـرود  -بولـوار گلبهـار – روبـروی پمـپ بنزیـن – جنـب املاک منفـرد – طبقـه  2حضور بهم رسـانند .

آگهی
سهشنبه  1آذر 1401
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت
خدمات بیمه ای اطمینان گستر پرسیا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 39479
و شناسه ملی  14003983935اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
بدینوسیله از کلیه ســهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام به شرط تسلیم
مدرک مربوطه شرکت فوق الذکر دعوت می گردد که در جلسات مجامع عمومی عادی
به طور فوق العاده و فوق العاده که به ترتیب در ســاعات  8الی  10و  10الی  12مورخه
 1401/9/16به آدرس استان فارس ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی ،شهر شیراز ،بعثت،
کوچه  19بعثت ،بلوار بعثت ،پالک  ،166طبقه اول به کدپستی  7174773658برگزار
می گردد حضور بهم رسانند.
-1دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
الف :انتخاب اعضاء هیئت مدیره (انتخاب مدیران)
ب :انتخاب بازرسان
-2دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
الف -تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره شرکت

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالســه  235/1401ح ش ایج این شــعبه با توجه به فوت
مرحوم میرزا علی آقا میرزایی بوده توســط علــی میرزایی فرزند
میرزا غالمحسین به شــماره ملی  2529790183درخواست تحریر
ترکه شــده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای رأس ساعت
 3وقت عصر مورخ  1401/9/28تحریر ترکه تعیین شــده اســت لذا
بدینوســیله به تمامی ورثه متوفای یاد شــده یا نمایندگان قانونی و
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی
بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شــود که در ساعت و تاریخ یاد شده
در شعبه ایج شورای حل اختالف شهرســتان استهبان واقع در استان
فارس -شهرستان استهبان بخش مرکزی شهر ایج جنب مسجد جامع
جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
/1056م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
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  140160311035003921مــورخ  1401/8/16موضوع
پرونده کالسه شماره  1401114411035000356هیأت 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 زهرا براتی کودیانی به شــماره شناسنامه
 2285کدملــی  2298275319صادره از شــیراز فرزند علیرضا در
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  26/14مترمربع
(در حال حاضر با پالک  12/34599تواما تشــکیل یکباب خانه را داده
اســت) به پالک  12/39853مفروز و مجزی شده از پالک  12بخش
 3به آدرس شــیراز شــهرک بزین خیابان فاطمی کوچه  25فاطمی
سمت چپ کوچه کاج کدپستی  7189789893واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی خانم
زهرا براتی کودیانی ورثه علیرضا براتی کودیانی و تصرفات متقاضی
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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/16 :
/3202م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311006000242مــورخ  1401/7/26هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد زارع فرزند فرهاد به شماره
شناســنامه  111صادره از اســتهبان در یکباب خانه به مســاحت 190
مترمربع پــاک  511فرعی از  4327اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  71فرعی از  4327اصلی واقع در اســتهبان منطقه خیر روستای
دستجرد کوچه عباداله خریداری شــده مع الواسطه از وراث مالک
رسمی آقای محمدرضا زارع 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 اول1401/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
 /1040م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری

آگهي مناقصه عمومي
1401-648

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای جعفر روستایی فرزند محمدرضا برابر وکالتنامه شماره 27613
مورخ  1400/9/12دفتر  333شــیراز از طرف خانم فاطمه ایزدی و با
تسلیم استشهادنامه به شماره  140102155280000872مورخ 1401/8/3
دفترخانه  333شــیراز و اقرارنامه شــماره  29339مورخ 1401/5/6
دفترخانه مذکور مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت به
پالک  8/13382واقع در بخش  3شــیراز که ششــدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  843مترمربع ذیل دفتر  566صفحه  321و شماره
ثبت  95192به نام علی اصغر جنوبی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی
 882725الف 83/صادر شــده و سپس به موجب سند انتقال قطعی
شماره  4108مورخ  1385/8/14دفتر  190شیراز به خانم فاطمه ایزدی
منتقل گردیده اســت که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبــت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت
یا خالصه معامله کتبا تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنــی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد
کرد(.مساحت ملک  843مترمربع برابر صورتجلسه استانداردسازی
به شــماره  18255مورخ  1401/8/25به علت تکــرار پالک به پالک
 8/43074استاندارد گردیده است)
/3200م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000248مورخ  1401/8/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم طیبه توفیق شریف فرزند سلیمان به شماره
شناســنامه  373صادره از مرکزی در یــک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  12344مترمربع پالک  855فرعی از  3997اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  19فرعی از  3997اصلی واقع در استهبان روستای
گرده تلمبه سلطان آباد خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک
دارای سند رســمی از پالک مذکور می باشد) محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 اول1401/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
 /1036م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری
می گردد.
 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اســناد :متقاضیان می توانند حداکثر
تا ســاعت  14:15روز چهارشــنبه مورخ  1401/09/09از طریق مراجعه به
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت
نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در سامانه
حداکثر تا ســاعت  14:15روز سه شــنبه مورخ  1401/09/22می باشد.
شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه
را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز  -شهرک فرزانگان  -نبش تقاطع
طالئیه  -شهرداری منطقه  9شیراز تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشــایی پاکات :روز چهارشــنبه ساعت  14:15مورخ
 1401/09 /23در محل چهــارراه خلدبرین ســالن اجتماعات اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 متقاضیــان شــرکت در مناقصه موظــف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس1456 :
شناسه آگهی1413381 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مهندسان
مشاور آب پژوهان الرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت  10521و شناسه
ملی 10530230236
بدینوســیله به اطالع کلیه سهامداران می رســاند جهت شرکت در
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه در روز شنبه
 1401/9/12ساعت  9صبح در محل دفتر شرکت حضور بهم رسانند.
دستور کار:
-1گزارش عملکرد در سال  1400توسط هیأت مدیره و بازرس
-2تصویب ترازنامه سود و زیان مالی سال 1400
-3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
-4موارد دیگر
هیأت مدیره مهندسان مشاور
آب پژوهان الرستان
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  0100427مورخ  1401/5/22بدینوسیله به
خانم زهرا میرغیاثی ابالغ و اخطــار میگردد حداکثر ظرف مهلت 5
روز از تاریخ انتشــار این آگهی جهت انتقال موازی  232/6سهم مشاع
از  996/5ســهم سهام ششــدانگ پالک ثبتی  2303فرعی از  9اصلی
واقع در بخش  3به نام محکوم له آقــای علی رمضانیان دولت آباد
با مشــخصات فوق الذکر در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز
خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر
در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی شــما نسبت
به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده
خودتان میباشد.
 /3203م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم افســانه پارســائی بــا تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140102154440002007مورخ  1401/8/11دفترخانه  160شیراز و اقرارنامه
شــماره  56721مورخ  1401/8/11دفترخانه مذکور مدعی است که
تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  8/1422واقع در بخش  3شیراز
که موازی دویست و پنجاه سهم مشــاع از ده هزار و دویست سهم
سهام ششدانگ یک قطعه زمین ذیل دفتر  451صفحه  594و شماره
ثبت  72236به نام خانم افسانه پارسائی ثبت و سند مالکیت شماره
چاپی  129173صادر شده که به علت جابجایی مفقود 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
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعــه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم 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 ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/3201م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
آگهی حصر وراثت
زهره شــاهدی دارای شناسنامه شــماره  2529677689به شرح
دادخواست به کالســه  123/1401ح ش ایج از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد
سمیع پور به شماره شناســنامه  2529305587در تاریخ 1401/4/26
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2فاطمه اسماعیلی فرزند محمد به شــماره ملی 2529296286
مادر متوفی
 -3علی اکبر ســمیع پور فرزند احمد به شماره ملی 2282764481
فرزند متوفی
 -4کیمیا سمیع پور فرزند احمد به شماره ملی 2283603773
 -5کیانا ســمیع پور فرزند احمد به شــماره ملــی 2283603765
(دختران متوفی) وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /1055م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000261مورخ  1401/8/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوســف یوسفی اصطهباناتی فرزند
محمد اسمعیل به شماره شناســنامه  224صادره از استهبان در یک
قطعه زمین مزروعی به مســاحت  7468مترمربع پالک  3فرعی از
 5109اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5109اصلی واقع در استهبان
صحرای شمس آباد خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی خانم
مریم بیگم صادقی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
 /1039م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری

آگهی مناقصه عمومی 1401-02

نوبت اول1401/8/25 :
نوبت دوم1401/9/1 :
شهرداری صغاد به اســتناد مصوبه شورای
اســامی شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری واحدهای
خدمات شــهری و فعالیتهــای قابل واگذاری خــود از طریق
مناقصه عمومی یک مرحلــه ای به بخش خصوصی به صورت
مدیریت پیمان اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های خدماتی
دارای صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
فارس دعوت بعمل می آیــد با توجه به موارد ذیل جهت اخذ
اســناد مناقصه به آدرس  :فارس  ،آباده ،شهر صغاد ،میدان
شهید میری ،امور مالی مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1مدت انجام کار یکســال شمســی از تاریخ انعقاد قرارداد
می باشد.
 -2مبلغ برآورد اولیه  2.880.000.000 :ریال ماهیانه و 34.560.000.000
ریال سالیانه
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :سپرده  5درصد قیمت

سند کمپانی خودرو ســواری پراید صندوق مدل 1392
به شماره پالک 759ی 19ایران  93به نام حسین فدایی
دولت آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

پروانه کارآمــوزی وکالت متعلق بــه خانم کوثر
دهقانی منش به شــماره پروانــه  3872فرزند
علی محمد مفقود گردیده است لذا از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000249مورخ  1401/8/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم سکینه نگار فرزند رسول به شماره شناسنامه
 347صادره از استهبان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2485
مترمربــع پالک  856فرعی از  3997اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  19فرعی از  3997اصلی واقع در اســتهبان روستای گرده تلمبه
سلطان آباد خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک دارای سند
رسمی از پالک مذکور می باشد) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
 /1035م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311006000243مــورخ  1401/7/30هیــأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای ابراهیم رضائــی فرزند بهمن به
شماره شناســنامه  15492صادره از استهبان در یک قطعه انجیرستان
به مســاحت  37529مترمربع پالک  933فرعی از  2704اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2704اصلی واقع در اســتهبان روستای رونیز
سفلی مزرعه دشــت علیا خریداری از مالک رسمی آقای امیر پرویز
پویان و همچنین مالک دارای سند رســمی از پالک مذکور می باشد
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
 /1034م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول1401/09/01 :
نوبت دوم1401/09/08 :
شــهرداری فتح آباد به اســتناد مجوز شــماره/25ش/س
مورخ  1401/02/05شــوراي اســامي ،درنظردارد نسبت به
اجرای عملیات آســفالت معابر سطح شــهر با برآورد اولیه
تا ســقف 10/000/000/000ریال به پیمانکاران و شــرکتهایی واجد
شــرایط که دارای رتبه 5راه و ابنیه می باشــد واگذار نماید.
متقاضیان مي توانند جهت كســب اطالعات بيشتر و دريافت
اوراق مناقصه به واحد مالی شهرداري مراجعه نمايند.
شرایط:
-1پیشــنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را در پاکت
سربســته از تاریخ درج آگهی نوبــت دوم به مدت 10روز به
دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
-3هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
-4چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5متقاضیان شــرکت درمناقصه می بایست مبلغ500/000/000
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب
سپرده شماره  3100007566007نزد بانک ملی شعبه مرودشت
به نام شهرداری فتح آباد اقدام نمایند.
-6به پیشــنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -7سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد.
شناسه آگهی1413865 :
شهردار فتح آباد
محمدصادق کریمی دوست
برآورد اولیه ســالیانه معادل  1.728.000000ریال به صورت وجه
نقد و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
 -4برندگان اول تا ســوم مناقصه در صورتی که به هر دلیلی
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد
 -5ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد
مناقصه مندرج است.
 -6ضمنــ ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شــماره تلفن
 44392580و  071 – 44392400آماده پاسخگویی می باشد.
 -7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم در روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد.
 -8تاریخ بازگشــایی حداکثر یک هفته بعــد از تاریخ مهلت
تسلیم پیشنهادات می باشد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد.
 -10هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه است.
 -11شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شناسه آگهی1410050 :
سید محمدحسن طباطبایی
شهردار صغاد

طراح :میترا چراغ پور

نوبت اول 1401/09/01 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم 1401/09/02 :روزنامه شیرازنوین
شهرداري منطقه  9شــيراز در نظر دارد اجرای عملیات احداث پارک
احمداباد را از طريق برگزاری مناقصه عمومی در ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) با شــماره فراخوان 2001096688000183به
اشــخاص واجد شــرايط واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضیان دعوت به
عمل مــی آید با مراجعه به آدرس  WWW.Setadiran.irنســبت به
دریافت اســناد مناقصه و تحویل آن اقــدام نمایند .در صورت عدم
عضویت قبلی  ،ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان جهت شرکت در
مناقصه الزامی اســت .ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره
تلفن 38412432 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 17.229.706.531 :ریال
 مدت قرارداد 5 :ماه
 شرایط شــرکت کنندگان :متقاضیان داراي حداقل رتبه  5در رشته
راه یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 محل انجام کار :شهرک احمد آباد در منطقه 9
 مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه  865.000.000ريــال به صورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده 100805504742
کد مرجع  101012بانک شهر بنام شهرداری شيراز
 ضمانتنامــه به نفع شــهرداری منطقه  9شــیراز با شناســه ملي:
 14002091671و كداقتصادي411364877455 :
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
علیرضا کریمی با تسلیم استشهادنامه به شــماره 140102151000781
مورخ  1401/8/24دفترخانه  439شــیراز و اقرارنامه شــماره 8128
مــورخ  1401/8/24دفترخانه مذکور مدعی اســت کــه تعداد یک
جلد ســند مالکیت به پالک  12/19015واقع در بخش  3شــیراز که
ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  64/62مترمربع ذیل دفتر
 451صفحه  395به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت شــماره چاپی
-129157الف 82صادر شــده که به علت جابجایی مفقود گردیده
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق
تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر
کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله کتبا تســلیم 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 تسلیم خواهد کرد.
/3205م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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تحریک پذیری چیست و چرا دچار تحریک پذیری می شویم؟

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

از تراوشات ذهن غمین
خسارت دیدگان خشکسالی
* -آنهایی که می خواهند آب به آسیاب
دشمن بریزند!
*  -کسانی که شناگر قابلی هستند و برای
شنا کردن باید آب ببینند!
*  -کارخانجات شیر پاستوریزه
*  -آنهایی که می خواهند از آب گل آلود
ماهی بگیرند!
*  -افرادی که از آب کره میگیرند!
*  -ایزوگامیها که از نیامدن باران ،پشت بام
به خواستگاری ایزوگامشان نمی آید!
*  -صدا و سیما که می خواهد مرتب به
برنامه هایش آب ببندد!
*  -آنهایی که هر روز به نوعی دسته گل
آب می دهند!
*  -مسئولینی که می خواهند هی آب پاکی
روی دست مردم بریزند!
*  -شعرای رقیق القلب و نازک دلی که
می خواهند بسرایند :آب را گل نکنید!
*  -آنهایی که امید دارند آبی زیر پوستشان
بدود!
*  -صافکاران که از نباریدن باران جاده
خیس و لغزنده نمی شود و تصادف
نمی شود!
*  -کسانی که آب باریکی رویشان جریان
دارد(حقوق بگیرها)!
*  -دلسوزانی که برای فرونشاندن فتنه و
آشوب آب بر آتش می ریزند!
*  -کسانی که آرزومندند آب خوش از
گلویشان پایین برود!
*  -آنهایی که برای فرار از بیکاری آب در
هاون می کوبند!
*  -افرادی که برای رسیدن به مراد خود ،در
انتظار آب نطلبیده هستند!
*  -اشخاصی که بی رحمانه می خواهند پته
کسی را روی آب بریزند ،آبرویش را ببرند!
*  -قور باغه که می خواهد آب سر باال برود
تا ابوعطا بخواند!
*  -چتر فروشان که از نیامدن باران کار
چترفروشی آنها رونقی ندارد!
*  -آنهایی که می خواهند آب و روغن قاطی
کنند!
*  -تحصیل کرده های بیکاری که می خواهند
مدرکشان را بگذارند د ِر کوزه و آبش را
بخورند!
*  -اهل قلم که می خواهند مطالب آبدار
بنویسند!
* « -غمین» که می خواهد طنزهای آبکی
بگوید!

بیتوته :تحریک پذیری یا بی قراری می تواند مترادف
پرخاشگری باشد ،فرد تحریک پذیر به سادگی خشمگین یا
ناراحت می شود و حتی این حالت را در شرایط پر استرس
هم تجربه می کند .گاهی اوقات تحریک پذیری می تواند
نشان دهنده مشکالت جسمی یا روحی باشد به عنوان مثال
کودکان و نوزادان زمانی که خسته یا بیمارند ،تحریک پذیر
می شوند.
تحریک پذیری چیست؟
احساس خشم و ناامیدی که حتی درمورد کوچکترین چیزها
هم ایجاد می شود .اگر احساس تحریک پذیری فراگیر و
دائمی باشد می تواند در زندگی عادی و روزمره تداخل ایجاد
کند و منجر به مختل شدن روابط شما با اطرافیان شود  .
تحریک پذیری می تواند نشانه اختالالت روانی از جمله
استرس ،افسردگی ،سوء مصرف مواد ،اضطراب ،اختالل
دو قطبی ،سندرم پیش از قاعدگی ،استرس بعد از حادثه،
کمبود خواب ،اختالل طیف اوتیسم ،زوال عقل ،درد مزمن و
اسکیزوفرنی باشد .دلخوری های کوچک در افراد تحریک پذیر
باعث بروز تحریک و عصبانیت می شود.
عالیم تحریک پذیری
افراد تحریک پذیر لزوما همه این عالیم را تجریه نمی کنند
یا به صورت مداوم عالمت ندارند ،آن ها ممکن است در یک
لحظه احساس خوبی داشته باشند ولی یک دلخوری کوچک
تمام خلقیات آن ها را تغییر دهد و واکنش شدیدی که متناسب
با شرایط نیست بروز دهند که منجر به تنش بیشتری می شود
که باعث حساسیت بیشتر در فرد می شود.
تحریک پذیری می تواند در برخی از افراد با عالیم دیگری
همراه باشد از جمله:
 تحریک ،ناامیدی ودلخوری دائم گیجی و مشکل تمرکز عدم انعطاف برای تغییر برنامه ها تعریق یاد خستگی تپش قلب تنفس سریع گیجی -عصبانیت ،تنش و تند خویی

در مواردی که اختالالت هورمونی باعث تحریک پذیری فرد
شده باشد می تواند با عالیم زیر همراه شود:
 سردرد گرگرفتگی قاعدگی های نامنظم ریزش موعلت تحریک پذیری یا بی قراری
علت تحریک پذیری به طور کلی به دو گروه جسمی و روانی
تقسیم می شود.
برخی از علل روانی تحریک پذیری عبارتند از:
 استرس اضطراب افسردگی اختالل دو قطبی اسکیزوفرنی اوتیسمبرخی از علل جسمی تحریک پذیری عبارتند از:
 محرومیت از خواب پایین بودن قند خون عفونت گوش درد دندان دیابت آنفوالنزاگاهی اوقات علت تحریک پذیری تغییرات هورمونی است
از جمله:
 یائسگی سندرم پیش از قاعدگی سندرم تخمدان پلی کیستیک پرکاری تیروئید دیابتسایر علل تحریک پذیری عبارتند از:
 عوارض دارویی مصرف مواد اعتیاد به الکل محرومیت از نیکوتین -محرومیت از کافئین

وسایل الکتریکی را از خود دور کنید و چشمانتان را ببندید ،به
مرور بدن شما به خوابیدن در ساعت خاص عادت خواهد کرد.
 تمرین ذهن آگاهی :در روش ذهن آگاهی ،تمرکز را رویلحظه فعلی می گذارند که می تواند باعث کاهش عالیم
اضطراب و افسردگی شود.
 حمایت اجتماعی :داشتن دوستان و خانواده ای که بتوانید بهآنها تکیه کنید بهتر به شما کمک می کند تا با تحریک پذیری
کنار بیایید .درباره نگرانی های خودتان با شبکه حمایت گر
اجتماعی که ایجاد کرده اید صحبت کنید تا بتوانید بهتر بر
ترس و نگرانی و تنهایی خود غلبه کنید.
 مشکلتان را بیان کنید :پنهان کردن احساسات کمکی بهوضعیت شما نمی کند و می تواند به روابطتان آسیب برساند.
به دیگران تلویحا بگویید که به دالیلی زودرنج شده اید و از
آن ها بخواهید که تا حد توان رعایت حال شما را بکنند به این
ترتیب مانع از برداشت اشتباه آنها نسبت به خودتان می شود.
 خودتان را سرگرم کنید :سرگرمی های ساده مثل باغبانی،قدم زدن ،نامه نوشتن یا سر زدن به گروه دوستان در
شبکه های اجتماعی می تواند حال شما را بهتر کند.
 قبل از حرف زدن فکر کنید :لحظه ای که احساس عصبانیتدارید ،قبل از حرف زدن فکر کنید تا از دلخوری های بعدی
جلوگیری کرده باشید قبل از این که حرفی بزنید به نتایج آن
و تاثیری که روی فرد مقابل می گذارد فکر کنید.
 مثبت فکر کنید :اگر عادت کرده اید بی دلیل تفکر منفیداشته باشید این روند را تغییر دهید مثال اگر هنگام بیدار شدن
در صبح احساس می کنید روز مزخرفی در پیش دارید به دنبال
جمالت و اهداف عالی خود بگردید و آن ها را با خود تکرار
کنید .مثال این که امروز قرار است چیز جدیدی یاد بگیرید یا
قدم جدیدی بردارید که شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری
کند در کنترل تحریک پذیری و زودرنجی شما موثر است.
چه زمانی برای تحریک پذیری به پزشک مراجعه
کنیم؟
همه افراد به صورت گاه به گاه تحریک پذیری را تجربه
می کنند به عنوان مثال زمانی که تحت استرس و بی خوابی
قرار می گیرند ولی اگر فردی به صورت مداوم حالت
تحریک پذیر خود را حفظ می کند باید برای درمان به پزشک ﺟﺪول 401-2763
مراجعه نماید.

درمان تحریک پذیری
پزشک برای درمان تحریک پذیری باید علت زمینه ای را
تشخیص بدهد.
در صورتی که علت آن مشکالت روانی باشد شما را به
روانپزشک و مشاور ارجاع می دهد ،معموال در این موارد
درمان اختالالت خلقی از جمله افسردگی هم در دستور
کار قرار می گیرد .اگر تحریک پذیری به دلیل محرومیت از
الکل ،کافئین یا نیکوتین وغیره باشد ترکیبی از مشاوره و دارو
درمانی پیشنهاد می شود .اگر علت مشکل اختالالت هورمونی
باشد از  درمان های هورمونی استفاده می شود.
اگر علت عفونت باشد ،آنتی بیوتیک توجویز می شود .گاهی
اوقات تغییر سبک زندگی می تواند به کنترل خلق بیمار کمک
کند ،ار جمله تنظیم رژیم غذایی ،ورزش منظم ،عادات خواب
و مدیریت استرس.
برای درمان و کنترل تحریک پذیری باید بدانید که برخی
تکنیک ها می تواند به شما کمک کند از جمله:
 مصرف غذاهای سالم و مقوی :پیروی از رژیم غذایی سالمو مقوی و اجتناب از مصرف غذاهای پرچرب یا پرکالری باعث
می شود در مجموع احساس بهتری داشته باشید که به تقویت
روحیه شما کمک می کند.
 ورزش :ورزش منظم برای غلبه بر افسردگی مفید است،سعی کنید حداقل  3روز در هفته به  مدت  90 – 30دقیقه را
به ورزش را پیاده روی اختصاص دهید.
 شناسایی عوامل محرک :عوامل و شرایط  محرک برای هرفردی می تواند متفاوت باشد .آیا ساعت خاصی بیشتر احساس
تحریک می کنید یا زمانی که فرد خاصی را می بیند .زمانی
که عامل تحریک کننده خودتان را بشناسید بهتر می توانید
با آن ها مقابله کنید.
 تکنیک های آرام سازی :استراتژی های آرام سازی رابیاموزید از جمله تنفس عمیق و تجسم و مدیتیشن که به
شما کمک می کند تا ذهن و بدن خودتان را هنگام شروع
تحریک آرام کنید.
 ایجاد عادت خواب منظم :کمبود خواب  یکی از دالیل اصلیتحریک پذیری است بنابراین با تنظیم روال منظم برای خواب
2
می توانید بر این مشکل غلبه کنید ،حتی اگر خوابتان نمی برد
راس یک ساعت به اتاق خواب بروید ،برق را خاموش کنید،
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-6غذایی تخم مرغی -پیغمبر نقاش
-7اســتان فرهنگی -اصطالحی در والیبال-
منسوب به یمن
-8خنــده عربی -از اجزای بــال -خط کش
مهندسی -لباس
-9استانی در شمال شرقی هند -صفتی برای
شهاب -میوه ای بهشتی
-10بزرگوار -از توابع شهرســتان کاشان-
عالمت جمع در فارسی
-11خانم ها به مو می زنند -ماه زمستانی -از
میوه های پاییزی -االغ
-12ساج واژگون شــده -تحت -نشانه -از
واحدهای الکتریکی
-13ستاره -وحشتناک -خردمندان
-14گنگ -آتشفشــانی معروف -واحد پول
ژاپن
-15تعلیم -بهره برداری
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کتابخانه
سه  شنبه  1آذر 1401

اشــاره :آثار دکتر نصرت اله مسعودی ،جهانی نگارین از گذشته تا به امروز
را در برابرمان میگســتراند .جهانی در خود کامل ،و در قابی منحصر ب ه فرد،
که با اشــاره و ایماهایش ،با بیان بهظاهر ساده اما پرابهام و چندمعنایش و با
همهی جمع و جوری و ایجازش ،چنان مخاطب را در خود میفشــرد و در او
تکانه ایجاد میکند که تا مدتها از حافظهاش بیرون نمیرود.
عجیب زبانی ـ یا درستتر،
بیگمان در گســترهی غان و غون کردنهای
ِ
پیشــازبانی ـ امروز و وراجیهای نیمچه شــاعرانی که یکشبه از
بیزبانی و
ِ
شبکاله شعبدهی تریبون داران و نشریه سازان ،به نام شاعر ،بیرون میآیند،
جوجگی شعرک هایشــان مانده ،مانیفست شعر فالن و شعر بهمان
و هنوز در
ِ
منتشــر میکنند ،وجود شاعرانی که بیادعا ،برای جهان مقدس شعر ،از تمام
زندگی اشان مایه گذاشتهاند و هنوز بوی شعر را فقط میتوان از باغ شعر آنان
استشــمام کرد ،مغتنم است و بسیار عزیز؛ و دکتر مســعودی ازجملهی این
شاعران هنوز شیفتهی «کلمه» و «معنا» به مفهو ِم واقعی آن است.
ِ
***
«زندگی زنده نیســت» .ایــن جملهی عجیب از آدورنو اســت؛ در ابتدای
«اخالق صغیر» .هم او که شــعر پس از آشویتس را بربریت میدانست .این
که زندگی زندگی نمیکند ،بســیار هولناک است .عبارتی تمامکننده و در هم
پیچنده ی طومار هر آنچه بــه آن زندگی میگوییم /یا گفتهایم پیش از این.
ادامــهی جملهی آدورنــو را در جای دیگری از اخــاق صغیر پی میگیریم:
«آن چه زمانی فیلســوفان به آن زندگی میگفتند ،نخســت تبدیل به قلمرو
زندگی خصوصی ،و اکنون تبدیل به مصرفگرایی صرف شده است ،همچون
ضمیمهای برای فراشــد تولید مادی که همهجا آن را همراهی میکند ،بدون
آن که از خود اســتقالل داشــته باشــد» .اگر زندگی زندگی نمیکند ،امکان
تجربهی نو نیز در کار نخواهد بود .هم از این روســت که فیلسوفی معاصرتر
داشــتن تجربه ســخن میگوید« :امروز تنها
امکان
با ما ـ آگامبن ـ از عدم
ِ
ِ
رهیافت ممکن به مســئلهی تجربه اذعان به این واقعیت اســت که داشتن
تجربه دیگر برای ما ممکن نیست ،زیرا انسان مدرن ،همانطور که از امکان
نوشــتن زندگینامهاش محروم شــده تجربهاش را نیز از کف داده اســت».
قطعیت از دست رفتن تجربه .این جملهی آگامبن هولناکتر از جملهی کوتاه
ویرانی مضاعفی است،
و کوبندهی آدورنوســت؛ چرا که از دست رفتن تجربه،
ِ
انگار با تأکید بگوید زندگی هرگز زنده نیست.
به نظرم برجستهترین ویژگی «بوی پیرهنت را پست نکردی» انگشت
تأکید گذاشتن بر «ویرانی» است[ .امیدوارم این نوع نگاه مرا به باتالق محتوا
در نکشــاند! و همانطور که تارکوفســکی تأکید کرده ،در پی کشف محتوا
بودن ،مرا از آن چه در حال شکل گرفتن است ،محروم نسازد!]
اما «ویرانی ِ» چه؟ ویران شــدن من یا ویران شدن چیزی که در دیدرس
من اســت؟ یا هردو :ســوژه و هر آن چه رو به ســوژه دارد و خود را به من
مینمایاند؟

دکتر نصرت اهلل مسعودی
به نظر میرســد مجموعهی تازهی مســعودی ،بیشتر و عمیقتر از
پیشین شان« ،ویرانی» را گسترش داده و شعر به شعر با تلخی،
مجموعههای
ِ
به تصویر کردنش پرداخته اســت« .ویرانی» در ایــن مجموعه ،لحظهای یا
لمحهای ـ مثل تکانهی زلزله یا بالیی مشــابه و عظیم و العالج که از درون
و برون از هم میپاشاند و میگسالند ـ است که ذهن را در تالطم امواج خود
درگیر میکند ،و در خــود میبندد و محبوس میکند .نتیجهی چنین منطقی
این میشــود که اگرچه مجموعه تکه تکه ـ یک شــعر عنوان دار و هفتاد و
نه شــعر شمارهدار ـ است ،اما در خو ْد تمام اســت و میتوان آن را یک شعر
بلند بهحســاب آورد .به عبارتی اگر بر اســاس یکی از موازین نورتروپ فرای
پیش برویم و از تأثیر یکپارچهی شــعر ـ کل مجموعه ـ بهقصد یگانه کردن
ســمبل ها و نشانه ها که حرکت کنیم ،به درکی از ساختارشعر دست مییابیم.
از این منظر وقتی کل مجموعه را به شعرهایی مجزا تقسیم کنیم ،و هر شعر
را به گزارههای منطقیتر فرو بکاهیم ،درنهایت به واژهی برجســته اما منفجر
شدهی «ویرانی» دست میساییم .حقیقت ًا در این مجموعه ما با انفجار مواجه
هستیم .کافی است مجموعه را باز کنیم و بر نخستین شعر مجموعه با عنوان
«خرابی بی مقیاس» ـ تنها شعر عنوان دار مجموعه ـ بیشتر درنگ کنیم:
َگ ُگم ُگم /...میکوبند بَر پَر و بال دل ُو دنیا َت تتق گوم /...پوســت دریا
را میسوزانند /تا راه گم کند در شکاف تن خویش .../الخ
در این شــعر ،ویرانی ـ چون بالیی مســری ـ از دو منظر دل و دنیا که
همیشه تفکر جمعی ما آنها را در مقابل هم قرار میدهد ،در حال منتشر شدن
است؛ یعنی ویرانی درون و ویرانی برون .من و جهانی که من آنجا هستم یا در
آنجا هستم .همهچیز در حال بلعیده شدن است« .پوست دریا را میسوزانند /
تا راه گم کند در شکاف تن خویش» این چه قیامتی میتواند باشد که راه گریز
شکاف تن خو ِد کس ـ یا چیزی ـ است که میگریزد .سیل ،داغان شدن اشیا
و آدمها در یک چشم به هم زدن ،مشت مشت قرص خوردنی که فقط جسم
را سرپا نگه میدارد ،و دل را عالجی نیست .تصویری از زلزلهی بم ،تصویری
ویرانی دانای
از نارنجکهایی که خدا هم نمیداند کجا منفجر خواهند شــد ـ
ِ
کل ـ تصویر هولناک بلعیده شــدن دهان بســطامی در زلزلهی بم! تصویری
از آشــفتگی دنیای مجازی .زبانی که چالق میشود از ترس و ...همه و همه
سطر به سطر در شعر سیالن مییابند و تلخ و تلختر ،همهچیز تبدیل به فورانی
از «خاکی» میشــود که از سر شوخی با بادهای ناموافق ،هم سماع میشود!
بیاغراق ما با شعری آخرالزمانی مواجه شدهایم.
اما چرا فقط همین شعر ،عنوان دارد؟ آیا شمارهگذاری هفتاد و نه شعر دیگر
ـ در چاپ اشــتباهی رخ داده و یک شــعر با اندکی تغییر دو بار چاپ شده ـ
بندهای همین شــعر نیستند یا نمیتوانند باشند؟ به عبارت دیگر آیا نمیتوان
گفت که «خرابی بی مقیاس» دراین شــعر ،در پراشه ها و تراشههای هفتاد و
نه بند دیگر ـ که هر کدام با شــمارهای هویت یافتهاند ـ پرتاب شده و در  /و
با آنها گسترش یافته اســت؟ مث ً
ال در شعر یکم« :دستی از خاک گورستانی
بینشــان  /بیرون زده [الخ]» وقتی میگویم پراشه پراشه های ویرانی ،یعنی
همیــن :در «خرابی بی مقیاس» چنیــن میخوانیم« :بگو به مصدر جعلی که
اصل اصل است »...و در شــعر یکم میخوانیم« :این کشته هنوز شما را
گاه ِ
از هر زندهای بیشتر دوســت دارد» آیا این بند از همان مصدر جعلی ـ جعلی
نه ازنظر منطق دســتور زبانی ،که از نظر منطق فراگزاره ای شــعر ـ استفاده
نمیکند؟! آیا همهچیز واژگونه نشــده اســت ،یعنی آیا این دنیا ،دنیایی جعلی
نیســت ،که کشــتهای ،زندهها را بیشتر از خود زندهها دوست دارد؟ و همان
بند با «العالجی که مشــت مشــت قرص» میخورد در خرابی بی مقیاس،
بیارتباط اســت؟ یا شعر شــمارهی پنجاه و هشتم که اینگونه آغاز میشود:
فیش آب
صف
«در ِ
بازماندگان ایستاده مرده با /دفترچههای اقساطِ معوقه /و ِ
ِ
برق تاریک »...بازـ گســت ِر همان ســط ِر «بگو به مصدر جعلی »...نیست؟
و ِ
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کلمات با من کنار نمیآیند

نقد مجموعه شعر «بوی پیراهنت را پست نکردی»
سرودهی دکتر نصرت اله مسعودی
به بهانهی تجدید چاپ آن

و البته ارتباط شــعر اول و دوم؟ در شــعر دوم میخوانیم« :کلمات با من کنار
نمیآیند» و در شــعر یکم« :قلم کجاست تا بنویسد/ :این کشته هنوز /شما را
از هر زندهای /بیشتر دوست دارد».
هم ازین روســت که معتقدم «بوی پیراهنت را »...یک شــعر بلند ـ یک
ویرانی نمادین
منظومه ـ است که با شمارههایی از هم واگسلیده است :نوعی
ِ
در شــعر! ویرانی سبب شده تا شــعر نیز ویران در دفتر بنشیند ،ازهمگسیخته
و پراشیده!
چنینــی من ،جرثومهی شــعر ـ آن النهی
بــه همین ســبب از دید این
ِ
پیشــایکم عنــوان دا ِر «خرابی بی مقیاس»
مورچهای گردهم آورندهـ شــعر
ِ
است .همانجاست که تشعشعات ویرانی پراکنده و منتشر میشود .شاید شاعر
نمیخواســته خود را در بنــد کالن روایتی قرار دهد .بــه همین خاطر قطعه
قطعه اش کرده است .قطعههایی که هر کدام در خو ْد کامل و خرده روایتیاند
که به هم راه دارند؛ کورهراههایی تاریک و گم؛ و باز به همین علت اســت که
هر شعر شمارهدار یک اثر مستقل است.
گم ناخودآگا ِه شاعر در
و باز آن ویرانی منتشــر شده که در کورهراههای ِ
بسیاری شعرها ،تنیده شــده است ،به یک شکل و یا در یک وضعیت خود را
بازنمایی نمیکند .مث ً
ال در شعر شماره دو« :کلمات با من کنار نمیآیند /نسیم
رو گرفته از من میگریزد» شــاعری که کلمات با او کنار نیایند ،شاعری که
جانگزای زندگی باشد
بی کلمه بماند ،آیا ویران نشــده است؟ یا سکوت ،چنان
ِ
که مرگ برای آدمی؟ در این اثر ،گریز کلمهها ،سکوتی که از نبود کلمه ایجاد

روحاهلل رویین

از قوت میاندازد .نیروی رسانهها نیروی باسمهای میشود ،بدون تأثیر؛ فیگو ِر
نیرو! زبان ،کلمهها و چیزهای نامیده شــده با آن ،بی هویت ،کم سو و کمرمق
خود را نشــان میدهند و درواقع عمق فاجعه نهتنها نشــان داده نمیشود که
محو میشود و بیتأثیر.
وقتی مسعودی در شعر شماره چهل میگوید« :خیالم از کاخنشینان سراپا
بیتقصیر کانادا /و لهجهی انگلیســی با عطرمایه فارسی اشــان خیلی به من
ویژگی ازکارافتادگی تأثیر رسانهها ،تأکید میکند .چرا که
چه بود» ،بر همین
ِ
انفجار اخبار و سوگیری به سمت خبر و هجوم رسانهها برای پوشش دادن آن،
اتفاق ًا آن را بیاهمیت میکند .همچنین طنز نهفته در این برش حاکی از آن
است که وقتی تلنبار اینگونه اخبار را داریم ،دیگر تجربه از آن رخت برمیبندد
و همهچیز مثل همه چیز میشــود ،یعنی میشود هیچ چیز .انگار نه انگار که
اتفاقی افتاده است .روزها میآیند و میروند و سرشار از وقایع ،اما «بیهودگی
این روزهای رونوشت برابر اصل» (شعر سیوسه)
پــس وقتی زبان از دســت میرود ،هرچند هم دوســت بداری ،چون
باید آن را در قامت زبان بگنجانی ،دوســت داشتن ات ،همسان دوست داشتن
دیگران خواهد شد ،مگر این که شاعر باشی و زبان را و صناعت را و عاطفهی
ابتدایی هنوز فرسنگها فاصلهدار با شعر را در لفاف عاطفهای
تشــدید شدهی
ِ
مبهم شــده بپیچی و آن را دچار شعریت کنی .طوری که پدیدهها نام تازهای
بیابند .به قول نیچه« :اشخاص نوآور اغلب نام گذاران چیزها بودهاند» .همین

روح اهلل رویین
میشود ،برهوت و مرگ ،برجســته میشوند و اثر را به «خرابی بی مقیاس»
گره میزند.
در شعر شماره سه ،بسودگی زبان و کلمات تکرار شوندهی بیاصل و نسب
شــده ،برجسته می شوند« .کاش کلمات چنان باکره میماندند  /تا من با یک
«دوستت دارم»  /نشان دلم را »...اما مشکل همین است این که کلمات باکره
باکرگی دوباره برساند! ـ معجزهی
نیستند و تنها شاعر است که باید آنها را به
ِ
شاعر همین است!
آن چه در /و با زبان گســترش مییابد ،بازنمود جهانی بیرمق و دستمالی
شده اســت .خاصیت زبان ،از کار انداختن ادراکی است که اوایل قرن بیستم
آن اندازه فرمالیســتهای روس بر آن تأکید داشتند .ادراک تازه ،زبان معمول
و از تک و تا افتاده را کنار میزند و در تجربهای تازه خود را نشان میدهد؛ به
عبارت دیگر ،زبان ،خودش را به وسیله خودش یعنی به وسیله کلمههای کور
و کر و الکن شــده ،بی هویت و نابود میسازد و خود را از طریق اجزای خود
به نابودی میکشــاند .اگر شــاعر نتواند زبان را در چرخشی مدام ـ معجزهی
زبان شــاعرانه ـ نو کند و آن چوب نیمســوختهی دودکننده ی آزاردهنده را
بچرخاند ،آتش زبان زبانه نخواهد کشــید و ابژه همچنان بیروح و از باکرگی
راوی شــعر شماره سه
افتاده خواهد ماند .این جاســت که «دوســتت دار ِم» ِ
از نوع دیگری اســت و میتواند معشــوقه را در خانهی آفتابیاش به ادراک
شبهای بی چراغ برساند .ادراک در اینجا همین دیگرگونه دیدن است ،همین
بیگانه گردانی ،چیزی که از زبان درمیگذرد و آن را از اتومات شــدن رهایی
میبخشد .جان دیویی بر این امکان غرق شدن در زبان آگاه بود که میگفت:
«بازشناسی موجب مسلط شدن زبان و عقیم ماندن ادراک میشود» .روشنتر
ایــن که وقتی زبان را جایگزین جهان بیرون ذهن میکنیم از امر غیرزبانی ـ
ابژهی واقعی ـ غفلــت میکنیم .ادراک را تعطیل میکنیم و مفهومپردازی از
پدیدهها را جایگزین آنها میکنیم .نتیجه این میشــود که خود را از ادراک
تازه بینیاز میپنداریــم .کانت هم بر این خصیصهی مفهوم پردازانه ی ذهن
دست گذاشته بود که مقولهها را بدون اتکای به ادراک ،تهی میدانست.
با توجه به آن چه گفته شــد ،در شعر شمارهی سه ،شاعر آن سوی ندیدنی
زبــان را میچرخانــد و به ما مینمایاند .در این شــعر ،راوی آرزو میکند که
ایکاش زبــان در تازگــی آغازش میبود تا عبارت «دوســتت دارم» ،دور از
ابتذال نمایانده میشــد .از همین روســت که ادامهی شعر در تنش و جدال با
ابتذال از پیش موجود زبان پیش میرود[ .و به همین ســبب است که
همین
ِ
اساســ ًا در شعر معاصر ،زبان به سمت و سوی غموض و پیچیدگی در حرکت
اســت ،چرا که از پذیرش نمادها و نشــانهها و اصطالحات و تصاویر معهود
شــده امتناع میکند و خود را در تجربهای سراسر نو و مبهم محک میزند].
ابتذال زبانــی در «روزنامههای زرد» به اوج میرســد« :تاریک ام ،کورتر از
ســیاهچالهها /کورتر از روزنامههای زرد /کــه با آگهیهای صد من یک غاز/
عشــق را به باد میدهند» .همانگونه که ما آگاهی از ســیاهچالهها چنان که
بایــد نداریم ،روزنامههای زرد هم هیــچ آگاهیای به ما نمیدهند ،بلکه فقط
ما را به تاریکی رهنمون می شــوند .سطر اول شعر همچنان در حال گسترش
است و نابســودگی زبان را که شاعر آرزویش را کرده بود ،در این برش بسط
میدهد« .روزنامه» که نشانهای است از سرآغاز دنیای وانمو ِد و مجازی ،زبان
را همچون دیگر ســاحتهای انسانی ،کور و کر کرده ،از تا انداخته و سطحی
نموده است .میدانیم که کارکرد روزنامههای زرد ـ و ک ً
ال رسانهها ـ این است
که ما را بیش از حد با تلنبار خبرهای گوار و ناگوار مواجه میسازند .ما را بیش
از حــد به منابع و صحنهها و حــوادث و افراد نزدیک میکنند ـ نزدیکی فاقد
تجربه ـ  .نزدیکی بیش از حد به چیزها و پدیدهها ،تلنبار بیش از حد خبرها ـ
هرچند هولناک و بنیانبرانداز ـ همهچیز را دم دستی و دسترسپذیر میکند و

نامگذاری تازه است که مسعودی را وامیدارد در ادامهی همان شعر آرزو کند
که« :کاش ‹ کلمه › پیراهن روشــن تو بود» .با همین تلقی است که در شعر
چهارده از حجاب کلمات و روبندشان سخن به میان میآید.
به اعتبار آن چه گفته شد ،شعر سوم ،ویرانی گستردهتر و جانگزاتری را
گوشزد میکند :ابتذال زبان ،بسوده شدن اش ،از دست شدن ادراک در سایهی
درخشــش دروغین زبان و کور شدن ما از این درخشــش! این «ویرانی» از
زاویهی دیگر به دنیای مجازی امروز کشــیده میشود ،دنیایی که خلف همان
روزنامههای زرد شوم شعر سوم است ،اما در شعر پنجم نمود یافته است .از آن
جا که این شــعر را بهعنوان نمونه کام ً
ال بررسی میکنم ،تمام آن را در اینجا
مــیآورم ،فقط برای راحتی ارجاع دهی به متن شــعر ،هر برش را با حروف
انگلیسی مجزا کردهام:
 :Aمیگفتم :به َد َرک که ن ِت /به مغز مطلق هیچ متصل است/
 B :میگفتم :جام جهاننما /پلک خواب گرفته توست/.
 :Cبودی و آینگی بود و تماشا  /و نیازی نبود به کلمه و کالم و تصویر/ .
 D:اما ندانســتن را نمیدانستم که در سایهی برجها  /روزی به ته تاریک
معرفت اتمی بازم/.
 :Eپلک خواب گرفتهات را  /شتک بی موسم خاک و باد  /از من گرفتهاند
باری روزگاری که  /بازار مکارهی هیچهای
که حاال  /چشمهایت  /در بیبند و ِ
قیمتی ست  /به ولنگاری سوت میزنند/.
 F :حالیــدن ات را  /با هرکه میخواهی تقســیم کن  /فقط مواظب باش
 /در چند لحظه چرتکهات را نیندازند  /که به قیمت بیحســاب شــعر حافظ
میارزی! »
این اثر در ادامهی همان «خرابی بی مقیاس » [مث ً
ال سکانســی از آن]،
به «ویران » شــدن نیاز عاشــقانه در البیرنت تاریک و تو در تو اما مبتذل و
بازار مکارهای دنیای مجازی اشــاره دارد .هر چه هســت باز از خطوط بهجا
مانده و «رد » های زمان گذشــته است ،زمانی که «به آهستگی » بود و در
عمــق حرکت میکرد .در این اثر هر برش یا هر تصویر ،تصویر پیش از خود
را یــا نقض میکند ،یا نیرویش را کنترل میکند و یا کاملتر میســازد و به
نیرویش میافزاید .نتیجهای که حاصل میآید ،تنشزا و متشــنج شــدن کل
اثر در تمامیتی شــاعرانه اســت .در ادامه بر آنم ـ و البته امیدوارم ـ بتوانم از
عهده بربیایم.
تصویر  Aدر قاطعیتی ســلبی تصویر میشود[ ،نوعی منفیت]َ ،د َرک و
مغ ِز مطلق هیچ و ن ِتی که میان این اصطالح و آن واژه نشســته است و انگار
میان شان معلق و آونگ است .راوی ،ن ِت را هم به هیچ میانگارد و هم انگار
ترس شفاف از آن ،او را در هاله خود گرفته است که چنین با قاطعیت آن را به
َد َرک میفرستد و آن را به تصویر  Bدر میپیوندد :تصویر  Bرنگی از آرامش
برش نخست قرار میدهد .تصویر C
و عمق تجربه را برابر آشــفتگی
مطلق ِ
ِ
سنتزی است منتج از هر دو برش پیش از خود :پلک خواب گرفتهای که جام
جهاننما بود به آینگی و بودن و تماشا پیوند میخورد و کلمه و کالم و تصویر
به ن ِت و همان مغز مطلق هیچ .درواقع برشها دقیق ًا در ســاختی دیالکتیکی
بر هم منطبق شــدهاند .از دو تصویری که اولی متشنج کنندهی متن است و
دومی در آینهای از زمانهای دور و خاطرههای ادبی ـ اســاطیری ،آرامکننده،
حالت سومی پدیدار میشود که هم هر دو است و هم هیچکدام .بودن و آینگی
و تماشــا ،از پلک خواب گرفته ،و از کنار هم بودن زاده شده و کلمه و کالم و
تصویر از نه در کنار هم بودن ،از عالم مجازی زاده شدهاند.
تصویر چهارم [تصویر  ]Dاین تصویر که باز متعین شده از دو سطر است،
از چند جهت ارتباطی معنادار با تصویر آغازین شــعر برقرار میکند .یکی این
که «دانســتن» و «معرفت» با «مغ ِز مطلق» معنــای خود را کامل میکند

و جالبتــر این که ارتباطی خاص و ویژه میان «برج» و « َد َرک» مشــاهده
میشود .برجها این انگشتهای وقیح زمین ،تنها تفاوتشان با َد َرک (ته جهنم)
از این روســت که حرکت آنها رو به باالست؛ اما ارتباط جالب توجه تر  ،این
است که بدانیم یکی از معانی « َد َرک » ،سند و مدرکی است که پس از فروش
ملک در دســت کس دیگری پیدا میشــود و به موجب آن ادعای مالکیتش
را دارد .بــر ایــن مدار که قرار بگیریم  ،طنز تلخ «ســایهی برجها» رخنمون
میگــردد .برجهایی که غصبیاند یا بههرحال ادعــا کنندگان دیگری دارند.
همچنین در تصویر  cاگر از واژهی «تماشا» معنی واقعی خودش را مراد کنیم
ـ از کلمهی عربی تمشــاء و تماشی به معنای راه رفتن و گردش ـ  ،با برجها
و سایه هاشان ،متقابل میگردد.
تصویر پنجم [ ]Eاز هفت ســطر و تقریب ًا نزدیک به چهار تصویر پیش از
خود  ،ســاخته شده اســت .این بُرش  ،پژواک تمام سطرها و تصاویر پیش از
خود را داراســت .شتک خاک و باد ،پلک خواب گرفتهی معشوق را از عاشق
میگیرند .شتک خاک و باد همان برجهای بیپایه ،همان َد َرک ،همان ن ِت و
همان مغزهای مطلق هیچاند .به عبارتی ،همینها بازار مکارهایاند که چیزی
جز ولنگاری نصیب کســی نمیکنند :یعنی دنیای مجازی .حاال برجها در هم
فروریختهاند  ،و همه در حال ســقوطاند؛ و صد البته جام جهاننما هم جایش
را به بازار مکارهای داده که همه چیز را برای فروش به نمایش گذاشته است.
تصویر آخر [که به آن تصویر  Fمیگویم] پنج ســطر است .راوی در این
تصویر فرودین ،تسلیم بازار مکارهی ن ِت میشود .با این حال هنوز سر سودای
جام جهان نمایش هست و هنوز با حافظ است و گفتم این جام جهانبین به تو
کی داد حکیمش؛ اما واقعیت این است که دیگر گنبد مینایی در کار نیست و یا
به کار نمیآید دیگر نیازی به واقعیت تجربهشــده هم نیست ،همهی حوادث،
تجربه نشده به سمت ما میآیند.
شــعر شــمارهی پنجم  ،برش به برش و تصویر به تصویر ،مخاطب را به
عمق فاجعــه میبرد .فاجعهای که همه را با /و در خود مدفون کرده اســت:
َد َرک واقعی ،ویرانی عقل و از دســت رفتن یا بیمفهوم شــدن عشــق (جام
جهاننما) است.
خرابی بی مقیاس در شــعر پنجم به اوج خود میرسد و در شعرهای دیگر
نضــج مییابد و همچنان به تباهی خود ادامه میدهد .اگر بخواهم فهرســت
کنم ،اکثر قریب بهاتفاق شــعرها را شــامل میشود :مث ً
ال شعرهای / 20/ 12
 / 26 / 22 / 21و ...همین طور ادامه دارد شامل بیست و پنج اثر میشود.
در آخر این مبحث یادآوری نکتهای ضروری اســت و آن این است که من
از آن چه رفت ،در مورد محتوای شــعرها بحثی نکردهام ـ یا امیدوارم نکرده
باشم ـ چون ممکن است واژهی «ویرانی» مخاطب را به این سمت سوق دهد
که نگارندهی این سطور به دام محتوای شعرها افتاده است؛ و حتی بدتر از آن
این که گمان برده شود که شعر مسعودی ـ با این که در دید نخست اینگونه
به نظر میآید ـ شــعر محتواســت ـ که البته دیدگاه من این را برنمیتابد ـ.
برعکس آن چه برای من مهم مینمود شیوه و چگونگی نمایاندن «ویرانی»
در ایــن آثار بود؛ به عبارت دیگر این کــه چگونه مفهوم «ویرانی» و «ویران
شــدن» در فرمی یگانه به ظهور رسیده اســت؛ یعنی نه محتوا ،نه عاطفهی
تشدید شــده و نه صناعتها و تکنیکهای شعری .بلکه چگونگی فرآوری و
به عمل آوردن همهی اینها در فرمی یگانه بدون این که در دام شــعارهای
دهانپرکن بیفتد.
اما محور دیگری که با برجســتگی در این مجموعه هویت یافته است،
واقعیت بیشــکل و محتوای امروز و پناه بردن به گذشته است.
نوعی گریز از
ِ
دســتی در مجاز فرو رفته
حال دم
حســی نوستالژیک که از ســرخوردگی از ِ
ِ
حکایت دارد .مسعودی وقتی در شعر سی و سه میگوید ...« :در بیهودگی این
روزهای رونوشــت برابر اصل » به همیــن در گریز بودن و بی حادثگی آنها
اشــاره میکند؛ و این که تجربهای به کف نمیآید ،وقتی همه چیز درست و
عین ًا مثل قبل اســت .انگار آن چه امروزی تلقی میشــود ،فاقد تجربه کردن
فرار اســت و میلغزد و به تجربه در نمیآید .همانطور که در
اســت یا اساس ًا ّ
ابتدای این نوشــته از آدورنو آورده شد که «زندگی زنده نیست» ،از مصادیق
این زنده نبودن ،این است که آن چه زندگی ندارد ،به تجسم در نمیآید ،فاقد
حجم میشود و گسترش نمییابد ،یعنی فاقد تجربه است .اینجاست که حس
نوســتالژیک برجستگی مییابد .این حس قاعدت ًا نفرت از زمان حال را تداعی
میکند .شــاید اصطالحی که ماکس شــلر به کار میبرد مفید فایده باشــد:
«کینتوزی» .ماکس شــلر در بحث از کینتوزی ،هدف هر نوع ستایشــی از
گذشــته را تلویح ًا کمارزش شمردن واقعیت «حال» میداند .البته شلر در این
عرصه بســیار به عقب برمیگردد و مث ً
ال به هولدرلین و عشق آتشین اش به
فرهنگ یونان باســتان اشاره میکند؛ اما در مجموعهی «بوی پیراهنت را»...
این حس ،شــخصیتر است .درواقع شاعر در پی سرزنش خود از آن چه امروز
میبیند ،به گذشتههای نه چندان دور خود پناه میبرد.
شــیوهی مسعودی برای برجسته کردن این رویکرد نوستالژیک معمو ًال به
این صورت اســت که هر اثر را در دو سطح به نمایش میگذارد؛ تصویری از
امروز در ابتدای اثر و ســپس لغزیدن و در غلتیدن به گذشته .به عنوان مثال،
شــعر شماره شانزدهم ،راوی را در خوابی در میغلتاند و گذشتهی عاشقانهای
را بازنمایی میکند؛ سپس گریزی به خیابان سرچشمهی آن روزهای عاشقی
زده میشــود و گریهای که این روزها ،همان درختها ســر میدهند ،حس
عاطفی مخاطب را نسبت به گذشتهی زندهی در حال را به نمایش میگذارد.
یا ســیلی که از بیخ و بن ویران میسازد ـ شعر بیست ششم ـ برش میخورد
به عکسی از سالهای دور پدر ـ با تفنگ سر پری که پیشانی سربازان روسی
را نشانه رفته بود ـ که طعمهی سیل میشود و برای همیشه چشم مادر را به
رد ناپدید شــدن آن میدوزد .از کنار هم گذاشــتن دو حادثه یا دو برخورد ،در
زمانهای متفاوت و ارزش نهادن به آن که از زمان گذشــته میآید و همیشه
حاضر اســت ،رویکرد شاعر را نسبت به حس نوســتالژیک ،برجسته میکند.
شعرهای سی و یکم و چهل و نهم هم در این مسیر حرکت میکنند .نصرت
مســعودی این دو محور را در یک کلیت ،احســاس کرده و ارائه داده است؛ و
محصولی به دســت داده که به گفتهی جان دیویی «مادهی تجربه شده» را
وساطت
بهگونهای مؤثر در اثر نشــان داده اســت؛ به عبارت دیگر ،کلیت ،در
ِ
توان ارائه ،فرمی را به ظهور رسانده است ،که ویژهی این آثار است.
حس و ِ
بهجای نکتهی آخر ،شــعری دیگر میآورم بــا نگاهی صرف ًا فرمال به آن؛
یعنی شعر بیست و دو:
در شــور دامنت /که شعله می کشــد در هوای رقص /زاده میشوم /تا تن
سوختهام را برداری /و دور دنیا بچرخانی /و غبار بلندباالی پای کولیان را /به
زخم تنم بپاشــانی /و بنشینی به نشاندنم  /پای دلگرفته ی درختی بی پرنده/
دهان ترانهخوان
و با گونهای خیس نجوا /بغل گوشــم گریه کنی که / :کنار
ِ
کولیای ســپید دامن  /کشته میشوی /و او در چینهای دلش میپیچاندت با/
های های گریه و نالههای «چقدر دوستت دارم»
مســعودی از استفاده از «واو» در ابتدای سطرهای شعر ،بسیار کم استفاده
میکند ،اما در این شــعر پانزده سطری ،پنج بار بهتناوب از «واو» در اول هر
سطر استفاده کرده است ،یعنی هر سه سطر با یک «واو» آغازشده است .چرا؟
خطاب «چقدر دوستت دارم» نشانده شده است .این
در آخرین ســطر این اثر،
ِ
خطاب آنقدر برای راوی عزیز است که شعر را جاری میسازد .همه چیز باید
ساخته و پرداخته شــود تا به آن خطاب عزیز برسد ،برای همین «واو» های
کاشته شده در ابتدای سطرها مخاطب را مجبور میکند تا یکنفس بخواند و
پایین بلغزد و به آن جملهی رهاییبخش برسد .درواقع« ،واو» اجازهی درنگ
و ماندن را نمیدهند ،چون پیوســتار هر سطر با ســطر پیش از خود هستند.
انگار که رقصی به پاست ،پر تحرک و پر هیجان برای رسیدن به آن انتهای
دوست داشتنی!

آگهی
سهشنبه  1آذر 1401

 27ربیعالثانی 1444

 Nov 22، 2022سال بیست و هفتم شماره 7630

آگهی تجدید مزایده عمومی

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

ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ
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247/99
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آدرس

 4/700/000رﻳﺎل

 1/165/553/000رﻳﺎل

 58/300/000رﻳﺎل

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن -ﻛﻮﭼﻪ 15

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

-1ارائه سپرده به میزان جدول فوق به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره  0110748457005به نام سپرده شهرداری مزایجان نزد بانک ملی یا
معادل مبلغ سپرده ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری.
-2سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-5به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
-7جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  071-44413255تماس حاصل فرمایید
-8آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/9/12می باشد.
بازگشایی پاکات رأس ساعت  12/30مورخ  1401/9/13در محل شهرداری مزایجان می باشد.
شناسه آگهی1410654 :
/3595م الف
محمدصادق کمالی
شهردار مزایجان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401
تاریخ انتشار نوبت اول1401/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/9/1 :
حســب ماده  12قانون ثبت و  59آیین نامه قانون
مذکور رقباتی که در ســه ماهه دوم سال  1401در
حوزه ثبتی شهرستان نی ریز واقع در بخش بیست
و دو فارس تقاضای ثبت شده با ذکر شماره پالک ،نام و نام خانوادگی
متقاضی ،نوع ملک و محل وقوع آن به شرح ذیل آگهی می گردد:
قطعه 1
 -223/63محمدحســین عابدی فرزند حمید ششــدانگ یک قطعه
زمین محصور به مساحت  217/62مترمربع متخذه از  223اصلی واقع
در نی ریز بخش  22فارس مشهور به زمین باغ اراضی خواجه شرف
-223/64محمدحسین عابدی فرزند حمید ششدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  216/31مترمربع متخذه از  223اصلــی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به زمین باغ اراضی خواجه شرف
قطعه 2
 -1893/1حاجیه بی بی دلخوش فرزند قنبر ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  254/35مترمربع متخذه از  1893اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به محله چنار سوخته کوچه گود عربان
 -1961/3نســرین کیوانی فرزند خلیل ششــدانگ یکبــاب خانه به
مساحت  170/087مترمربع متخذه از  1961اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به محله چنار سوخته
 -2150/2اســماء کبریادار فرزند احمد ششــدانگ یکبــاب خانه به
مساحت  77/82مترمربع متخذه از  2150اصلی واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به محله چنار سوخته کوچه گود عربان
 -2377/1سید جواد جسمانی فرزند سید اکبر ششدانگ یکباب مغازه
به مســاحت  14/74مترمربع متخــذه از  2377اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به لب گود عصاری
 -2377/2ســید جواد جسمانی فرزند ســید اکبر ششدانگ یکباب
مغازه به مســاحت  33/52مترمربع متخذه از  2377اصلی واقع در
نی ریز بخش  22فارس مشهور به لب گود عصاری
 -2377/3سید جواد جسمانی فرزند سید اکبر ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  138/75مترمربع متخذه از  2377اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به لب گود عصاری
قطعه 4
 -3475/28مجید دلخوش فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه

به مساحت  238/8مترمربع متخذه از  3475واقع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به دشت کتون
 -3555/22مــاه جان زارع فرزنــد پنجعلی و علــی مظفری فرزند
علی بخش مشــاعا بالمناصفه در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 315مترمربــع متخذه از  3555اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به خواجه حسامی
 -3802/80حجت اله زردشــت فرزند محمدکاظم ششدانگ یکباب
مغازه به مساحت  37مترمربع متخذه از  3802واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به زمین طاهری
 -3805/14علی حجت زاده فرزند خانعلی ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  148مترمربع متخذه از  3805واقع در نی ریز بخش  22فارس
مشهور به شکراللهی
قطعه 5
 -4183/4محمدرضا خداشــناس فرزند عبدالرحیم ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  250مترمربع متخذه از  4183واقع در نی ریز بخش
 22فارس مشهور به زمین درب گرمابه
 -4183/5فاطمه زردشــت فرزند محمدرضا ششــدانگ یک قطعه
زمین محصور به مســاحت  544/54مترمربع متخذه از  4183واقع در
نی ریز بخش  22فارس مشهور به زمین درب گرمابه
قطعه 9
 -7513بهنام ارادت پیشه گان فرزند محمدعلی ششدانگ یک قطعه
زمین جای شــارع متروکه به مساحت  13/17مترمربع واقع در نی ریز
بخش  22فارس (صرفا جهت الحاق به پالک )3150/17
لذا طبق ماده  16قانون ثبت و مــاده  86اصالحی آیین نامه هر کس
نســبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه
دعوی نموده و در دادگاه مطرح است می تواند اعتراض خود یا گواهی
مشعر بر طرح دعوی را ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول
این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نی ریز تسلیم نماید
و سپس بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره
ثبت اسناد و امالک دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تحویل
نماید در غیر این صورت با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواســت از
ســوی متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی ایــن اداره بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
شناسه آگهی1394007 :
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1401بخش  13فارس شهرستان استهبان
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/01 :

برابر مواد  11و 12قانون ثبت اســناد وامالک و ماده  59آیین نامه

اجرایی قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه
دوم ســال  1401مبادرت به درخواست ثبت شده است به ترتیب
ذکر شماره به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
 -1پالک  -2000آقای احمد صادقی فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه
به مســاحت  235/9مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان –
خیابان ابوذر شمالی
 -2پالک  - 3584/13آقای اکبر ذبیحی فرزند علی نقی ششدانگ
یک قطعه زمین محصور به مســاحت  4749/39مترمربع واقع در
بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به داردون
 -3پالک  -3731/4آقای سعید غالمی فرزند رضا ششدانگ یک
قطعه انجیرســتان به مساحت  8975/26مترمربع واقع در بخش
 13فارس استهبان – محل مشهور به کر نخودی
 -4پالک  - 3999/115آقای مهدی غالمی فرزند رضا نســبت به
سه دانگ مشاع و آقای هادی حاجی محمدی فرزند احمد نسبت
به  1/5دانگ مشــاع و آقای علی رضا حاجی محمدی فرزند احمد
نســبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه انجیرستان به
مســاحت  20382/41مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان –
محل مشهور به گشناباد
 -5پالک  - 4120/3آقایان احمــد حلیمی فرزند مهدی و مصطفی
حلیمی فرزند مهدی هر یک نسبت به دو و چهار دهم دانگ مشاع
و خانم لیال حلیمی فرزند مهدی نســبت بــه یک و دو دهم دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  12150/9مترمربع
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به داردون
 -6پــاک  – 4145خانم لیال حلیمی فرزند مهدی ششــدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  8613مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان – محل مشهور به داردون
 -7پالک  – 4146آقای احمد حلیمی فرزند مهدی ششــدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  7279/52مترمربــع واقع در بخش 13
فارس استهبان – محل مشهور به داردون
 -8پالک  – 4183/1خانم لیال حلیمی فرزند مهدی ششــدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  9854مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان – محل مشهور به داردون
 -9پالک  – 4215/5آقای احمد حلیمی فرزند مهدی ششــدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  5180/56مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان – محل مشهور به داردون
 -10پــاک  - 4246/5خانــم زهرا جهان بزرگــی فرزند مرتضی
ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  6000/04مترمربع واقع
در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به داردون
 -11پــاک  -7996/4آقای علی اصغر معــدل فرزند علی محمد
ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مســاحت  11046/7مترمربع
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به دامنه

تجدید آگهی مزایده حضوری(حراج)
شماره ص 6706/01/08/مورخ 1401/08/18

نوبت چاپ اول1401/08/24 :
نوبت چاپ دوم1401/09/01 :
شــهرداری جهرم در اجرای ردیف 8صورتجلسه شماره 62
مورخ  1401/06/20شــورای محترم اسالمی شهر جهرم در نظر
دارد تعداد  12فقره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر 4،بیلبورد پل
هوایی بلوار نخلستان و  9عدد سازه واقع در بلوار مطهری به
صورت اجاره بهاء  ،به مدت یک سال و قابل تمدید به مدت
یک ســال دیگر با افزایش  15درصد نســبت به سال اول ،با
قیمت پایه اجاره به مبلغ ماهیانــه  600/000/000ریال از طریق
مزایــده حضوری(حراج) به بخش خصوصی واجد شــرایط و
دارای مجوز کانون های تبلیغاتی واگذار نماید.
تاريخ تشكيل جلســه حضوری مورخ  1401/09 / 12ساعت 13
بعد از ظهر و محل تشكيل جلسه کمیسیون ساختمان شهرداري
جهرم واقع در چهــار راه دفاع مقدس ،ابتداي خيابان آيت اله
كاشــاني می باشــد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشــنهادها مجاز و مختار می باشــد .متقاضيان مي بايست با
در دست داشتن اصل فيش ســپرده شركت در مزايده در
جلسه حضور داشته باشند  ،به افرادي كه فاقد سپرده باشند
حق حضور در جلسه داده نخواهد شد  0مبلغ سپرده شرکت
در مزایــده  360میلیون ریال که به صــورت ضمانت نامه
بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب
 0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد  ،هزینه
مزایده به عهده برنده مزایده می باشد ،برندگان اول تا سوم
در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتیب به نفع شــهرداری ضبط میگردد و تا سه سال مجاز به
شرکت در مزایده با موضوع این آگهی ،نمی باشد .متقاضیان
می توانند جهت اطالع بیشــتر به ســایت www.jahrom.ir
و یا با شــماره تلفن 071 -54234770تماس و جهت دریافت
اوراق مزایده و ســایر اطالعات که در اسناد مزایده مندرج
می باشد ،به شهرداری جهرم واقع در خیابان آیت اله کاشانی
مراجعه نمایند.
شناسه آگهی1408792 :
غالمحسین بهمنی
سرپرست شهرداری جهرم

آگهی مناقصه عمومی

8

نوبت اول1401/8/22 :
نوبت دوم1401/9/1 :
مناقصه گذار :دهیاری بیدزرد ســفلی از توابــع بخش مرکزی
شهرستان شیراز استان فارس
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
 725مترمربع اجرای خاکبرداری
 2605مترمربع اجرای مخلوط ریزی با تراکم  97درصد به باال
 2605مترمربع اجرای بیس ریزی به ضخامت  10سانتی متر کوبیده
شده
 2605مترمربع اجرای آسفالت
 452متر طول اجرای کانیوا کنار
محل اجرای پروژه :دهیاری بیدزرد سفلی
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ارائــه ضمانتنامه بانکی
معتبر به نام دهیاری بیدزرد سفلی به شناسه ملی 14003597499
میزان  5درصد مبلغ برآورد اولیه به مبلغ  416/052/500ریال
زمان فروش اسناد و محل دریافت :از تاریخ درج آگهی به مدت
 7روز کاری در محل بخشداری مرکزی شیراز فروش می رسد.
محل دریافت اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز بلوار سرداران
روبروی پمپ بنزین شــکوفا نبش کوچه  65بخشــداری مرکزی
شیراز
نحوه خرید اســناد :واریز مبلغ  500/000ریال به شــماره حســاب
 5572741478021819نزد پســت بانک به نام دهیاری بیدزرد
سفلی
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز
پنجشنبه  401/9/10در محل بخشداری مرکزی شیراز
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات :متعاقبا اعالم می گردد.
شرایط مناقصه:
داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح
قرارداد1401
/2/01/1665
نشدند
نفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر به انعقاد
سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
1401/08/28
برنده مناقصــه ملزم به ارائــه ضمانت نامه بانکــی به میزان
 10درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
/3591م الف
شناسه آگهی1409287 :

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ

آگهی مزایده فروش زمین

ﻧﻮﺑﺖ اول1401/09/1 :

نوبت دوم1401/09/07 :
نوبت اول1401/09/1 :
ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/09/07 :
شهرداری خنج به استناد مصوبه شــماره /251ب 6/مورخ  1401/08/16شورای محترم
ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش
ﺧﻨﺞ
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ
ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم
/08/16
قصدب6/
خنج /251
شهرﺷﻤﺎره
ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
نیرومند و
آقایان
تفکیکی
مســکونی از
1401زمین
قطعه
ﻣﻮرخ23
فروش
اســامی
ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻴﺎﻳﺶ از
مزایدهواﻗﻊ در
طریقو ﺷﺮﻛﺎء
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
23
دعوت رابعمل
متقاضیان
کلیه
ﺧﻴﺎﺑﺎنلذا از
ﻏﺮبدارد.
عمومی را
نیایش از
غربازخیابان
زﻣﻴﻦدر
ﻗﻄﻌﻪ واقع
شرکاء
تفکیکی و
نقشه
اخذ
بیشتر،
اطالعات
دوم
درج
دﻋﻮت از
روز پس
حداکثر ده
می
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺑﺖ دوم
کسبآﮔﻬﻲ
جهتاز درج
روز ﭘﺲ
نوبتده
آگهیﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
آیداز ﻛﻠﻴﻪ
دارد .ﻟﺬا
نمایند.
مراجعه
شهرداری
مالی
ﻓﺮمبه امور
مزایده
ﻧﻘﺸﻪدر
شرکت
فرم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮداري
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺧﺬ
ردﻳﻒ

ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) رﻳﺎل (

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

2

157

356/95

20.000.000

7.139.000.000

159

336/88

1

156

3

158

5

160

4

366/98
346/91

326/85

20.000.000

20.000.000

20.000.000
21.000.000

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده  %5ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

7.339.600.000

370.000.000

6.938.200.000

350.000.000

6.737.600.000

6.863.850.000

360.000.000

340.000.000

345.000.000

 -12پــاک  -9202آقای محمدرضا مهــر آوران فرزند احمد رضا
ششــدانگ یک درب باغ به مساحت  8594/09مترمربع واقع در
330.000.000
6.595.770.000
21.500.000
306/78
162
7
بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
 -13پالک  -9205آقای محمدرضا مهــر آوران فرزند احمد رضا
431.000.000
8.601.525.000
22.500.000
382/29
163
8
ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  7673/61مترمربع
280.000.000
5.516.550.000
19.500.000
282/90
166
9
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
 پالک  -9205/1آقای محمدرضــا مهر آوران فرزند14
300.000.000
5.874.200.000
20.000.000
293/71
167
10
احمد رضا ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت 3291/54
300.000.000
5.884.200.000
20.000.000
294/21
168
11
مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه
305.000.000
6.031.305.000
20.500.000
294/21
169
12
بابایی
 -15پالک  -9219آقای محمدرضا مهــر آوران فرزند احمد رضا
305.000.000
6.031.305.000
20.500.000
294/21
170
13
ششدانگ یک درب باغ به مساحت  19168/36مترمربع واقع در
305.000.000
6.031.305.000
20.500.000
294/21
171
14
بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
رضا
احمد
فرزند
 -16پالک  -9520آقای محمدرضا مهــر آوران
305.000.000
6.031.305.000
20.500.000
294/21
172
15
ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  11361/63مترمربع
310.000.000
6.178.410.000
21.000.000
294/21
173
16
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
هاشــم
 -17پالک  - 9537آقای حســن نوشــاد فرزند محمد
320.000.000
6.325.515.000
21.500.000
294/21
174
17
ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  23021/43مترمربع
265.000.000
5.229.000.000
22.500.000
232/40
175
18
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
 -18پالک  -9538آقــای محمدرضا مهر آوران فرزند احمد رضا
445.000.000
8.896.725.000
22.500.000
395/41
200
19
ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  12246/06مترمربع
350.000.000
6.942.810.000
21.000.000
330/61
201
20
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
 -19پالک  -9539آقای محمدرضا مهــر آوران فرزند احمد رضا
310.000.000
6.149.850.000
21.000.000
292/85
202
21
ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  14245/19مترمربع
320.000.000
6.395.550.000
21.000.000
304/55
203
22
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
321.000.000
6.406.050.000
21.000.000
305/05
204
23
 -20پــاک  -9609آقای محمدرضا مهــر آوران فرزند احمد رضا
ششــدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت  4373/71مترمربع
واقع در بخش  13فارس استهبان – محل مشهور به کوه بابایی
 -1متقاضيان محترم خريد زمين هاي شــهرداري مي توانند پيشــنهاد هاي خود را از تاريخ نشر آگهي
 -21پــاک  -11138آقای غــام رضا احترامیــان فرزند فضل اله
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  200مترمربع واقع در بخش نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز چهار شــنبه مورخ  1401/09/16در پاكت ســر بســته به دبيرخانه
 13فارس استهبان – محل مشهور به سنگستانی
شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمايند.
برابــر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت بــه رقبات باال
شد.
خواهد
قرائت
و
باز
1401/09/19
مورخ
شنبه
روز
12
ساعت
در
واصله
پيشنهادات
–
2
ﻧﻤﺎﺑﺮ52622339:
ﺗﻠﻔﻦ52623379-52622340 :
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 74431-58311:
در ﺧﻨﺞ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺳﺎﻟﺖ
آدرس:
واخواهی دارد ویا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نموده و
www.ShahrdariKhonj.irآدرس و تلفن ترتيب اثر نخواهد داد.
دادگاه مطرح اســت می تواند از زمان انتشار این آگهی به مدت -3شهرداري به تقاضاهاي فاقد چك  ،ضمانت نامه ،امضا،
 90روز از تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهی های نوبتی و مدت سی -4پيشنهاد دهندگان مي بايست معادل  5درصد قيمت پايه چك بين بانكي در وجه شهرداري يا فيش
روز نسبت به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشعر به
طرح واريزي به حساب  328782932یا شماره شــبا بانک رفاه  IR 790130100000000328782932ضميمه
دعوی خود را به اداره ثبت اســناد و امالک استهبان تحویل نماید
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره پيشنهاد خود نموده و به شهرداري تسليم نمايند.
ثبت اسناد دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در -5پيشــنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به
غیر اینصورت اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را
ادامه خواهد داد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشــر حساب شهرداري منظور و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و زمين با صالحدید شهرداری به
نفر بعدي واگذار مي شود.
خواهد شد.
شناسه آگهی 1388708 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان -6شهرداري به تقاضاهاي مبهم،مخدوش و مشروط ترتيب اثر نخواهد داد.
قاسم برخورداری -7شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر
احترام بگذاریم

6

161

316/81

21.000.000

6.653.010.000

335.000.000

-8پيشــنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين طي يك فقره چك در وجه
شــهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار و سپرده
ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي گردد.
-9هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
شهرام محمود پور
شناسه آگهی1414042 :
شهردار خنج

9

حواد ث
سه  شنبه  1آذر    1401

 27ربیع الثانی 1444

فرمانده انتظامی   فارس اعالم کرد:

انهدام باند کانال جوانان محالت شیراز

ایسنا :فرمانده انتظامی   اســتان از شناسایی و
دســتگیری عامالن راه انــدازی و هدایت کانال
جوانان محالت شــیراز در فضــای مجازی که
اقدام به فراخوان اغتشاشات و تجمعات غیرمجاز
می   کردند ،خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی گفت :با اقدامات
اطالعاتی و فنی مأموران پلیس اســتان فارس،
یک کانال و گروه در شبکه   های اجتماعی (تلگرام

و اینســتاگرام و ) ...به نام جوانان محالت شیراز
که اقدام به تشــویش اذهان عمومی   و دعوت به
فراخوان و اغتشاشــات در شهر شیراز می   کردند،
شناسایی شد.
به نقــل از پلیس فارس ،حبیبی با اشــاره به
شناســایی چندین ادمین با آی دی   های مختلف
در رابطــه با این کانال ،افــزود :در این خصوص
متهم اصلی ایــن پرونده (معروف بــه زاپاتا که

بــا عوامل نفاق در خارج از کشــور نیــز ارتباط
داشــت) به همراه  ۷متهم دیگر شناسایی و طی
چند عملیات جداگانه در مخفیگاهشان در شیراز
دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامی   اســتان فــارس گفت :این
متهمان با ایجاد گروه تلگرامی   اقدام به شناسایی
لیدرهای اغتشاشــات ،تشــویق به ایجاد کانال
و آمــوزش روش   های تهیه بمب   های دســتی،
آموزش روش   هــای مقابله با مامــوران امنیتی،
تهیــه و توزیع تراکــت ،هدایت اغتشاشــگران
در محــل تجمع و آمــوزش برای شــرکت در
اغتشاشات می   کردند.
حبیبی افــزود :در بازرســی از مخفیگاه این
افراد یک عدد بمب انفجاری دســت ساز (برای
استفاده در تجمعات) ،تعداد زیادی تراکت ،تعداد
 ۶دســتگاه بی سیم  ۲ ،دســتگاه کیس رایانه ،
 ۱۲دستگاه تلفن همراه و یک دستگاه تبلت کشف شد.
فرمانده انتظامی   فارس با تأکید بر اینکه امنیت
مــردم در فضــای حقیقی و مجــازی خط قرمز
پلیس اســت ،افزود :پلیس با هوشــیاری کامل
همه موضوعات را رصد و با کسانی که بخواهند
به هر نحوی امنیت و آرامش مردم را به مخاطره
بیندازند ،برخورد می   کند.

کالهبردار  500میلیونی تسلیم قانون شد
رئیس پلیس فتا اســتان از دستگيري فردی
خبــر داد کــه از طریــق یکی از ســایتهای
آگهی محور اقــدام به کالهبرداري  500ميليون
ريالي كرده بود.
سرهنگ امیرحسین ســلیمانی در گفتوگو با
خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار داشت :مردی
میانســال به پلیس فتا مراجعه کرد و بیان داشت
مدتی قبل جهــت فروش محصــوالت غذایی
خود اقدام به درج آگهی در یکی از ســایتهای
آگهــی محور كــردم كــه از آن طريــق مورد
کالهبرداری قرار گرفتم كه بررســي موضوع در

دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وي ادامه داد :شــاکی بیان داشت که پس از
درج آگهی فروش محصوالت غذایی در یکی از
ســایتهای آگهی محور ،فردی ضمن برقراری
تماس درخواســت ارســال محصوالت و سپس
واريز وجه كــرد که پس از اینکــه محصوالت
غذایــی را دریافت نمود دیگــر جوابگو پیامها و
تماسهای تلفنی من نبود.
رئیــس پلیس فتا اســتان گفــت :باتوجه به
حساسیت پرونده کارشناسان پلیس فتا تحقيقات
خــود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصي

موفق شــدند متهــم را در يكــي از محلههاي
شــيراز شناســايي و وي را در مخفيگاهــش
دستگير كنند.
ســرهنگ ســليماني با بیــان اینکــه متهم
در بازجويــي اوليــه با همین شــگرد تاكنون به
 500میلیــون ریال كالهبرداري از  9شــهروند
اقرار كرد ،گفــت :وي در اظهارات خود هدف از
این کار را کســب درآمد بیان داشــت و در ادامه
صحبتهای خــود به این نکته اشــاره کرد که
قربانیان از روی اعتماد نابه  جا ،اقدام به ارســال
محصوالت غذایی برای وی ميكردند.

تشکیل پرونده قضایی برای بررسی مرگ مشکوک جوان شیرازی
با شلیک سالح غیرمجاز

ایرنا :دادستان عمومی   و انقالب مرکز استان
فارس اعالم کرد :در پی مرگ مشــکوک فردی
در جریان اغتشاشات روزهای اخیر پرونده قضایی
برای بررســی مرگ مشــکوک جوان شیرازی
با شلیک سالح غیر مجاز تشکیل شد.
به گزارش دریافتی روز دوشنبه از روابط عمومی
   دادگســتری کل اســتان فارس ،سید مصطفی
بحرینی روز دوشــنبه بــا بیان ایــن مطلب از
جان باختن یــک جوان  ۲۰ســاله در روزهای
اخیر و در جریان فراخوان   های ضدانقالب برای
آشوب و اغتشاش در شیراز خبر داد و افزود :وی
که امیــد زارع مؤیدی نام دارد در جریان فعالیت
ضدامنیتی اغتشاشــگران در حین تردد در بولوار
معالی آباد و با شــلیک ســاح غیرمجاز کشته
شده است.

دادســتان مرکز اســتان فارس همچنین به
تشــکیل پرونده قضایی برای شناسایی ضارب
یا ضاربین وی اشــاره کرد و افــزود :در همین
خصــوص تعــدادی از آشــوبگران در صحنــه
شناسایی و بازداشــت شدند و تحقیقات تکمیلی
تحت نظر بازپرس ویژه دادســرای جنایی شیراز
در حال انجام است.
وی گفت :متأســفانه جریانــات معاند نظام
با استفاده از سالح   های غیرمجاز قصد به خشونت
کشــیدن و کشته ســازی در جریان اغتشاشات
را دارنــد و تالش می   کنند با هــدف قرار دادن
افراد رهگــذر و یا افراد حاضر در اغتشاشــات،
پروژه کشته سازی را جهت تبلیغات رسانه   های
تروریستی خود محقق کنند.
خانوادهها مانــع از حضور جوانان در

منابع خبری از انفجار در یک دبســتان در ســیدنی ،اســترالیا و انتقال
 ۱۲کودک و بزرگسال به بیمارستان خبر دادند.
به دنبال انفجار در یک دبستان در سیدنی استرالیا  ۱۱دانشآموز کودک
و یک فرد بزرگسال به بیمارستان منتقل شده و گفته میشود شدت جراحات
وارده بر  ۲کودک بســیار زیاد است و حال آنها وخیم گزارش شده است.
بــه گزارش گاردیــن ،دلیل این انفجــار انجام یــک آزمایش علوم در
حیات مدرســه در ســواحل شمالی ســیدنی درحالیکه باد شدید میوزرید،
اعالم شــد و گفته میشــود دو دانشآموز از ناحیه صورت و ســینه بسیار
آسیب دیدهاند.
بنابر اعالم این نشریه ،فرد بزرگسالی که اکنون در بیمارستان است معلم
این دانشآموزان بوده و این حادثه ســاعت  ۱:۲۰بعداز ظهر به وقت محلی
در سیدنی اتفاق افتاده است.
گفته شده یکی از دانشآموزان که بسیار آسیب دیده بود با هلیکوپتر به
بیمارســتان منتقل شد ،اما باقی را با آمبوالنس رساندند .حال فرد بزرگسال
ثابت و خوب است.

وقوع زلزله در پایتخت اندونزی
حدود  ۲۰تن در بیمارستان جان باختند

آژانــس هواشناســی و ژئوفیزیــک اندونــزی ( )BMKGاعالم کرد:
زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۶ریشــتر دیروز (دوشنبه) مناطقی از پایتخت را
برای چند ثانیه لرزاند.
به گزارش ایســنا ،همچنین یک مقام محلی از کشته شدن چندین تن
در پی وقوع این زمین لرزه خبر داد .به گفته وی شــمار قربانیان این زلزله
تاکنون بیش از  ۱۲نفر گزارش شده است.
هرمان ســوهرمن ،از مقامــات دولتی در جاوه غربی کــه کانون وقوع
زمین لرزه بوده ،گفت :تا حدود  ۲۰نفر در یکی از بیمارستانهای این منطقه
جان خود را از دست دادهاند.
با این حال هنوز آمار دقیقتری از قربانیان این حادثه در دست نیست.

فارس

توقيف وانت پيكان و كشف  145كيلو ترياك

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی
در فضای مجازی

فرمانده انتظامي اســتان از كشــف  145كيلوگرم ترياك در بازرسي از
يك دستگاه وانت پيكان در محور مواصالتي هرمزگان-شيراز خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :كاركنان انتظامي الرســتان با همــكاري ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر اســتان بــا اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند فردي با
يك دســتگاه وانت پيكان در محور مواصالتي هرمزگان-شــيراز در حال
انتقــال يك محموله مواد مخدر اســت كه موضوع را بــه صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگی با مرجــع قضایی به محل مورد
نظر اعزام و با برپايي تور ايســت و بازرسي موقت ،موفق شدند وانت پيكان
حامل مواد مخدر را شناســايي و پس از طي مســافتي تعقيب و گريز آن را
توقيف كنند.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكــه در اين خصوص يك قاچاقچي
حرفهاي دســتگير شــد ،گفت :متهم بــراي انجام مراحــل قانوني روانه
دادسرا شد.

فرمانده انتظامی   شهرســتان جهرم از دســتگیری عامل انتشار تصاویر
خصوصی در فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی
ناشــناس در فضای مجازی با راه اندازي پيج اينستاگرامي اقدام به انتشار
تصاویر خصوصی و خانوادگی و همچنين تهديد به قتل و ربايش من كرده
که موجب بر هم زدن آرامش روانی و هتک حیثیتام شــده است موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه با بررسی اظهارات شــاکی و انجام اقدامات فنی
توســط کارشناسان پلیس فتا ،متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر شد.
فرمانــده انتظامی   جهــرم افزود :متهــم پس از روبهرو شــدن با ادله و
مســتندات پليس به بزه انتسابي اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

كشف  90كيلوگرم حشيش در فارس

بستری  ۱۷۰بیمار مبتال به کرونا در فارس

جانشــين فرمانده انتظامي اســتان گفت :در بازرســي از سواري پرايد
 90كيلوگرم حشيش كشف و راننده نيز دستگير شد.
سردار يوسف ملكزاده درگفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در اجراي طرح برخورد با قاچاقچيان و سوداگران مرگ ،مأموران پليس
مبارزه با مواد مخدر فسا حين گشتزني در محور مواصالتي داراب-شيراز
به يك سواري پرايد حامل بار مشكوك شدند و با اقدامات فني و تخصصي
آن را توقيف كردند.
وي خاطر نشــان كرد :در بازرســي از این خودرو  90كيلوگرم حشيش
كشف و راننده نيز دستگير شد و تحويل مراجع قضایي شد.

دستگیری  3سارق اماکن خصوصی
با  18فقره سرقت در مرودشت

فرمانده انتظامی   مرودشــت از دستگیری  3ســارق اماکن خصوصی با
 18فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
با اعالم جزئیات این خبر بيان كرد :در پی وقوع چند فقره ســرقت از اماکن
خصوصی در بخش ســیدان شهرســتان مرودشــت ،موضوع شناسايي و
دستگیری سارقان در دستور کار پليس قرار گرفت.
وي خاطر نشــان كرد :ماموران انتظامی   بخش سیدان با انجام اقدامات
فنی و پلیســی و همچنین رصد لحظهای محلهای وقوع ســرقت ،موفق
شدند  3سارق حرفهاي را شناســایی و آنان را در مخفيگاهشان دستگير و
یک خودرو پراید ســرقتی که در شیراز سرقت شده بود را در منزل یکی از
سارقان نيز کشف كنند.
فرمانده انتظامی   مرودشت با بیان اینکه متهمان در تحقیقات انجام   شده
به  18فقره ســرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند ،گفت :سارقان پس
از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 ۱۷۰نفر بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان   های اســتان فارس تحت
درمان هستند.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر ،از ابتدای شــیوع این بیمــاری تاکنون،
دو میلیون و  ۲۵۴هزار و  ۲۳۳تســت تشــخیصی مولکولی و تست سریع
در آزمایشــگاههای استان تهیه شده که با بررســی نمونههای انجام شده،
 ۶۶۱هزار و  ۷۰۷بیمار مثبت شناســایی شــده است .از مجموع تستهای
انجام شــده از ابتدای شیوع تاکنون ،یک میلیون و  ۸۲۶هزار و  ۳۴۹تست
تشــخیصی مولکولی بوده کــه  ۵۳۳هزار و  ۶۵مورد بیمــار مثبت قطعی
شناسایی شــده ،همچنین از ابتدای آغاز طرح شــهید حاج قاسم سلیمانی
تاکنون  ۴۲۷هزار و  ۸۸۴مورد تســت ســریع انجام شــده و  ۱۲۸هزار و
 ۶۴۲بیمار مثبت شناسایی شده است.
با بســتری  ۱۷بیمار جدید طی  ۲۴ساعت ،هم اکنون  ۱۷۰بیمار مثبت
و مشــکوک دارای عالئم در بیمارستانهای اســتان بستری هستند که از
این تعداد ۳۱ ،بیمار به دلیل وخامت شــرایط جسمی ،در بخشهای ،ICU
مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
خوشبختانه در  ۲۴ساعت ،مورد جدید فوتی ناشی از کووید  ۱۹در فارس
گزارش نشــده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید  ۱۹از ابتدای شیوع
بیماری تاکنون ،هشت هزار و  ۱۶۶است.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون  ۶۵۳هزار و  ۴۹۰هم استانی
مبتال به کووید  ۱۹بهبود یافته که از بیمارستانها ترخیص و یا از ایزوله خانگی
خارج شده اند.
در حــال حاضر مجمــوع تعــداد دز تزریق شــده واکســن کرونا در
شهرســتانهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانی شــیراز با احتساب چهار دز ،به هشت میلیون و  ۲۸۳هزار و  ۹۷۹دز
رسیده که از این تعداد سه میلیون و  ۴۳۴هزار و  ۶۴۱نوبت اول ،سه میلیون
و  ۱۴۱هزار و  ۶۲۷دز نوبت دوم ،یک میلیون و  ۵۷۵هزار و  ۲۹۲دز نوبت
سوم و  ۱۳۲هزار و  ۴۱۹دز یادآور واکسن بوده است.

اغتشاشات شوند
وی با هشدار به خانواده   ها برای هوشیاری در
عمومی
تجدیدآگهی مزایده
برابر حربه   های دشمنان و جریانات ضد انقالب
» ﺗﺠﺪﻳﺪآﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ«
نوبت دوم 1401/09/08 :
نوبت اول 1401/09/01 :
گفت :توجه به هشــدار   های امنیتی
مســئوالن
ﺗﻌﺪادي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ
ﻧﻘﺪي
1401/08/21ﻓﺮوش
– 1401ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
/08
1401به– /21
محترم /544
ﺷﻤﺎره
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮراي
ﻓﺴﺎ در ﻧﻈﺮ دارد؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺷﻬﺮداري
فروش
نسبت به
1401/544
شــماره
اسالمی شهر
شورای
اﺳﻼﻣﻲمجوز
ﻣﺤﺘﺮمبه استناد
نظر دارد؛
ﻣﺠﻮزفسا در
شــهرداری
اغتشاشــات
و جلوگیــری از حضــور جوانان) در
ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص
اﻗﺪام
شهرکذﻳﻞ
آدرس ﺷﺮح
اﻧﺼﺎر (ﺑﻪ
روﺑﺮوي ﺷﻬﺮك
ﺷﻬﺮك
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮي
 3155ﺑﺎ
/21254
ﻗﻄﻌﺎت
روبروی
گلستان
مســکونی به
ﮔﻠﺴﺘﺎنبا کاربری
3155/21254
آدرس ثبتی
تفکیکی از پالک
(قطعات
قطعه زمین
تعدادی
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ از ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ نقدی
دشــمنان را
می   توانــد برنامه   های ضد امنیتی
09173326537
 53339806و
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
ﺗﻤﺎس
اقدامآﻳﺪ.
ذیل ﻣﻲ
شرحﻋﻤﻞ
دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻣﺰاﻳﺪه
ﺣﻘﻴﻘﻲ و
آید .تلفن
مزایده دعوت به عمل می
جهت شرکت در
حقوقی
حقیقی و
اشخاص
ﺗﻠﻔﻦکلیه
نماید .از
انصار) به
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ درشهرک
تماس جهت کسب اطالعات  53339806و 09173326537
خنثی کنند.
و
امنیتــی
مدیــرکل
این،
از
پیــش
انتظامی
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ
ﺷﻤﺎره
ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻗﻄﻌﻪ
   اســتانداری فارس گفته بود :فردی به نام امید
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ردﻳﻒ
ﺷﻤﺎره ﻣﺎل در ﻣﺰاﻳﺪه
ﻣﺰاﻳﺪه)رﻳﺎل(
)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
زارع مویدی چهارشنبه  ۲۵آبانماه  ۱۴۰۱هنگام
)رﻳﺎل(
تــردد از خیابان معالیآباد شــیراز توســط افراد
2101005146000014
749.940.000
60.000.000
249.98
2
1
ناشناس با سالح گرم مورد هدف قرار گرفته بود
2101005146000015
734.940.000
60.000.000
244.98
4
2
که وی ،بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت
جراحات وارده ،جان باخت .وی تصریح کرده بود:
2101005146000016
719.910.000
60.000.000
239.97
6
3
شناسایی ضارب وی در حال پیگیری است.
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بنابر اعالم آژانس هواشناســی و ژئوفیزیک اندونزی ،کانون زمین  لرزه
در منطقهای در جاوه غربی و در عمق  ۱۰کیلومتری بوده اســت .همچنین
احتمال وقوع سونامی پیش بینی نشده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر
نشده است.

آتش  سوزی در مسکو  ۶قربانی گرفت

مقامات روســیه اعالم کردند که روز یکشنبه در آتش  سوزی بزرگی که
در یک انبار گل در مرکز شــهر مســکو رخ داد ،شــش نفر جان خود را از
دست دادند.
به گزارش ایسنا ،تاکنون هویت قربانیان این حادثه مشخص نشده است.
بر اساس گزارشها ،این آتش  سوزی که حدود ساعت  ۱۵به وقت محلی در
یک انبار گل رخ داد ،پس از  ۹ساعت مهار شده است.
تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در این حادثه منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،مقامات روسیه همچنین اعالم کردند که
این آتش ســوزی به دلیل نگهداری نامناسب کاالها و نقض قوانین ایمنی
آتش نشانی رخ داده است.

تصادف در مصر  ۱۲کشته برجای گذاشت
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60.000.000

705.000.000

2101005146000017
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12

379.96

45.000.000

854.910.000

2101005146000018
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14

335.82

46.000.000
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2101005146000019

7

18

278.15

50.000.000

695.375.000

2101005146000020
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261.96

40.000.000

523.920.000

2101005146000021

9

24

246.23

40.000.000

492.460.000

2101005146000022
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26

239.39

40.000.000

478.780.000

2101005146000023

11

27

235.97

40.000.000

471.940.000

2101005146000024

12

31

246.27

60.000.000

738.810.000

2101005146000025

13

38

337.36

45.000.000

759.060.000

2101005146000026

14

40

317.78

50.000.000

794.450.000

2101005146000027

15

45

269.61

53.000.000

714.466.500

2101005146000028

16

47

265.65

55.000.000

730.537.500

2101005146000029

17

49

290.25

56.000.000

812.700.000

2101005146000030

18

51

256.77

58.000.000

744.633.000

2101005146000031

19

53

263.64

60.000.000

790.920.000

2101005146000032

باشد.
ﻣﻲمی
شهرداری
همکاری
خریدار و با
ﺑﻌﻬﺪهسند
ﺳﻨﺪبه اخذ
مربوط
امور
اﻣﻮرمی شود
واگذار
قراردادی
ﻗﺮارداديبصورت
 اﻣﻼك ﺑﺼﻮرت  -امالکﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮداري
ﻫﻤﻜﺎري
بعهدهو ﺑﺎ
ﺧﺮﻳﺪار
اﺧﺬ
ﻣﺮﺑﻮطوﺑﻪ
ﺷﻮد و
واﮔﺬار ﻣﻲ
 محل دریافت اسناد مزایده :سامانه ستاد ایران به ادرس  setadiran.irو مزایده شماره 2001005146000003ﻣﺤﻞ۱۲درنفر
دست کم
ﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه  :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ ادرس  setadiran.irو ﻣﺰاﻳﺪه ﺷﻤﺎره 2001005146000003
روز یکشــنبه در یک حادثه رانندگی در شــرق مصر -
 متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ  1401/09/01تا تاریخ  1401/09/08به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.کشته و  ۳۰نفر دیگر نیز زخمی شدند.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﻳﺮان
ﺳﺘﺎد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ
1401
/
09
/
08
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺎ
1401
/
09
/
01
ﺗﺎرﻳﺦ
از
ﻣﺰاﻳﺪه
در
ﺷﺮﻛﺖ
اﺳﻨﺎد
درﻳﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
 -مهلت ارایه پیشــنهاد قیمت ،بصورت بارگزاری در سامانه ســتاد ایران و تحویل فیزیکی اصل ضمانت نامه به صورت پاکت شماره الف (حاوی

به گزارش ایسنا ،رســانه های محلی اعالم کردند که این حادثه بر اثر
برخورد یک دســتگاه اتوبوس با یک کامیون در استان "بحراالحمر" مصر
رخ داده است.
مقامات مصر اعــام کردند تحقیقات برای یافتن علت وقوع این حادثه
آغاز شــده است .مصر با وجود تالشهای دولت برای بهبود شبکه جادهای
این کشور ،پیشینه ضعیفی در زمینه حملونقل دارد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،بر اســاس آمارهای رسمی ،مصر در سال
گذشــته میالدی ( ۵۱ ،)۲۰۲۱هزار و  ۵۱۱مورد مرگ ناشــی از تصادفات
جاده ای را ثبت کرده است.

ضمانت نامه) به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری  1401/ 09/20می باشد .
 جلسه کمیسیون مزایده مورخ  1401/ 09 / 21ساعت  15:30برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است.برنده مزایده مکلف است ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب در آمد شهرداری واریز نماید.متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه درحق شهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره 0209012278004بنام سپرده شهرداری واریز نمایند.
سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد. هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده گان مزایده می باشد. مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده نقدا ً به حساب شهرداری واریز نمایند. با توجه به اینکه مســاحت بعضی از قطعات در تفکیک و صدور ســند احتمال کسر یا افزایش دارد مالک و معیار مساحت اصالحی خواهد بود کهمتعاقبا اعالم خواهد شد.
شناسه آگهی1414615 :
محمد صادق صفر پور
شهردار فسا

اقتصاد
سه  شنبه  1آذر    1401
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گرانی زیرپوستی سیمان با پروژه نهضت ملی مسکن چه میکند؟

افزایــش  ۳۵درصــدی قیمت ســیمان اعمال شــود! این
درخواســت انجمن سیمان در شرایطی به بورس کاال ارایه شده
که طی شش   ماه گذشته هر پاکت سیمان از  ۲۸هزار تومان به
حدود  ۵۰هزار تومان رسیده بود .سازندگان میگویند که قیمت
فوالد و مس و یونولیت هم اخیرا دچار نوســان شــده است .در
این شرایط عضو شورای عالی مسکن گفت که قیمت هر متر از
واحدهای نهضت ملی مسکن به  ۸میلیون تومان رسید.
به گزارش ایســنا ،قیمت سیمان برای ســومین بار در سال
جاری رشد داشته است .سیمان در ماههای اردیبهشت و خرداد،
همزمان با ورود به بورس با رشــد غیررسمی   قیمت مواجه شد
و به حدود  ۲۸هزار تومان به   ازای هر پاکت رســید ،ســپس با
طی نوساناتی حدود  ۵۰هزار تومان شد .در روزهای گذشته نیز
انجمن سیمان درخواست افزایش  ۳۵درصدی قیمت سیمان را
به بورس کاال اعالم و از هفته جاری اعمال کرد.
قیمت ســیمان معموال ســالیانه دو   بار به شــکل رسمی   و
غیررسمی   افزایش مییابد .این رشــدها در کنار افزایش قیمت
فوالد و دیگر نهادههای ســاختمانی هزینهی ســاخت مسکن
را بــاال برده و در سه   ســال اخیر برآوردهــا از قیمت واحدهای
نهضت ملی مســکن را مرتبا تغییر داده است .مصالح ساختمانی
در شــرایطی روند صعودی داشته که ساخت   و   ساز در رکود قرار
دارد و حتی برخی شــرکتها طرح فروش اقساطی گذاشتهاند.
بنابراین با توجه به بحث اقتصاد بــازار نباید قیمت آن افزایش
پیدا میکرد.

درخواســت افزایش  ۳۵درصدی قیمت سیمان
در بورس
در روزهای گذشته انجمن سیمان به بهانه افزایش هزینههای
تولید ،در نامهای رســمی   به بورس کاال درخواست افزایش تا ۳۵
درصدی قیمت ســیمان را اعالم کرد .بر این اســاس قیمت هر
پاکت ســیمان  ۵۰کیلویی تیــپ  ۲در بورس کاال به  ۵۸هزار و
 ۵۷۰تومان و ســیمان تیپ  ۵به  ۵۹هــزار و  ۷۱۰هزار تومان
افزایــش یافت .تاثیر این رشــد در خردهفروشــیها به شــکل
بینظمی   و قیمتهای دلبخواه بروز پیدا کرده است.
تا پیش از این هر پاکت سیمان در مصالحفروشیها حدود ۵۰
هــزار تومان بود که احتماال با نرخهای جدید به حدود  ۶۷تا ۶۸
هزار تومان میرسد .البته سیمان تیپ  ۵در بسیاری از مناطق تا
 ۵۸هزار تومان معامله میشد که با این اوصاف باید منتظر قیمت
 ۷۸هزار تومانی برای این کاال باشیم.
اواسط سال  ۱۳۹۹که قیمت هر پاکت سیمان  ۱۷هزار و ۵۰۰
تومان بود ،هزینه هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مســکن
 ۲.۷میلیون تومان برآورد شــده بود .فروردین سال  ۱۴۰۰قیمت
ســیمان  ۳۵درصد و ســپس در خردادماه همان سال  ۴۰درصد
رشــد کرد .اوایل امســال نیز با بورسی   شدن سیمان شاهد رشد
قیمت و رســیدن هر پاکت به حدود  ۵۰هزار تومان بودیم .حاال
با سیمان  ۷۸هزار تومانی که ظاهرا نرخ آن بهIIIشکل رسمی   و
غیررســمی   پذیرفته شــده برآوردها از قیمت ساخت واحدهای
نهضت ملی مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد.

قالیبافی ،شغلی درآمدزا با ارزش افزوده باال

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دســتباف از قالیبافی به عنوان شــغلی
درآمــدزا ،صادرات  محور و دارای ارزش افزوده باال نام برد و تشــکیل اتحادیه یا
ســازمانی به منظور ســرمایهگذاری در حوزه فراوری پشم و ابریشم و حمایت از
نوغان  داران را خواستار شد.
عبدا ....بهرامی   در گفتوگو با ایســنا ،شغل قالیبافی را از جمله مشاغل خانگی
دارای ارزش افزوده و زودبازده عنوان کرد و گفت :قالیبافی در امنیت شغلی زنان
به  ویژه زنان خانهدار و سرپرســت خانوار نقش بسزایی دارد و موجب اشتغالزایی و
درآمدزایی بسیار برای قالیبافان می   شود.
وی فرش دستباف را در ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور مهم خواند و گفت:
 ۹۵درصد فرش دستباف ارزآور و صادرات  محور است و تنها کاالیی است  ۵تا ۷
درصد آن به مصرف داخل می   رسد و مابقی صادر میشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دســتباف در ادامه با تاکید بر لزوم تامین
مواد مورد نیاز بافت فرش اظهار کرد :یکی از مســایل اساسی که در زمینه فرش
دستباف باید مورد توجه قرار گیرد ،فرآوری پشم است و باید سازمان و شرکت یا
اتحادیهای در حوزه فرآوری پشم این مسئولیت را تقبل کند چون هم درآمدزاست
و هم میتواند صنعت نســاجی کشور را متحول کند ولی متاسفانه تا به امروز این
طرح مورد قبول قرار نگرفته و از نظر سرمایهگذاری حمایت نشده است.
به اعتقاد بهرامی ۲۰ ،سال قبل بزرگترین تولیدکننده ابریشم در دنیا بودیم ،ولی
امروز به بزرگترین واردکننده ابریشــم تبدیل شدهایم در حالی که این ظرفیت در
داخل کشــور وجود دارد و می   توان صنعت نوغانداری را هم به    لحاظ اشتغالزایی
و درآمدزایی و هم صادرات محوری تقویت کرد.
وی تصریح کرد :با توجه به آنکه بیش از  ۷۰درصد اقتصاد ،دولتی و  ۳۰درصد
خصوصی و تعاونی است ،نتوانستهایم سرمایه  گذاری خوبی در حوزه فرآوری پشم
داشته باشیم و در هر دوره تبدیل به واردکننده پشم و ابریشم شدهایم .عدم حمایت
از نوغان  داران و مســایلی همچون عدم   پوشــش بیمه نیز باعث شده عده زیادی
از این صنعت خارج شــوند و حضور بافندگان فرش و قالیبافان در این حوزه کمتر
شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دســتباف در پایان گفت :در حال حاضر
بازار داخلی کشــش قیمت را نــدارد و مباحثی همچون مصوبه تعهد ارزی و نبود
بازارهای جهانی ،جایگاه فرش دستباف را تحت  تاثیر قرار داده است.

بورس صعودی ماند

روند صعودی در بازار ســرمایه دیروز هم ادامه یافت و شاخصهای این بازار
سبزرنگ ماندند.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز با  ۴۴۳۴واحد افزایش در رقم یک میلیون و
 ۴۰۹هزار واحد ایستاد .شاخص کل با معیار هم وزن هم با افزایشی  ۱۶۸۵واحدی به رقم
 ۴۰۴هزار و  ۵۴۱واحد رسید.
در این بازار  ۳۳۲هزار معامله به ارزش  ۳۸هزار و  ۸۱۱میلیارد ریال انجام شد.
ایران خودرو ،توســعه معــادن و فلزات ،ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی،
ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی ،پاالیش نفت اصفهان ،پتروشیمی   پردیس و
سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با  ۴۱واحد افزایش رقم  ۱۸هزار و
 ۵۱۰واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۱۸۵هزار معامله به ارزش  ۷۱۹هزار و  ۹۸میلیارد ریال انجام شد.
پلیمر آریاساســول ،صنعتی مینو ،مدیریت انــرژی امید تابانپور ،بهمن دیزل،
تولید نیروی برق دماوند و حمل و نقل گوهر ترابر سیرجان نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی   مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

روز یکشنبه احمد دنیامالی ـ عضو شورای عالی مسکن ،قیمت
ســاخت هر متر از واحدهای نهضت ملی مســکن را  ۸میلیون
تومان اعالم کرد .این در حالی اســت که وزارت راه  و   شهرسازی
هنــوز نرخ  ۴میلیون و  ۷۵۰هزار تومــان خود را بهروز نکرده و
طبق بررســیها برخی ســازندگان در حال کنار کشیدن از این
پروژه هستند.
البته نوسان قیمت نهادههای ساختمانی فقط مختص سیمان
نیســت .قیمت میلگرد هم از کیلویی  ۱۵هزار تومان در روزهای
گذشــته به  ۱۷هزار تومان افزایش یافته است؛ در حالی که دو
ســال قبل و در آغاز پروژه نهضت ملی مســکن قیمت هر کیلو
میلگرد حدود  ۴۰۰۰تومان بود .بنا به گفتهی فرشــید پورحاجت
ـ عضــو هیات مدیره کانون انبوهســازان ،یونولیت نیز که برای
ســقف استفاده میشــود به یکباره در هفتههای گذشته از ۱۱۰
هزار تومان به  ۴۳۰هزار تومان رسیده است .قیمت مس هم که
یکی از کاالهای مهم در ســاختمان محسوب میشود قرار است
افزایش پیدا کند.
پورحاجت تاکید کرد :از یک ماه قبل موضوع نوســان قیمت
نهادههای ساختمانی را به نمایندگان مجلس اعالم کردیم و در
نهایت به یک تذکر به وزیر صمت بسنده کردند.
عضو هیات مدیره کانون انبوهســازان تاکید کــرد :بارها به
مســئوالن و نمایندگان مجلس درخصوص افزایش هزینههای
ساخت و رکود بخش مســکن هشدار دادهایم .از حدود سه   سال
قبل قرار بود کارت مصالح ســاختمانی به سازندگان پروژههای
نهضت ملی مســکن بدهند ،اما تاکنون خبری در این خصوص
نشده اســت .اصال ما کارت مصالح نخواستیم؛ دست  کم شرایط
صدور پروانه ،خدمات دستگاههای خدماترسان ،نظام مهندسی،
بیمه کارگران و غیره را تسهیل کنید.

رضوانیفر رئیس سازمان بورس شد

پس از استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس و اوراق
بهادار ،محمد رضوانیفر به عنوان جایگزین عشقی انتخاب شد.
به گزارش ایســنا ،پس از تایید استعفای مجید عشقی از ریاست
ســازمان بورس ،جلسه شــورای عالی بورس برای بررسی این
موضوع برگزار شد.
به گفته یکی از اعضای شورای عالی بورس ،محمد رضوانیفر
که به عنوان گزینه جایگزین عشقی معرفی شده بود ،در نهایت
در جلســه دیروز شــورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان
بورس انتخاب شد.
گفتنی است؛ رضوانیفر متولد  ۱۳۵۶و دانش آموخته دانشگاه
امام صادق (ع) است .وی مدیرعاملی شستا ،تیپیکو و گروه البرز
را در کارنامه کاری خود دارد.

در نامهای به رئیس جمهوری اعالم شد
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مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابه  جایی کمیته اقدام ارزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که اتاقهای سه   گانه با هرگونه جابه  جایی در کمیته انتقال ارزی مخالف
هستند و این مخالفت را در قالب نامهای به رئیس جمهوری اعالم کردهاند.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاقهای استانی با تاکید بر
اینکه موضوعات مربوط به صادرات باید در ســازمان توسعه تجارت مورد تصمیمگیری قرار گیرد و بانک مرکزی
نیــز ابزار الزم بــرای مدیریت ارز را در اختیار دارد ،گفت :زمانی که موضع انتقال کمیته اقدام ارزی از ســازمان
توســعه تجارت به بانک مرکزی عنوان شــد ،اتاق ایران مخالفت خود را اعالم کــرد با این وجود نامهای هم با
امضای روســای هر ســه اتاق بازرگانی ،اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این موضوع به اطالع
رئیسجمهوری رساندیم.
او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر هیات روس
به ایران و برگزاری همایش تجاری بین دو کشــور به میزبانی اتاق ایران اشــاره کرد و نتایج حاصل از مذاکرات
انجام شــده بین روسای اتاقهای دو کشــور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت :در این گفتوگوها دو طرف بر
تسهیل شرایط حملونقل و ترانزیت ،تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند.
شــافعی به دســتاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران به پاکســتان اشاره کرد و از رایزنی با طرف
پاکستانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.
بررســی روند اصالح قانون اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیســیون اقتصادی مجلس در
دست بررسی است ،موضوع این نشست شورای روسای اتاقهای استانی بود.
رئیــس اتاق ایران درباره قانون و اصالح آن ،توجه به قانون اتاقهــای موفق جهان را مورد تاکید قرار داد و
گفت :فراموش نکنیم که قرار نیســت در اصالح قانون اتاق ،اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم ،پس الزم اســت به
عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصالحات الزم را پیگیری کنیم .از طرف دیگر باید برای اســتقالل
اتاقها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.
بر اساس اعالم سایت اتاق بازرگانی ایران ،در ادامه این نشست روسای اتاقها دیدگاههای خود را درباره قانون
اتاق ایران و بندهای اصالح شــده آن مطرح کردند .در این بین موضع عضویت فراگیر به عنوان یک پیشــنهاد
اصلی که باید در بندهای قانون دیده شود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری از دولتی   شدن اتاق ایران مورد تاکید
فعاالن اقتصادی قرار گرفت.

در جلسه شورای عالی اقتصاد تاکید شد؛

لزوم تمرکز بر توانمندیها و چالشهای برنامه هفتم توسعه

یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد گفت :در جلسه شورای اقتصاد مقرر شد که در برنامه هفتم توسعه
بر توانمندیها و چالشها تمرکز شــود تا سرنوشت برنامه هفتم به سایر برنامهها دچار نشده که هیچ مشکلی را حل
نکرده و توانمندیها نیز بالفعل نشد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه روز یکشنبه شورای عالی اقتصاد بیان کرد :طبق قانون برنامه
توســعه ،باید محورهای کلی برنامه قبل از تصویب در دولت ،در شورای عالی اقتصاد مطرح شده و کلیات محورها و
جهت گیریهای آن در شــورای عالی اقتصاد مصوب شود که بر همین اساس جلسات شورای عالی اقتصاد تشکیل
میشود.
وی ادامه داد :روز گذشــته جلسات کارگروه تخصصی و شــورای عالی اقتصاد برگزار شد؛ نمایندگانی از سازمان
برنامه   و   بودجه کلیتی از محورها ،جهتگیریها و ســرفصلهای برنامه هفتم توســعه ارائه کردند .همچنین درباره
چالشها ،توانمندیها ،ظرفیتها و نقاط مثبت به بیان توضیحاتی پرداختند.
این عضو کمیسیون برنامه   و   بودجه مجلس توضیح داد :در این جلسه قرار شد کارگروهی کار سازمان برنامه   و   بودجه
را تکمیلتر کند و گزارش آن به کارگروه شــورای عالی اقتصاد ارائه شــود .البته جهتگیری سازمان برنامه   و   بودجه
با اســتناد به توصیهها و تاکیدات مقام معظم رهبری اســت تا برنامه هفتم مســاله  محور باشد بدین معنا که مسائل
و مشــکالت کشــور مورد توجه قرار گیرد .در این صورت بر روی معضالت کشــور همچون وضعیت صندوقهای
بازنشستگی ،ناترازی سیستم بانکی و ناتزاری بودجه تمرکز شده و برای رفع موانع و مشکالت تالش می   شود.
وی ادامه داد :با این رویکرد به رشــد و توســعه کشور کمک شده و با توجه به چالشهایی همچون صندوقهای
بازنشستگی،آب و حجم زیاد طرحها و پروژههای نیمه تمام ،در جهت حل آن تالش می   شود .در بخش توانمندیها
هم بر روی ظرفیتهای علمی ،تکنولوژی ،معدنی ،نفتی ،گاز ،پتروشیمی   و انرژی تمرکز میشود.

مدیرعامل توانیر:

در حال مذاکره با ترکیه برای صادرات برق هستیم
مدیرعامل توانیر اظهار کرد :مذاکرات اولیه برای
صادرات برق به ترکیه صورت گرفته است و اکنون
منتظر موضوعات تکمیلی هستیم تا با خود دولت و
یا بخش غیردولتی این کار را انجام دهیم.
به گزارش ایســنا ،آرش کردی دیروز در حاشیه
بیستودومین نمایشــگاه بینالمللی صنعت برق در
نشستی خبری و در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص
آخرین وضعیت صادرات برق به ترکیه تصریح کرد:
 ۴۰۰تا  ۶۰۰مگاوات پتانســیل تبادل برق با ترکیه
وجود دارد ترکها نیز در این زمینه ســرمایه  گذاری
انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجامشــده و اکنون این
قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم.
وی بــا بیان اینکه برای تعییــن نرخ اکنون در
حال مذاکره هســتیم و این مســاله تابع بازار برق
ترکیه اســت ،گفت :زمینه ارتباطی با کشــورهای
خلیج  فارس ،کشــورهای شــمالی و بحث افزایش
صادرات به پاکســتان نیز مطرح است .در خصوص
افغانســتان نیز باید گفت که به  دلیل شرایط سیاسی
خاص این کشــور اکنون نمیتوان اظهارنظر قطعی
را اعالم کرد.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد :نکته اساســی این
اســت که ما با محدودیت مصرف مواجه هســتیم،
امــا با این حال نســبت به قراردادهایــی که برای
صادرات منعقد کردهایم از نظر حقوقی و بینالمللی

پایبنــد خواهیم بود ولی ارجحیــت تامین نیازهای
داخل است.
کردی با بیان اینکه از اساس استراتژی و تبادل
در صنعــت برق یک اســتراتژی پذیرفته شــده در
تمام کشورها به حســاب میآید ،تصریح کرد :این
مســاله دالیل مختلفی دارد که میتوان به موضوع
اقتصــادی و فنی اشــاره کرد دلیــل اقتصادی این
مساله این است که کشــورها میتوانند با صادرات
بــرق ارزآوری داشــته باشــند و از نظــر فنی نیز

هرچه شبکه گستردهتر شــود مدیریت آن پایدارتر
خواهند بود.
مدیرعامل توانیر تاکید کرد :بنابراین اصل ارتباط
و صادرات برق را در دســتور کار خود قرار دادهایم.
تــوان صادراتی ما اکنون به صورت قراردادی حدود
 ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰مگاوات اســت و این قابلیت وجود
دارد که این عــدد را به  ۲۰۰۰تــا  ۲۱۰۰مگاوات
ارتقاء دهیم.
وی در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت:

در شمال کشــور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود
ندارد و از طریق خطوط موجود میتوانیم به روسیه
متصل شویم همچنین از طریق ترکیه نیز میتوانیم
برق را به اروپــا صادر کنیم ،اما به دلیل اینکه این
کار میبایست از طریق کشورهای واسط انجام شود
با مسائلی مواجه هستیم.
کــردی با بیــان اینکه با دو کشــور حاشــیه
خلیج  فــارس مذاکراتی را برای این مســاله انجام
دادهایــم و مطالعات برای اتصال بــه عمان و قطر
آغاز شــده که قابلیت اجرا نیــز دارد ،اظهار کرد :با
قطــر مذاکرات جدی داشــتهایم و امیدواریم اولین
کابلهای دریایی را با عمان و قطر داشــته باشیم.
براســاس پیش   بینیهای صورت گرفته با هر کدام
از ایــن کشــورها قابلیت تبــادل  ۱۰۰۰مگاوات را
خواهیم داشت.
مدیرعامــل توانیر در خصوص زیرســاختهای
موجود بــرای صــادرات و واردات گفت:در بخش
صــادرات  ۲۰۰۰مگاوات زیرســاخت وجود دارد و
براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قراردادهایی
را جهت توســعه این موضوع در دســتور کار داریم.
زیرساخت واردات نیز  ۵۰۰تا  ۶۰۰مگاوات تخمین
زده میشــود کــه اگــر طرحهای ترکمنســتان و
ارمنستان اجرایی شــود میتوانیم تا  ۱۲۰۰مگاوات
این ظرفیت را افزایش دهیم.

دستفروشی شغل پایدار نیست
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد اشــتغال پایدار در
کشــور باشیم ،میگوید :وقتی از ساماندهی دستفروشان صحبت میکنیم
باید به  نحوی باشــد که بازخورد عملیاتی داشــته باشــد و دستفروشی
نمی   تواند پایداری مشاغل را به دنبال داشته باشد.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایســنا ،درباره تبدیل دستفروشی به شغل
رســمی   ابراز عقیده کرد و گفت :از نظر من این کار به اشتغال کشور چه
اشتغال خدماتی چه اشــتغال پایدار ضربه میزند و باعث میشود هرج و
مرج اجتماعی در خیابانها بیشــتر شــود ،ما منکر دستفروشی نیستیم و
همین حاال در بســیاری از کشــورها دستفروشی رایج است و مکانهای
خاص خود را دارد ولی آنها در زمینه ســاماندهی خوب عمل کردهاند در
حالــی که ما در ابتدای کار راهکارهای خوبــی ارائه می   دهیم ولی وقت
عمل نمی   توانیم اجرایی کنیم.
وی ادامه داد :کســی که به خاطر تامین معاش دستفروشــی میکند،
انســان شریف و باغیرتی است ولی اینکه دستفروشــان را وارد بازار کار
کنیم که درصد اشــتغال باال برود ،منطقی نیست و نمی   توان دستفروشی
را در زمره اشتغال درصدبندی کرد و جزو آمار آورد.
به گفته چمنی ،در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که دستفروشان

را به رسمیت بشناسد و ساماندهی خوبی در این خصوص وجود ندارد.
این فعال حوزه کار متذکر شــد :درست اســت که یک دستفروش با
بساط کردن اجناس خود در کف پیاده رو یا خیابان به  دنبال روزی و تامین
معاش خود و خانوادهاش اســت ولی از آن طرف ممکن است باعث ایجاد
ترافیک و ازدحام جمعیت شــود و در برخی موارد فعالیت او به کســبه و
بازاریان لطمه بزند.
چمنی با اشاره به تعریف شغل شایسته اظهار کرد :دستفروشی در زمره
شغل شایسته نیســت و ما تاکید داریم که مشاغل باید جایگاه و کرامت
خود را داشته باشند ولی دستفروشــی و بساطی هنوز چنین جایگاهی را
ندارد.
وی افزود :نمیتوانیم مشــکالتی را که دستفروشان به   لحاظ سد معبر
در پیادهروها یا برای صاحبان مغازهها و کسبه که فرضا چند کارگر را هم
به خدمت گرفتهاند Tنادیده بگیریم؛ درعین حال منکر این نیســتیم که
دستفروشی در بسیاری از کشورها یک پدیده رایج است ولی راهکارهای
خاص خود را میطلبد و مکان و زمان مشخصی برای چنین فعالیتهایی
وجود دارد که باید به  شــکل جدی ساماندهی شود و اینطور نیست که هر
کسی در هر  جایی که خواست دستفروشی کند.

این فعال حوزه کار درباره پیشــنهاد ســاماندهی دستفروشان در قالب
تعاونیها نیز گفت :وقتی از ساماندهی صحبت میکنیم باید طوری باشد
که بازخورد عملیاتی داشته باشد ولی ما در مورد گروهی صحبت میکنیم
که هرکدام با یک نوع فعالیت به خیابان میآیند و یکی پوشــاک عرضه
میکند و دیگری صنایع دستی میفروشد و نمیتوان همه این گروهها را
در یک قالب متشکل کرد.
وی در پایان افزود :معتقدم باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در کشور
باشیم و دستفروشی نمی   تواند پایداری مشاغل را به  دنبال داشته باشد.
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شوک تعویض اجباری و باخت  6بر  2به انگلیس

دیــدار دو تیم فوتبال ایران و انگلیس در پایان با
پیروزی  ۶بر  ۲شاگردان ساوتگیت به پایان رسید.
به گزارش ایســنا ،در دومین دیدار از رقابتهای
جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،دو تیــم ایران و انگلیس از
گروه  Bرقابتهای جــام جهانی قطر به مصاف هم
رفتند کــه این دیدار با برتری  ۶بر  ۲سهشــیرها به
پایان رسید.
انگلیس  - ۶ایران ۲
داور :رافائل کالوس (برزیل)
ورزشگاه :بینالمللی خلیفه
گل :جود بلینگهام ( ،)۳۵بوکایو ســاکا (،)۶۲ ،۴۳
رحیــم اســترلینگ ( ، )۴۵+۱رشــفورد ( ،)۷۲جک
گریلیش ( - )۹۰مهدی طارمی ()۹۰+۱۲ - ۶۶
کارت زرد :علیرضــا جهانبخش و مرتضی پورعلی
گنجی
کارت قرمز- :
ترکیب ایران :علیرضا بیرانوند (  - ۱۹سیدحسین
حســینی) ،مرتضی پورعلیگنجی ،مجید حســینی،
میالد محمدی ( - ۶۳مهدی ترابی) ،صادق محرمی،
احســان حاجصفی ،روزبه چشمی(  -۴۶محمدحسین
کنعانــیزادگان) ،علیرضا جهانبخــش (  - ۴۵علی
قلــیزاده) ،علی کریمی(  - ۴۵ســعید عزت اللهی)،
احمد نوراللهی ( - ۷۸سردار آزمون) و مهدی طارمی.
ترکیــب انگلیس :جردن پیکفــورد ،کیرن تریپیر،
هری مگوایر ( - ۷۰اریک دایر) ،جان اســتونز ،لوک
شــاو ،دکالن رایــس ،جود بلینگهام ،میســن مونت
( - ۷۱فیل فــودن) ،بوکایو ســاکا ( - ۷۰مارکوس
رشفورد) ،رحیم اســترلینگ ( - ۷۰جک گریلیش) و
هری کین ( - ۷۶کالوم ویلسون).
نیمه نخست
ســاعت  ۱۶:۳۰این دیدار با سوت رافائل کالوس
برزیلی آغاز شد.
در دقیقه  ۸ســانتر هری کین و ضربه مگوایر به
شکل خطرناکی به بیرون رفت.

در دقیقــه  ۹بیرانوند و مجید حســینی با یکدیگر
برخــورد کردند و همین اتفاق باعث شــد دروازهبان
تیم ملی مصدوم و بازی دقایقی متوقف شود.
بیرانوند پس از مداوا به بازی برگشــت ،اما باتوجه
به وضعیت نامساعدش در نهایت تعویض شد.
در دقیقه  ۱۸ســید حســین حســینی بــه دلیل
مصدومیــت علیرضا بیرانونــد درون دروازه تیم ملی
ایران قرار گرفت.
در دقیقه  ۳۰ســانتر ساکا به درون محوطه جریمه
و ضربه میسن مانت از کنار دروازه حسینی به بیرون
رفت.
در دقیقه  ۳۲ســانتر تریپیــر از روی نقطه کرنر و
ضربه سر هری مگوایر به تیر دروازه حسینی برخورد
کرد و توسط مدافعان ایران دفع شد.
گل اول انگلیس :در دقیقه  ۳۵ســانتر لوک شــاو
و ضربه ســر بلینگهام وارد دروازه حســینی شــد تا
انگلیسیها از ایران پیش بیافتند.
گل دوم انگلیس :در دقیقه  ۴۳ســانتر لوک شاو از
روی نقطه کرنر و ضربه ســر مگوایر به ساکا رسید.

ضربه روی پای ســاکا در محوطه جریمه وارد دروازه
شد تا اختالف به  ۲گل برسد.
داور ایــن دیــدار  ۱۴دقیقــه وقــت تلف شــده
اعالم کرد.
گل ســوم انگلیس :در اولیــن دقیقه از وقتهای
اضافه حمله انگلیس و در ادامه ســانتر هری کین با
ضربه روی پای رحیم استرلینگ برای سومین بار وارد
دروازه حسینی شد.
در دهمین دقیقه از وقتهای تلف شــده ضدحمله
ایرانیها و سانتر احسان حاجصفی به علیرضا جهانبخش
رســید .ضربه روی پای جهانبخــش از باالی دروازه
پیکفورد به بیرون رفت.
ایــن دیــدار در پایان نیمه اول با  ۳گل به ســود
شاگردان ساوتگیت تمام شد.
نیمه دوم
در دقیقه  ۵۴نفوذ بلینگهام از ســمت راســت به
محوطه جریمه و ســانتر زمینی او به شکل خطرناکی
با دفع مدافعان ایران به کرنر رفت.
در دقیقه  ۵۶پاس هری کین ،رحیم اســترلینگ

را مقابــل دروازه ایران قرار داد ،اما مجید حســینی
اجازه ضربه بــه این بازیکن را نداد و توپ را به کرنر
فرستاد.
گل چهارم انگلیس :در دقیقه  ۶۲حرکت در عرض
ســاکا درون محوطه جریمه و ضربه بغل پای او وارد
دروازه ایران شد تا اختالف به  ۴گل برسد.
گل اول ایــران :در دقیقه  ۶۵پــاس قلی زاده به
مهدی طارمی و ضربه مهدی طارمی با برخورد به تیر
افقی دروازه وارد دروازه انگلیس شد تا ایرانیها یکی
از گلها را جبران کنند.
گل پنجم انگلیس :در دقیقه  ۷۲بازی ســر توپ
رشــفورد ،دریبل در عرض و ضربه این بازیکن وارد
دروازه حسینی شد.
در دقیقه  ۷۷پاس در عمق ســعید عزت اللهی و
ضربه مهدی طارمی از کنار دروازه انگلیس به بیرون
رفت.
گل ششم انگلیس :در دقیقه  ۹۰ضد حمله دیگری
از انگلیســیها با پاس رشــفورد به گریلیش و ضربه
این بازیکن وارد دروازه ایران شد تا برای ششمین بار
دروازه شاگردان کیروش باز شود.
داور ایــن دیدار  ۱۰دقیقه وقت تلف شــده اعالم
کرد.
در نهمین دقیقه از وقتهای تلف شــده ســردار
آزمون یــک موقعیت تک به تک به دســت آورد و
ضربه او با برخورد به دســت پیکفــورد به تیر دروازه
انگلیس برخورد کرد.
گل دوم ایران :سه دقیقه بعد ضربه کاشته و سانتر
حاج صفی ثمری نداشــت ،اما بازیکــن ایران درون
محوطه جریمه سرنگون شد و داور این دیدار پس از
بررســی با کمک داور ویدیویی اعالم پنالتی کرد .در
ادامه مهدی طارمی ضربــه پنالتی را برخالف جهت
دروازهبان وارد دروازه کرد.
ایــن دیدار در نهایت با پیــروزی  ۶بر  ۲ایران به
پایان رسید.

تعویض چمن مصنوعی ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
ایســنا :یک دهه قبــل بود که با تصمیم مســئوالن وقت ورزش و
جوانان فارس ،زمین فوتبال مجموعه ورزشــی قدیمی   شــهید آیتا...
دستغیب شیراز ،با چمن مصنوعی فرش شد ،اکنون اقدام برای تعویض
آن با چمنی باکیفیت ،آغاز شده است.
به گزارش ایســنا ،از همــان ابتدا ،کیفیت زمیــن چمن مصنوعی
ورزشــگاه شهید دستغیب شــیراز که برای میزبانی مسابقات لیگ برتر
آماده شــده بود ،با اعتراض تیمها به ویژه تیمهای میهمان همراه بود
و هرچه جلوتر رفتیم ،اعتراضها بیشــتر و شــدیدتر شــد تا جایی که
رئیس هیأت فوتبال شــیراز نیز ،بارها کیفیت این زمین را زیرســئوال

بــود و بازی روی آن را برای ورزشــکاران ،به ویژه فوتبالیســتهای
کم سن و سال ،مضر دانست.
سال   هاست که عمده مسابقات فوتبال پایه و خیلی از مسابقات دیگر،
از مســابقات بزرگساالن استان گرفته تا مسابقات کشوری در رده   های
مختلف ســنی ،در این ورزشگاه برگزار می   شود و همین موضوع باعث
شد تا چمن مصنوعی شهید دستغیب خیلی زودتر و بیشتر فرسوده شود.
حاال چند روزی است که عملیات برای تعویض این چمن و جایگزین
شدن چمنی مناسب تر آغاز شده است.
رئیس هیأت فوتبال شــیراز ،در گفت و گوی کوتاهی با ایسنا اعالم

نخستین پیام مانه بعد از خط خوردن از فهرست سنگال

ستاره تیم ملی فوتبال سنگال که جام جهانی را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد نخستین
پیام خود را منتشر کرد و به حمایت از هم تیمی های خود پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،سادیو مانه یکی از بازیکنان بدشانس جام جهانی ۲۰۲۲
لقب گرفت.
مانه ،امید اصلی ســنگالی ها برای درخشــش در جام جهانی قطر بود ،اما این بازیکن باوجود
تالش های زیادی که برای او انجام دادند در نهایت نتوانست در این رقابت بزرگ به میدان رود.
فدراسیون فوتبال ســنگال قبل از آنکه جام آغاز شود اعالم کرد که مانه نیاز به عمل جراحی
دارد و به همین خاطر جام جهانی را از دست خواهد داد.
این ســتاره سرشــناس و محبوب ســرانجام واکنش نشــان داد و در پیامی به حمایت از هم
تیمی  های خود پرداخت.
او نوشــت :وقت بخیر دوســتان .بعد از آســیب دیدگی که داشــتم پیام حمایتی را برای شما
می  نویســم .خدا رو شکر جراحی خوبی داشــتم و همه چیز به خوبی پیش رفته است .می خواهم
از این فرصت اســتفاده کنم و از همه شــما تشکر کنم که از من حمایت کردید و در کنارم بودید.
تیم ملی فوتبال ما در نخســتین بازی خود به مصاف هلند می رود و اطمینان دارم که شــما در
همه بازی ها بهترین عملکرد را خواهید داشــت و پایانی خوبی را رقم می زنید .همه سنگالی ها
پای تلویزیون شما را تشویق خواهند کرد .اطمینان دارم که بازیکنان مثل همیشه مردانه خواهند
جنگید .زنده باد سنگال.
تیم ملی فوتبال ســنگال در نخستین بازی خود در جام جهانی به مصاف هلند خواهد رفت .در
دیگر بازی این گروه قطر میزبان به مصاف اکوادور رفت و با دو گل شکست خورد.

شیرر :آرژانتین قهرمان میشود

ســتاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس بر این باور است که تیم ملی فوتبال آرژانتین قهرمان
جامجهانی  ۲۰۲۲قطر خواهد شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت ،تیم ملی فوتبال آرژانتین روزهای خوبی را با اسکالونی
تجربه میکند و یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی است.
آلن شیرر ،ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس نه تنها آرژانتین را از مدعیان اصلی قهرمانی
میداند بلکه بر این باور است که این تیم جام را باالی سر میبرد.
او گفت  :آرژانتین در شــرایط بسیار خوبی اســت .به نظرم این تیم جام قهرمانی را باالی سر
میبرد و لیونل مسی هم بهترین بازیکن تاریخ خواهد شد.
آرژانتین در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر با تیمهای عربســتان ،مکزیک و لهســتان همگروه است
و در نخســتین بازی خود به مصاف عربســتان خواهد رفت .این بازی امروز در ورزشگاه لوسیل
برگزار خواهد شد.

اتفاق منحصر به فرد در لیگ والیبال لهستان پس از هشت سال

در هفته دهم لیگ والیبال لهســتان ،تمام بازیها در  ۳ســت تمام شــد که به اعتقاد رسانه
لهستانی ،پس از هشت سال اتفاق منحصر به فردی در لیگ والیبال لهستان رخ داده است.
به گزارش ایسنا ،سایت پلست لهستان نوشت :برای اولینبار در هشت سال گذشته یک اتفاق
منحصر به فرد در لیگ والیبال لهســتان رخ داد؛ در دور دهم پالس لیگا (لیگ والیبال لهســتان)
تمامی دیدارها با نتیجه  ۳بر صفر به پایان رسید! آخرین بار تقریبا هشت سال پیش چنین وضعیتی
در هفدهمین دوره فصل  ۲۰۱۵/۲۰۱۴رخ داد.
در مهمتریــن بازیهای هفته دهم ،تیم والیبال اســکرا باالخره پس از شکســتهای متوالی
توانست به پیروزی  ۳بر صفر دست یابد و از بحران خارج شود .این اولینبار در تقریبا هشت سال
گذشته است که تمام مسابقات یک هفته در سه ست تمام میشود.
به گزارش ایســنا ،تیم یازچمبســکی ونگل ( )Jas trzębski Węgielبــا  ۱۰پیروزی پیاپی
صدرنشــین پالس لیگا اســت .همچنین اســکرا ،تیم پیشــین میالد عبادیپور با  ۴پیروزی و
 ۶شکست در رده نهم این لیگ قرار گرفته است.

با توجه به تغییر سرمربی؛

دورخیز کشتی فرنگی ایران برای رویدادهای سال آینده

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشــورمان معتقد اســت اولویت اصلی برنامهها این تیم،
رقابتهای جهانی سال آینده و کسب بیشترین سهمیه برای المپیک خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر ،بعد از افول و ناکامی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲
صربســتان با سرمربیگری محمد بنا ،بالفاصله او در اقدامی همیشگی و قابل پیشبینی از سمت
خود کناره گیری کرد .بدین ترتیب فدراســیون کشتی هم با خیالی آسوده دست به تغییر در رأس
کادر فنی این تیم زد و حســن رنگرز یکی از قهرمانان پیشین کشتی فرنگی ایران و جهان را که
سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را هم در کارنامه دارد به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.
رنگرز در همان ابتدای راه بر خالف محمد بنا و همکارانش اعالم کرد تاکید فراوانی بر اجرای
عادالنه چرخه انتخابی و استفاده از جوانان در میادین بین المللی دارد .او کمی بعد با تیمی جوان و
با انگیزه راهی رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان شــد و در نخستین آزمون خود توانست عنوان
قهرمانی را نصیب ایران کند .پس از درخشــش فرنگیکاران امیــد ،نوبت به جام جهانی ۲۰۲۲
آذربایجان رســید که رنگرز و همکارانش باز هم با ترکیبی جوان و آینده دار راهی این مســابقات
شدند و در نهایت جام قهرمانی را به دست آوردند.
این موفقیت ،دومین قهرمانی در میادین بین المللی رنگرز و شاگردانش در فاصله زمانی کمی
نســبت به هم بود که نشــان داد کشــتی فرنگی بعد از فراز و فرودهای رقابتهای جهانی سال
گذشته ،جان تازه ای گرفته است.
با پشت سر گذاشتن دو رویداد مهم کشتی فرنگی در سال  ،۲۰۲۲حسن رنگرز و کادر فنی تیم
ملی کشتی فرنگی نگاه جدی و ویژه ای به رویدادهای سال آینده میالدی دارند که به گفته خودش
اولویت اول برنامهها ،رقابتهای جهانی و کسب بیشترین سهمیه برای المپیک و سپس درخشش
در بازیهای آســیایی و در نهایت جام جهانی است که آذر ماه به میزبانی تهران برگزار میشود.
رنگــرز در تازهترین اظهاراتش تاکید دوباره ای به اجرای چرخه انتخابی تیم ملی کرد و صراحت ًا
از آغاز این فرایند با برگزاری رقابتهای قهرمانی کشــور خبر داد .بدین ترتیب بر اســاس مفاد
چرخه انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی قرار است رقابتهای قهرمانی کشور به عنوان مرحله اول
چرخه طی روزهای  ۳۰آذر تا  ۲دی ماه برگزار شود.
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به تازگی در همین خصوص اظهار داشت« :سال فنی بسیار
سختی در  ۲۰۲۳پیش رو داریم .اوج رویدادهای ما از شهریور تا آذرماه سال آینده خواهد بود که
در ایــن بازه زمانی دو ماهه ۵ ،رقابت نزدیک به هم را پیش رو داریم .به همین دلیل باید تالش
کرد با همکاری فدراسیون ،فاصله فنی کشتیگیران در سطوح یک ،دو و سه را کمتر کنیم».
طبق اعالم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ،برنامهها طوری تدوین شده که این تیم در تمامی
رقابتهای رســمی بین المللی حضوری مؤثر داشته باشد .ضمن اینکه اولویت اول کشتی فرنگی
در ســال  ،۱۴۰۲حضوری موفق در رقابتهای جهانی  ۲۰۲۳صربستان و تمرکز بر کسب سهمیه
حداکثری المپیک اســت .البته بازیهای آسیایی و جام جهانی هم اهمیت فراوانی برای کادر فنی
و متولیان کشتی خواهد داشت.

دو بوکسور ایرانی همراه تیم برنگشتند

کرد که اواســط آذرماه امسال ،عملیات تعویض چمن به پایان رسیده و
زمین دستغیب آماده بهره برداری خواهد بود.
سیدمحمدرضا حسینی همچنین گفت :تا زمان آماده شدن ورزشگاه
شهید دستغیب ،ورزشگاه بعثت شیراز میزبان رقابت   های فوتبال پایه و
همچنین مسابقات استانی و کشوری خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،مشــکالت ورزشــگاه شــهید دســتغیب تنها
به زمیــن چمن آن محدود نمی   شــود و بــرای برگــزاری رقابت   ها
به صورت اســتاندارد ،موارد بســیار زیادی باید مورد توجه قرار گرفته و
بازسازی شود.

تیم ملی جوانان بوکس ایران به کشــور بازگشت ،اما دو بوکسور بدون اطالع قبلی تیم را ترک
و در اسپانیا ناپدید شدهاند.
به گزارش ایســنا ،پس از آن که روز شنبه  ۲۸آبان  ۱۴۰۱حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس
ایران از عدم بازگشــتش به ایران و اعالم پناهندگی خبر داد ،اکنون دو بوکســور تیم جوانان ایران
نیز در اسپانیا ناپدید شدهاند.
آرین ســاعدپناه و مرتضی ریگی دو ملی پوش تیم جوانان ایران هســتند که در روزهای گذشته
اردوی تیم در اسپانیا را بدون اطالع قبلی ترک کرده و در شهر آلیکانته ناپدید شدهاند.
ســاعدپناه در دور نخست به پیروزی رســیده و راهی مرحله دوم مسابقات شده بود ،اما ریگی با
قبول شکست مقابل حریف خود در جدول مسابقات حضور نداشت.
پس از این اتفاق مســئوالن تیم ملی ایران به همراه سه بوکسور باقی مانده اسپانیا را به مقصد
ایران ترک کردهاند .یکی از مسئوالن فدراسیون بوکس در گفتوگو با ایسنا این خبر را تایید کرد.

سقوط آزاد تکواندوی ایران در مکزیک با هجدهمی   جهان
تکوانــدوی مردان و زنان ایــران در مجموع با
 ۳مــدال برنــز در جایگاه نــازل هجدهمی   جهان
جای گرفت.
به گزارش ایسنا ،در پایان رقابت   های تکواندوی
قهرمانی جهــان  ۲۰۲۲در مکزیک ،کره جنوبی در
بخش مردان به عنوان قهرمانی رســید و در بخش
زنان نیز عنوان نخست تیمی   از آن مکزیک شد.
در بخش مــردان بعــد از کره جنوبی ،تیم   های
اســپانیا و مکزیک در رده های بعدی جای گرفتند
و در بخــش زنان نیــز پس از مکزیــک ،چین و
صربستان دوم و سوم شدند.
در مجموع زنان و مردان نیز تیم   های مکزیک،
چین و کره جنوبی اول تا سوم شدند و ایران در رده
نازل هجدهم جای گرفت.
تیم   های ملی تکواندوی مردان و زنان ایران که
با  ۱۴تکواندوکار عازم این مســابقات شده بودند در
پایان تنها به  ۳مدال برنز در بخش مردان رسیدند و
در بخش زنان نیز هیچ مدالی از آن ایران نشد تا در
نهایت ایران در مجموع تیمی   با نمایشــی ضعیف و
دور از انتظار در جایگاه هجدهمی   جهان قرار گیرد.
همچنین در پایان این رقابت   ها مهدی خدابخشی
ملی پوش سابق ایران که برای صربستان به مدال
طال رســید ،عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب
کرد و دانیال سوزا از مکزیک در بخش زنان به این
عنوان رسید.
مربیان کره جنوبی و مکزیک نیز به ترتیب به عنوان
برترین مربیان در بخش مردان و زنان انتخاب شدند.
با این کادر فنی به جایی نمیرسیم
دارنــده مدالهای طالی جهان و نقره المپیک،
با بیان اینکه نتیجه تکواندوی ایران در رقابت   های
جهانی مکزیک بسیار بد بود ،گفت :با این کادر فنی
به جایی نمیرسیم.

محمد باقری معتمد در گفتگو با ایســنا ،درباره
نتیجه ضعیف تکواندوی ایران در رقابتهای جهانی
مکزیک که با کسب عنوان هجدهمی   جهان همراه
بود ،اظهار کرد :ما می   دانستیم با این کادر به جایی
نمیرســم و نمیتوانیم نتیجــه خوبی بگیریم .من
تمام بازیها را تا ساعت  ۶صبح بیدار ماندم و تماشا
کردم ،متاسفانه نتیجه اصال قابل قبول نبود و باز هم
ناکامی   دیگری برای تکواندوی ایران به  دست آمد.
نتایج به دســت آمده واقعا افتضاح بود و اصال جای
دفاع ندارد.
دارنده مدالهــای طالی جهان و نقره المپیک،
خاطرنشــان کرد :چند ماه پیــش نیز با همین کادر
فنی پس از  ۲۰ســال حتی نتوانســتیم در آسیا به
روی ســکو برویم و پنجم آسیا شــدیم .متاسفانه
اینبار در مســابقات جهانی نتیجه بدی به دســت
آوردیــم و در جایگاه نــازل هجدهمی   جهان جای
گرفتیــم .ما برای اولیــن بار هیچ فینالیســتی در

رقابت   هــای قهرمانــی جهان نداشــتیم و فقط به
 ۳مدال برنز رسیدیم.
وی دربــاره ترکیب نفرات تیم ملی که با حضور
 ۴عضو تیــم نوجوانان راهــی رقابتهای جهانی
شــدند ،گفت :همین نفرات با انتخابی به تیم ملی
رسیدند و در مســابقات انتخابی توانستند رقبایشان
را شکســت دهند .آقای مقانلــو در جایی گفته بود
که این بازیکنان را ما رو کردیم ،در حالیکه ســجاد
مردانــی و مهران برخــورداری در زمــان فریبرز
عسکری به تکواندو معرفی شدند و کلهر هم از تیم
نوجوانان که آقای زوار هدایت آن را بر عهده داشت
معرفی شــد .سایر نفرات تیم هم به همین شکل از
دورههای قبل آمدند .آقــای مقانلو هیچ کس را به
تیم ملی معرفی نکرده است .ضمن اینکه مثال یکی
از بازیکنان تیم چین که از رده نوجوانان آمده موفق
شد به مدال برسد.
باقری معتمد ،دربــاره دالیل این ناکامی ،گفت:

در بحث فنی ضعف زیادی داشــتیم .از سوی دیگر
استرس مقانلو به حدی باال بود که در مبارزه متین
رضایی و حاج موســایی کارتهای اشتباه کشید و
بازیکنان ما به اشــتباه او باختنــد .او در بازیهای
حساس کارت   های اشتباه کشــید و وقتی حریفان
به بازیکن ما ضربه سر زدند چون کارتش تمام شده
بود نتوانست کارت بکشد.
مربی ســابق تیم ملی ،درباره عملکرد ســجاد
مردانــی ،گفت :ســجاد هم بعد از  ۹ســال این  بار
به مدال برنز رســید .او میتوانســت بهتر کار کند
و حتی به مدال طال برســد .من با توانایی که از او
سراغ دارم مطمئن هستم میتوانست به راحتی طال
بگیرد ،اما در این مسابقات افت زیادی داشت .سجاد
اگر خودش بود قطعا مدال طال میگرفت.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار خارج شدن
تکواندو از شرایط فعلی چیســت ،خاطرنشان کرد:
بــا این کادر فنی به جایی نمیرســیم .ما در بحث
مدیریت هم دچار مشــکل هستیم .اینکه هر کس
رفیقمان اســت را ســر کار بگذاریم باعث می   شود
تکواندو ضربه بخورد .دلم برای نوجوانان و جوانانی
میسوزد که عمرشان را پای این رشته گذاشتهاند،
اما مسیر غلطی را داریم دنبال میکنیم.
باقری معتمــد در پایان ،با اشــاره به اعتراض
مربیــان ایران بــه داوری در رقابت   های قهرمانی
جهــان ،گفت :اینکه فدراســیون اعــام کرد حق
بچههــای مــا را خوردند و تیمهــای دیگر هم به
موضوع داوری اعتراض داشــتند ،درســت نیست.
اینهــا میخواهنــد ناکامی   خــود را توجیه کنند.
مــن همه بازیها را دیدم و عملکــرد داوران هیچ
ایــرادی نداشــت .هیچ تیمی   هم بــه این موضوع
اعتــراض ندارد اما فدراســیون دنبــال توجیه این
شکست است.

اعتراض سرمربی کشتی فرنگی رعد پدافند به اخراج در لیگ کشتی
سرمربی تیم کشتی فرنگی رعد پدافند خواستار ورود سازمان لیگ
کشتی به مباحث مربوط به داوری لیگ شد.
به گزارش ایســنا ،هفته اول بیست و دومین دوره لیگ برتر کشتی
فرنگی باشگاههای کشــور جام یادگار امام (ره) روز شنبه در حالی در
ســالن تختی شهر اهواز برگزار شد که تیم رعد پدافند در گروه دوم با
نتایج  ۹بر  ۱و  ۶بر  ۴برابر مقاومت البرز مبارزات خود را واگذار کرد.
یکی از اتفاقات این دیدار  ۲کارته شــدن مشمعچیان سرمربی تیم
رعد پدافنــد بود که داور با کارت قرمز او را از همراهی تیمش در این
بازی محروم کرد تا وی از ســکوها شاهد ادامه رقابت کشتیگیرانش

با تیم البرز باشد.
در گروه (الف) لیگ کشتی فرنگی ،تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی،
ســازین سعید اندیمشــک ،شهرداری مسجدســلیمان و فوالدمبارکه
ســپاهان و در گروه (ب) تیمهای رعد پدافند ارتش ،فوالد خوزستان و
مقاومت البرز همگروه هستند.
محمدرضا مشمعچیان درباره اخراج خود در این دیدار ،گفت :داوری
لیگ فرنگی در حد مســابقات نبود و به نفع تیم حریف بود .بدون هیچ
دلیلی نه بی احترامی ،نه اعتراض و بیادبی مرا از ادامه مسابقه اخراج
کردند که این عمل به ناحق صورت گرفت.

وی افزود :نســبت به این اخراج نیز درخواست بازبینی فیلم را دادم.
امیدوارم در دور برگشت سازمان لیگ کشتی به این موضوع ورود کند
و داوران خوبــی را انتخاب کنند تــا در نتیجه بازی هیچ ضرر و زیانی
صورت نگیرد.
سرمربی تیم رعد پدافند تصریح کرد :امیدوارم رییس سازمان لیگ
به این ناداوری ورود کند و تجدید نظر در خصوص این اخراج را لحاظ
کنند .با توجه به اینکه در دیدار برگشــت  ۲تیم به مرحله نهایی صعود
خواهنــد کرد ،ایــن دیدار برای ما حیاتی خواهد بــود .باید در نحوه و
چیدمان داوری بهتر اندیشیده شود تا مشکل احتمالی به وجود نیاید.
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سعید نفیسی باور داشت برانداختن واژههای تازی (عربی)
به بهانۀ ایرانپرســتی یکی از خیانتهای آشکار و جانفرسا
نسبت به ایران است.
به گزارش ایســنا ،کســانی که در دو زبان فارسی و تازی
دستی دارند و به زبانشناسی و اشتقاق پی بردهاند و میتوانند
زبانهــای ایرانی را با زبانهای سامی   بســنجند ،بدین نکتۀ
آشــکار میرسند که نفوذ زبان فارسی در زبان تازی به مراتب
بیش از آن است که تازیان یا محققان ایرانی که در زبان تازی
کار کردهاند بدان پی بردهاند و دامنۀ آن محدود به معدودی از
کلمات نیست که در فرهنگهای تازی آنها را مأخوذ از فارسی
میدانند و این بحث نیز دامنۀ دراز و شــواهد بسیار میخواهد
که از حدود ســخن خارج است و باید در یک سلسله مقاالت
دیگر به آن پرداخت.
همینقدر سربسته میتوان اشاره کرد که نهتنها زبان تازی
در معانی حقیقی از فارسی عاریت گرفته است ،بلکه در معانی
مجازی نیز در موارد بســیار تابع زبان فارسیست و همینکه
دامنۀ تحقیق گشــادهتر میشــود ،به  جای میرسیم که طرز
جملهبندی و تعبیر و جای اجزای جمله را در زبان تازی مأخوذ
از فارسی و گاهی تقلید آشکار از زبان فارسی میبینیم و اینها
همه مباحثی اســت که شواهد و دالیل بسیار با خود دارد و در
این بحث که مقصود دیگری است نمیگنجد.
پیراســتن زبان فارسی و اندیشهای که گاهی در ایران نیرو
میگیرد و زبانه میکشــد و نامهایی چون سعدی و حافظ را
در لهیب دانش خود میســوزد و آن را گونهای از وطندوستی
و ایرانپرســتی میدانند و دوســتداری زبان پارسی را بهانه
میکننــد که کلمات تازی را باید برانداخت و زبان را در پارچۀ
روزنهداری ریخت و فشــرده و تفالۀ آن را کشــید و شیرۀ آن
را نگاه داشت ،بسیار کار «شــوم» ناساز زبانافزایی است که
نهتنها خدمت به ایران عزیز پدران بزرگوار به خرد ما نیســت،
بلکه یکی از خیانتهای آشــکار و جانفرســا نسبت به این
سرزمین است.

«پریسا» بهترین فیلم جشنواره
جیرونا اسپانیا شد

ایرنا :فیلم سینمایی «پریسا» توانست جایزه بهترین فیلم
جشنواره جیرونا را از آن خود کند.
به گزارش ایرنا به نقل از روابطعمومی   پروژه ،فیلم سینمایی
پریســا چهارمین ســاخته فیلم بلند محمدرضــا رحمانی به
تهیهکنندگی ســعید سعدی و ســرمایهگذاری مهدی رضایی
در ســی  و  چهارمین جشــنواره فیلم جیرونا از  ٨تــا  ١٣نوامبر
( ١٧تا  ٢٢آبان) در شــهر جیرونا اســپانیا برگزار شد و عنوان
بهترین فیلم بلند جشنواره را کسب کرد و همچنین جایزه ویژه
هیأت داوران جشــنواره نیز به عباس غزالی برای نقش آفرینی
در این فیلم اهدا گردید.
در خالصه فیلم سینمایی «پریسا» آمده است :پریسا دختر
جوان و زیبایی اســت که به  دلیل ظاهر جذابش به  عنوان مدل
برای معرفی برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی کار میکند ،اما
فرد ناشناسی ناغافل روی صورت پری سا اسید میپاشد و نصف
صورت او میسوزد و یک چشمش را از دست می   دهد.
عباس غزالی ،بهاره افشاری ،حمید گودرزی ،ترالن پروانه،
شــقایق فراهانی ،مارال فرجاد و صحرا اسداللهی در این فیلم
ایفای نقش میکنند.

مجلس بزرگواران ،دژهاى سخن است.
(يعنى گفته ها را امانت مى شمارند و آنها را فاش نمى كنند).
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صاف گاهی وزش باد با احتمال مه صبحگاهی

برگزاری مراسم اختتامیه سومین
و آغاز چهارمین جشنواره شعر باران در شیراز

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

ایســنا :سرپرســت معاونــت
فرهنگی جهاد دانشــگاهی فارس
اعالم کــرد کــه مراســم پایانی
ســومین و رونمایــی از پوســتر و
آغــاز رســمی چهارمیــن دوره از
جشــنواره دانشجویی شــعر باران،
با حضور مسئوالن ملی و استانی در
شیراز برگزار میشود.
محمدرضــا غالمپور دوشــنبه ۳۰
آبان در جمع خبرنگاران گفت :مراســم
اختتامیه ســومین دوره جشــنواره شعر
بــاران ،بــا حضــور معــاون فرهنگی
جهاددانشــگاهی کشــور و شماری از
مســئوالن فرهنگــی و اجرایی ملی و
استانی ،در شیراز برگزار میشود.
غالمپور با بیان اینکه زمان مراسم،
چهارشــنبه دوم آذرمــاه تعیین شــده
است ،خاطرنشــان کرد :در این مراسم،
برترینهای ســومین دوره جشــنواره
شــعر باران ،معرفی و از آنان قدردانی
خواهد شد.
او با اشــاره به رونمایی از پوســتر
چهارمیــن دوره از ایــن جشــنواره
به عنوان بخش جنبی اختتامیه جشنواره
سوم ،گفت :جشــنواره "شعر باران" از
برنامههای شــاخص معاونت فرهنگی
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خیانت به ایران است
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جهاددانشــگاهی فــارس محســوب
میشود.
غالمپور ضمن بیان اینکه جشنواره
شعر باران یک رویداد ادبی دانشجویی
و گستره برگزاری آن ملی است ،گفت:
دوره ســوم ،موضوع اصلی جشــنواره
مــدح و منقبت بانوی دو عالم ،حضرت
فاطمه زهرا (س) ،بود که خوشبختانه با
استقبال خوبی مواجه شد.
دبیر علمی جشــنواره سراسری شعر
باران نیز گفــت :چهارمین دوره از این
جشــنوراه ،عالوه بر ســرایش ،بخش
ترجمه را نیز در خود دارد.
ســید محمد برفر با یادآوری اینکه
اولین دوره جشــنواره دانشجویی شعر
بــاران از ســال  ۱۳۹۴و بــا همکاری
نهادهای مختلف فرهنگی و دانشگاهی،
برگزار شــد ،گفت :امســال با توکل به
خداونــد و امید به همکاری شــاعران

عالقمند و اهالــی ادب ،چهارمین
دوره این جشنواره برگزار میشود.
مدیر مرکــز آفرینشهای ادبی
دانشجویان جهاددانشگاهی فارس
گفــت :در دوره چهــارم ،قالــب
اشعار؛ کالســیک و نو تعیین شده
و موضوعات هم قــرآن و عترت،
مضامیــن آزاد به همــراه حضرت
شــاهچراغ(ع) به عنــوان بخش ویژه،
خواهد بود.
برفــر با اشــاره به اینکــه همزمان
بــا اختتامیــه ســومین دوره ،فراخوان
چهارمین دوره جشــنواره شــعر باران
نیز انجام میشــود ،گفت :تغییر عمده
جشــنواره چهارم ،اضافه شــدن بخش
ترجمه بــوده و عالقهمندان این امکان
را دارند که ترجمه اشــعار از ایرانی به
زبانهای عربی ،انگلیسی و فرانسه ،یا
برعکس را به دبیرخانه ارسال کنند.
دبیرعملی جشنواره شعر باران مهلت
ارسال آثار به چهارمین دوره این رویداد
ادبــی دانشــجویی را اول بهمــن ماه
 ۱۴۰۱اعــام و ابراز امیدواری کرد که
امسال هم همانند دورههای قبل ،شاهد
همراهی و اســتقبال خوب دانشجویان
ادیب سراسر کشور باشیم.

در مسیر جشنواره فجر؛ فیلمبرداری حدود  ۳۰فیلم به اتمام رسید
ایرنا :بررســیهای ایرنا نشــان میدهد که مشکالت
حوزه تولید طی یک سال اخیر ،مانع ساخت آثار سینمایی
نشده اســت بهطوریکه هماکنون نزدیک به  ۳۰فیلم با
اتمام مرحله فیلمبرداری ،از آمادگی کامل برای حضور در
جشنواره فیلم فجر امسال برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا ،دیروز ،آخرین روز
ثبتنام آثار ملی جشنواره چهلویکم فیلم فجر بود .هنوز
آماری از فیلمهای ثبتنامی   منتشــر نشده است ،اما طبق
بررســی ایرنا ،حدود  ۳۰فیلم با اتمام مرحله فیلمبرداری،
آماده پخش بوده و در نتیجه قطعا میتوانند در بزرگترین
رویداد ســینمایی کشــور حاضر باشــند .البتــه ذکر این
توضیح نیز ضروری اســت که تعداد آثاری که در مرحله
فیلمبرداری هســتند ،یا پروانه ســاخت گرفتهاند و یا در
انتظار پروانه ساخت به سر میبرند ،حدود چهار برابر تعداد
فیلمهای آماده اســت که جمع این مقــدار ،ما را به ۱۵۰
فیلمی   میرســاند که میتوانند در جشــنواره فجر امسال
حضور داشته باشند.
از جملــه فیلمهای آماده میتوان بــه فیلم پرونده باز
است کیومرث پوراحمد اشــاره کرد که  ۱۶شهریور کلید
خورد و این روزها ،در مرحلهپس از تولید قرار دارد .غریب
محمدحســین لطیفی که مقطعی از زندگی شهید محمد
بروجردی را به تصویر میکشــد ۱۲ ،شهریور کلید خورد
و اکنون ،مراحل فنی خود را پشت ســر میگذراند .پرویز
شــهبازی نیز چندی پیش ،فیلمبرداری رکسانا را بهپایان
رساند .قیف محســن امیریوسفی نیز این روزها در مرحله
پساتولید قرار دارد.
زمانــی در ابدیت به کارگردانی مهــدی نوروزیان که
اردیبهشت امسال با بازی لیال حاتمی   و نیکی کریمی   کلید
خورد ،هماکنون آماده نمایش اســت .علی عطشــانی نیز
زمستان سال گذشته ،لوتریا را در مکزیک جلوی دوربین
برد که این فیلم نیز آماده نمایش است .محمدرضا رحمانی
نیز اواخر زمستان سال گذشته فیلمبرداری آنها مرا دوست
داشتند را بهپایان رساند تا این فیلم نیز آماده نمایش باشد.
احمد بهرامی   که دشت خاموش او سروصدای زیادی به
راه انداخت ،در اواخر زمســتان سال گذشته شهر خاموش

را با بازی باران کوثری جلوی دوربین برد و هماکنون نیز
آن را آماده نمایش دارد.
دومین ســاخته علیرضا معتمدی کــه فیلمبرداری آن
از اواسط اسفند ســال گذشته آغاز شده بود ،در نیمههای
اردیبهشــت به پایان رســید .باران کوثری   ،هانیه توسلی،
فرشــته حســینی ،مانی حقیقی ،علی مصفا ،لیندا کیانی،
نهال دشــتی و امیرحســین فتحی ،بازیگــران چرا گریه
نمیکنی؟ هستند.

بنیآدم ،جواد قامتی و روحا ...زمانی ،اواخر مرداد به پایان
رسید و فیلم این روزها آماده نمایش است.
از دیگــر فیلمهایی که در این دســته قــرار میگیرند
میتوان به زنگ آخر شــهرام عبدلــی ،دختری با لباس
ارغوانی خداداد جاللــی ،توتو به کارگردانی محمدابراهیم
عزیزی ،لختگی به کارگردانی کاوه دهقانپور ،انیمیشــن
ببعی حسین صفارزادگان ،اســتاد عماد حسینی ،پروانهها
فقــط یک روز زندگی میکنند بــه کارگردانی محمدرضا

اتاقــک گلــی بهکارگردانی محمدعلی عســگری و
تهیهکنندگی داوود صبور ،درباره نجات یک دختر کرد از دست
منافقان توســط بچههای لشکر  ۲۷محمد رسولا( ...ص)
اســت کــه فیلمبرداری آن چند روزی اســت بــه پایان
رسیده است.
پروژه مشــترک ایران و اســپانیا نیز در بهار امسال در
بوشهر جلوی دوربین رفت .مســخ نرگس به کارگردانی
حامد علیــزاده با بازی جمشید   هاشــمپور در نقش ناخدا
شــیراز ،هماکنون مراحل فنی را به پایان رسانده و آماده
نمایش است.
فیلمبرداری در آغوش درخت بهعنــوان اولین تجربه
کارگردانی ســینمایی بابک خواجهپاشــا با حضور مارال

وطندوســت و خاطــرات بندباز ســاخته حامــد رجبی
اشاره کرد.
برخی فیلمها نیز قرار بود در جشنواره فجر سال گذشته
رونمایی شوند که طوالنی شدن مراحل فنی این اجازه را
به آنها نداد تا در جشــنواره چهلم باشند .از اینرو حضور
این فیلمها در جشــنواره فجر امسال کامال محتمل است.
از جمله این فیلمها میتوان به مست عشق حسن فتحی،
کابل پالک  ۱۰نوید محمودی ،پیرپســر اکتای براهنی و
رگهای آبی جهانگیر کوثری اشاره کرد.
با توجه به رونق گرفتن فرآیند تولید آثار سینمایی ،این
انتظار وجود دارد کــه حداقل بیش از  ۱۰۰فیلم تا مهلت
ارسال آثار سینمایی به دبیرخانه جشنواره ،ارسال شود.

آخرین وضعیت  ۲۲هنرمند بازداشتشده در عرصه موسیقی
خانه موســیقی در اطالعیهای دربــارهی آخرین
وضعیت هنرمندان بازداشتشــده در حــوادث اخیر،
توضیــح داد« :با توجه به نگرانــی جامعهی فرهنگی
و خانواده هنرمندان بازداشــت شده در حوادث اخیر،
بــه منظور اطالع از آخرین وضعیــت این افراد ،خانه
موسیقی ایران این اطالعیه را منتشر کرد».
به گزارش ایســنا در متن اطالعیه خانه موسیقی
آمده است:
«همانطــور کــه در اخبــار و اطالعیههای قبلی
آمده اســت ،از زمان تشــکیل کمیتهای متشــکل از
نمایندگان خانه تئاتر ،ســینما و موسیقی در مهرماه تا
امروز به تاریخ  ۲۸آبانماه ،خانه موسیقی ایران پیگیر
آزادی  ۲۲هنرمند بازداشــت شده در عرصه موسیقی
بوده است».
در ادامه این اطالعیه نام هنرمندان بازداشــتی که

خانه موســیقی تاکنون پیگیر آزادی آنها بوده اســت،
عنوان شــده که در بین آنها نام نویــد افقه (نوازنده)
به  چشم میخورد.
همچنین در اطالعیه خانه موســیقی از شــروین
حاجیپور ،ســیدوحید موسوی ،عماد قویدل و مجتبی
اســدپور به عنــوان هنرمندانی نام برده شــده که تا
بــه اکنون آزاد شــدهاند و تاکید شــده وضعیت باقی
هنرمندان بازداشــتی در حال پیگیری و رایزنیهای
الزم برای آزادی است.
در ادامه متن این اطالعیه آمده است:
«ناگفته نماند مســیرتا امروز مســیر دشواری بوده
و گهگاه موانع جدی پیــش روی ما قد علم کردهاند.
انتظــار ما وجود یک بســتر مناســب و قانونی برای
پیگیری سرنوشــت بازداشتشــدگان اخیــر بود که
به دالیل روشــن این مســیر تا به حال هموار نبوده

اســت ،اما در مورد جناب آقای محمــود میرزایی با
پیگیریهای انجامشــده امیدواریم طی یکی دو روز
آینده خبرهای خوبی را بشنویم.
درخواست ما از شــما مثل همیشه همراهی برای
آزادی عزیزانمان اســت .در این روزها به کررات طی
تماس   ها از ما پرسیدهاید چگونه میتوانیم به هنرمندان
بازداشتشده کمک کنیم؟ و پاسخ ما این است اگر در
مورد افراد بازداشتشــده (بهویژه هنرمندانی که عضو
خانه موسیقی نیستند) اطالعاتی مانند کد ملی ،محل
سکونت ،محل بازداشت و دارا بودن یا نبودن وکیل و
 ...را دارید ،حتما ما را در میان بگذارید.
با احترام به تمام اهالی شــریف موســیقی ایران و
درک نگرانیها و دغدغههای به حق شــما دوستان،
خانه موســیقی ایران تا لحظه آزادی تمام هنرمندان
لحظهای از تالش دست بر نخواهد داشت».

اساتید برجسته خوشنویسی شیراز
به مشق کتاب پرداختند

ویژه برنامه «مشق کتاب ،کتابت جمالت تاثیرگذار دربارهی
کتاب» با حضور اســاتید برجســته انجمن خوشنویسان شیراز
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانههای عمومی
فارس؛ روز دوشــنبه  30آبان ،در ادامه برنامههای هفته کتاب،
کتابخوانی و کتابدار ،ویژهبرنامه «مشق کتاب» ،با حضور اساتید
برجسته انجمن خوشنویسان شیراز در کتابخانه رییسی اردکانی
شیراز برگزار شد .در این مراسم جمعی از خوشنویسان شیرازی
به کتابت جمالت تاثیرگذار دربارهی کتاب پرداختند.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان فارس با اشــاره
به مشــق کتاب عنوان کــرد :این برنامه در راســتای حمایت
هنرمندان از کتاب و کتابخانه انجام شــد و امیدوارم هنرمندان
عزیز استان فارس در سایر رشــته های هنری نیز با برگزاری
برنامه های ابداعی زمینه ساز ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان
هنرمندان و عالقه مندان شوند.
منوچهری تصریح کرد :آثار کتابت شــده با موضوع جمالت
کتاب و کتابخوانی اســت و این آثــار هنری در کتابخانه های
عمومی شیراز قرار خواهد گرفت.
مجید چیزفهم ،رییس انجمن خوشنویســان شــیراز در این
مراسم ضمن تبریک هفته کتاب با اشاره به برنامه مشق کتاب
عنوان کرد :این برنامه به عنوان یک بداهه نویسی خوشنویسی
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی انجام شد.
وی به هنر خوشنویســی اشــاره کرد و گفت :خوشنویسی
هنری است که از دیرباز به عنوان یک هنر مقدس و معنوی از
آن نام برده میشــود و در خیلی از برنامه های فرهنگی ،ادبی
و مذهبی این هنر حضور داشــته و ارتباطی که با سایر هنرها
دارد این اســت که خوشنویسی هنری است که حافظ بسیاری
هنرهای دیگر هم بوده است.
رییس انجمن خوشنویسان شــیراز به ارتباط خوشنویسی و
کتاب اشاره کرد و گفت :در گذشته افرادی بوده اند که با قلم و
دوات مطالب را می نگاشــتند .اگر غیر از این بود از آثار علمی،
ادبــی و هنری چیزی برجای نمانده بود .این هنر کماکان و در
هر زمانی در خدمت بشریت ،فرهنگ و ادب بوده است.
در پایان این نشســت ،از مجید چیزفهــم ،فرهاد نصیری،
ســیداحمد علــوی ،مجید رســتگار ،مریم همایونی ،ســعیده
قناعتپیشــه ،محمد جامعی و سیدعبدالســام غازی ،اساتید
برجســته خوشنویسی شــیراز که در برنامه مشق کتاب حضور
داشتند ،قدردانی شد.

فیلم کوتاه «رویا» و «نازپری»
در جشنواره یوروشورتس لهستان

ایرنا :فیلم کوتاه «رویا» و «نازپری» به نویسندگی و کارگردانی
محمدرضا محمدی به جشنواره یوروشورتس لهستان راه یافتند.
به گزارش ایرنا از مشــاور رســانهای پروژه ،فیلــم کوتاه رویا
و نازپری بــه نویســندگی و کارگردانی محمدرضــا محمدی به
ســی  و یکمین دوره جشــنواره بینالمللی یوروشورتس لهستان راه
یافتند .محمدی ،از فارغالتحصیالن انجمن سینمای جوانان ایران
اســت که تهیهکنندگی نازپری و تهیهکنندگی مشترک با انجمن
سینمای جوانان دفتر مشهد را برای فیلم رویا بر عهده دارد.
جشنواره یوروشورتس  Euroshortsدر سال  ۱۹۹۲توسط
بنیاد ســینمای جوان لهستان برای حمایت از آثار هنرمندان جوان
راهاندازی و  ۷ســال بعد ،بخش مســابقه فیلم کوتــاه بینالملل
نیز به آن اضافه شــده اســت .در دوره ســی   و    یکم این جشنواره
 ۶۰فیلم کوتاه از کشورهای مختلف انتخاب و به نمایش درخواهند آمد.
فیلــم کوتاه نازپری ،قصه دختری افغانســتانی را روایت میکند
که در تالش اســت مانــع از ازدواج اجباریاش شــود .این فیلم
پیش     از     ایــن تندیــس جشــنواره بهترین فســتیوال جهانی فیلم
( )Better World Film Festivalرا کســب کــرده و
در جشــنوارههای چلکینوفست روسیه ،سما اســتکهلم ،بینی سایا
فیلیپین ،اســتاف مکس مکزیک و ...حضور داشــته است .نازنین
عســگری ،فاطمه شیرازی ،سیدحسین حسینی ،لطیفه موسوینژاد
بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
فیلم کوتاه رویا نیز راوی داستان زوج جوان افغانستانی است که
تالش میکنند بهصورت غیرقانونی راهی اروپا شوند؛ اما با حوادث
جبرانناپذیری روبرو میشــوند .این فیلــم پیش     از     این بهعنوان
بهترین فیلم کوتاه داستانی جشــنواره باهیای برزیل شناخته شده
و در هفتاد   و ســومین دوره جشــنواره بینالمللی مونتکاتینی ایتالیا
حضور داشــته اســت .رقیه نیکو ،مصطفی تیمور لکزائیان ،میالد
زارعی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
سی و یکمین دوره جشــنواره بینالمللی یوروشورتس از تاریخ
 ۲۸نوامبر تا  ۴دسامبر ( ۷تا  ۱۳آذرماه  )۱۴۰۱در شهر گدانسک و
سپس در  ۱۵شهر دیگر لهستان از جمله ورشو ،کاتوویتس و زیلونا
گورا و ...برگزار خواهد شد.

انتشار پیوند پیکرۀ فرهنگ جامع فارسی

پیوند پیکرۀ فرهنگ جامع فارســی در وبگاه فرهنگســتان
زبان منتشر شد.
به گزارش ایســنا ،براســاس اعالم فرهنگستان زبان و ادب
فارســی ،بهمنظور دسترسی آسانتر عالقهمندان ،پیوند (لینک)
پیکرۀ فرهنگ جامع روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
قرار گرفت.
همچنین ،این پیکره حاوی حدود یکمیلیون مدخل و بیش
از چهارمیلیون شــاهد ،برای تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی
در فرهنگستان زبان و ادب تهیه شده است .از آنجا که بسیاری
از پژوهشگران مایل به استفاده از این پیکره بودند ،فرهنگستان
سامانهای را برای عرضۀ آن به عالقهمندان طراحی کرده است.
برای دسترســی به پیونــد فرهنگ جامع فارســی به وبگاه
فرهنگستان به نشانی  http://apll.irمراجعه کنید.

